
3.1. Chuva 

 Composição iônica:            Ca2+] > [Na2+] - influências continentais.  

 Rochas calcárias   →  dissolução de partículas de Ca2+ no solo.  

 Processo industrial de fabricação de cimento. 

                HCOO-  0,95 mg/L  e CH3COO- 16,28 mg/L  

 

 Concentração de metais:    K – média de 727,28 μg. L-1 . 

 Fertilizantes → incorporação  no solo  →   ressuspensão  → atmosfera. 

 Citoplasma das plantas  →  queima de biomassa  →  atmosfera. 

                                              Mg -  média de 321,84μg. L-1 

 Estrutura da Clorofila →   queima da biomassa →   atmosfera.  

                                               Cu, Zn, Ba, Al e Fe –  solo (STOLFI, 2010).  

                                               V, Ni e Mn – combustíveis industriais.  
 

3.2. Material Particulado 

 Concentração de metais:    [Fe], [K], [Cu], [Zn], [Ba], [Na] e [Al] elevadas na MG 

 [Pb]   MG -  partículas de solo. 

          MF -   queima de combustíveis fósseis e de processos industriais.  
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2. METODOLOGIA 

3. RESULTADO E DISCUSSÕES 

A atmosfera é um complexo sistema constituído por gases, partículas sólidas e 

líquidas, que mantém entre si um processo de interação física e química 

constante. Devido ao crescimento industrial e populacional do último século, 

processos antrópicos, como emissões sucedidas da queima de combustíveis 

fósseis e de biomassa, provocaram alterações na composição química da 

atmosfera.  

Assim, por apresentar características relevantes quanto o incremento de 

metais por processos naturais e antrópicos, escolheu-se a região Norte de 

Campinas com o propósito de caracterizar a composição química atmosférica 

desta. 

Palavras – chave:  Poluição atmosférica -  Material particulado - Precipitação 

Amostragem  

• Coleta de material particulado por impactação em: 

 Membranas de Teflon de 1µm e de 10µm 

Exposição realizada por 7 dias, com vazão de 16 l/min. 

 

• Coleta de precipitação úmida (chuva). 

 Análises 

• Cromatografia para análise de íons na chuva. 

• ICP-MS para análise de metais na chuva e no material particulado.  

Contribuição mais significativa trata-se da ressuspensão de solo. Todavia, foram 

constatadas evidências de possíveis influências antrópicas. 

Pode-se dizer que o presente trabalho contribuiu para a caracterização da atmosfera 

da região estudada e possibilitou o entendimento do incremento dos elementos nas 

matrizes analisadas. 
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As matrizes estudadas apresentaram comportamentos semelhantes quanto ao 

incremento dos elementos.  

 


