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1. Justificativa/Caracterização do problema

A poluição atmosférica significa uma introdução antropogênica, direta ou

indiretamente, de substâncias ou energia para o ar, resultando em efeitos prejudiciais de

modo a pôr em perigo a saúde, causando danos nos recursos vivos e nos ecossistemas

assim como nos bens materiais1,2. Além dos gases, podem estar presentes na atmosfera

materiais particulados atmosféricos (APM – airborne particulate matter) que são

misturas complexas de partículas líquidas e sólidas (aerossóis), de tamanho na faixa

entre poucos nanômetros até aproximadamente 100µm, em suspensão no ar3-5. O

tamanho e a forma da partícula são importantes parâmetros no estudo da poluição

atmosférica, pois interferem no clima através do espalhamento e absorção da radiação

solar, agem indiretamente na formação de nuvens e atuam na saúde humana6-8. Em

ambientes urbanos, os dois principais tipos de partículas encontrados são as de diâmetro

aerodinâmico médio no intervalo de 10 a 2,5 µm (PM10) e menor que 2,5 µm (PM2,5)9.

As partículas PM10 são consideradas inaláveis grossas enquanto que as partículas PM2,5

são consideradas finas ou respiráveis8.

A composição dos APM dependerá da área geológica e dos processos

industriais desenvolvidos na região8,10. Dependendo do diâmetro médio e das condições

meteorológicas estas partículas podem permanecer na atmosfera por longos períodos

(tempo de vida), variando de horas a semanas. Podem também causar danos à vegetação,

deterioração da visibilidade e contaminação do solo8.

Entre os elementos-traço, que pode ser encontrados nos materiais particulados

estão As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Tl, V e Zn, o que mostra a importância de investigar a

presença dos mesmos nos APM, pois muitos desses elementos podem causar riscos à

saúde 10. Investigações epidemiológicos têm demonstrado que a exposição a elementos-

traço podem causar efeitos adversos à saúde humana em concentrações comumente

encontrados em áreas urbanas pelo mundo7,10,11. Isso tem levado a um grande número de

estudos objetivando conhecer a composição do material particulado atmosférico em

suspensão. No entanto, a maioria dos trabalhos envolvendo a caracterização de

elementos-traço em APM concentra-se na determinação da concentração total. Os

elementos-traços presentes no APM somente serão tóxicos se estiverem biologicamente

disponíveis (bioacessíveis). Dessa forma o percurso e deposição dos elementos-traço
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inalados são de suma importância na avaliação toxicológica e epidemiológica da

exposição humana a esses elementos7,10,12.

A bioacessibilidade de um elemento metálico indica a estimativa do nível

superior da avaliação de risco e está definido como o valor que representa a

disponibilidade dessa espécie para absorção quando dissolvido em fluidos corporais ou

suco gástrico sintético in vitro, considerando que biodisponibilidade é a quantidade real

que permeia a membrana da célula10,13. Testes in vitro são utilizados para classificação

dos materiais de acordo com suas solubilidades, e os resultados são utilizados para

formular modelos de hipótese de dados onde à dissolução in vivo não estão

disponíveis14. O Líquido Pulmonar Simulado (SLF – Simulated lung fluid) é um dos

modelos utilizados para prever a taxa de dissolução e a fração do material que é

dissolvido de acordo com o tempo de contato com o SLF. Esse teste apresenta um bom

resultado quando o objetivo é determinar a fração rapidamente solúvel para o composto

de interesse15. A solução mais comum utilizada para simular o líquido pulmonar é

chamada de solução de Gamble16-18. Essa solução é um tipo de fluido pulmonar,

composto basicamente por água e sais inorgânicos, que imita os fluidos liberados pelas

células alveolares 19. Outro teste que pode ser executado em laboratório, que determina

a bioacessibilidade nos humanos são os ensaios do processo digestivo, que é um

procedimento simples, de baixo custo e que possibilita a determinação da quantidade

solúvel ou dialisável do nutriente20. Para esse ensaio o procedimento estabelecido pela

United States Phaemacopeia (USP)20 é o mais aceito. Esse método consiste em

empregar soluções contendo componentes que simulam os fluidos gástricos (pepsina e

HCl) e intestinais (Pancreatina, sais biliar e NaOH), possibilitando assim a investigação

do trato gastro-intestinal e iniciar as primeiras avaliações sobre a bioacessibilidade das

espécies de interesse20,21.

O estudo de bioacessibilidade requer técnicas de detecção de alta sensibilidade,

pois os teores totais para alguns elementos-traço são normalmente muito baixos, assim

espera-se que as concentrações bioacessíveis sejam ainda menores. A determinação de

elementos-traços pode ser feita por diferentes técnicas analíticas, tais como, a

espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) e a

espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GF.AAS)22-26. A

popularização da técnica de ICP-MS deve-se a diversas vantagens, como sua alta
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sensibilidade, baixos limites de detecção que, em muitos casos, são inferiores aos

limites de detecção normalmente observados para F AAS (espectrometria de absorção

atômica com chama) e ICPOES (espectrometria de emissão óptica com plasma

indutivamente acoplado) na faixa de 100-1000 vezes, além disso, trata-se de uma

técnica multielementar, o que favorece a frequência analítica27. Porém essa técnica pode

sofrer interferência quando se tem K, Na e Cl, presente na amostra ou quando esses

elementos estão no meio reacioanal. Essas espécies reagem com o plasma formando

novos íons, essa interferência é critica nos casos da detecção de Cu, As, V, Cr, Ga e

Ge28,29 .

Como alternativa para analise desses elementos, pode-se usar a espectrometria

de absorção atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite (GF.AAS), que

é uma técnica que apresenta sensibilidade na ordem de μg L-1, necessita de pequena

quantidade de amostra (na ordem de micro litros), elimina a matriz devido ao seu

programa de temperatura e a utilização de um gás de purga protege o tubo quente do

ambiente gasoso circundante, reduzindo assim possibilidade de interferências por

formação de compostos moleculares30.

2. Objetivos

Desenvolver estratégias para a realização de estudos de bioacessibilidade de elementos-

traço essenciais e não essenciais presentes em amostras de material particulado

atmosférico (APM).

Os objetivos específicos incluem:

- Otimizar um procedimento para a obtenção da fração bioacessível dos elementos-traço

em APM;

- Otimizar os parâmetros instrumentais relacionados a determinação dos analitos

bioacessíveis em APM utilizando as técnicas G FAAS e ICP-MS;

- Quantificar os elementos-traço de interesse em APM por GF AAS e ICP-MS;

- Avaliar a sazonalidade das concentrações totais e bioacessíveis dos analitos no APM;

- Caracterizar morfologicamente as amostras utilizando as técnicas de IV, Raman, DRX

e microscopia óptica;
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- Propor protocolos para a avaliação sistemática da bioacessíbilidade de elementos-traço

em amostras de APM.

- Comparar criticamente as características do APM gerado em Juiz de Fora e
Congonhas

3. Metodologia e Estratégias de Ação
3.1. Área de estudo

A cidade de Juiz de Fora está localizada na Zona da Mata de Minas Gerais, a

43°20’40” de longitude oeste e 21°41’20” de latitude sul. Possui uma área total de

1429,875 km2, distribuídos em 446,551 km2 de área urbana e 983,324 km2 de área rural.

É uma região montanhosa, com altitudes que variam de 467 m a 1104 m acima do nível

do mar. A cidade é cortada pelo Rio Paraibuna, afluente do Paraíba do Sul. O clima da

região é o tropical de altitude, com dois períodos distintos, um mais quente e chuvoso e

outro menos quente e mais seco31. A população do município é de 550.710 habitantes

(conforme estimativas do IBGE em 2014)32. A cidade tem aumentado sua frota veicular

a cada ano, chegando em 2012 a 200 mil automóveis, ou seja, um veiculo para cada 2,6

habitantes 33. Esse crescente aumento, afeta diretamente a qualidade do ar da cidade.

Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb- SP)34 75 % da

poluição atmosférica em centros urbanos são ocasionado por automóveis, o que

contribui para que as concentrações de poluentes cheguem a níveis alarmantes,

colocando dessa forma a saúde das pessoas em risco35.

A cidade de Congonhas se localiza na Macrorregião de Planejamento I de Minas

Gerais, também conhecida como Central a 20°29’59” de latitude ao sul e 43°51’59” de

longitude oeste. A cidade apresenta relevo com altitudes médias variando entre 800 a

1000 m. A temperatura média da cidade é de 20,9° C e o clima caracterizam-se por ser

subtropical úmido. Sua área total é de 306,45 km2. A população estimada em 2014,

segundo o IBGE é 52.280 habitantes44,45,46. Segundo a UNESCO36 a cidade é

considerada um patrimônio cultural da humanidade, pois na mesma se encontra o

Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, que possui uma decoração no estilo rococó, de

inspiração italiana. Na parte externa da cidade estão localizados os doze profetas; e seis

capelas, essas obras pertencem ao artista Aleijadinho. A principal renda do município,

ao contrário de Juiz de fora, é a extração mineral e a indústria37,38, atividades que

contribuem para geração de material particulado atmosférico. De acordo com a
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prefeitura de Congonhas são depositadas cerca de 120 toneladas de poeira de minério de

ferro mensalmente sobre as vias públicas da cidade38. Essa poluição não altera apenas a

fachada das edificações da cidade, deixando-as em um tom marrom avermelhado, como

também coloca em risco a saúde das pessoas e a integridade do patrimônio histórico da

humanidade39.

3.2. Procedimento experimental

3.2.1. Coleta das amostras de material particulado e informações meteorológicas

O cronograma de coletas está apresentado na Tabela 1. Serão definidos dois

tipos de campanhas de amostragem caracterizando os períodos de chuva e estiagem. As

campanhas serão realizadas em regiões onde a pressão de atividades industriais e

minerarias são mais expressivas a fim de gerar amostras para avaliação dos métodos de

preparo de amostras propostos (abertura total, parcial, bioacessibilidade, etc.), bem

como, otimização das técnicas analíticas envolvidas (ICP-MS e GF AAS). Após essa

etapa, será feito um rastreamento dos melhores pontos de coletas e para que se possa

fazer o estudo sazonal (teores totais e bioacessiveis). Os estudos sazonais serão feitas

conforme Yin et al. (2009)40 em um período mínimo de 12 meses, a cada 6 dias, com

colaboração do Departamento de Engenharia de Metalúrgica e de Matérias da UFMG.

As coletas de APM serão feitas em um amostrador de particulado modelo Microvol

1100 (Ecotech) (Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental - DEGEO-UFJF)

contendo TSP, PM10 Inlet, PM 2,5 inlet, compatível com filtro de 47 mm filtro circular.

A fim de possibilitar que os filtros sejam equilibrados num ambiente condicionado, por

pelo menos 24 horas antes de serem pesados, será usado um dessecador (Energética)

equipado com termo-higrômetro Instrutemp, mod. TH-5021 (Laboratório de

Climatologia e Análise Ambiental - DEGEO-UFJF). Neste ambiente, a umidade relativa

(UR) deve ser mantida constante em torno de um valor médio abaixo de 50%. Já a

temperatura será mantida constante em torno de um valor médio entre 15 e 30 °C. Após

condicionamento as massas dos filtros circulares (47 mm d.i.) serão pesadas antes e

após a deposição do material particulado (partículas totais em suspensão (TSP),

inaláveis (PM10) e intradermica (PM2,5) usando uma balança semi-micro Mettler-Toledo,

modelo XP205DR equipada com um acessório exclusivo para pesagem de filtros
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(Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental - DEGEO-UFJF). Serão também

preparados brancos dos filtros a fim de se verificar possíveis contaminações rua.

Tabela 1. Cronograma de coleta.

Atividades/ Semestre 1º/
2015

2º/
2015

1º/
2016

2º/
2016

1º/
2017

2º/
2017

1º/
2018

2º/
2018

Bioacessibilidade
PM
Rastreamento dos pontos mais
importantes
Estudo sazonal (Juiz de Fora)
Estudo sazonal (Congonhas)

3.3.2. Preparo da amostra

Para digestão/extração das amostras de APM será empregado um forno de

microondas com cavidade e frasco fechado, Berghof, modelo Speedwave Four (DQ-

UFJF). Equipado com gerador de microondas com potência de 1450 Watts com controle

de temperatura e pressão. Para a purificação dos ácidos usados no preparo das soluções

para análise por ICP-MS e GF.AAS. Será usado um destilador de ácidos subebulição

(Berghof) com aquecimento por lâmpada IV (infravermelho) de 250 W. A opção pela

solubilização das amostras de APM usando radiação microondas é amparada pela

possibilidade de desenvolvimento de métodos rápidos com baixo consumo de reagentes

e amostras, redução dos riscos de contaminação e perdas por projeção/volatilização,

melhor controle das condições de digestão (pressão e temperatura) e redução da geração

de resíduos (química verde). O processo de digestão das amostras de material

particulado será realizado conforme o método EPA (1999)41, inicialmente, porém,

variações desse procedimento serão criticamente consideradas.

Para o estudo de simulação de bioacessibilidades nos pulmões, será utilizado

como referência o método que utiliza a solução de Gamble42 que é composta dos

seguintes íons: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, HCO3-3,Cl-, H5C6O73-, H3C2O2-, HPO42-,SO42- e

Proteína. A composição iônica desta solução é similar à do líquido intersticial pulmonar

e do plasma sanguíneo 43. Será adicionado 50 mL de SLF em 0,05 g de amostra que será

mantida sob agitação magnética por 1 minuto em temperatura ambiente (~25°C). A

solução será transferida para um recipiente de Teflon e mantida fechado com um
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sistema de rosqueamento. Da mesma solução inicial de SLF será retirada uma alíquota

de 50 mL e mantida como controle, utilizando-se o mesmo sistema. As amostras serão

coletadas em diferentes tempos (horas e dias) para que se possa analisar fração rápida, e

a fração lenta. Os ensaios serão realizados em triplicata.

Como referência para a digestão gastrointestinal, será utilizado o método

proposto pela United States Phaemacopeia (USP) 20, que simula as soluções os fluidos

gástricos e intestinais. O preparo do fluido gastrointestinal será realizado da seguinte

maneira 0,2 g de NaCl + 0,32 g de pespsina + 0,7 mL de HCl 12 mol L-1. Sendo que,

antes da adição de HCl os sais e enzimas serão dissolvidos em água deionizada. O

volume da solução será completado para 100 mL e o pH ajustado para 6,8. O fluido

intestinal será preparado misturando-se 0,68 g K2HPO4 + 7,7 mL de NaOH 0,2 mol L-1

+ 1,0 g de pancreatina + 1,25 g de sais biliares. O volume será ajustado para 100 mL e o

pH mantido em 6,8.

Os métodos utilizados para determinar a bioacessibilidade normalmente são

procedimentos demorados e que requerem a utilização de muitos reagentes, o que

contribui para possíveis contaminações. Nesse sentido é necessário otimizar os

procedimentos para esse tipo de estudo. Como alternativa, propõe-se a utilização de

banhos termostatizado com agitação (DQ-UFJF) e aquecimento por microondas visando

à obtenção de resultados equivalentes com tempos diminutos.

3.3.3. Caracterização química

Para a determinação das concentrações dos analitos (a serem definidos após

varredura das amostras de APM) será determinada usando um espectrômetro de massa

com fonte de plasma indutivamente acoplada (ICP-MS), Perkin Elmer, modelo Elan

9.000 com colaboração do DEMET-UFMG e Prof. Dr. Massimo Gasparon, um

espectrômetro de absorção atômica com atomização por chama e forno de grafite (GF

AAS), Thermo, modelo SOLAAR M5 (DQ-UFJF). As características das amostras de

APM serão analisadas em relação à morfologia por microscopia eletrônica de varredura

(Jeol – 6360LV, 15kV) (DEMET-UFMG). As analises de infravermelho (Alpha,

Bruker), difração de raio-X (DaVinci, Bruker) e Raman (RFS 100, Bruker), serão

realizadas no Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora.

4 . Resultados e os impactos esperados
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Neste estudo serão desenvolvidos métodos analíticos de preparo de amostras de

materiais particulados visando à determinação da concentração total dos elementos-

traço, bem como procedimentos para avaliação da bioacessibilidade dessas espécies nas

amostras investigadas. Esse estudo está alinhado com uma tendência mundial que é a

procura de ferramentas que permitam a avaliação dos reais efeitos da poluição

atmosférica sobre a saúde humana. Os estudos envolvendo bioacessibilidade, ICP-MS e

GF AAS possuem contribuição relevante para a comunidade científica, principalmente

considerando o nível de complexidade envolvido na inserção das soluções usadas nos

ensaios de bioacessibilidade nos instrumentos citados. O cálculo do fator de

enriquecimento permitirá uma interpretação dos dados em relação à contribuição

antropogênica ou não dos analitos nas amostras. Como as coletas serão feitas

semanalmente, será possível conhecer o comportamento sazonal do APM. Esse estudo é

de fundamental importância considerando eventos climáticos extremos cada vez mais

frequentes. A cidade de Congonhas, patrimônio histórico da humanidade, vem sofrendo

os impactos visuais da poluição ambiental. Porém, até o momento não existem estudos

sobre a caracterização química e física dos materiais particulados que estão presente no

ar da cidade, principalmente considerando a forte presença de atividades minero-

metalúrgicas na região de estudo. Já a cidade de Juiz de Fora é impactada por um APM

gerado principalmente por veículos, ressuspensão do solo e atividade de construção civil.

Assim, neste projeto serão realizados estudos inéditos e relevantes, possibilitando uma

caracterização inicial da poluição atmosférica da cidade de Congonhas e a comparação

com a poluição atmosférica de Juiz de fora, possibilitando assim traçar um paralelo

entre os impactos causados por diferentes atividades humanas sobre a saúde da

população. Deve ser considerado também o treinamento do candidato em uma técnica

de vanguarda na análise de elementos-traço que é técnica de ICP-MS, amplamente

usada em estudos nas áreas de saúde, alimentos e ambiental e ausente, até o momento,

em nossa região, porém, presente em outras universidades, como UFRJ, UFMG e UFV.

Outro fator a ser considerado é a inserção da aluna em um grupo de pesquisa de

excelência internacional, o que abrirá espaço para outros alunos fazerem o mesmo,

fortalecendo assim o Grupo Baccan e, consequentemente, contribuindo com o PPGQ-

UFJF. Finalmente, o projeto proposto está alinhado com as diretrizes do INCT Acqua:
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água, biodiversidade e mineração que possui uma parceria com o CODAP, de forma

que se espera que os resultados obtidos tenham forte inserção social.

5 . Cronograma

Atividades/ Semestre 1º/
2015

2º/
2015

1º/
2016

2º/
2016

1º/
2017

2º/
2017

1º/
2018

2º/
2018

Revisão Bibliográfica
Disciplinas
Tutoria
Seminários
Redação da qualificação
Qualificação
Coleta das amostras*
Análise por IV, Raman,
microscopia eletrônica e DRX
Otimização dos parâmetros
instrumentais de G FAASe
ICP-MS
Estudos dos métodos de
preparo de amostra para APM
(teores totais e bioacessíveis)
Quantificação dos analitos
GF.AAS (UFJF) e ICP- MS
(UFMG)
Tratamento dos dados das
amostras de material
particulado
Submissão de trabalho em
congressos
Submissão de artigos
Redação da tese
* Maior detalhamento das coletas vide Tabela 1.

6. Descarte dos resíduos

Todos os resíduos gerados (metais e ácidos) serão separam conforme indicações do

Departamento de Química, UFJF, armazenados em recipientes adequados, etiquetados e

entregues para a comissão de descarte de resíduos.
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