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RESUMO 
 
 
BEAL, Alexandra. Avaliação inorgânica de material particulado atmosférico inalável 
na região norte do Paraná. 2015. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Londrina e Apucarana. Londrina, 2015. 
 
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar determinação química inorgânica de 
amostras de material particulado atmosférico inalável nas frações fina e grossa. 
Foram coletadas amostras de aerossol em 2013 e 2014 em sítios localizados nas 
cidades de Londrina e Maringá. As amostras foram coletadas diariamente (24h) em 
duas campanhas: inverno e verão. Para a coleta foi utilizado um amostrador 
dicotômico com filtro de fibra de quartzo com tamanho de 47 mm por 2 µm de 
porosidade, 97% de eficiência e com retenção de partículas de até 0,3 µm. Foi 
realizada a quantificação da massa do material particulado atmosférico através do 
método gravimétrico, sendo que para Londrina o MP2,5 e MP2,5-10 representam, 
respectivamente 29,2% e 70,8% do material particulado atmosférico na campanha 
de inverno (2013), 30,9% (MP2,5) e 69,1% (MP2,5-10) na campanha de verão (2013) e 
35,9% (MP2,5) e 64,1% (MP2,5-10) na campanha de inverno 2014. Em Maringá o 
percentual foi de 42,0% (MP2,5) e 58,0% (MP2,5-10) para a campanha de inverno 
(2014) e 28,8% (MP2,5) e 71,2% (MP2,5-10) para a campanha de verão (2014). A 
razão PM2,5/PM10 foi em média de 0,3 para ambas as cidades, demonstrando que 
são áreas urbanas em desenvolvimento. A análise das espécies inorgânicas 
majoritárias solúveis em água (NO3

-, SO4
2- e Cl-), associadas ao MP2,5-10 foram 

quantificadas por cromatografia de íons no Laboratório LACA da Universidade 
Estadual de Londrina e a maior contribuição em todas as campanhas foi do NO3

-. As 
razões NO3

-/SO4
2- acima de 1,0 indicam a contribuição do tráfego local. As análises 

dos metais associados ao MP2,5 foram realizadas por espectrometria de massa com 
plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) na Universidade Federal de Santa 
Catarina. As concentrações de Zn, Pb, Cu e Mn encontrados em todas as 
campanhas indicam a contribuição das fontes móveis para o MP2,5. A concentração 
de BCe no MP2,5 foi determinada por refletância e as maiores concentrações de BCe 
foram encontradas nas campanhas de inverno. Em Geral, Londrina apresentou as 
maiores concentrações das espécies analisadas, quando comparado com Maringá. 
Além disso, a análise das trajetórias das massas de ar indicou o transporte de 
poluentes provenientes principalmente das queimadas da região sudeste do país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Material particulado atmosférico. Metais. Íons. Black Carbon. 



 

ABSTRACT  
 
 
BEAL, Alexandra. Inorganic evaluation of atmospheric particulate matter inhaled in 
northern Paraná. 2015. 150 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Câmpus Londrina e Apucarana. Londrina, 2015. 
 
 
This study aimed to determine the concentration and inorganic chemical composition 
of samples from airborne particulate matter inhaled in fine and coarse fractions. 
Aerosol samples were collected in 2013 and 2014, from sites located in the cities of 
Londrina and Maringa, in the state of Paraná, Brazil. The samples were collected 
daily (24h) in two campaigns: winter and summer. For the collection, was used a 
dichotomous sampler with quartz fiber filter with 47 mm in size and 2 µm porosity, 
97% efficiency, retaining particles of up to 0.3 µm. Quantification of the airborne 
particulate matter mass was performed by gravimetry method. The results from 
Londrina to PM2.5 and MP2,5-10 represent, respectively, 29.2% and 70.8% of airborne 
particulate matter in the winter campaign (2013), 30.9% (PM2.5) and 69.1 % (MP2,5-10) 
in the summer campaign (2013), and 35.9% (PM2.5) and 64.1% (MP2,5-10) in the 
winter 2014 campaign. In the city of Maringa, the results presented the percentage of 
42.0% (PM2.5) and 58.0% (MP2,5-10) for the winter season (2014), and 28.8% (PM2.5) 
and 71.2 % (MP2,5-10) for the summer season (2014). The PM2.5/PM10 ratio was on 
average 0.3, demonstrating that both cities are developing urban areas. Analysis of 
the major soluble inorganic species in water (NO3

-, SO4
2- and Cl-) associated with 

MP2,5-10 were quantified by ion chromatography at the LACA Laboratory in the State 
University of Londrina, with the largest contribution found in all campaigns was to 
NO3

-. The NO3
-/SO4

2- ratios above 1.0 indicate the local traffic contribution. The 
analysis of metals associated with PM2.5 was carried out by mass spectrometry with 
inductively coupled plasma (ICP-MS) in the Federal University of Santa Catarina. The 
Zn, Pb, Cu and Mn concentrations found in all campaigns indicate the contribution of 
mobile sources to PM2.5. The concentration of BCe in PM2.5 was determined by 
reflectance, with higher BCe concentrations being found in winter campaigns. In 
general, Londrina presented the highest concentrations from the species analyzed 
when compared to Maringá. In addition, the analysis of the air mass trajectories 
indicated the transportation of pollutants coming mainly from fires in the southeastern 
region of the country. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Particulate matter atmospheric. Metals. Ions. Black Carbon. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O sistema atmosférico é composto por gases e partículas que interagem 

química e fisicamente, mantendo o equilíbrio radiativo do planeta e as propriedades 

químicas da atmosfera. Quando as concentrações naturais são excedidas, esses 

gases e partículas podem se tornar poluentes (SEINFELD e PANDIS, 2006).  

Esses poluentes são qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade, 

quantidade, concentração, tempo ou características que em desacordo com os 

níveis estabelecidos, tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à 

saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora, e 

prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 

comunidade (CONAMA 003, 1990). Esse problema tem se tornando persistente, 

impondo custos significativos sobre a saúde e a economia (PNUMA, 2010). 

A estrutura térmica da atmosfera é influenciada principalmente pela presença 

de pequenas quantidades de H2O, CO2, CH4, O3 e material particulado atmosférico. 

O principal efeito desses gases é o efeito estufa, enquanto o material particulado 

atmosférico pode aquecer ou arrefecer a temperatura da superfície, dependendo de 

suas propriedades ópticas (ISAKSEN et al., 2009). 

Em relação à distribuição na atmosfera, os gases de efeito estufa tendem a se 

espalhar uniformemente, enquanto que o material particulado atmosférico na 

troposfera, têm um tempo de vida que resulta numa distribuição espacial e temporal 

heterogênea (RAMANATHAN, 2001).  

As partículas atmosféricas têm efeitos ambientais importantes, afetam o clima 

de forma direta, através do espalhamento e absorção da radiação e indiretamente 

por servir de núcleos de formação de nuvens (SEINFELD e PANDIS, 2006). Além 

disso, constitui em graves riscos à saúde, pois podem penetrar nos pulmões, 

irritando e bloqueando a passagem de ar, podendo causar efeitos tóxicos (SPIRO e 

STIGLIANI, 2009). As partículas finas atingem os brônquios e bronquíolos enquanto 

as partículas grossas ficam no trato respiratório superior (MENEZES, 2012).  

As cidades concentram grande parte da população e crescem rapidamente 

sem planejamento urbano, geralmente ocasionando má qualidade do ar, 

constituindo em um problema de saúde pública. Algumas cidades como Cidade do 
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México, São Paulo e Santiago têm uma longa história de monitoramento da 

qualidade do ar, enquanto outras possuem poucos dados (PNUMA, 2010). De 

maneira geral há uma carência de dados observacionais em toda a América do Sul. 

Cidades de médio porte, além das grandes metrópoles como São Paulo e Rio 

de Janeiro, também merecem atenção, pois estão crescendo mais acentuadamente 

nas últimas décadas. No Brasil as cidades de médio porte representam 26,6% da 

população do país. Em 10 anos (2000 a 2010) as cidades de médio porte cresceram 

mais em população que a média do país, ou seja, 17,2% contra 12,3%. Em 5 anos 

(2010 a 2014) a população brasileira cresceu 6,3% e a população das cidades de 

médio porte cresceu 18,2% (IBGE, 2015). 

Londrina e Maringá, cidades foco desse estudo, apresentam grande 

crescimento urbano e são as principais cidades da Mesorregião Norte Central 

Paranaense, que é composta por 79 municípios com 24.532,16 Km2, sendo que 

essas duas cidades representam apenas 8,7% do território dessa região (IPARDES, 

2004), mas concentram 43% da população (IBGE, 2014). Apresentam segundo 

maior parque industrial do estado, com características agroindustriais, sendo os 

polos regionais mais expressivos (IBGE, 2014).  

Embora já existam alguns estudos realizados em Londrina (LOPES et al., 

2004; PELICHO et al., 2006; FREITAS E SOLCI, 2009; FREITAS et al., 2012; 

MARTINS et al., 2012; PINTO et al., 2014) e Maringá (BOIAN e KIRCHHOFF, 2005; 

LIMA et al., 2004; LIMA et al., 2009; LIMA et al., 2010), a região norte do Paraná, 

onde estão localizadas essas cidades são carentes de monitoramento da qualidade 

do ar, de estudos que realizem a coleta do material particulado em locais abertos, da 

realização de análises envolvendo o Black Carbon e metais, assim como da 

avaliação de transporte de poluentes de outras regiões.  

Em Londrina, Pelicho et al. (2006) avaliaram a composição química da água 

da chuva, através da análise de pH, condutividade, Na+, K+, NH4
+, Cl-, NO3

- e SO4
2-. 

Verificaram correlação do NH4
+ com os íons Cl-, NO3

- e SO4
2-, sugerindo que a 

acidez da água da chuva foi neutralizada pela espécie alcalina e que a concentração 

de espécies iônicas presente nessa água reflete a influência das emissões naturais 

com predominância de fontes antrópicas. 

Lopes et al. (2004) analisaram a concentração de massa, composição 

química e as variações sazonais do material particulado atmosférico nas frações 

finas e grossas na região central de Londrina e observaram que as concentrações 
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de massa foram maiores no inverno do que no verão, devido aos fatores climáticos. 

Freitas e Solci (2009) caracterizaram as emissões de poluentes de distintas fontes e 

avaliaram as frações respiráveis (MP2,5) e inaláveis (MP10), bem como a distribuição 

de tamanho de íons inorgânicos, como cloreto, nitrato e sulfato em ambiente urbano 

e rural, verificando que a massa do MP2,5 em ambiente urbano corresponde a 70% 

do MP10. Também Freitas et al. (2012) realizaram amostragem de material 

particulado atmosférico em ambiente urbano e rural de Londrina e os resultados 

encontrados indicam que as principais fontes dos ácidos carboxílicos no MP2,5 em 

ambiente urbano e rural provêm das emissões veiculares. Analisando as trajetórias 

das massas de ar verificaram a ocorrência de transporte de poluentes do estado de 

São Paulo para a região.  

Em Maringá Boian e Kirchhoff (2005) monitoraram a concentração de ozônio 

para a determinação do impacto do transporte de larga escala para a região. 

Verificaram a influência de regiões onde ocorre queima significativa de biomassa, 

como os estados do Tocantins, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, quando a 

atmosfera estava sobre a influência de circulação anticiclônica.  

 

 

1.1 MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO - MP 
 

 

O material particulado atmosférico (MP) consiste em um material sólido ou 

líquido ou a mistura das fases que ficam suspensas no ar. Essas partículas que se 

encontram na atmosfera são originadas de fontes antrópicas (atividade veicular, 

processos industriais, etc.) e naturais (spray marinho, erupção vulcânica, suspensão 

do solo, etc) (AHRENS, 2012; SEINFELD e PANDIS, 2006). Os aerossóis naturais 

compreendem 70% da carga de aerossol global e os principais contribuintes são sal 

marinho, poeira e sulfatos naturais (McMURRY, 2000). 

Estas partículas são classificadas pelo seu tamanho em partículas totais em 

suspensão (PTS) que possuem diâmetro aerodinâmico igual ou menor que 100 µm; 

partículas inaláveis (MP10) que possuem diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 10 

µm. As partículas inaláveis subdividem-se em partículas grossas (MP2,5-10, entre 2,5 

e 10 µm), finas (MP2,5, ≤ 2,5µm) e as ultrafinas com diâmetro aerodinâmico inferior a 

0,1 µm (MP0,1) (SEINFELD e PANDIS, 2006). 
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As partículas finas podem ser emitidas diretamente ou formadas por reações 

químicas e processos físicos. Uma vez formadas suas propriedades podem ser 

moduladas no espaço e tempo por processos químicos e físicos, tais como: 

processos de nucleação heterogênea, condensação, evaporação e coagulação. Já 

as partículas grossas são formadas em geral por processos mecânicos de 

suspensão de poeira. As principais fontes da fração fina são a queima de 

combustíveis como carvão, óleo, gasolina, diesel e madeira e reações de conversão 

gás-partícula (NOx, SO3 e COVs). A fração grossa possui como principais fontes a 

ressuspensão de solo e poeira de áreas industriais, estradas, áreas agrícolas, 

mineração, fontes biológicas, construções, spray marinho e etc (THORPE e 

HARISSON, 2008; PANT e HARRISON, 2013; VARRICA et al., 2013; SEINFELD e 

PANDIS, 2006).  

As partículas finas podem levar dias a semanas para serem removidas da 

atmosfera e percorrerem vários quilômetros, já as partículas grossas levam alguns 

minutos ou alguns dias para serem removidas e percorrem poucos quilômetros 

(SEINFELD e PANDIS, 2006). Sua abundância pode variar de acordo com a região 

e sazonalidade. Pode ainda ser influenciada pelo transporte de longa distância, no 

caso das partículas finas (McMURRY, 2000; KOMPALLI et al., 2014). 

A legislação brasileira possui limite de concentração apenas para as 

partículas atmosféricas inaláveis, onde a concentração média de 24 horas do 

material particulado inalável (MP10) não deve exceder o valor de 150 µg m-3, mais de 

uma vez por ano. Em outros países esse limite difere, por exemplo, Estados Unidos 

e União Europeia adotam, respectivamente os valores de 150 µg m-3 (24 h) e 50 µg 

m-3 (24 h) para MP10, e 35 µg m-3 (24 h) e de 25 µg m-3 para MP2,5 (anual). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a concentração média de 24 

horas não deve exceder o valor de 50 µg m-3 para MP10 e de 25 µg m-3 para MP2,5. 

(CONAMA 003, 1990; CETESB, 2014). 

 Países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e a maioria dos países 

Europeus apresentam valores de MP10 entre 5 e 20 µg m-3. Já os países 

concentrados na América do Sul, Norte da África e regiões próximas à Índia e China, 

que são países em desenvolvimento, os valores para MP10 estão entre 71 e 142 µg 

m-3 (MARQUES e SANTOS, 2012). 

 No Brasil, um estudo realizado em seis capitais apontou valores médios de 

MP2,5 de 28 µg m-3 em São Paulo, 20 µg m-3 no Rio de Janeiro, 18 µg m-3 em Porto 
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Alegre, 17 µg m-3 em Belo Horizonte, 16 µg m-3 em Curitiba e 12 µg m-3 em Recife 

(ANDRADE et al., 2012).  

A composição química e morfologia do MP são variadas e dependem da fonte 

de origem, dos processos de geração e reações químicas que ocorrem na 

atmosfera. Quando as partículas são emitidas diretamente da fonte são 

denominados aerossóis primários e quando formados na atmosfera, pelo processo 

de conversão gás-partícula (que ocorre entre os poluentes primários) são 

denominados de aerossóis secundários (SEINFELD E PANDIS, 2006). 

O MP é quimicamente composto de sulfatos, nitratos, amônio, compostos 

orgânicos, espécies da crosta, sal marinho, óxidos de metais, íons hidrogênio e 

água. Espécies como sulfato, amônio, carbono orgânico e elementar e alguns metais 

de transição são encontrados predominantemente no MP2,5. Espécies da crosta, 

incluindo sílica, cálcio, magnésio, alumínio, ferro e partículas orgânicas biogênicas, 

como pólen, esporos e etc, são encontrados geralmente no MP2,5-10. O nitrato é 

encontrado tanto no MP2,5 como no MP2,5-10 (SEINFELD E PANDIS, 2006). 

 De forma geral as partículas que contêm Al, K, Na, Si, Fe, Cl (HCl) e Ti são 

provenientes de fontes naturais, as que contêm Br (HBr), Cu, Mn, Ba, Mg, Ca, Zn, 

Pb, Fe, V, Ti e Be são originados de fontes antropogênicas e H2O, NO3
- (NO2), SO3

2- 

(SO2) e NH4
+ (NH3) são provenientes de reações na atmosfera (MANAHAN, 2010). 

Além do Black Carbon proveniente de fontes antropogênicas (ALMEIDA et al., 2006; 

KOMPALLI et al., 2014). 

 

 

1.1.1 Black Carbon 
 

 

 O carbono negro ou mais conhecido como Black Carbon é um composto 

carbonáceo que absorve luz na gama espectral do visível (CHOW et al., 2004, 

PETZOLD et al., 2013; GABBI et al., 2015). O termo “Black” significa que é uma 

substância que absorve completamente a luz, o que implica em uma refletividade 

zero, absortividade e emissividade igual a 1 (SCHWARTZ e LEWIS, 2012). 

 O carbono elementar (CE) é definido como uma substância contendo apenas 

carbono que não está ligado com outros elementos, mas que pode estar presente 
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em suas várias formas alotrópicas, tais como: diamante, nanotubos de carbono e 

grafite (SCHWARTZ e LEWIS, 2012; PETZOLD et al., 2013). 

 Os termos formais “Black Carbon” e “Carbono Elementar” referem-se a um 

possível conjunto de materiais com diferentes propriedades ópticas e físicas 

(SCHWARTZ e LEWIS, 2012; PETZOLD et al., 2013). No MP a matéria carbonácea 

não se apresenta como substância pura, ela ocorre como uma mistura altamente 

variável de diferentes compostos carbonados (PETZOLD et al., 2013). 

 O Black Carbon possui cinco propriedades (microestrutura, morfologia, 

estabilidade térmica, solubilidade e absorção de luz) que o torna tão relevante 

quando se tratam de mudanças climáticas, química do ar, qualidade do ar ambiente, 

biogeoquímica e paleoclimatologia. Essas propriedades controlam os efeitos das 

partículas, assim como, os seus processos de remoção da atmosfera e sua 

distribuição espacial (PETZOLD et al., 2013). 

 A primeira propriedade, a microestrutura mostra que o Black Carbon possui 

estrutura semelhante ao grafite e que contêm uma grande fração de átomos de 

carbono ligados por ligações sp2. Possuem baixa reatividade química na atmosfera, 

a remoção é lenta por processos químicos e a absorção óptica é alta. A segunda 

propriedade, a morfologia nos diz que a cadeia é composta por pequenas esferas de 

carbono com diâmetros entre 10 nm e 50 nm e possui alta capacidade de absorção 

de outras espécies. A terceira propriedade é a estabilidade térmica que mostra que o 

material se torna refratário com uma temperatura de volatilização perto de 4.000 K e 

a gaseificação é possível somente por oxidação que inicia em temperaturas acima 

de 340°C. Com isso possui estabilidade elevada na atmosfera e tempo de residência 

longo. A quarta propriedade é a solubilidade que mostra que são insolúveis em 

qualquer solvente, incluindo água, e por isso a remoção da atmosfera por nuvens e 

precipitação é lenta, a não ser que estejam revestidos com compostos solúveis em 

água. A quinta propriedade é a alta capacidade de absorver luz na faixa do visível 

reduzindo o albedo de nuvens, neve e gelo, causando aquecimento atmosférico, 

resfriamento da superfície que leva a efeitos sobre a radiação solar e clima (BOND 

et al., 2013; PETZOLD et al., 2013). 

 A principal fonte de emissão de Black Carbon é a combustão incompleta da 

matéria carbonácea, mas também pode ser produto da pirólise da matéria 

carbonácea e emitido diretamente para a atmosfera junto com outros gases que 

formam os aerossóis, e é encontrado em todo sistema terrestre (BOND et al., 2013, 
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PETZOLD et al., 2013; GABBI et al., 2015). Nas áreas urbanas a principal fonte é a 

queima de combustíveis fósseis (ALMEIDA et al., 2006; KOMPALLI et al., 2014). 

Porém a queima de madeira, carvão e biomassa nas residências pode ser uma fonte 

importante (JANSSEN et al., 2012). 

 Como as substâncias carbonáceas em aerossóis absorvem luz, estas 

exercem influência direta sobre o clima e vários efeitos indiretos como mudanças na 

taxa de aquecimento, modificação das propriedades de nucleação, etc (SCHWARTZ 

e LEWIS, 2012; BOND et al., 2013).  

 O Black Carbon é um dos componentes do MP mais relevante para a saúde, 

especialmente em relação aos riscos cardiovasculares (JANSSEN et al., 2012). De 

acordo com Gerlofs-Nijland et al. (2012), o Black Carbon não é um componente 

diretamente tóxico, mas funciona como um transportador universal de uma ampla 

variedade de compostos, como orgânicos semi-voláteis, mais tóxicos ao sistema 

respiratório e cardiovascular. Isso porque, segundo Janssen et al. (2012) as 

partículas de Black Carbon têm uma maior taxa de infiltração no organismo. 

 Em seus estudos Louwies et al. (2015) encontraram uma associação positiva 

entre pressão arterial e a exposição ao Black Carbon em adultos saudáveis, o que 

aumenta a evidência de que a exposição a esse poluente causa efeitos sobre a 

saúde cardiovascular. Ostro et al. (2015) observaram efeitos consideravelmente 

mais elevados para a mortalidade respiratória e para os indivíduos com mais de 65 

anos, expostos as concentrações diárias de Black Carbon em Barcelona (2,1 µg m-3) 

e Atenas (0,74 µg m-3). Eles concluíram que o Black Carbon, proveniente 

principalmente de motores a diesel e queima de biomassa, representam um encargo 

significativo para a saúde pública, principalmente em cidades europeias com alta 

densidade de tráfego. 

O Black Carbon pode ser um indicador valioso da qualidade do ar (JANSSEN 

et al., 2011; JANSSEN et al., 2012). A caracterização deste e o entendimento dos 

processos que ocorrem com o mesmo são importantes para entender a degradação 

da visibilidade, a deterioração da saúde e a degradação de materiais (SCHWARTZ e 

LEWIS, 2012).  

Inúmeros métodos têm sido desenvolvidos e utilizados ao longo dos anos 

para caracterizar e quantificar essas substâncias, porém cada método explora 

diferentes propriedades que dependem da composição química e das propriedades 

físicas. Portanto, não necessariamente medem a mesma coisa e as quantidades 
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podem ser diferentes, porém se costuma utilizar o mesmo termo “Black Carbon” 

(SCHWARTZ e LEWIS, 2012; PERTZOLD et al., 2013).  

A técnica de refletância, utilizada neste trabalho, consiste na incidência de luz 

de uma lâmpada de Tungstênio no filtro amostrado. A luz refletida (detectada em 

porcentagem no fotosensor) é inversamente proporcional à luz absorvida, que é 

função da quantidade de material absorvedor presente na amostra (Black Carbon). 

As partículas de Black Carbon são boas absorvedoras de luz e, portanto, quanto 

mais dessas partículas presentes, menor será a intensidade de luz refletida pelo 

filtro e menor o valor detectado pelo fotosensor (RAMIRES, 2013). 

 A contribuição da concentração de Black Carbon na fração do material 

particulado atmosférico é variável. No Rio de Janeiro essa contribuição varia de 18 a 

31%, valores próximos aos encontrados em São Paulo, onde a contribuição é de 

aproximadamente 26% (GODOY et al., 2009). Segundo Andrade et al. (2012) em 

São Paulo e no Rio de Janeiro o Black Carbon compõe aproximadamente 30% da 

massa da fração fina do material particulado atmosférico. 

 

 

1.1.2 Composição Iônica do Material Particulado Atmosférico 
 

 

 Os principais componentes do MP incluem os íons sulfato e nitrato (DAWSON 

et al., 2014). Os íons sulfato e nitrato são formados principalmente nas reações de 

conversão gás-partícula, principalmente pela oxidação de SO2 e NOx, formando o 

ácido sulfúrico (H2SO4) e o ácido nítrico (HNO3), respectivamente (LIN, 2002; 

SEINFELD e PANDIS, 2006; LEIBENSPERGER et al., 2012). Também podem ser 

formados por reações de neutralização de ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico 

(HNO3) na presença de amônia. O íon amônio reage com o ácido sulfúrico (H2SO4) e 

ácido nítrico (HNO3) produzindo NH4NO3, (NH4)2SO4, (NH4)3H(SO4)2 e NH4HSO4, 

que são considerados as formas dominantes destes íons na atmosfera. Os íons 

sulfato também podem ter origem no aerossol marinho primário e partículas do solo. 

O NOx pode ser oxidado em fase aquosa e o HNO3 formado pode se dissociar nas 

gotas de água formando o NO3
- em fase particulada (SEINFELD e PANDIS, 2006; 

ALLEN et al., 2015).  
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 Nas estações mais quentes a ocorrência de nitrato é principalmente atribuída 

à reação do HNO3 gasoso com espécies minerais como carbonato de cálcio 

(CaCO3) e com sal marinho para formar nitrato de cálcio (Ca(NO3)2 e nitrato de sódio 

(NaNO3), respectivamente (ALMEIDA et al., 2006).  

O SO2 é emitido pela queima de combustíveis fósseis, processos industriais, 

vulcões, queima de biomassa ou oxidação de compostos de enxofre no estado de 

oxidação mais baixo. As principais fontes de NOx são a combustão de combustíveis 

em alta temperatura, queima de biomassa, relâmpagos, atividade microbiana, etc 

(SEINFELD e PANDIS, 2006; LEIBENSPERGER et al., 2012). A presença dos íons 

cloreto (Cl-) no MP2,5-10 pode ser proveniente do transporte de longa distância de 

aerossóis marinhos (MIHAJLIDI-ZELIC et al., 2015). 

Alguns estudos mostram que a razão entre as massas de nitrato e sulfato 

podem ser utilizadas para verificar a contribuição de fontes móveis e estacionárias 

de enxofre e nitrogênio na atmosfera (YAO et al., 2002; WANG et al., 2006; LAI et 

al., 2007). Quanto maior a razão entre essas espécies, maior a predominância das 

fontes móveis sobre as fontes estacionárias (ARIMOTO et al., 1996).  

 

 

1.1.3 Metais 

  

 

 Mais de quarenta elementos traços podem ser encontrados em amostras de 

material particulado atmosférico. Os elementos Pb, Zn, Cd, As, Sb são geralmente 

encontrados na fração fina e os elementos Fe, V, Cu, Mn, Ni, Cr, Co e Se são 

encontrados geralmente nas frações fina e grossa do material particulado 

atmosférico (SEINFELD e PANDIS, 2006). Esses elementos tem origem de 

diferentes fontes como queima de carvão, óleo, madeira, incineração de resíduos, 

desgaste de freios de veículos, processos industriais, etc. Os elementos gerados 

durante os processos de combustão geralmente se encontram na forma de óxido, 

mas em geral suas formas químicas são incertas (SEINFELD e PANDIS, 2006).  

 De acordo com Silva et al. (2010) o elemento Cu está associado ao 

antioxidante utilizado em pastilhas de freios dos veículos automotores, os elementos 

K, Ca e Br podem ser associados aos lubrificantes e aditivos utilizados em veículos 
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leves e Zn do ditiofosfato de zinco, que é geralmente utilizado como um aditivo 

antidesgaste e antioxidante no óleo do motor.  

Em São Paulo Andrade et al. (2012) determinaram que no MP2,5 os elementos 

como Cu, Zn, S, Pb e Br estão associados às emissões veiculares, Rocha et al. 

(2012) verificaram no MP10 que os elementos Al, Fe, Ca e Mg são oriundos de fontes 

naturais, os elementos Fe, Pb, Zn, Al, Ca, Mg e K são emitidos predominantemente 

da queima de combustíveis e biomassa. 

Associado ao rápido desenvolvimento e aumento das emissões veiculares em 

Dhaka, Bangladesh, Islam et al. (2015) encontraram valores elevados de Fe, Pb, Zn 

e Cu no MP da cidade. Similarmente na China, a análise da poeira da estrada e do 

MP10 indicaram a presença dos metais Zn, Pb, Cu, Cr, Ni e Cd, sendo as maiores 

concentrações encontradas para as rodovias, indicando o impacto dos veículos 

(CHEN et al., 2015).  

 Os metais pesados associados ao MP podem se acumular no organismo 

através da inalação e deposição respiratória, podendo causar neuropatias, aumento 

da pressão arterial, anemia, danos aos rins e ao pulmão (KAMPA e CASTANAS, 

2008; CALLÉN et al., 2009; SCHWARZE et al., 2010; NING e SIOUNTAS, 2010). 

Estudos como o de Schaumann et al. (2004) mostraram que metais como Fe, 

Ni, Cr, Cu e Zn podem atuar no organismo, induzindo lesões e inflamações. 

Gurgueira et al. (2002) encontraram forte associação entre o teor de Fe, Mn, Cu e 

Zn com o estresse oxidativo gerado no pulmão, enquanto Fe, Al, Si e Ti foram 

associados com os efeitos observados no coração. 

 

 

1.2 METEOROLOGIA, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E A QUALIDADE DO AR 

 

 

1.2.1 Meteorologia e a Qualidade do Ar 

 

 

 O constante movimento do ar na atmosfera cria um complicado campo de 

fluxo tridimensional, com escalas variando de alguns metros para milhares de 

quilômetros, onde a temperatura e a umidade relativa na atmosfera são altamente 

variáveis (SEINFELD e PANDIS, 2006). 
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A meteorologia influencia significativamente a qualidade do ar, como na 

determinação dos níveis de concentração dos poluentes primários emitidos 

localmente, na formação de poluentes secundários, no transporte para outras áreas 

até na remoção da atmosfera. Mesmo em locais onde as emissões antropogênicas 

sejam a fonte da degradação da qualidade do ar, as condições meteorológicas vão 

influenciar significativamente na magnitude, onde e quando esses problemas vão 

ocorrer (SEINFELD e PANDIS, 2006). 

As concentrações de MP inalável são afetadas por vários fatores 

meteorológicos como temperatura, velocidade do vento, precipitação e umidade 

relativa do ar (BARDOUKI et al., 2003). Os efeitos podem ser complexos, pois o 

material particulado atmosférico é composto por diferentes espécies e a 

meteorologia age diferentemente em cada um deles. Como por exemplo, as 

concentrações de sulfato dependem da oxidação do SO2, que ocorre em função da 

temperatura, tanto nas fases aquosa (nuvens) como na fase gasosa (SEINFELD e 

PANDIS, 2006).  

As concentrações de nitrato e compostos orgânicos são dependentes da 

temperatura e da umidade relativa do ar, podendo também variar com a quantidade 

de oxidantes presentes, que estão ligados com as taxas de fotólise e 

consequentemente a cobertura de nuvens (DAWSON et al., 2007). O grau de 

mistura dos poluentes nos primeiros quilômetros da atmosfera é determinado em 

grande parte pelo seu perfil de temperatura e velocidade do vento (SEINFELD e 

PANDIS, 2006).   

O MP, principalmente na fração grossa, pode ser removido da atmosfera por 

deposição seca, pois sofre a ação da gravidade. Porém todos os poluentes tem a 

deposição úmida como a principal forma de remoção da atmosfera, por isso se 

espera que a precipitação tenha um efeito significativo na remoção do material 

particulado atmosférico (DAWSON et al., 2007). 

O vento e a altura da camada de mistura contribuem para a diluição e 

dispersão dos poluentes. Esses afetam as espécies proporcionalmente as suas 

concentrações, indicando que o efeito da altura de mistura é um efeito simples de 

diluição, sem transformações químicas (DAWSON et al., 2007).  

A atmosfera em condições de estagnação como céu claro e pouco vento 

levam muitas vezes a uma atmosfera estável, que pode se transformar em fortes 

inversões de temperatura noturnas devido ao rápido arrefecimento da superfície, 
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ocorrendo uma restrição na mistura do ar verticalmente perto da superfície levando a 

má qualidade do ar (OLOFSON et al., 2009).  

Nos Estados Unidos a variação diária da meteorologia pode explicar até 50% 

da variabilidade diária da concentração de MP2,5 (TAI et al., 2010). Em algumas 

áreas urbanas da Europa as condições de vento impactaram positiva e 

negativamente as concentrações de massa do material particulado atmosférico nas 

frações fina e grossa. Foi verificada uma dependência negativa de ventos 

moderados e fortes para ambas as frações na remoção e transporte. Os ventos 

fracos foram responsáveis por 1,2 – 10,5 µg m-3 da massa de MP2,5 e de 0,7 – 2,5 

µg m-3 da massa de MP2,5-10 em todas as áreas estudadas (LIANOU et al., 2013). 

 

 

1.2.2 Uso e Ocupação do Solo e Qualidade do Ar 

 

 

 Com o crescimento acelerado da população, a demanda por alimento, bens 

de consumo, serviço e moradia têm aumentado à expansão urbana, as áreas 

comerciais e industriais, as áreas de cultivo, pastagem e etc. As áreas urbanas 

estão crescendo cada vez mais, a população tem necessitado de mais infraestrutura 

que traga conforto e bem estar, mas que na maioria das vezes modifica o ambiente 

causando mudanças nos ecossistemas e no clima da região. 

Quando falamos sobre as condições da atmosfera, em qualquer momento e 

lugar, estamos falando sobre o tempo, que muda com o passar dos anos e as 

influências que sofre. A medição desses elementos meteorológicos (temperatura do 

ar, pressão do ar, umidade do ar, precipitação, visibilidade, vento e etc.) em um 

intervalo longo de tempo, determina o clima de uma determinada região (AHRENS, 

2012). 

 Entre essas influências estão os impactos causados pelo homem através das 

modificações realizadas no meio em que vive, como a intensificação das áreas 

urbanas e suas consequências. No Brasil a intensificação do crescimento das áreas 

urbanas ocorreu após a década de 1970 (POLIDORO et al., 2011). 

 Nas últimas décadas a necessidade de aumento da malha viária ou até 

mesmo ampliação das já existentes, novas hidrelétricas que mudam o padrão do 

fluxo de rios, mudanças no padrão de cultivo e crescimento acelerado da população 
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demandando por mais áreas urbanizadas, áreas comerciais e industriais, vem 

alterando significativamente o uso do solo. Essas mudanças vêm apresentando 

reflexos na qualidade do ar, nas condições climáticas e nas vulnerabilidades 

ambientais a desastres (VERMA, 2015). 

 Extensas mudanças no uso do solo, como a rápida urbanização e a 

substituição da vegetação, muitas vezes altera o clima local, modificando as 

propriedades físicas da superfície terrestre, índices de umidade através de 

mudanças na evaporação e dos fluxos de calor latente e sensível, afetando 

diretamente a precipitação e a temperatura (PIELKE et al., 1998; FOLEY et al., 

2005; TAKAIRIN et al., 2010). 

 Um caso extremo de como o uso e ocupação do solo modifica o clima de uma 

região são as ilhas de calor. A redução da cobertura vegetal, superfícies 

impermeabilizadas e a morfologia dos edifícios contribuem para um menor 

resfriamento, armazenamento de calor e consequentemente o aquecimento do ar na 

superfície (BONAN, 2002). No sul da China a expansão urbana e a degradação de 

terras de cultivo contribuíram para a intensificação dessas ilhas de calor (CHEN et 

al., 2006). 

 As práticas de uso e ocupação do solo, além do clima, também afetam a 

qualidade do ar, alterando as emissões e mudando as condições atmosféricas que 

afetam as taxas de reação, transporte e deposição dos poluentes (FOLEY et al., 

2005). 

 Em locais onde existe um aglomerado maior de pessoas, maior circulação de 

veículos, atividades industriais, etc a qualidade do ar tende a ser pior. Em Londrina, 

Freitas et al. (2012) observaram que o valor de concentração do MP10 na área 

urbana (24,8 µg m-3) é maior do que na área rural (19,8 µg m-3). Duan et al. (2012) 

observaram que em Pequim o valor encontrado para MP10 na área urbana (184,9 µg 

m-3) é três vezes maior do que o encontrado em área rural (58,1 µg m-3). Li et al. 

(2014) observaram no norte da China que os valores de MP10 foram 

significativamente menores em áreas rurais (128 µg m-3) do que nas vilas rurais (182 

µg m-3) e áreas urbanas (180 µg m-3). O valor relativamente alto nas vilas rurais se 

deve a queima de carvão e biomassa para aquecimento e para cozinhar e nessas 

vilas vivem aproximadamente 50% da população chinesa, já nas áreas urbanas 

existe a contribuição das atividades industriais e queima de combustíveis.  
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2 OBJETIVO  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Este trabalho teve como principal objetivo avaliar a concentração e 

composição química inorgânica do material particulado atmosférico inalável (MP10) 

de sítios localizados nas cidades de Londrina e Maringá, durante o inverno e verão.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

Determinar a concentração das frações fina e grossa do material particulado 

atmosférico inalável no inverno e verão. 

Determinar o teor das espécies inorgânicas majoritárias solúveis em água 

(NO3-, SO4
2- e Cl-) associadas à fração grossa do material particulado atmosférico, 

por cromatografia de íons (CI). 

Determinar a concentração de black carbon na fração fina (MP2,5) por 

refletância. 

Determinar o teor de metais associados à fração fina do material particulado 

atmosférico por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-

MS). 

Estimar as influências antrópicas e naturais sobre os resultados, bem como a 

influência das condições meteorológicas. 

Avaliar as possíveis influências de outras regiões do país na concentração e 

composição química do material particulado atmosférico, através do cálculo das 

trajetórias de massas de ar. 
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3 PARTE EXPERIMENTAL  
 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 
 

 

 O estudo foi realizado em sítios localizados nas cidades de Londrina e 

Maringá. Essas cidades compõem a mesorregião norte central paranaense, 

localizada na região norte do Paraná ao sul do Brasil. 

 

 

3.1.1 Londrina 
 

 

 A cidade de Londrina está localizada entre 23°08’47” e 23°55’46” de Latitude 

Sul e entre 50°52’23” e 51°19’11” a Oeste de Greenwich e sua altitude na área 

central é de 608 m no ponto onde se localiza a Catedral Metropolitana 

(http://www1.londrina.pr.gov.br/). 

 Segundo o censo do IBGE (2010), Londrina possui uma população de 

506.701 habitantes com estimativa (2015) de 548.249 habitantes. Com densidade 

demográfica de 306,52 hab/km2 e área da unidade territorial de 1.653,075 km2.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é de 0,778 em 2010, 

superior ao IDH brasileiro (0,727). O município está situado na faixa de IDHM alto e 

ocupa a posição 145ª (2010) em relação aos 5.565 municípios do Brasil e a 6ª 

posição no Paraná (PNUD, 2013). 

 O município de Londrina possui uma frota de 375.461 veículos, onde 50,1% 

são movidos à gasolina, 34,1% são flex (gasolina/etanol), 6,8% são a diesel, 5,1% a 

etanol e 3,9% são movidos a outros tipos de combustível, como gás e elétrico. Do 

total da frota veicular de Londrina, 94,0% são de veículos leves e 6,0% são 

considerados veículos pesados (DENATRAN, 2015).  

Na Figura 1 observa-se a localização do ponto de amostragem e das 

estações meteorológicas, das quais foram utilizados os dados. A estação 

meteorológica do INMET fica a aproximadamente 4,5 km do ponto de amostragem e 

a estação meteorológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

fica no câmpus da universidade em bairro mais afastado do centro da cidade.  
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A coleta do material particulado atmosférico foi realizada no câmpus da 

UTFPR (latitude 23°18’27” Sul e longitude 51°06’52” Oeste) (Figura 1). A região é 

composta por área residencial e agrícola, com tráfego de veículos leves e pesados.  

 

 

 

Figura 1 - Ponto de Amostragem e Estações Meteorológicas – Londrina 

 

 

3.1.2 Maringá 

 

 

 A cidade de Maringá é cortada pelo trópico de Capricórnio, está localizada na 

latitude 23º 25’ 15,6” Sul, longitude 51º 55’ 59”O e a altitude de 556 m. 

 Possui uma população de 391.698 habitantes com estimativa (2015) de 

397.437 habitantes. Com densidade demográfica de 733,14 hab/km2 e uma área da 

unidade territorial de 487,052 km2 (IBGE, 2015). 

 Segundo o PNUD (2013) o IDHM de Maringá é de 0,808 (2010), superior ao 

IDH brasileiro (0,727). O município está situado na faixa de IDHM muito alto, e 

ocupa em relação aos demais municípios brasileiros a 23ª e a 2ª posição (2010) no 

Paraná (PNUD, 2013). 
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 O município possui uma frota veicular de 308.462 veículos, sendo que desses 

43,0% são veículos movidos à gasolina, 36,1% são flex (gasolina/etanol), 9,4% são 

movidos a diesel, 4,6% são movidos a etanol e 0,2% são movidos por outros 

combustíveis. Do total da frota veicular de Maringá, 88,0% são de veículos leves e 

12,0% são considerados veículos pesados (DENATRAN, 2015). 

Na Figura 2 está indicado o ponto de amostragem e a estação meteorológica 

do INMET. O ponto de amostragem localiza-se na Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), junto à estação meteorológica do INMET. A região é composta por 

áreas residenciais e comerciais próximo a grandes avenidas que possuem intenso 

tráfego de veículos leves e pesados. 

 

 

 

Figura 2 - Ponto de Amostragem e Estação Meteorológica – Maringá. 

 

 

3.2 METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM 
 

 

3.2.1 Amostragem e Identificação dos Filtros 
 

 

Foram coletadas amostras do material particulado nas frações fina e grossa 

em 2013 e 2014 em sítios localizados nas cidades de Londrina (Figura 1) e Maringá 
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(Figura 2). As amostras foram coletadas em períodos de 24 h (FANG et al., 2002; 

MARTINS et al., 2012; ANDRADE et al., 2012; VARRICA et al., 2013) durante 30 

dias para cada ponto (exceção a campanha de inverno de 2013 em Londrina que 

foram 18 dias), em duas campanhas, inverno e verão, conforme Tabela 1: 

 

 

Tabela 1 - Período de Amostragem do Material Particulado Atmosférico 

 

Ano Cidade Campanhas Período 

2013 Londrina 
Inverno 05 a 22/09 

Verão 27/11 a 29/12 

2014 
Maringá 

Verão 01/02 a 04/03 

Inverno 02/07 a 02/08 

Londrina Inverno 03/08 a 03/09 

 

 

Os filtros foram armazenados em placas de petri (esterilizadas) e identificados 

adequadamente com o nome dos sítios de coleta, LD (Londrina) e MG (Maringá), 

seguido da identificação da campanha, I (inverno) e V (verão), ano da campanha e 

um número sequencial.  

As condições meteorológicas durante o período de amostragem foram 

analisadas através dos dados fornecidos pelo INMET e também pela estação 

meteorológica da UTFPR para Londrina, pois são estações mais próximas aos locais 

de coleta. 

Também foi verificado o percentual de semelhança entre as médias das 

variáveis meteorológicas, temperatura média do ar, umidade relativa média do ar, 

precipitação e velocidade média do vento (fornecidas pela estação meteorológica do 

INMET), registradas nos períodos de amostragem com as médias climatológicas 

desse mesmo período. Para Londrina foram utilizados nas análises 35 anos de 

registros para o período de 05 a 22/09, 39 anos para o período de 27/11 a 29/12 e 

39 anos para o período de 03/08 a 03/09. Para Maringá foram utilizados nas 

análises 42 anos de dados para o período de 01/02 a 04/03 e 33 anos para o 
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período de 02/07 a 02/08. Essa análise foi realizada conforme descrito nos itens 

3.7.2, 3.7.2.1 e 3.7.2.2 e utilizado o software BioEstat 5.0. 

Durante as campanhas, diariamente foram feitas anotações em um diário de 

coleta, sobre ocorrência de focos de queimada, atividades próximas ao amostrador 

como corte de grama, obras, atividade agrícola e etc., se as condições de vento 

eram fortes, moderadas ou fracas, se havia chovido ou estava chovendo, se o céu 

estava com muitas, poucas ou sem nuvens e qualquer outro fator que pudesse 

influenciar nos resultados. Essas observações refletem a percepção de quem 

realizou as anotações. 

 

 

3.2.2 Filtros e Amostrador 
 

 

As partículas foram coletadas em filtro de fibra de quartzo (QM-A, Whatman) 

de 47 mm de tamanho, 2 µm de porosidade, com eficiência de 97% para retenção 

de partículas de até 0,3 µm (FANG et al., 2002; HUANG et al., 2013; VARRICA et 

al., 2013).  

Para a coleta foi utilizado um amostrador dicotômico Partisol 2000i-D (Thermo 

Fisher Scientific) em conformidade com as especificações US EPA (2.12 Garantia de 

Qualidade Handbook). O equipamento funciona dividindo um fluxo de amostra MP10 

nas frações fina (MP2,5) e grossa (MP2,5-10), usando um impactador virtual US EPA 

projetado para um diâmetro de corte em 2,5 µm (Figura 3).  

O sistema recolhe as partículas em dois filtros simultaneamente à vazão de 

15 L min-1 para a fração do particulado fino e 1,67 L min-1 para fração do particulado 

grosso.  

O equipamento foi calibrado em 08/05/2013 pela empresa Environmental 

Instruments Division, sob o número de série 200DI 20171 1306 (ANEXO A). 
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Figura 3 - Amostrador Dicotômico - Partisol 2000i-D. 

 

 

3.3 METODOLOGIA ANALÍTICA 
 

 

3.3.1 Análise Gravimétrica  
 

 

Para a determinação da concentração média da massa do MP (µg m-3) 

coletada nos filtros, foi utilizada a metodologia gravimétrica. A massa contida nos 

filtros foi medida antes e após a amostragem, assumindo-se que a diferença entre 

elas corresponde ao material coletado durante o período de amostragem (QUEIROZ 

et al., 2007; MARTINS et al., 2012; ANDRADE et al., 2012).  

Para a pesagem dos filtros foi utilizada balança micro analítica, modelo AX 26 

(Mettler Toledo) onde a pesagem máxima é de 22 g e precisão de 1 µg (FREITAS e 

SOLCI, 2009; ANDRADE et al., 2012). Esta balança se encontra em sala específica, 

com temperatura e umidade relativa do ar controladas (temperatura de 20˚C e 

umidade relativa do ar de 30 a 40% ±5%) e pertence ao Laboratório LACA da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Os filtros foram pesados antes e após a amostragem e em triplicata. Antes 

das pesagens os filtros permaneceram em recipiente hermeticamente fechado com 

sílica para equilíbrio de umidade por pelo menos 24 h (FANG et al., 2002; QUEIROZ 

et al., 2007; MARTINS et al., 2012). Após a segunda pesagem as placas de petri 
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contendo os filtros e devidamente identificadas, foram embaladas com filme de PVC, 

colocadas em plástico zip lock e armazenadas em geladeira a temperatura 

aproximada de 5°C.  

Para a determinação da concentração da massa (µg m-3) do MP2,5, MP2,5-10 e 

MP10 utilizou-se a metodologia estabelecida no manual do Partisol 2000I-D e dada 

pelas equações 1, 2 e 3, respectivamente: 
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Para o cálculo do volume corrigido foi utilizada a seguinte equação: 
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onde: Cf é a concentração da fração fina (µg m-3), Cc é a concentração da fração 

grossa (µg m-3), Ct é a concentração da massa do MP10 (µg m-3), Mf é a massa da 

fração fina (µg), Mc é a massa da fração grossa (µg), Vf é o volume de ar amostrado 

através do filtro de partículas finas (m³), Vc é o volume de ar amostrado através do 

filtro de partículas grossas (m³), Vt é o volume total de ar amostrado (m³), Vstd é o 

volume amostrado em m3 corrigido pelo método CONAMA para pressão de 760 

mmHg e temperatura de 25°C. Tstd é a temperatura medida e Pstd é a pressão 

medida. O próprio equipamento já corrige para a pressão de 760 mmHg e 25°C.  

 

 

3.3.2 Determinação Cromatográfica dos Ânions 
 

 

A cromatografia de íons (CI) é uma técnica sensível para a determinação 

simultânea de íons inorgânicos relacionados com a poluição do ar (TALEBI e ABEDI, 
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2005) e amplamente utilizada para essa finalidade (BROWN e EDWARDS, 2009; 

CANEPARI et al., 2009; BROWN e KEATES, 2011; GALINDO et al., 2011; 

SRIMURUGANANDAM e NAGENDRA, 2011; MIHAJLIDI-ZELIĆ et al., 2015). 

Baseia-se no mecanismo de troca e supressão de íons com detecção 

condutométrica.  

Para essa análise foram selecionados 15 filtros de cada campanha contendo 

o MP2,5-10 do MP que apresentaram maior concentração de massa. Foram 

quantificados os íons solúveis majoritários cloreto (Cl-), sulfato (SO4
2-) e nitrato (NO3

-

) (FREITAS E SOLCI, 2009). A análise foi realizada no Laboratório LACA da UEL. 

 

 

3.3.2.1 Preparo das amostras 
 

 

Os filtros selecionados foram divididos em duas partes, com o uso de um 

bisturi, sendo que uma delas foi guardada para futuras análises e a outra utilizada 

para a análise de ânions. 

O material particulado foi extraído utilizando 1,0 mL de água deionizada com 

resistividade de 18 MW cm-1 ou 0,5 µS (Deionizador USF ELGA, Inglaterra) 

(FREITAS e SOLCI, 2009; HUANG et al., 2013). O tempo de extração para cada 

amostra foi de 50 minutos utilizando um ultrassom (USC-1600, Unique, Brasil, 

Indaiatuba). O extrato obtido foi filtrado utilizando membrana de PTFE 0,22 µm de 

poro (Millex, Alemanha, Darmstadt). 

 

 

3.3.2.2 Análise cromatográfica de íons 

 

 

Para a análise de íons foi utilizado o cromatógrafo de íons (S-1100, Sykam, 

Alemanha, Eresing) equipado com detector de condutividade elétrica e sistema de 

supressão. As colunas utilizadas foram a de separação Dionex Ionpac AS11 (4 x 

250 mm), pré-coluna Ionpac AG11 (4 x 50mm) e micromembrana supressora Dionex 

AMMS-II. Como eluente foi utilizado uma solução de NaOH 14,4 mmol L-1 na vazão 

de 1,5 mL min-1. Para a regeneração do sistema supressor foi utilizada solução de 
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H2SO4 9,0 mmol L-1 na vazão de 2,0 mL min-1. Foi injetado o volume de 50,0 µL para 

os padrões e amostras. As colunas e cela de condutividade foram mantidas a 35,0 

ºC. O padrão Seven anion Standard II (100,0 mg L-1) (Dionex) foi utilizado para a 

identificação e quantificação através das curvas analíticas (FREITAS e SOLCI, 

2009).  

 Para a obtenção da curva de calibração foi diluído 2,0 mL da solução padrão 

em 100 mL adquirindo uma solução de 2,0 mg L-1. O padrão diluído para análise 

cromatográfica foi obtido no intervalo de concentração de 0,1 a 1,0 mg L-1 

preparados em tubos de reação Eppendorf com volume final de 1,0 mL. 

 

 

3.3.3 Análise de Metais Traço por Espectrometria de Massa com Plasma 
Indutivamente Acoplado (ICP-MS) 
 

 

Das várias técnicas disponíveis para a determinação de elementos traço 

existentes, a espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-

MS) é amplamente utilizada (DAÍ et al., 2015; ISLAM et al., 2015). 

As amostras foram analisadas no espectrômetro de massa com plasma 

indutivamente acoplado (NexION, Perkin-Elmer, Shelton, CT, USA) equipado com 

sistema de amostragem por bomba peristáltica, um nebulizador e uma câmera 

concêntrica. O equipamento também é equipado com uma célula dinâmica de 

reação/colisão, onde dentro da célula um gás é introduzido com o objetivo de evitar 

interferências poliatômicas. O gás argônio com pureza de 99,99% (White Martins) foi 

usado em todas as medidas realizadas com o ICP-MS. Os parâmetros operacionais 

do equipamento, utilizados nas análises são mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Parâmetros Operacionais do ICP-MS Utilizados nas Análises 
 

Parâmetros Valores Setados 

Potência de radiofrequência 1600 W 

Voltagem do detector  

Pulso 1250 V 

Analógico - 1675 V 

Taxa de fluxo do gás  

Principal 18 L min-1 

Auxiliar 1,2 L min-1 

Nebulizador 1,02 L min-1 

Amostrador e cone separador Ni 

Sinal Peak hopping 

Leitura por replicata 50 

Modo Lens On 

Tempo morto 35 ns 

Modo de operação do detector Pulse 

Tempo de permanência 25 ms 

 

 

Para a construção da curva de calibração foram preparadas soluções padrões 

com diluições apropriadas a partir de padrão multielementar 1000 mg L-1 (Merck) na 

faixa de concentração de 0,5 µg L-1 a 500 µg L-1. 

 

 

3.3.3.1 Processo de Lixiviação das Amostras 
 

 

 Para o processo de lixiviação os filtros contendo as amostras e os filtros 

brancos foram transferidos para frascos de teflon e usando uma capela de exaustão 

foram adicionados 8,0 mL de ácido nítrico 70% (Fluka) com grau de pureza para 

análise de elementos traços (FANG et al., 2002 e HUANG et al., 2013). Após 

repouso de aproximadamente 10 minutos os frascos de teflon com as amostras 

foram submetidos ao programa de aquecimento de um digestor assistido por 

microondas (Titan MPS, PerkinElmer, EUA) descritos na tabela 3.  

 

 



42 

 

Tabela 3 - Programa de Aquecimento do Microondas 
 
Fase Temp. (°C) Pressão Máx. (bar) Rampa (min.) Tempo de espera (min.) Energia (%) 

1 190 35 5 30 80 

2 50 35 1 10 0 

Fonte: PerkinElmer Titan MPS - Microwave Sample Preparation System 
 

 

Concluído o processo de lixiviação do material particulado dos filtros, o extrato 

obtido permaneceu em repouso nos frascos de teflon dentro da capela de exaustão 

por aproximadamente 20 minutos até alcançar temperatura ambiente. Este foi 

transferido dos frascos de teflon para tubos de polipropileno e completado o volume 

com água ultrapura (Option Q, Elga, Inglaterra) até 15 mL. 

As amostras foram filtradas em membrana de PTFE 0,22 µm de poro (Milex) 

para retirar qualquer eventual sólido, por exemplo, do material do filtro que tenha 

ficado na solução. As amostras filtradas e acondicionadas em novos tubos de 

polipropileno de 15 mL foram mantidas sob refrigeração até a análise.  

 

 

3.3.4 Teste de Recuperação e Parâmetros Analíticos – Análise de Ânios e Metais  
 

 

 Para o teste de recuperação os filtros foram impregnados com uma solução 

de concentração conhecida e colocados em dessecador por pelo menos 24 h para a 

secagem dos filtros. Em seguida esses filtros passaram pela etapa de 

extração/lixiviação e detecção que as amostras, calculando-se o percentual de 

recuperação.  

 Para o teste de recuperação da análise de ânions foi escolhido o ponto 0,5 

mg L-1 da curva de calibração. Para a análise de metais foram escolhidos dois 

pontos de 5,0 µg L-1 e 10,0 µg L-1 

 Os parâmetros analíticos utilizados neste trabalho foram o limite de detecção 

e o de quantificação. O limite de detecção (LOD) pode ser definido como a 

concentração mais baixa do analito e está relacionado à menor resposta que pode 

ser detectada (INMETRO, 2010; VOGEL, 2011). Para obter o LOD do método 
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considerou-se 3σ/S, onde o σ é o desvio padrão de dez leituras dos brancos das 

amostras e o S a inclinação da curva de calibração. 

O limite de quantificação (LOQ) é a menor quantidade de um analito que pode 

ser quantificada com exatidão e veracidade. Considerou-se como sendo 9σ/S 

(LEITE, 2008; VOGEL, 2011).  

 

 

3.3.5 Análise de Black Carbon (BCe) 
 

 

A determinação da concentração de Black Carbon foi realizada nos filtros 

contendo o MP2,5, pois segundo Castanho (1999) o Black Carbon é um composto 

predominantemente presente na fração fina do MP. 

Esta análise foi realizada utilizando o método de refletância de luz, que 

consiste na absorção de luz pelo Black Carbon, e tem sido amplamente utilizada em 

diversos trabalhos (SÁNCHEZ-CCOYLLO et al., 2008; ANDRADE et al., 2012; LACK 

et al., 2014). O refletômetro utilizado (Diffusion Systems Ltd. Model 43 (M43D)) é 

composto de um fotosensor, placa padrão com padrão branco e cinza e uma cabeça 

de medição. O padrão cinza é composto de particulados de origem urbana. 

Este método, de acordo com LACK et al. (2014) não mede 100% do Black 

Carbon presente na amostra e recomenda-se o uso do termo Black Carbon 

Equivalente (BCe) quando se mede a massa de carbono derivado do coeficiente de 

absorção e, portanto, foi adotada essa nomenclatura neste trabalho (PETZOLD et 

al., 2013). 

 

 

3.3.5.1 Procedimento de medição - BCe 
 

 

 Para a verificação de linearidade do equipamento foi realizada a leitura do 

padrão branco e ajustado para 100,0% de refletância. Posteriormente a medida do 

padrão cinza foi realizada e devendo estar dentro do limite de 35 ± 1½ de refletância, 

conforme indicado pelo fabricante do equipamento. O procedimento foi repetido caso 

a leitura do padrão cinza estivesse fora desse limite. 
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No início da medição foram selecionados cinco filtros para serem os filtros 

controle. Foi realizada a medição no primeiro filtro controle e posteriormente 

ajustado em 100,0 % de refletância para depois realizar a medição nos outros quatro 

filtros. Se o desvio padrão estivesse acima de 0,5, o filtro era desqualificado e 

repetia-se o procedimento com filtro novo. 

O filtro com menor desvio padrão foi selecionado para ser o filtro controle 

principal e este foi utilizado para realizar a recalibração em todas as medições dos 

filtros amostrados analisados.  

 Utilizando o filtro controle principal, o equipamento foi ajustado para 100,0 % 

de refletância no ponto médio do filtro. Após ajuste, foram realizadas as leituras dos 

filtros amostrados, utilizando o método dos cinco pontos, conforme orientação do 

manual do equipamento. O método dos cincos pontos consiste em realizar a leitura 

em cinco pontos diferentes do filtro, buscando analisar toda a área do filtro. 

 Com a obtenção das medidas de refletância, a concentração de BCe em µg 

m-3 foi calculada utilizando a equação 5, que abrange uma faixa de refletância de 2% 

a 94% (HETEM, 2014). 

 

                    
( )

( )( )

V

Ae
R

e

BCe

R











×







×−×

=

×ln84,0

ln

51,0
52,53724,0

,                              (5) 

 

onde: o BCe é a concentração de Black Carbon equivalente em µg m-3, o R é a 

refletância (%), o e  é a função exponencial, o valor de 0,3724 equivale a proporção 

entre o carbono elementar e o carbono total, o A é a área do filtro (cm2) e o V o 

volume de ar amostrado (m3). 

A equação 5 foi obtida por HETEM (2014) utilizando amostras de negro de 

fumo no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG), e nos 

túneis (dentro e fora) Jânio Quadros e Rodoanel na cidade de São Paulo. Essas 

amostras passaram por um preparo (trituração e peneiramento) até chegar à fração 

inalável com diâmetro de 0,044 mm. 

No Setor de Amostragem e Análise do Ar, da Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB) foi realizado o procedimento de ressuspensão 

dessas partículas. Para isso foi utilizada uma câmara de ressuspensão, que contêm 

um inlet e um impactador virtual similar aos do equipamento partisol. Gradualmente 
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amostras de negro de fumo (massas de 1 mg a 100 mg) foram sendo inseridas na 

câmera e utilizando filtros de teflon e policarbonato essas amostras foram coletadas, 

constituindo um espectro de cores de “muito claro” a “muito escuro”. Posteriormente 

esses filtros passaram pela análise gravimétrica e quantificação óptica do BCe  

(HETEM, 2014). 

Como o filtro utilizado para amostragem (quartzo) não é do mesmo material 

que o padrão branco utilizado pelo Refletômetro Diffusion-System, foi feita uma 

comparação dos resultados obtidos com essa metodologia (equação 5) com os 

dados obtidos pelo Aetalômetro (Magee Scientific, EUA) que registra suas 

informações em filtro de quartzo. O período de comparação foi entre os dias 10/08 e 

03/09/2014, período onde ambos os equipamentos operaram simultaneamente e no 

mesmo local. Teste de semelhança entre esses dados, bem como regressão linear e 

correlação de Pearson foram aplicados e calculados para comparação. 

  

 

3.4 ANÁLISE DE TRAJETÓRIAS 
 

 

A análise de trajetórias foi realizada para verificar se existe contribuição de 

outras regiões no material particulado amostrado. Para essa análise foi utilizado o 

modelo HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) que é um 

sistema completo para calcular trajetórias de massas de ar (DRAXLER et al., 2013; 

TAKAHAMA et al., 2013; PANDOLFI et al., 2014; RIPOLL et al., 2014). O modelo 

pode ser executado de forma interativa na web através do sistema pronto no site 

(http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php ) (DRAXLER et al., 2013).  

Para a execução das trajetórias foram inseridas as coordenadas geográficas 

de Londrina e Maringá e foi utilizada a opção Backward, que são as trajetórias de 

chegada ao ponto escolhido (5 dias antes). Foram definidos como altura das 

trajetórias os valores de 10, 100 e 500 metros para os horários 00 h e 12 h.  
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3.5 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

 

 Para a análise temporal da mudança do uso e ocupação do solo de Maringá e 

Londrina foram utilizadas as mesmas cenas das imagens TM/Landsat 5, órbita 222 

ponto 076, dos dias 23/05/1986, 09/06/1998 e 26/06/2010, contendo as bandas 1, 2, 

3, 4, 5 e 7. As imagens foram registradas e classificadas com o software Spring. Foi 

realizada a classificação supervisionada pixel a pixel das imagens dos dois 

municípios, para os 3 anos, com os mesmos critérios de obtenção de amostras de 

treinamento.  

 O algoritmo de classificação utilizado foi o de "máxima verossimilhança" 

(maxver) e o limiar de aceitação foi de 100%. O maxver é um algoritmo 

probabilístico, no qual, assume-se inicialmente que todas as bandas do sensor têm 

distribuição normal e então cada pixel é classificado na classe de treinamento de 

maior probabilidade (MENESES e SANO, 2012). A eficácia deste algoritmo depende 

da aquisição das amostras de treinamento de cada classe, de forma que estas 

sejam representativas, homogêneas e distintas entre si (MOREIRA, 2007). 

 As amostras de treinamento de cada classe foram obtidas com base na 

composição colorida RGB 543 de cada imagem, com aplicação de contraste, no 

entanto, para entrada no algoritmo as 6 bandas originais do sensor foram utilizadas. 

Foram amostradas classes referentes a três diferentes tipos de cultivo agrícola, 

pastagem, solo, vegetação arbórea e água. Nas imagens de 1998 e 2010 havia a 

presença de nuvens, portanto, também foi gerada uma classe nuvem. O 

desempenho geral de todas as classes foi acima de 97 %.  

 A identificação das amostras levou em consideração elementos de 

fotointerpretação, dentre eles aspectos de cor, forma, padrão, tamanho, contexto e 

textura, com base no comportamento espectral dos alvos e também nas chaves de 

interpretação geradas por Prado (2009). 

 Para diminuir a ocorrência dos erros de omissão e inclusão na classificação 

optou-se também pela aplicação do método híbrido de interpretação de imagens 

(MOREIRA, 2007), no qual, a área urbana foi classificada manualmente por edição 

matricial, por possuir alvos com comportamento espectral muito semelhante ao das 

outras classes, principalmente de alguns tipos de cultivo e solo. Além disso, as 
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classes referentes ao manejo agrícola e pastoril foram todas agrupadas como uma 

classe de Sistemas Agropastoris. 

 

 

3.6 CARACTERIZAÇÃO CLIMATOLÓGICA 
 

 

Neste trabalho realizou-se a caracterização climatológica e análise de 

tendência para as variáveis meteorológicas, média das temperaturas máximas, 

médias e mínimas do ar, umidade relativa do ar média, máxima e mínima, 

precipitação e velocidade média do vento utilizando os dados da série histórica de 

1961 a 2014 para Londrina e de 1964 a 2014 para Maringá, fornecida pelo INMET.  

A estação meteorológica do INMET em Londrina é uma estação 

meteorológica convencional, que se localiza a uma latitude de 23°19'53,8'' Sul e 

longitude de 51°08'47.0'' Oeste a 566 metros de altitude, na Rua Augusto Severo, 

esquina com a Rua Gastão Madeira (Figura 1). Em Maringá a estação meteorológica 

é convencional e automática, localiza-se a latitude de 23°24'19'' Sul e longitude de 

51°55'55'' Oeste a 542 metros de altitude na Avenida Colombo n°5790 na UEM 

(Figura 2). 

Não existe diferença na coleta de dados de estações meteorológicas 

convencionais e automáticas, principalmente para as variáveis meteorológicas 

temperatura do ar máxima, média e mínima, umidade relativa do ar e precipitação 

(SOUZA et al., 2003; PEREIRA et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2010; ALMEIDA e 

HERMENEGIDIO, 2013). 

Para essa análise foram considerados somente os anos com no mínimo 80% 

dos meses com dados válidos e no mínimo 30 anos de informação. 

 Para a determinação da direção do vento foi utilizado o cálculo de frequência 

conforme equação 6 (DALLACORT et al., 2010; MUNHOZ e GARCIA, 2008; PITZ et 

al., 2013). 

 

( ) 100x
N

n
xf = ,                                                            (6) 

 

onde: f(x) é a frequência em que determinada direção do vento ocorre, n é o número 

de ocorrência de uma determinada direção e N é o número total de observações. 
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3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 Para o tratamento e análise dos dados primeiramente foram calculadas as 

médias aritméticas simples e o desvio padrão.  

 A média aritmética é a medida de centro encontrada através da soma dos 

valores e dividido pelo número total desses valores. O desvio padrão é uma medida 

de variação dos valores em torno da média, que é calculado conforme a equação 7, 

onde s é o desvio padrão amostral, x é a variável aleatória, x  é a média amostral e n 

é o número de valores (TRIOLA, 2013).  
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  O desvio padrão é uma medida absoluta de dispersão, por isso 

também foi calculado o coeficiente de variação de Pearson que é uma medida 

relativa da dispersão, calculado conforme a equação 8.  

 

                                                                     100. x
x

s
VC = ,                                                            (8) 

 

onde: o C.V é o coeficiente de variação de Pearson, o s é o desvio padrão amostral 

e o x  é a média amostral. Os valores encontrados para o coeficiente de variação de 

Pearson podem ser interpretados conforme as seguintes regras: se C.V < 15% (há 

baixa dispersão), se 15% ≤ C.V < 30% (há média dispersão) e se C.V ≥ 30% (há 

elevada dispersão) (MARTINS, 2009). 

 Também foi calculada a mediana, que é a medida de tendência central da 

série de observações quando estas estão ordenadas segundo suas grandezas 

(crescente ou decrescente). Quando as variáveis em estudo têm número ímpar usa-

se a equação 9 (GUIMARÃES, 2008). 

 

                                                                
2

1+n
                                                         (9) 
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 Quando a variável possui número par a mediana é indeterminada. O 

problema é resolvido por uma convenção que consiste em tomar como mediana do 

conjunto de dados a média aritmética dos valores que ocupam os postos, conforme 

equação 10 (GUIMARÃES, 2008). 

 

                                                               
2
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2

+n
e

n
                                                    (10) 

 

 

3.7.1 Correlação Linear 
 

 

 Para verificar se existe uma relação entre os poluentes e os fatores 

meteorológicos foram calculados os coeficientes de correlação linear de Pearson 

(CHALOULAKOU et al., 2003; HUANG et al., 2013; ALGHAMDI et al., 2015), 

conforme a equação 11.  
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 O coeficiente de correlação linear de Pearson (r) mede a intensidade da 

relação linear entre os valores quantitativos emparelhados em uma amostra. Onde r 

é o coeficiente de correlação linear para uma amostra, n é o número de pares de 

dados presentes, Σxy indica a multiplicação entre o valor de x com o seu valor 

correspondente de y, Σx e Σy indicam a soma de todos os valores de x e y, Σx2 

indica que cada valor de x deve ser elevado ao quadrado e posteriormente somado 

e (Σx)2 indica que os valores de x devem ser somados e o total elevado ao quadrado 

(TRIOLA, 2013). 

 

 

3.7.2 Teste de Normalidade e Semelhança 
 

 

 Para a análise de semelhança entre os períodos de amostragem com os 

mesmos períodos da série histórica, entre as médias de concentração de massa, 
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íons e BCe e a comparação entre os dados medidos com o refletômetro e o 

aetalômetro, primeiramente foi utilizado o teste de Shapiro−Wilk (teste W) para 

verificar se o conjunto de dados possui uma distribuição normal ou não. 

 O teste de Shapiro-Wilk, comparado com testes como Anderson-Darling, 

Lilliefors e Kolmogorov-Smirnov é o melhor teste para verificação de normalidade, 

independentemente da distribuição e tamanho das amostras (MENDES e PALA, 

2003; KESKIN, 2006; RAZALI e WAH, 2011). 

 O teste de Shapiro−Wilk foi descrito por Shapiro e Wilk (1965) e é expresso 

conforme as equações 12 e 13.  
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onde: xi são os valores ordenados e xi é o menor valor, x  é a média, ai e mT são os 

valores esperados de ordem estatística independente e variáveis aleatórias 

identicamente distribuídas e V é a matriz de covariância dessa ordem estatística. 

 Tendo como critério um nível de decisão de α = 0,05, onde H0 é a variável 

normalmente distribuída e H1 a variável que não apresenta normalidade em sua 

distribuição. Portanto, se o W calculado for < W(α;N) rejeita-se H0 e o conjunto de 

dados não é normalmente distribuído. O α é o nível de significância, N o número de 

elementos do conjunto de dados e o W(α;N) é dado pela ANEXO B. 

 Também, se o p-valor resultante for menor que 0,05 rejeita-se a hipótese de 

nulidade e a variável é considerada normalmente distribuída. 

 Para a avaliação da existência ou não de semelhança entre os dados, após a 

verificação da distribuição, foram utilizados dois testes estatísticos. 

 Para os dados que apresentaram distribuição não normal foi utilizado o teste 

não paramétrico Mann-Whitney (HUANG et al., 2013). Para os dados que 

apresentaram distribuição normal foi utilizado o teste paramétrico t de Student. 
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3.7.2.1 Teste de Mann-Whitney 
 

 

 O teste de Mann-Whitney, conhecido também como Teste U é um teste que 

compara duas amostras independentes do mesmo tamanho ou desiguais, para 

verificar se pertencem ou não à mesma população e não exige nenhuma hipótese 

sobre distribuições populacionais e suas variâncias (AYRES et al., 2007; 

GUIMARÃES, 2008; MARTINS, 2009; FONSECA e MARTINS, 2010).  

 Para calcular o valor de U considere nx o número de casos do grupo com 

menor quantidade de observações e ny o número de casos do grupo com maior 

quantidade de observações. Colocar os dados de ambos os grupos em ordem 

crescente, atribuir ao escore que algebricamente for menor o primeiro posto, até 

chegar a n=nx + ny e as observações empatadas atribuir a média dos postos 

correspondentes. Para calcular o valor de Rx e Ry foram somados os postos do 

grupo nx e ny respectivamente. Escolher a menor soma entre Rx e Ry e calcular o 

valor de U conforme equação 14 (MARTINS, 2009).  
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 Para o cálculo do valor da variável utilizou-se a equação 15. 
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 Concluí-se então que se 

22

αα ZZZ cal ≤≤− , não se pode rejeitar H0 e os grupos 

de dados são semelhantes. Se 
2

αZZ cal >  ou 
2

αZZ cal −< , rejeita-se H0, concluindo-se 

com risco de 5% que há diferença entre os grupos, portanto não são semelhantes. 

 Também foi utilizado como critério o valor de p. Portanto se o p-valor for maior 

que α (0,05) se aceita a hipótese de nulidade (H0) e significa que não há diferença 

entre os grupos. 
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3.7.2.2 Teste t Student 
 

 

 O teste t de Student exige populações com distribuição normais e de mesma 

variância (MARTINS, 2009; FONSECA e MARTINS, 2010). É um teste paramétrico 

muito utilizado quando se tem amostras com 30 unidades ou menos e as amostras 

podem ser de tamanhos diferentes (AYRES et al., 2007). O teste t foi calculado 

conforme equação 16. 
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sendo 21 xx −  a diferença entre as médias das amostras, 21 µµ − a diferença entre 
duas médias populacionais e 

21 xx −
σ é o erro padrão.  

 Se as variâncias forem iguais, então a informação das duas amostras é 

combinada para calcular uma estimativa coligada do desvio padrão σ̂  e calcula-se 

usando a equação 17. O erro padrão para a distribuição de amostragem de 21 xx −  é 

calculado através da equação 18 (LARSON e FARBER, 2010). 
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 Se as variâncias não são iguais, então o erro padrão é determinado conforme 

equação 19 (LARSON e FARBER, 2010). 
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s
xx +=−σ   e  g.l = menor que 11 −n   ou  12 −n                         (19) 

 

 Sendo o critério em um nível de decisão de alfa: 0,05, onde H0 os conjuntos 

de dados são semelhantes e H1 os conjuntos de dados não são semelhantes. 
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 Portanto se o valor de t (calculado) for maior que o t (tabelado) (ANEXO C) e 

o valor do p-valor menor que α (0,05), rejeita-se a hipótese de nulidade e se aceita a 

alternativa que não há semelhança entre os períodos. 
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4 RESULTADOS  
 

 

4.1 CLIMA E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

 

 Em um período de 24 anos Londrina e Maringá passaram por modificações 

em seus territórios. A Figura 4 apresenta o uso e ocupação do solo para Londrina e 

Maringá, respectivamente. 

 

 

 

Figura 4 - Uso e Ocupação do Solo em Londrina e Maringá, para 1986, 1998 e 2010. 
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 Observa-se na Figura 4 que as maiores transformações, tanto em Londrina 

como em Maringá, ocorreram em suas áreas urbanas. 

 A Tabela 4 apresenta o percentual de uso e ocupação do solo de Maringá e 

Londrina, para 1986, 1998 e 2010. 

 

 

Tabela 4 - Percentual de Uso e Ocupação do Solo. Londrina e Maringá, para 1986, 
1998 e 2010. 
 

 Maringá Londrina 

Classes 1986 1998 2010 1986 1998 2010 

Água 0,1% 0,3% 0,1% 0,6% 0,4% 0,4% 

Vegetação Arbórea 7,2% 8,2% 9,5% 16,2% 14,9% 18,5% 

Sistemas Agropastoris 86,2% 77,7% 70,2% 80,5% 78,5% 72,8% 

Área Urbana 6,5% 13,7% 20,2% 2,4% 4,5% 6,6% 

Nuvem 0% 0% 0% 0% 1,7% 1,7% 
 

 

 Londrina possuía área urbana de 39,5 km2 em 1986, passando para 109,3 

km2 em 2010, com crescimento acima de 170%, acompanhando o decréscimo das 

áreas de manejo agropastoril de 80,5% para 72,8%.  

 Em Maringá, nesse mesmo período, a área urbana teve crescimento acima de 

200%, passando de 31,6 km2 em 1986 para 98,6 km2 em 2010. Também houve uma 

diminuição das áreas de manejo agropastoril de 86,2% do território em 1986 para 

70,2% em 2010. Ambas as cidades apresentaram aumento nas áreas de vegetação 

arbórea em 2010, que correspondem principalmente a áreas de reserva ambiental, 

mata ciliar, reflorestamentos e silvicultura.  

 Avaliando os dois últimos sensos (2000 e 2010) e a estimativa para 2014 

observa-se que em 10 anos (2000 a 2010) Londrina aumentou sua população em 

13,3%, porém em apenas 4 anos (2010 a 2014) o aumento foi de 7,2%. Maringá em 

10 anos (2000 a 2010) aumentou sua população em 23,7% e em 4 anos (2010 a 

2014) 9,7%.  

 O aumento da população e a expansão urbana contribuem para mudanças 

no uso e ocupação do solo influenciando no clima local, principalmente nas áreas 
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urbanas, pois com o aumento da população a demanda por mais edificações, 

infraestrutura asfáltica, corte de vegetação entre outras, o solo está sendo 

impermeabilizado, dificultando a drenagem da água da chuva, propiciando a 

formação de ilhas de calor, alterando o fluxo dos ventos, etc. 

Segundo o Köpenn Londrina e Maringá possuem clima subtropical (Cfa), 

com temperatura média no mês mais frio inferior a 18°C (mesotérmico) e 

temperatura média no mês mais quente acima de 22°C, com verões quentes, 

geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de 

verão, contudo sem estação seca (ALVARES et al., 2014). 

A variabilidade dos dados das séries históricas, com exceção das médias 

mínimas da temperatura do ar para Londrina onde se tem uma média dispersão 

(19,6%), as demais médias da umidade relativa do ar e velocidade média do vento, 

em ambas as cidades, possuem uma baixa dispersão, com valores abaixo de 15%, 

indicando um conjunto de dados homogêneo. Já os valores médios de precipitação 

apresentam alta dispersão (> 30%) em seus valores, demonstrando que para as 

duas cidades, ambas as médias apresentam valores muito heterogêneos. 

 A Tabela 5 apresenta as temperaturas médias do ar máxima, média e mínima 

anual, umidade relativa média do ar máxima, média e mínima, precipitação média 

mensal e acumulada (total), velocidade média do vento máxima e média e direção 

predominante dos ventos para Londrina (1961 a 2014) e para Maringá (1964 e 

2014). 
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Tabela 5 - Temperaturas Médias do Ar Máxima, Média e Mínima Anual, Umidade 
Relativa Média do Ar Máxima, Média e Mínima, Precipitação Média Mensal e 
Acumulada (Total), Velocidade Média do Vento Máxima e Média e Direção 
Predominante dos Ventos para Londrina no período de 1961 a 2014 e para Maringá 
no período de 1964 e 2014. 
 

Variáveis Meteorológicas Londrina Maringá 

Temperatura Média do Ar (°C) 

Máxima 27,9 °C 28,0 °C 

Média 21,3 °C 22,1 °C 

Mínima 16,0 °C 17,4 °C 

Umidade Relativa Média do Ar (%) 

Máxima 85,0 % 80,6 % 

Média 73,3 % 69,1 % 

Mínima 59,8 % 56,6 % 

Precipitação (mm) 
Média Mensal 130,4 mm 131,3 mm 

Acumulada (Total) 1564,9 mm 1576,0 mm 

Velocidade Média do Vento (m s-1) 
Máxima 5,4 m s-1 5,8 m s-1 

Média 1,1 m s-1 1,4 m s-1 

Direção Predominante dos Ventos Sudeste Nordeste 

 

Ambas as cidades possuem temperaturas médias do ar muito próximas, 

porém a maior média pertence a Maringá (22,1°C). As mínimas absolutas para 

ambas as cidades em praticamente todos os meses foram registradas nas décadas 

de 1960 e 1970, já as máximas absolutas foram registradas a partir do ano 2000. 

Esta tendência indica um aumento das temperaturas máximas e mínimas no 

decorrer dos anos e a influência do uso e ocupação do solo dessas cidades. 

Em Londrina a umidade relativa média do ar máxima apresenta valores 

acima de 80% para todos os meses do ano, sendo que a média se encontra entre 

70% e 80%, com exceção dos meses de agosto a novembro que apresentam 

valores abaixo de 70%. Em Maringá nos meses de julho, agosto, setembro, outubro 

e novembro, isto é, no final do inverno e início da primavera, a umidade relativa 

média do ar fica abaixo de 70% e para nos demais meses acima deste valor.  

Em relação à precipitação, tanto a média mensal como o acumulado anual 

apresentaram valores próximos para Londrina e Maringá. Os meses com maior 

precipitação total em Londrina e Maringá são janeiro, fevereiro, outubro e dezembro 

com valores acima de 150 mm. Já os meses de julho e agosto possuem os valores 

totais mais baixos, menos de 70 mm. Porém, em Maringá, com exceção dos meses 
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de julho e agosto, os demais apresentam valores acima de 100 mm o que não 

ocorre para Londrina. 

Em Londrina o maior volume registrado em 24h ocorreu em junho de 2012 

(231,4 mm). Em 1964, no mês de fevereiro, foi registrado o maior acúmulo de 

precipitação mensal, com volume de 467,9 mm, seguido do mês de janeiro de 2007 

com 458,6 mm e do mês de janeiro de 1973 com 456,3 mm. Estes resultados 

mostram que as chuvas podem ter sofrido a influência do fenômeno La Niña, 

predominante nesses anos (NOAA, 2013). Ainda em relação à precipitação, houve a 

ocorrência de meses com 0,0 mm de chuva acumulada, com registros em 1967 

(maio), 1979 (março e junho), 1983 (agosto), 1988 (julho e agosto), 1994 (agosto), 

1995 (março), 1996 (março), 1997 (março) e 2013 (agosto). O mês de junho 

apresenta chuvas compatíveis com os meses de verão, com valores máximos de 

428,4 mm e também sem chuva (1979), demonstrando uma grande amplitude para 

este mês. 

Historicamente para Maringá o mês mais chuvoso é janeiro com média de 

199,7 mm e o menos chuvoso é agosto com média de 52,2 mm. Os meses de junho, 

julho e agosto apresentam médias mínimas de 0,0 mm, isto é, não ocorreram 

precipitações nestes meses. Nos demais meses as médias mínimas ficam abaixo de 

50 mm. O maior volume de chuva registrado em 24h ocorreu em fevereiro de 1993 

(170,3 mm). Em fevereiro de 2013 ocorreu a maior média de precipitação (399,4 

mm) e em junho (1979), julho (1988) e agosto (1983 e 1988) as menores médias 

mínimas (0,0 mm). 

Em Maringá a estação do ano mais chuvosa é o verão (34%), seguido da 

primavera (30%), outono (21%) e inverno (15%). Existe, portanto, dois períodos bem 

definidos e distintos em relação à precipitação, sendo o período de primavera-verão 

responsável por 64% de toda a precipitação acumulada e o período de outono-

inverno responsável por 36%. Em Londrina as estações do ano também apresentam 

dois períodos definidos e distintos em relação à precipitação. No período primavera-

verão, a ocorrência de precipitações chega a 68% do total, igualmente distribuídas 

entre primavera e verão. Já para o período outono-inverno, as precipitações 

acumuladas são menores (32% do total), com leve predominância do outono em 

relação ao inverno, 18% e 14% do total, respectivamente. 

Em Londrina as maiores médias de velocidade do vento (máxima e média), 

ocorrem no período de agosto a dezembro, ou seja, parte do inverno e durante a 
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primavera, com velocidade do vento variando de 1,2 m s-1 a 1,4 m s-1 (média) e 5,5 

m s-1 a 6,3 m s-1 (máxima). As menores médias de velocidade do vento são 

registradas nos meses de maio e junho (0,9 m s-1), período do outono. Em Maringá 

nos meses de agosto e setembro ocorreram as maiores médias máximas, acima de 

7 m s-1, valores que correspondem a aproximadamente 25 km h-1. 

A Figura 5 apresenta as temperaturas médias do ar (°C) máximas, médias e 

mínimas anuais e análise de tendência para (A) Londrina e (B) Maringá. Umidade 

relativa média do ar (%) máximas, médias e mínimas anuais e análise de tendência 

para (C) Londrina e (D) Maringá. Para o período de 1961 a 2014 para Londrina e de 

1964 a 2014 para Maringá. 

 

 

 

Figura 5 - Temperaturas Médias do Ar (°C) Máximas, Médias e Mínimas Anuais e 
Análise de Tendência para (A) Londrina e (B) Maringá. Umidade Relativa Média do 
Ar (%), Máximas, Médias e Mínimas Anuais e Análise de Tendência para (C) 
Londrina e (D) Maringá. Para o Período de 1961 a 2014 para Londrina e de 1964 a 
2014 para Maringá. 
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Verificando-se a linha de tendência obtida através da regressão linear 

(Figura 5A) para Londrina, observa-se que tanto as temperaturas máximas, como as 

médias e mínimas apresentam tendência de acréscimo ao longo dos anos. A cada 

ano pode-se inferir que existe 0,1% de acréscimo para as temperaturas médias 

máximas, 0,2% para as temperaturas médias e 0,3% para as temperaturas médias 

mínimas. Ao longo de uma série de 30 anos, pode-se chegar a um acréscimo de 

1,8°C na temperatura média. Para Maringá também se observa (Figura 5B) uma 

tendência de acréscimo ao longo dos anos para ambas as médias, sendo que a 

cada ano pode-se inferir que existe 0,1% de acréscimo para as temperaturas médias 

máximas e médias e 0,3% para as temperaturas médias mínimas. Easterling e 

Peterson (1996) sugerem que essas alterações nas médias de temperatura são o 

resultado das alterações do uso do solo, até mesmo dentro de um raio de 10 km da 

estação meteorológica que registrou as temperaturas. Kalnay e Cai (2003) sugerem 

que a maior contribuição no aumento de temperatura nos EUA, resultou da 

urbanização e outras mudanças no uso e ocupação do solo. 

Na Figura 5C observa-se através das linhas de tendências obtidas na 

regressão linear, que as médias das máximas, médias e mínimas de umidade 

relativa do ar apresentam tendência de acréscimo ao longo dos anos. Avaliando-se 

a equação da reta pode-se inferir um acréscimo anual da ordem de 0,1% para 

ambas as médias. No ano de 2010 pode-se observar que a média, a média máxima 

e a média mínima da umidade relativa do ar apresentaram-se acima das respectivas 

médias históricas, sendo 84,4%, 89,4% e 80,9%, respectivamente. Neste mesmo 

ano, as médias apresentaram-se com valores muito próximos. O ano de 1978 

apresentou a menor média (64,5%), já a menor média mínima ocorreu em 1981 

(53,5%) e a menor média máxima em 1976 (71,5%). 

A Figura 5D mostra através da análise de tendência que para as médias 

máximas e as médias está ocorrendo um acréscimo de 0,2% e 0,02% ao ano, 

respectivamente. Porém, para a média mínima da umidade relativa do ar é 

apresentada uma tendência de decréscimo na taxa de 0,2% ao ano. Apesar da 

tendência de acréscimo da precipitação acumulada anualmente mostrar-se firme, a 

umidade relativa do ar média apresenta uma tendência de forma tímida na umidade 

relativa do ar média. 

Na Figura 6 são apresentados os dados de precipitações médias anuais 

acumuladas (mm) e análise de tendência para (A) Londrina e (B) Maringá. 
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Velocidade média do vento (m s-1), máximas e médias anuais e análise de tendência 

para (C) Londrina e (D) Maringá. Para o período de 1961 a 2014 para Londrina e de 

1964 a 2014 para Maringá. 

 

 

 

Figura 6 - Precipitações Médias Anuais Acumuladas (mm) e Análise de Tendência 
para (A) Londrina e (B) Maringá. Velocidade Média do Vento (m s-1), Máximas e 
Médias Anuais e Análise de Tendência para (C) Londrina e (D) Maringá. Para o 
Período de 1961 a 2014 para Londrina e de 1964 a 2014 para Maringá. 
 

 

Observando-se a tendência e a equação da reta (Figura 6A), verifica-se que 

para Londrina a precipitação anual está decrescendo, aproximadamente a taxa de 

0,01% ao ano. Para Maringá (Figura 6B) observa-se uma tendência de acréscimo na 

precipitação acumulada anualmente, com taxa de aproximadamente 0,6%. 

Podendo-se chegar a um período de 30 anos no valor de 224 mm, valor superior ao 

encontrado na média do mês mais chuvoso (200 mm em janeiro). 

Em Londrina e Maringá está ocorrendo uma tendência de diminuição das 

médias máximas e médias de velocidade do vento. Analisando a equação da reta 

(Figura 6C) observa-se que existe uma tendência de decréscimo de 2,2 m s-1 para a 

média máxima de velocidade do vento e de 2,3 m s-1 para a velocidade média do 
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vento para Londrina e uma queda brusca na velocidade média do vento a partir da 

década de 70. Para Maringá (Figura 6D) verifica-se que houve uma queda na 

velocidade do vento até o ano 2000, com valores próximos a 10 m s-1 e chegando 

próximos a 3 m s-1, sendo uma diminuição acentuada, porém ocorrida em um 

período com mais de 30 anos. Verifica-se também que esta diminuição na 

velocidade do vento ocorreu para a velocidade média e as médias máximas, em 

especial com uma diminuição acentuada de 1964 a 1997. A partir do ano 2000 as 

médias máximas voltaram a apresentar acréscimo e a média também mostra esta 

tendência, porém com início por volta do ano de 2007 e de maneira tímida. 

Essa tendência é em grande parte atribuída as barreiras físicas formadas 

pelas construções próximas as estações de medição. A estação meteorológica do 

INMET em Londrina se encontra na região sudeste da cidade e segundo Casaril 

(2009) até o ano de 1970 a maior distribuição espacial de edifícios e extensão era no 

sentido leste-oeste e expandindo de sul-sudeste, leste, nordeste, norte e oeste. Com 

isso essas edificações podem ter interferido nos resultados obtidos. A estação 

meteorológica do INMET em Maringá está localizada na região central da cidade, 

próxima a vários edifícios. 

A Figura 7 mostra a direção predominante dos ventos (%) para (A) Londrina 

no período de 1961 a 2014 e (B) Maringá no período de 1964 a 2014. 

 

 

 

Figura 7 - Direção Predominante do Vento (%) para (A) Londrina no período de 1961 
a 2014 e (B) Maringá no período de 1964 a 2014. 
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Para Londrina a Figura 7A mostra que para os ventos de sudeste a 

frequência máxima registrada foi para o mês de novembro (58,8 %). Nos meses de 

abril predominam ventos de sudoeste (50%) e nos meses de agosto ventos de 

noroeste (33,3 %) e norte (33,3 %). Nos meses de dezembro o predomínio é de 

sudoeste e norte, ambas as direções com 27,3 %. Para as demais direções às 

ocorrências apresentam-se abaixo de 20 %. Para Maringá a Figura 7B apresenta a 

direção predominante da origem dos ventos e observa-se um predomínio durante o 

ano todo de ventos de origem nordeste com frequência variando de 35,0% (março) a 

70,8% (fevereiro), meses de verão. As frequências para as demais direções de 

origem dos ventos apresentam-se abaixo de 28%. 

 

 

4.2 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DURANTE AS CAMPANHAS 
 

 

A Tabela 6 apresenta o percentual de semelhança e diferença entre as 

médias das variáveis meteorológicas registradas durante as campanhas de 2013 e 

2014 com o mesmo período da série histórica.  

 

 

Tabela 6 - Semelhanças e Diferenças entre as Médias das Variáveis Meteorológicas 
Registradas Durante as Campanhas em 2013 e 2014 com o Mesmo Período da 
Série Histórica. 
 

 Temperatura Média 
do Ar 

Umidade Relativa 
Média do Ar Precipitação Velocidade Média 

do Vento 

Campanhas D S D S D S D S 

LD I 2013 57,1% 42,9% 54,3% 45,7% 11,4% 88,6% 48,6% 51,4% 

LD V 2013 82,1% 19,9% 48,7% 51,3% 25,6% 74,4% 67,6% 32,4% 

LD I 2014 93,3% 7,7% 38,5% 61,5% 2,6% 97,4% 36,1% 63,9% 

MG V 2014 71,4% 28,6% 83,3% 16,7% 2,4% 97,6% 83,3% 16,7% 

MG I 2014 36,4% 63,6% 48,5% 51,5% 3,0% 97,0% 93,9% 6,1% 

D: Diferentes e S: Semelhantes 
APÊNDICES A a E 
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Na Tabela 6 observa-se que, com exceção a campanha de inverno de 2014 

em Maringá, para todas as outras campanhas os valores registrados de temperatura 

média do ar são diferentes das médias da série histórica para o período da 

campanha.  

 Em relação a variável umidade relativa média do ar as médias se mantêm 

semelhantes nas campanhas de verão 2013, inverno 2014 para Londrina e inverno 

2014 para Maringá, porém a diferença entre os percentuais é pequena (Tabela 6). 

 Para a variável precipitação em todas as campanhas as médias se mostraram 

semelhantes à série histórica para o período, com valores acima de 70% (Tabela 6).  

 Para a variável velocidade média do vento a maioria das médias (campanhas 

verão 2013 para Londrina e verão e inverno 2014 para Maringá) se mostraram 

diferentes das médias históricas do período (Tabela 6). 

 

 

4.2.1 Campanha de Inverno – Londrina (05 a 22/09/2013) 
 

 

Nesta campanha as condições de tempo observadas foram de céu claro e 

sem nuvens em aproximadamente 41,2% dos dias, aproximadamente 29,4% dos 

dias foram de sol com poucas nuvens, aproximadamente 17,6% do tempo ficou 

nublado e aproximadamente 11,8% dos dias ocorreram chuvas. Foram registrados 

alguns focos de queimada, principalmente na região norte, noroeste e nordeste em 

relação ao ponto de amostragem. 

Para esse período a estação da UTFPR registrou precipitação de 60,2 mm 

distribuídos em três dias (16, 17 e 22), valor um pouco acima da média histórica 

para o mesmo período (58,6 mm). Porém a estação meteorológica do INMET 

registrou um valor bem menor para o período (35,2 mm). 

A Figura 8 apresenta análise de tendência para temperatura média do Ar (°C), 

umidade relativa média do ar (%), precipitação (mm) e velocidade média do vento (m 

s-1) para o período de 05 a 22/09 em Londrina de 1961 a 2013. 
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Figura 8 - Análise de Tendência. (A) Temperatura Média do Ar (°C), (B) Umidade 
Relativa Média do Ar (%), (C) Precipitação (mm) e (D) Velocidade Média do Vento 
(m s-1) para o Período de 05 a 22/09. Londrina, 1961 a 2013. 
 

 

A umidade relativa média registrada pela estação meteorológica da UTFPR 

neste período foi 54,5%, valor abaixo da média histórica para o período (67,2%) e 

abaixo do valor registrado pela estação meteorológica do INMET (60,2%). Dos 35 

anos de dados a média de 60,2% é a oitava mais baixa (Figura 8B). 

A velocidade média do vento foi de 3,7 m s-1 (valor registrado pela estação 

meteorológica da UTFPR), valor bem acima da média histórica para o período (1,4 m 

s-1), já a estação meteorológica do INMET registrou uma velocidade média de 0,9 m 

s-1, abaixo da média histórica para o período (Figura 8D). A estação meteorológica 

da UTFPR no dia 22 de setembro de 2013 registrou ventos acima de 15 m s-1 e as 

13:29 h registrou uma rajada de 28,5 m s-1. A estação da UTFPR fica em local 

aberto sem barreiras físicas próximas. 

A média histórica para o mês de setembro aponta predomínio de ventos de 

sudeste com frequência de 50,0%. Já para o período de amostragem os ventos 

predominantes foram de sul, sudeste e nordeste com 21,8%, 21,2% e 18,0% 

respectivamente.  
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A temperatura média neste período foi 22,7°C, registrada em ambas as 

estações meteorológicas, e observa-se que foi maior que a temperatura média para 

o mês de setembro (série histórica) 20,6°C. A temperatura média do ar (22,7°C) 

observada no período de amostragem é o terceiro maior valor de temperatura para o 

mesmo período comparada com 35 anos de dados, sendo menor apenas que a 

média de 2007 e 2012 (24,3°C) (Figura 8A). 

A tendência encontrada através da regressão linear no período de 05 a 22/09 

demonstra para a temperatura média do ar (Figura 8A) um leve aumento de 0,2%, 

para a umidade relativa do ar (Figura 8B) não se observa nenhuma tendência, para 

a precipitação observa-se uma tendência de acréscimo de 1,0% (Figura 8C) e para a 

velocidade média do vento apresentou um decréscimo de 2,8%. 

 

 

4.2.2 Campanha de Verão – Londrina (27/11 a 29/12/2013)  
 

 

Durante este período foi observado que o tempo esteve aproximadamente 

9,7% com sol e sem nuvens, aproximadamente 48,4% com sol e nuvens, 

aproximadamente 19,4% nublado e aproximadamente 22,5% com chuva, também 

houve ocorrência de alguns focos de incêndio, próximo ao ponto de amostragem. 

Neste período a temperatura média do ar registrada foi de 24,9°C (estação 

meteorológica da UTFPR) e 25,6°C (estação meteorológica do INMET), ficando 

acima da média histórica para o mesmo período que é de 23,8°C, média esta que 

está muito próxima à média histórica para dezembro que é de 24,0°C.  

A umidade relativa média do ar registrada na estação meteorológica da 

UTFPR foi 67,0% e a registrada na estação meteorológica do INMET foi 68,3% 

sendo que a média histórica para o mesmo período é 72,7% e a média histórica para 

o mês de dezembro é de 73,8%. Portanto, ambos os valores registrados pelas duas 

estações meteorológicas ficaram abaixo das médias históricas. 

No período de amostragem choveu 118,0 mm valor abaixo da média histórica 

para o período (228,7 mm) e abaixo da média histórica para dezembro (215,9 mm). 

Especificamente para este período foram utilizados os dados de precipitação da 

estação do INMET, pois não foi possível utilizar os dados da estação meteorológica 

da UTFPR, devido a problemas com o pluviômetro.  
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A velocidade média do vento registrada pela estação meteorológica do 

INMET foi de 0,9 m s-1 valor abaixo da média histórica para esse período (1,3 m s-1), 

porém a estação meteorológica da UTFPR registrou média de velocidade de 3,2 m 

s-1, valor bem acima da média histórica.  

O predomínio da direção do vento, de acordo com a série histórica, é de 

ventos de norte e sudeste com 27,7% cada. No período de amostragem o 

predomínio foi de ventos de sudeste (31,1%). Esses ventos passaram por regiões 

residenciais, com circulação de veículos e área agrícola. 

A Figura 9 apresenta análise de tendência para temperatura média do Ar (°C), 

umidade relativa média do ar (%), precipitação (mm) e velocidade média do vento (m 

s-1) para o período de 27/11 a 29/12 em Londrina de 1961 a 2013. 

 

 

 

Figura 9 - Análise de Tendência. (A) Temperatura Média do Ar (°C), (B) Umidade 
Relativa Média do Ar (%), (C) Precipitação (mm) e (D) Velocidade Média do Vento 
(m s-1) para o Período de 27/11 a 29/12. Londrina, 1961 a 2013. 
 

 

A série histórica mostra através da regressão linear que para a temperatura 

média do ar (Figura 9A) está ocorrendo um acréscimo de 0,3%, para umidade 

relativa média do ar um decréscimo de 0,1% (Figura 9B), para a precipitação um 



68 

 

decréscimo de 0,2% (Figura 9C) e para a velocidade média do vento um decréscimo 

de 2,6% (Figura 9D). 

 

 

4.2.3 Campanha de Inverno – Londrina, (03/08 a 03/09/2014) 
 

 

 Durante a campanha de inverno as condições de tempo eram de sol sem 

nuvens em aproximadamente 60% do tempo, sol com nuvens em aproximadamente 

16,6%, nublado em aproximadamente 6,7% e chuvoso em aproximadamente 16,7% 

do tempo. 

 Para o período a estação meteorológica do INMET registrou temperatura 

média do ar de 21,5°C e a estação meteorológica da UTFPR registrou 20,2°C, 

valores acima da média histórica para o período (18,8°C) e dos 39 anos de dados 

analisados a média registrada pela estação meteorológica do INMET foi o valor mais 

alto já registrado para o período. Se comparado à média registrada pela estação 

meteorológica da UTFPR com a série histórica para o período, esta é a quinta maior 

temperatura desses 39 anos de dados, sendo que as quatro maiores médias da 

série também estão na casa dos 20°C. 

 A estação meteorológica da UTFPR registrou para o período de amostragem 

59,9% de umidade relativa média do ar e a estação meteorológica do INMET 

registrou um índice de 65,6%. Sendo que ambas as médias estão abaixo da média 

histórica para o período de amostragem (67,5%). 

 Durante este período a estação meteorológica da UTFPR registrou 53,3 mm 

de precipitação e a estação meteorológica do INMET registrou 56,2 mm, ambos os 

valores estão abaixo da média histórica para o período de 61,5 mm.  

 A velocidade média do vento foi de 3,0 m s-1 (estação meteorológica da 

UTFPR) e 0,9 m s-1 (estação meteorológica do INMET). Sendo que o valor médio 

registrado pela estação meteorológica da UTFPR está bem acima da média histórica 

(1,3 m s-1). 

 Para esta campanha de amostragem os ventos predominantes foram de sul 

(34,3%), sudeste (22,4%) e leste (11,4%), os demais ficaram abaixo de 10%. Para o 

mês de agosto, que compreende a maior parte do período de amostragem, a série 
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histórica mostra um predomínio de ventos de norte e noroeste com 33,3% cada e 

sudeste e sudoeste com 16,7% cada.  

A Figura 10 apresenta análise de tendência para temperatura média do Ar 

(°C), umidade relativa média do ar (%), precipitação (mm) e velocidade média do 

vento (m s-1) para o período de 03/08 a 03/09 em Londrina de 1961 a 2014. 

 

 

 

Figura 10 - Análise de Tendência. (A) Temperatura Média do Ar (°C), (B) Umidade 
Relativa Média do Ar (%), (C) Precipitação (mm) e (D) Velocidade Média do Vento 
(m s-1) para o Período de 03/08 a 03/09. Londrina, 1961 a 2014. 
 

 

Observando o resultado da regressão linear para temperatura média do ar 

(Figura 10A), umidade relativa média do ar (Figura 10B) e precipitação (Figura 10C), 

ambas apresentam uma tendência de aumento de 0,2%. Já a velocidade média do 

vento apresenta um decréscimo de 2,6% (Figura 10D). 
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4.2.4 Campanha de Verão – Maringá, (01/02 a 04/03/2014)  

 

 

 Para o período de amostragem o tempo ficou quase 50% dos dias chuvoso 

(46,6%), 20% nublado e sol sem nuvens e sol com nuvens com 16,7% cada. Não 

foram registrados focos de incêndio para o período. 

 A temperatura média do ar para o período foi de 26,1°C valor bem acima da 

média histórica para o período (24,7°C) e também da média histórica para o mês de 

fevereiro (24,6°C). 

 A umidade relativa média do ar registrada durante o período de campanha foi 

de 64,8%, valor bem abaixo da média histórica para o período (74,6%) e abaixo da 

média histórica para o mês de fevereiro (75,6%). 

 Choveu no período da campanha 265,1 mm, valor bem acima da média 

histórica para o período (211,7 mm).  

 Registrou-se para o período, velocidade média do vento de 1,7 m s-1, valor 

acima da média histórica para o período (1,3 m s-1). 

Durante a campanha de amostragem os ventos predominantes foram de leste 

(29,56%), seguido de nordeste (20,96%) e norte (15,89%), os demais ficaram abaixo 

de 12%. Para o mês de fevereiro a média histórica indica predominância de ventos 

de nordeste (69,6%) e as demais direções ficaram abaixo de 30,0%.  

A Figura 11 apresenta análise de tendência para temperatura média do Ar 

(°C), umidade relativa média do ar (%), precipitação (mm) e velocidade média do 

vento (m s-1) para o período de 01/02 a 04/03 em Maringá de 1961 a 2014. 

 

 



71 

 

 

Figura 11 - Análise de Tendência. (A) Temperatura Média do Ar (°C), (B) Umidade 
Relativa Média do Ar (%), (C) Precipitação (mm) e (D) Velocidade Média do Vento 
(m s-1) para o Período de 01/02 a 04/03. Maringá, 1961 a 2014. 
 
 

Na Figura 11A observa-se que está ocorrendo uma tendência de aumento de 

0,1% da temperatura média do ar, já na Figura 11B ocorre um decréscimo de 0,1% 

da umidade relativa média do ar. Para a precipitação está ocorrendo um acréscimo 

de 1,2% (Figura 11C) e para velocidade média do vento está ocorrendo um 

decréscimo de 1,7% (Figura 11D). 

 

 

4.2.5 Campanha de Inverno – Maringá, (02/07 a 02/08/2014) 
 

 

 Observou-se que 50% dos dias o tempo ficou com sol sem nuvens, 16,7% 

com sol e algumas nuvens, 10% nublado e 23,3% chuvoso. No entorno do ponto de 

amostragem há grande circulação de veículos e foram registrados poucos focos de 

incêndio no entorno. No dia 12/07 houve o corte de grama. 

 Neste período foi registrada temperatura média do ar de 18,8°C, valor pouco 

acima da média histórica para o período (18,3°C). 
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 A umidade relativa média do ar registrada durante a campanha foi de 69,1%, 

valor acima da média histórica para o período (66,3%) e também acima da média 

histórica para o mês de julho que é de 66,7%. 

 No período choveu 120,1 mm valor bem acima da média histórica para o 

período (62,5 mm) e acima da média histórica para o mês de julho (62,2 mm). 

 A velocidade média do vento registrada durante a campanha de inverno foi 

2,2 m s-1, valor acima da média histórica para o período (1,4 m s-1). 

Durante a amostragem as direções dos ventos predominantes foram leste 

(44,1%) e nordeste (21,5%). Já a série histórica para julho aponta predomínio de 

ventos de nordeste (50%) e leste (23,3%). 

A Figura 12 apresenta análise de tendência para temperatura média do Ar 

(°C), umidade relativa média do ar (%), precipitação (mm) e velocidade média do 

vento (m s-1) para o período de 01/02 a 04/03 em Maringá de 1961 a 2014. 

 

 

 

Figura 12 - Análise de Tendência. (A) Temperatura Média do Ar (°C), (B) Umidade 
Relativa Média do Ar (%), (C) Precipitação (mm) e (D) Velocidade Média do Vento 
(m s-1) para o Período de 02/07 a 02/08. Maringá, 1968 a 2014. 
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Através da regressão linear pode-se observar a tendência de acréscimo de 

0,1% da temperatura média do ar (Figura 12A), de 0,2% para a umidade relativa 

media do ar (Figura 12B) e um decréscimo de 1,4% para a velocidade média do ar 

(Figura 12D). E na Figura 12C observa-se uma tendência de acréscimo de 12,8% 

para precipitação. 

 

 

4.3 CONCENTRAÇÕES DE MASSA DO MATERIAL PARTICULADO 
ATMOSFÉRICO  
 

 

 A Figura 13 mostra exemplos de filtros com material particulado grosso e fino 

coletados em Londrina (Figura 13A-B) e Maringá (Figura 13C-D). A coloração 

avermelhada característica do solo da região, pode ser claramente observada no 

material particulado grosso. Esse tom é mais intenso nas amostras coletadas em 

Londrina, pois a coleta foi realizada em área mais próxima de solo exposto. Já a 

coloração cinza escuro do material particulado fino (Figura 13 B e D) indica a 

presença de black carbon. 
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Figura 13 - Imagem dos Filtros Amostrados. (A) Material Particulado Grosso em 
Londrina; (B) Material Particulado Fino em Londrina; (C) Material Particulado Grosso 
em Maringá e (D) Material Particulado Fino em Maringá. 
 

 

4.3.1 Londrina  
 

 

A Tabela 7 apresenta os valores de alguns parâmetros estatísticos calculados 

com os dados de concentração diária de MP das campanhas de amostragem 

realizadas em Londrina.  
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Tabela 7 - Concentração Média do MP (µg m-3), Faixa de Concentração (µg m-3), 
Mediana (µg m-3) e Coeficiente de Variação (%) nas Campanhas de Inverno e 
Verão, 2013 e 2014 em Londrina. 
 

 Campanhas MP10 MP2,5 MP2,5-10 

Faixa de Concentração 
(µg m-3) 

2013 
Inverno 6,4 - 42,9 0,4 - 15,4 5,0 - 31,7 

Verão 5,1 - 63,3 0,1 - 26,8 3,9 - 36,5 

2014 Inverno 9,0 - 50,2 1,9 - 20,5 6,6 - 33,8 

Concentração Média 
± S. D (µg m-3) 

2013 
Inverno 26,2 ± 11,6 7,7 ± 4,2 18,5 ± 8,0 

Verão 14,3 ± 13,0 4,4 ± 5,8 9,9 ± 7,7 

2014 Inverno 28,7 ± 11,3 10,3 ± 5,0 18,4 ± 6,9 

Mediana (µg m-3) 
2013 

Inverno 28,7 8,9 20,9 

Verão 10,2 2,4 7,5 

2014 Inverno 30,1 10,6 18,2 

CV (%) 
2013 

Inverno 44,3 54,3 43,0 

Verão 90,7 131,8 78,3 

2014 Inverno 39,4 48,3 37,7 

 

 

Observa-se que as médias de concentração para os períodos de inverno são 

maiores que as médias da campanha de verão. Houve um aumento no valor médio 

do MP2,5 e MP10 na campanha de inverno 2014 em relação à campanha de inverno 

2013. O valor médio do MP2,5-10 se manteve praticamente o mesmo durante as 

campanhas de inverno. Na campanha de inverno de 2014 choveu menos que as 

outras campanhas (53,3 mm), a temperatura média do ar foi mais baixa (20,2 °C) e a 

velocidade média do vento também foi menor (3,0 m s-1), condições essas que não 

favorecem a dispersão dos poluentes. 

Os valores de concentração de MP10 obtidos não ultrapassam os padrões 

Nacionais e os adotados pela EPA para 24 horas (150 µg m-3). No entanto, 

ultrapassou o limite da OMS para 24 horas, para MP10 (50 µg m-3) e MP2,5 (25 µg m-

3) no período de 12 a 13/12/2013, sendo que os valores encontrados para MP10 

foram de 63,3 µg m-3 e MP2,5 foram de 26,8 µg m-3. As faixas de concentração (µg m-

3) do MP obtidos nas campanhas de 2013 e 2014 estão na Tabela 7. A menor faixa 

de concentração é da campanha de inverno 2013 para o MP2,5 e a maior pertence à 

campanha de verão 2013 para MP10. Na maioria dos dias as concentrações de 
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massa da fração fina foram baixas, exceto entre os dias 12 e 13/12/2013 onde o 

valor foi de 26,8 µg m-3. Da mesma forma para o MP10 foram encontrados poucos 

dias com valores relativamente altos de 63,3 µg m-3 (verão 2013) e 50,2 µg m-3 

(inverno 2014). Para ambas as campanhas e frações as concentrações 

relativamente elevadas foram eventos isolados.  

Em todas as campanhas o coeficiente de variação mostrou uma elevada 

dispersão (CV≥30%) (Tabela 7), pois há uma grande variabilidade das variáveis 

químicas e meteorológicas que influenciam as concentrações.  

A Tabela 8 nos mostra que nas três campanhas o MP2,5-10 é o que mais 

contribuiu com a massa de MP10, acima de 64%. Isso pode ser justificado pelo local 

de amostragem estar localizado em uma área próxima a um terreno de cultivo 

agrícola, várias obras de construção civil existentes no câmpus, ocasionando 

geração e ressuspensão de partículas preferencialmente grossas, características do 

solo. Adicionalmente também há a contribuição da circulação de veículos leves que 

contribuem com a ressuspensão de solo e partículas do desgaste de pneus. Já na 

região central da cidade onde se tem menos ressuspensão de solo Freitas e Solci 

(2009) verificaram que a maior contribuição é do MP2,5 (70%).  

 

 

Tabela 8 - Contribuição do PM2,5 e PM2,5-10 no MP10 e a Razão entre o PM2,5 e MP10 

nas Campanhas de Inverno e Verão, 2013 e 2014 em Londrina. 
 

Contribuição das 
Frações Fina e Grossa 

no MP10 

 2013 2014 

Inverno Verão Inverno 

MP2,5 29,2% 30,9% 35,9% 

MP2,5-10 70,8% 69,1% 64,1% 

MP2,5/MP10 0,3 0,3 0,4 

 

 

Na campanha de inverno (2014) houve um aumento da contribuição do MP2,5, 

possivelmente pelas condições meteorológicas nesse período terem sido menos 

favoráveis a dispersão dos poluentes (mais seco, atmosfera mais estável, menor 

velocidade do vento). 



77 

 

A razões PM2,5/PM10 para todas as campanhas foram menores que 0,5 como 

mostra a Tabela 8, apresentando segundo a OMS características de áreas urbanas 

em desenvolvimento (OMS, 2006).  

A Tabela 9 apresenta as correlações entre as frações do MP e algumas 

variáveis meteorológicas. 

 

 

Tabela 9 - Correlação de Pearson entre as Frações do MP e as Variáveis 
Meteorológicas, Umidade Relativa Média do Ar, Temperatura Média do Ar, 
Precipitação e Velocidade Média do Vento nas Campanhas de Inverno e Verão, 
2013 e 2014 em Londrina. 
 
 Campanhas MP10 MP2,5 MP2,5-10 

Umidade Relativa 
Média do Ar 

2013 
Inverno -0,6 -0,3 -0,7 

Verão 0,0 0,0 -0,1 

2014 Inverno -0,5 -0,4 -0,6 

Temperatura Média 
do Ar 

2013 
Inverno 0,7 0,6 0,7 

Verão 0,0 0,1 0,0 

2014 Inverno 0,7 0,8 0,7 

Precipitação 
2013 

Inverno 0,2 0,5 0,0 

Verão -0,1 0,0 -0,2 

2014 Inverno -0,1 -0,0 -0,2 

Velocidade Média 
do Vento 

2013 
Inverno -0,0 -0,1 -0,1 

Verão 0,1 -0,0 0,2 

2014 Inverno -0,3 -0,4 -0,2 

MP10 
2013 

Inverno 1,0 0,9 1,0 

Verão 1,0 0,9 1,0 

2014 Inverno 1,0 0,9 1,0 

MP2,5 
2013 

Inverno 0,9 1,0 0,8 

Verão 0,9 1,0 0,8 

2014 Inverno 0,9 1,0 0,8 

MP2,5-10 
2013 

Inverno 1,0 0,8 1,0 

Verão 1,0 0,8 1,0 

2014 Inverno 1,0 0,8 1,0 

 

 

Existe correlação entre as frações do material particulado atmosférico com as 

variáveis, umidade relativa média do ar e temperatura média do ar (inverno, 2013 e 
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2014), porém mais fraca em relação à fração fina quando correlacionada com a 

umidade relativa média do ar (Tabela 9).  

Para a campanha de verão (2013) não ocorreu correlação significativa de 

nenhuma das frações com as variáveis meteorológicas. Nas campanhas de inverno 

e verão a correlação não é significativa com as variáveis meteorológicas, 

precipitação e velocidade média do vento, com exceção a correlação moderada 

positiva entre MP2,5 e a precipitação na campanha de inverno 2013 (Tabela 9). 

Em todas as campanhas ocorreu uma forte correlação positiva entre as 

frações do MP (Tabela 9). 

A Figura 14 apresenta a relação da concentração de massa (µg m-3) com a 

umidade relativa média do ar (%), temperatura média do ar (˚c), precipitação (mm) e 

velocidade média do vento (m s-1) para a campanha de inverno 2013 em Londrina. 

 

 

 

Figura 14 - Relação da Concentração de Massa (µg m-3) com a Umidade Relativa 
Média do Ar (%), Temperatura Média do Ar (˚C), Precipitação (mm) e Velocidade 
Média do Vento (m s-1) para a Campanha de Inverno 2013 em Londrina. 

 

 

Podemos observar na Figura 14, que quando ocorre o aumento da umidade 

relativa do ar a concentração de massa de MP diminui, pois ocorre a deposição 

úmida dos mesmos. Já em relação à temperatura o aumento da mesma faz com que 
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ocorra o aumento da concentração de massa do MP2,5-10, principalmente devido à 

ressuspensão de solo. Para ambas as campanhas, após a ocorrência de chuva foi 

observado nos dias seguintes à diminuição da concentração de massa para ambas 

as frações do MP. 

A maior concentração de massa registrada na campanha de inverno (2013) 

ocorreu entre os dias 15 e 16/09/2013, sendo 11,24 µg m-3 (MP2,5), 31,67 µg m-3 

(MP2,5-10) e 42,91 µg m-3 para o MP10. Nesse período foi registrado o menor valor de 

umidade relativa média do ar (33%), a média mais baixa de velocidade do vento (2,3 

m s-1) e desde o dia 22/07/2013 não ocorriam chuvas significativas (Figura 14). 

Nesse período, sob a região, havia a presença de uma massa de ar seco 

bloqueando a chegada de frentes frias e a ocorrência de chuva. Foram também 

registrados focos de queimadas próximos ao local de amostragem. 

A Figura 15 apresenta as trajetórias de Massa de Ar para o período de 15 e 

16/09/2013, sendo que a imagem (A) são as trajetórias de chegada das massas de 

ar no dia 15/09/2013, a imagem (B) são as trajetórias de chegada das massas de ar 

no dia 16/09/2013 e a imagem (C) são os focos de queimadas que ocorreram nos 

estados onde as massas de ar passaram. 
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Figura 15 - Trajetórias das Massas de Ar no Período de 11 a 16/09/2013 (NOAA – 
Hysplit). (A) Imagem das Trajetórias de Chegada das Massas de Ar no dia 
15/09/2013, (B) Imagem das Trajetórias de Chegada das Massas de Ar no dia 
16/09/2013 e (C) Imagem dos Focos de Queimadas que Ocorreram nos Estados 
onde as Massas de Ar Passaram. 
 

Analisando as trajetórias das massas de ar conforme Figura 15A e 15B para o 

período de 11 a 16/09/2013 (período da trajetória fornecida pelo Hysplit), observa-se 

que houve transporte vindo principalmente do estado de São Paulo e Minas Gerais, 

além de Goiás e Espírito Santo. Segundo o CPTEC/INPE (2013) foram registrados 

pelo satélite MODIS (Rapid Response Team – NASA GSFC) no estado de São 

Paulo 157 focos de incêndio, 127 focos de incêndio em Minas Gerais, 129 focos de 

incêndio em Goiás e 2 focos de incêndio no Espírito Santo (Figura 16C). Para o 

período de amostragem foi contabilizado um total de 2.838 focos de incêndio nesses 

estados, sendo que no período de 11 a 16/09/2013 ocorrem aproximadamente 24% 

desses incêndios. 

 A Figura 16 apresenta a relação da concentração de massa (µg m-3) com a 

umidade relativa média do ar (%), temperatura média do ar (˚c), precipitação (mm) e 

velocidade média do vento (m s-1) para a campanha de verão 2013 em Londrina. 
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Figura 16 - Relação da Concentração de Massa (µg m-3) com a Umidade Relativa 
Média do Ar (%), Temperatura Média do Ar (˚C), Precipitação (mm) e Velocidade 
Média do Vento (m s-1) para a Campanha de Verão 2013 em Londrina. 
 

 

Na campanha de verão (2013) a maior concentração de massa foi observada 

entre os dias 12 e 13/12/2013, sendo 26,81 µg m-3 (MP2,5), 36,46 µg m-3 (MP2,5-10) e 

63,27 µg m-3 para o MP10 (Figura 16). Nessa campanha foi registrada uma das 

médias mais baixas para a umidade relativa média do ar (68,6%) e temperatura 

média do ar (22,6 °C). No período de 27/11 a 13/12/2013 houve uma obra próximo 

ao local de amostragem (ao lado do Restaurante Universitário), com atividades de 

escavação e cobertura do solo com pedra brita, ocorrendo ressuspensão de solo e 

pó de brita, também podendo ter contribuído para os relativos altos valores de 

massa.  

A Figura 17 apresenta as trajetórias de Massa de Ar para o período de 12 e 

13/12/2013, sendo que a imagem (A) são as trajetórias de chegada das massas de 

ar no dia 15/09/2013, a imagem (B) são as trajetórias de chegada das massas de ar 

no dia 16/09/2013 e a imagem (C) são os focos de queimadas que ocorreram nos 

estados onde as massas de ar passaram. 
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Figura 17 - Trajetórias das Massas de Ar no Período de 08 a 13/12/2013 (NOAA – 
Hysplit). (A) Imagem das Trajetórias de Chegada das Massas de Ar no dia 
12/12/2013, (B) Imagem das Trajetórias de Chegada das Massas de Ar no dia 
13/12/2013 e (C) Imagem dos Focos de Queimadas que Ocorreram nos Estados 
onde as Massas de Ar Passaram. 
 

No período de 08 a 13/12/2013 (período da trajetória fornecida pelo Hysplit) 

as trajetórias de massas de ar vieram do mar, passando por Santa Catarina e São 

Paulo, conforme Figura 17A e 17B.  

Segundo o CPTEC/INPE (2013) foram registrados pelo satélite MODIS 

(Figura 17C), 03 focos de incêndio no estado de Santa Catarina e 8 focos de 

incêndio em São Paulo, que representam aproximadamente 5,2% dos focos de 

incêndio de todo o período de amostragem (27/11 a 29/12/2013), que podem ter 

contribuindo para os valores elevados de MP2,5 no referido período de amostragem 

em Londrina.  

 A Figura 18 apresenta a relação da concentração de massa (µg m-3) com a 

umidade relativa média do ar (%), temperatura média do ar (˚C), precipitação (mm) e 

velocidade média do vento (m s-1) para a campanha de inverno 2014 em Londrina. 
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Figura 18 - Relação da Concentração de Massa (µg m-3) com a Umidade Relativa 
Média do Ar (%), Temperatura Média do Ar (˚C), Precipitação (mm) e Velocidade 
Média do Vento (m s-1) para a Campanha de Inverno 2014 em Londrina. 
 

 

Na campanha de inverno (2014) uma das maiores concentrações de massa 

foi registrada no período de 07 a 08/08/2014, sendo 20,5 µg m-3 (MP2,5), 29,1 µg m-3 

(MP2,5-10) e 49,5 µg m-3 para o MP10. Nesse período a temperatura média do ar (21,5 

°C) e a umidade relativa média do ar (61,8%) estão entre as maiores do período, a 

velocidade média do vento de 2,6 m s-1, foi uma das mais baixas e não houve 

ocorrência de chuvas (Figura 18). 

 A Figura 19 apresenta as trajetórias de Massa de Ar para o período de 07 e 

08/08/2014, sendo que a imagem (A) são as trajetórias de chegada das massas de 

ar no dia 07/08/2014, a imagem (B) são as trajetórias de chegada das massas de ar 

no dia 08/08/2014 e a imagem (C) são os focos de queimadas que ocorreram nos 

estados onde as massas de ar passaram. 
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Figura 19 - Trajetórias das Massas de Ar no Período de 03 a 08/08/2014 (NOAA – 
Hysplit). (A) Imagem das Trajetórias de Chegada das Massas de Ar no dia 
07/08/2014, (B) Imagem das Trajetórias de Chegada das Massas de Ar no dia 
08/08/2014 e (C) Imagem dos Focos de Queimadas que Ocorreram nos Estados 
onde as Massas de Ar Passaram. 
 

 

No período de 03 a 08/08/2014 (período da trajetória fornecida pelo Hysplit) 

as trajetórias de massas de ar vieram principalmente da Argentina, passando pelo 

Uruguai, oceano, sul do Rio de Janeiro e Minas Gerais, São Paulo, Paraguai, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, conforme Figura 19A e 19B.  

Segundo o CPTEC/INPE (2013) foram registrados pelo satélite MODIS 

(Figura 19C), 752 focos de incêndio na Argentina, 14 focos de incêndio no Uruguai, 

29 focos de incêndio no Rio de Janeiro, 258 focos de incêndio em Minas Gerais, 173 

focos de incêndio em São Paulo, 291 focos de incêndio no Paraguai, 536 focos de 

incêndio no Mato Grosso e 59 focos de incêndio no Mato Grosso do Sul, que 

representaram aproximadamente 10,2% dos focos de incêndio de todo o período de 

amostragem (03/08 a 03/09/2014), que podem ter contribuído para os valores 

elevados do MP2,5 no referido período de amostragem em Londrina.  
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4.3.2 Maringá 
 

 

Os resultados encontrados nas campanhas de verão e inverno para a 

concentração de massa podem ser visualizados na Tabela 10.  

 

 

Tabela 10 - Concentração Média do MP (µg m-3), Faixa de Concentração (µg m-3), 
Mediana (µg m-3) e Coeficiente de Variação (%) nas Campanhas de Inverno e Verão 
2014 em Maringá. 
 

 Campanhas MP10 MP2,5 MP2,5-10 

Faixa de Concentração 
(µg m-3) 2014 

Inverno 7,2 - 44,5 2,0 - 18,8 3,2 - 25,7 

Verão 4,0 - 17,5 0,04 - 6,5 2,6 - 12,6 

Concentração Média 
± S. D (µg m-3) 2014 

Inverno 19,2 ± 10,9 8,0 ± 4,2 11,1 ± 6,9 

Verão 10,6 ± 3,8 3,0 ± 2,0 7,5 ± 2,7 

Mediana (µg m-3) 2014 
Inverno 15,4 6,5 8,4 

Verão 9,5 3,3 7,7 

CV (%) 2014 
Inverno 57,1 51,7 62,5 

Verão 35,7 66,7 36,1 

 

 

Observam-se na Tabela 10, que as médias de concentração de massa são 

maiores na campanha de inverno para ambas as frações. Na campanha de inverno 

choveu 125,0 mm, já na campanha de verão choveu 265,6 mm, em ambos os 

períodos choveu mais que a média histórica para o período que é de 62,5 mm e 

211,7 mm, respectivamente. Na campanha de verão em 40% dos dias ocorreu 

chuva e na campanha de inverno choveu pouco mais de 25% dos dias. A velocidade 

média do vento em ambas as campanhas foram próximas, 2,2 m s-1 (inverno) e 2,3 

m s-1 (verão). Na campanha de inverno a umidade relativa média do ar (69,4%) foi 

maior que na campanha de verão (62,9%). 

Os resultados encontrados em ambas as campanhas não ultrapassam o 

padrão Nacional, EPA e o recomendado pela OMS tanto para MP10 como MP2,5. 

Na Tabela 10 observa-se que a menor faixa de concentração é da campanha 

de verão para MP2,5 e a maior faixa de concentração pertence à campanha de 
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inverno para MP10. Na maioria dos dias os valores de ambas as frações foram 

baixos, exceto entre os dias 03 e 04/07/2014 onde o valor de 44,5 µg m-3 para o 

(MP10) e 25,7 µg m-3 para o MP2,5-10 foram os mais altos.  

Em todas as campanhas o coeficiente de variação mostrou uma elevada 

dispersão (CV≥30%) (Tabela 10). O MP2,5 (verão) e o MP2,5-10 (inverno) 

apresentaram os maiores coeficientes de variação, 66,7% e 62,5% respectivamente, 

ou seja, maior variação em torno da média. 

A Tabela 11 mostra que para ambas as campanhas a maior contribuição da 

massa do MP10 é do MP2,5-10 valor acima de 58%. A região onde foram realizadas as 

coletas possui grande circulação de veículos e consequentemente ressuspensão de 

solo e desgaste de pneus. 

 

 

Tabela 11 - Contribuição do MP2,5 e MP2,5-10  no MP10 e a Razão entre o MP2,5 e 
MP10 nas Campanhas de Inverno e Verão 2014 em Maringá. 
 

Contribuição das Frações Fina 
e Grossa no MP10 

2014 

Inverno Verão 

MP2,5 42,0% 28,8% 

MP2,5-10 58,0% 71,2% 

MP2,5/MP10 0,3 0,4 

 

 

Observa-se que na Tabela 11 para ambas as campanhas as razões 

PM2,5/PM10 foram menores que 0,5, indicando que Maringá é uma área urbana em 

desenvolvimento (OMS, 2006). 

A Tabela 12 apresenta a correlação de Pearson entre as frações do MP e as 

variáveis meteorológicas, umidade relativa média do ar, temperatura média do ar, 

precipitação e velocidade média do vento, nas campanhas de inverno e verão 2014 

em Maringá. 
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Tabela 12 - Correlação de Pearson entre as Frações do MP e as Variáveis 
Meteorológicas, Umidade Relativa Média do Ar, Temperatura Média do Ar, 
Precipitação e Velocidade Média do Vento, nas Campanhas de Inverno e Verão 
2014 em Maringá. 
 

 Campanhas MP10 MP2,5 MP2,5-10 

Umidade Relativa 
Média do Ar 2014 

Inverno -0,6 -0,6 -0,6 

Verão -0,3 -0,1 -0,3 

Temperatura Média 
do Ar 2014 

Inverno 0,8 0,8 0,8 

Verão 0,0 -0,1 0,1 

Precipitação 2014 
Inverno -0,1 -0,2 0,0 

Verão -0,1 0,0 -0,1 

Velocidade Média 
do Vento 2014 

Inverno -0,1 -0,2 -0,1 

Verão 0,1 0,0 0,2 

MP10 2014 
Inverno 1,0 1,0 1,0 

Verão 1,0 0,7 0,9 

MP2,5 2014 
Inverno 1,0 1,0 0,9 

Verão 0,7 1,0 0,2 

MP2,5-10 2014 
Inverno 1,0 0,9 1,0 

Verão 0,9 0,2 1,0 

 

 

 A Tabela 12 mostra que a correlação entre as concentrações médias do MP, 

coletado na campanha de verão, com a umidade relativa do ar, temperatura média 

do ar, precipitação e velocidade média do vento foram baixas ou inexistentes. Porém 

podemos observar no gráfico da Figura 20 que nos períodos onde os valores de 

umidade estão mais elevados e também onde ocorreu chuva, os valores de massa 

foram menores.  

 Para a campanha de inverno a Tabela 12 nos mostra que a correlação das 

concentrações do MP com a umidade relativa do ar foi boa e com a temperatura 

média do ar foi alta. Praticamente não houve correlação com a precipitação e 

velocidade média do vento. Esse comportamento fica mais evidente quando 

observamos a Figura 20, onde com o aumento da umidade relativa do ar se tem 

uma diminuição da concentração do MP e com o aumento da temperatura se tem o 

aumento da concentração do MP. 
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 Nas campanhas de inverno e de verão ocorreu uma forte correlação positiva 

entre MP10 e as frações, fina e grossa e correlação forte entre o MP2,5 e MP2,5-10, 

com exceção a campanha de verão, que a correlação foi fraca.  

A Figura 20 mostra a relação da concentração de massa (µg m-3) com a 

umidade relativa média do ar (%), temperatura média do ar (˚C), precipitação (mm) e 

velocidade média do vento (m s-1) para a campanha de verão 2014 em Maringá. 

 

 

 

Figura 20 - Relação da Concentração de Massa (µg m-3) com a Umidade Relativa 
Média do Ar (%), Temperatura Média do Ar (˚C), Precipitação (mm) e Velocidade 
Média do Vento (m s-1) para a Campanha de Verão 2014 em Maringá. 
 

 

 Nas campanhas de verão e inverno, as maiores concentrações de massa 

ocorreram no início das campanhas. Na campanha de verão as maiores 

concentrações de massa ocorreram entre os dias 01 e 02/02, sendo 4,9 µg m-3 

(MP2,5), 12,6 µg m-3 (MP2,5-10) e 17,5 µg m-3 para o MP10 (Figura 20). Nesse período 

sob a região havia a presença de uma massa de ar seco bloqueando a chegada de 

frentes frias e ocorrência de chuva. Durante esses dias, foi registrado um dos 

valores mais baixos de umidade relativa média do ar (47,5%), uma das médias mais 

altas de temperatura do ar (29,5 °C), uma das médias mais baixas de velocidade do 

vento (1,4 m s-1) e sem ocorrência de precipitação. 
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A Figura 21 apresenta as trajetórias de Massa de Ar para o período de 01 e 

02/02/2014, sendo que a imagem (A) são as trajetórias de chegada das massas de 

ar no dia 01/02/2014, a imagem (B) são as trajetórias de chegada das massas de ar 

no dia 02/02/2014 e a imagem (C) são os focos de queimadas que ocorreram nos 

estados onde as massas de ar passaram. 

 

 

 

Figura 21 - Trajetórias das Massas de Ar no Período de 28/01 a 02/02/2014 (NOAA – 
Hysplit). (A) Imagem das Trajetórias de Chegada das Massas de Ar no dia 
01/02/2014, (B) Imagem das Trajetórias de Chegada das Massas de Ar no dia 
02/02/2014 e (C) Imagem dos Focos de Queimadas que Ocorreram nos Estados 
onde as Massas de Ar Passaram. 
 

 

Ao analisar a Figura 21A e 21B observamos que do dia 28/01 a 02/02/2014 

(período da trajetória fornecida pelo Hysplit) as trajetórias passam pelos estados do 

Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Na Figura 21C segundo o CPTEC/INPE 

(2014) para o mesmo período o satélite MODIS registrou 40 focos de incêndio em 
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São Paulo, 23 focos de incêndio em Minas Gerais e nenhum foco de incêndio no 

Espírito Santo.  

Esses 63 focos representam aproximadamente 18,9% dos focos de incêndio 

durante o período de amostragem. Sendo que esses focos de incêndio podem ter 

contribuído com os valores de concentração de massa encontrados nesse período. 

Com exceção aos focos ocorridos no estado do Espírito Santo, que estão 

localizados mais ao sul do estado e, portanto, fora da trajetória das massas de ar 

que chegaram a Maringá. 

Pode-se observar na Figura 22 que na campanha de inverno entre 03 e 

04/07, foram registradas as maiores médias de concentração de massa, sendo 18,8 

µg m-3 (MP2,5), 25,7 µg m-3 (MP2,5-10) e 44,5 µg m-3 para o MP10. Nesses dias não 

houve ocorrência de chuva, a umidade relativa média do ar (60,0%) está entre as 

médias mais baixas para o período de amostragem, a temperatura média do ar 

(23,0°C) foi uma das maiores médias registradas e a velocidade média do vento (1,0 

m s-1) foi uma das médias mais baixas registradas. 

 

 

 

Figura 22 - Relação da Concentração de Massa (µg m-3) com a Umidade Relativa 
Média do Ar (%), Temperatura Média do Ar (˚C), Precipitação (mm) e Velocidade 
Média do Vento (m s-1) para a Campanha de Inverno 2014 em Maringá. 
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A Figura 23 apresenta as trajetórias de Massa de Ar para o período de 03 e 

04/07/2014, sendo que a imagem (A) são as trajetórias de chegada das massas de 

ar no dia 03/07/2014, a imagem (B) são as trajetórias de chegada das massas de ar 

no dia 04/07/2014 e a imagem (C) são os focos de queimadas que ocorreram nos 

estados onde as massas de ar passaram. 

 

 

 

Figura 23 - Trajetórias das Massas de Ar no Período de 03 a 04/07/2014 (NOAA – 
Hysplit). (A) Imagem das Trajetórias de Chegada das Massas de Ar no dia 
03/07/2014, (B) Imagem das Trajetórias de Chegada das Massas de Ar no dia 
04/07/2014 e (C) Imagem dos Focos de Queimadas que Ocorreram nos Estados 
onde as Massas de Ar Passaram. 
 

 

Nas Figuras 23A e 23B para os dias 29/06 a 04/07/2014 têm-se as trajetórias 

das massas de ar que chegam a Maringá e os estados e países que elas passaram. 

Na Figura 23C para o mesmo período foram registrados pelo satélite MODIS, 411 
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focos de incêndio (CPTEC/INPE, 2014). Esses representam aproximadamente 

14,8% dos focos durante o período de amostragem.  

 

 

4.3.3 Considerações Gerais 
 

 

 Analisando a semelhança entre as médias de massa registradas em cada 

cidade (MP10, MP2,5 e MP2,5-10) verifica-se que na maioria dos casos as médias 

registradas durante as campanhas de inverno são semelhantes e as médias 

registradas nas campanhas de verão também são semelhantes entre si. Porém, as 

médias de MP10 registradas na campanha de inverno 2014 em Londrina e em 

Maringá não são semelhantes, provavelmente pela média em Londrina (28,7 µg m-3) 

ter sido superior à média em Maringá (19,2 µg m-3). Essa diferença entre a 

concentração de massa do MP10 pode ter ocorrido porque durante a campanha de 

inverno 2014 em Londrina choveu apenas 53,3 mm, menor valor registrado entre as 

campanhas e em Maringá choveu 120,1 mm, o segundo maior valor registrado entre 

todas as campanhas. 

 A forte correlação entre MP2,5 e MP2,5-10 e entre estas e o MP10 nas duas 

cidades, indicam a semelhança entre as fontes de origem desse MP (ALGHAMDI et 

al., 2015) e essa boa correlação está associada ao tráfego local (CHALOULAKOU et 

al., 2003). 

 Em Londrina foram registrados os maiores valores médios de concentração 

de MP. Durante as campanhas foi observado que a maioria dos dias foi de céu claro 

ou céu claro com poucas nuvens. Uma contribuição importante para esses valores 

de massa pode estar na presença de compostos como o sulfato e nitrato, pois 

segundo Dawson et al. (2007) e Isaksen et al. (2009) dias mais claros tem uma 

intensidade de luz maior, favorecendo o processo de oxidação e formação dessas 

espécies. Aliado a isso estão os valores médios de temperatura que em todas as 

campanhas, nas duas cidades estiveram acima dos valores médios da série 

histórica do período de amostragem, também contribuindo com a formação de 

sulfato e nitrato. 

Outro fator que contribuiu para as concentrações de massa serem maiores 

em Londrina foram os volumes de chuva que nas três campanhas a estação 
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meteorológica do INMET registrou valores abaixo da média histórica para o período. 

Em Maringá os volumes de chuva foram superiores às médias históricas, sendo 

25,2% na campanha de verão e 92,2% na campanha de inverno. A deposição úmida 

do MP é um processo eficiente na remoção de partículas porque a grande maioria 

das espécies é incorporada as gotas de chuva e removidas da atmosfera. A chuva 

também umedece o solo evitando a ressuspensão do mesmo. 

Os índices de umidade relativa média do ar foram maiores nas campanhas 

realizadas em Maringá. Ocorreu correlação negativa moderada e forte do MP com a 

umidade relativa do ar em ambas as cidades nas campanhas de inverno (exceção 

MP2,5 em Londrina), indicando uma tendência de diminuição da concentração de 

massa do MP com o aumento da umidade relativa média do ar nos períodos de 

inverno. 

 As temperaturas médias em todas as campanhas foram maiores que as 

médias da série histórica para o período. O aumento da temperatura pode aumentar 

a concentração de espécies não voláteis, devido ao aumento da atividade 

fotoquímica que ocorre com o aumento da intensidade solar e consequentemente 

aumentar a concentração de massa do MP (CHALOULAKOU et al., 2003). Porém 

altas temperaturas também estão associadas com os movimentos verticais das 

massas de ar próximas à superfície, o que favorece o arraste dos poluentes para os 

níveis mais altos da atmosfera dispersando os mesmos. Para Londrina e Maringá, 

devido à moderada e forte correlação positiva com a temperatura média do ar nas 

campanhas de inverno, podemos inferir que o aumento da temperatura aumenta a 

concentração do MP. 

 Em Londrina, a velocidade média do vento ficou abaixo dos 4,0 m s-1 nas três 

campanhas. Em Maringá o valor médio ficou abaixo do 2,2 m s-1 para as duas 

campanhas, valores estes maiores que a média histórica para o período. Na 

campanha de inverno 2014 em Londrina o valor médio de concentração de massa 

do MP2,5 foi a maior entre as cinco campanhas (duas cidades) e a menor média de 

velocidade do vento entre as campanhas de Londrina. Segundo Chaloulakou et al. 

(2003) ventos fortes permitem a dispersão dos poluentes e ventos fracos propiciam 

o aumento dos mesmos. De acordo com Dawson et al. (2007) a mudança de 

velocidade do vento afeta todas as espécies que compõem o MP2,5 e que esse 

aumento da concentração de massa do MP2,5 ocorre mais em áreas povoadas e 

poluídas. Em todas as campanhas a correlação com a velocidade do vento foi baixa 
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ou nenhuma indicando a contribuição das fontes locais na massa do MP 

(CHALOULAKOU et al., 2003; HUANG et al., 2013). 

A massa do MP pode ser ainda maior quanto mais próximo à área central de 

Londrina, pois a estação do INMET registrou velocidade média do vento muito baixa 

0,9 m s-1 o que dificulta a dispersão dos poluentes. Lopes et al. (2004) realizaram 

coleta de MP na área central de Londrina e obtiveram em ambas as campanhas 

(inverno 2002 e verão 2003) valores de massa maiores aos que foram encontrados 

nesse estudo, com exceção o MP2,5-10 coletada na campanha de verão 2013 que é 

18,2% maior.  

 Os valores médios de massa foram maiores no inverno do que no verão, da 

mesma forma que os estudos de Chaloulakou et al. (2003), Lopes et al. (2004), Lai 

et al. (2007) e Triantafyllou e Biskos (2012). Isso se justifica, pois segundo Miranda e 

Andrade (2002), no verão com mais chuvas e a velocidade do vento maior o MP é 

removido da atmosfera e no inverno as partículas tem um tempo de residência 

maior, possibilitando o surgimento de aglomerados e então diminuindo a 

concentração em números de partículas. Segundo Dawson et al. (2007), no inverno 

geralmente a altura da camada de mistura tende a ser menor do que no verão, 

afetando mais fortemente as concentrações de MP no inverno e que mudanças na 

taxa de precipitação afetam as concentrações de MP2,5, mais fortemente no verão do 

que no inverno. 

 

 

4.4 CONCENTRAÇÃO DE ÂNIONS 

 

 

4.4.1 Teste de Recuperação e Parâmetros Analíticos 

 

 

 No teste de recuperação dos ânions obteve-se uma recuperação de 85,0% 

para cloreto, 83,6% para nitrato e 81,9% para sulfato. 

 Na Tabela 13 observa-se os parâmetros analíticos utilizados para a 

determinação das espécies aniônicas por cromatografia de íons, tempo de retenção 

(minutos), limite de detecção (mg L-1), limite de quantificação (mg L-1) e coeficiente 

de correlação (R2). 
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Tabela 13 - Parâmetros Analíticos das Espécies Aniônicas: Tempo de Retenção 
(minutos), Limite de Detecção (mg L-1), Limite de Quantificação (mg L-1) e 
Coeficiente de Correlação (R2). 
 

Espécie Tempo de 
Retenção (min.) LOD (mg L-1) LOQ (mg L-1) Coeficiente de 

Correlação (R2) 

Cloreto 5,325 0,02 0,1 0,9979 

Nitrato 8,503 0,003 0,01 0,9979 

Sulfato 9,525 0,01 0,02 0,9764 

 

 

4.4.2 Londrina 
 

 

 A Tabela 14 mostra a concentração média (µg m-3), faixa de concentração (µg 

m-3), a mediana das concentrações (µg m-3) e o coeficiente de variação (%) dos íons 

cloreto, nitrato e sulfato presentes no MP2,5-10 nas campanhas de inverno e verão, 

2013 e inverno 2014 para a cidade de Londrina.  

 

 

Tabela 14 - Concentração Média (µg m-3), Faixa de Concentração (µg m-3), Mediana 
(µg m-3) e Coeficiente de Variação (%) dos Íons Cloreto, Nitrato e Sulfato presentes 
no MP2,5-10 do MP nas Campanhas de Inverno e Verão, 2013 e 2014 em Londrina. 
 

 Campanhas Cloreto Nitrato Sulfato 

Faixa de Concentração 
(µg m-3) 

2013 
Inverno 0,02 – 0,2 0,2 – 0,7 0,1 – 0,5 

Verão 0,01 – 0,1 0,1 – 0,5 0,07 – 0,3 

2014 Inverno 0,1 – 0,7 0,2 -1,3 0,2 – 0,4 

Concentração Média 
± S. D (µg m-3) 

2013 
Inverno 0,1 ± 0,04 0,5 ± 0,2 0,3 ± 0,1 

Verão 0,1 ± 0,03 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,1 

2014 Inverno 0,2 ± 0,2 0,7 ± 0,3 0,3 ± 0,1 

Mediana (µg m-3) 
2013 

Inverno 0,1 0,5 0,3 

Verão 0,1 0,3 0,2 

2014 Inverno 0,1 0,7 0,3 

CV (%) 
2013 

Inverno 53,7 34,8 36,0 

Verão 52,3 36,3 33,5 

2014 Inverno 98,9 41,3 18,5 
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Os valores encontrados de concentração média, para ambos os íons, foram 

maiores na campanha de inverno de 2014 e os menores valores foram registrados 

na campanha de verão 2013. O maior valor de concentração encontrado em ambas 

as campanhas foi de nitrato, variando de 0,3 µg m-3 (verão 2013) a 0,7 µg m-3 

(inverno 2014). Os valores máximos registrados também ocorrem na campanha de 

inverno 2014, sendo 0,7 µg m-3 (cloreto), 1,3 µg m-3 (nitrato) e 0,4 µg m-3 (sulfato) 

(Tabela 14). 

 Os valores das medianas das concentrações ficaram próximos aos valores 

médios. O coeficiente de variação nos mostra elevada dispersão, pois em ambas as 

campanhas e para todos os íons o valor ficou acima de 30%. Os maiores valores 

foram encontrados para cloreto (98,9%) e nitrato (41,3%) na campanha de inverno 

2014 (Tabela 14). 

A Tabela 15 apresenta a contribuição dos íons no MP2,5-10 das Campanhas de 

Inverno e Verão, 2013 e 2014 em Londrina. 

 

 

Tabela 15 - Contribuição dos Íons (Cloreto, Nitrato e Sulfato) no MP2,5-10 das 
Campanhas de Inverno e Verão, 2013 e 2014 em Londrina. 
 

Contribuição dos Íons 
Fração Grossa (%) 

2013 2014 

Inverno Verão Inverno 

Cloreto 0,5% 1,0% 1,1% 

Nitrato 2,7% 3,0% 3,8% 

Sulfato 1,6% 2,0% 1,6% 

Contribuição Total 4,8% 6,0% 6,5% 

 

 

Observa-se na Tabela 15 que a maior contribuição dos íons para a 

concentração de massa do MP2,5-10 foi na campanha de inverno 2014 (6,5%). Nitrato 

foi o íon que mais contribuiu para a concentração de massa do MP2,5-10 em ambas as 

campanhas, seguido por sulfato e por cloreto.  

 A Tabela 16 apresenta a razão entre Nitrato e Sulfato nas Campanhas de 

Inverno e Verão, 2013 e 2014 em Londrina. 
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Tabela 16 - Razão entre Nitrato e Sulfato nas Campanhas de Inverno e Verão, 2013 
e 2014 em Londrina. 
 

Razão 

Faixa de Razão Razão Média 

2013 2014 2013 2014 

Inverno Verão Inverno Inverno Verão Inverno 

Nitrato/Sulfato 1,4 – 2,6 1,1 – 2,2 0,9 – 3,8 2,2 1,6 2,4 

 

 

A Tabela 16 mostra que a maior razão entre nitrato e sulfato ocorreu nas 

campanhas de inverno sendo o maior valor registrado na campanha de inverno 

2014.  

A Tabela 17 apresenta os índices de correlação entre as concentrações do 

MP2,5-10, íons cloreto, nitrato e sulfato com as variáveis meteorológicas, umidade 

relativa do ar, temperatura do ar, precipitação, velocidade do vento e entre si.  

 

 

Tabela 17 - Correlação de Pearson entre as Concentrações do MP2,5-10, Íons Cloreto, 
Nitrato e Sulfato e as Variáveis Meteorológicas, Umidade Relativa Média do Ar, 
Temperatura Média do Ar, Precipitação, Velocidade Média do Vento e entre si, nas 
Campanhas de Inverno e Verão, 2013 e 2014 em Londrina. 
 

 Campanhas MP2,5-10 Cloreto Nitrato Sulfato 

Umidade Relativa 
Média do Ar 

2013 Inverno -0,7 -0,1 -0,4 -0,5 
Verão -0,1 0,2 0,1 0,0 

2014 Inverno -0,6 0,2 0,0 -0,5 

Temperatura Média 
do Ar 

2013 Inverno 0,7 0,1 0,3 0,5 
Verão 0,0 -0,3 -0,1 0,1 

2014 Inverno 0,7 -0,4 -0,1 0,1 

Precipitação 2013 Inverno 0,0 0,0 0,0 -0,1 
Verão -0,2 -0,5 -0,7 -0,7 

2014 Inverno -0,2 -0,2 -0,4 -0,6 

Velocidade Média 
do Vento 

2013 Inverno -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 
Verão 0,2 -0,2 -0,4 -0,4 

2014 Inverno -0,2 0,1 -0,5 -0,3 

MP2,5-10 
2013 Inverno 1,0 0,3 0,6 0,8 

Verão 1,0 0,2 0,1 0,1 
2014 Inverno 1,0 0,1 0,5 0,6 

Cloreto 2013 Inverno 0,3 1,0 0,3 0,4 
Verão 0,2 1,0 0,6 0,4 

2014 Inverno 0,1 1,0 0,5 0,2 

Nitrato 2013 Inverno 0,6 0,3 1,0 0,9 
Verão 0,1 0,6 1,0 0,9 

2014 Inverno 0,5 0,5 1,0 0,6 

Sulfato 
2013 

Inverno 0,8 0,4 0,9 1,0 
Verão 0,1 0,4 0,9 1,0 

2014 Inverno 0,6 0,2 0,6 1,0 
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 Nas campanhas de inverno ocorreram correlação moderada positiva entre 

MP2,5-10 e nitrato. Correlação moderada negativa entre sulfato e umidade relativa 

média do ar. 

Na campanha de inverno 2013 apresentou-se correlação moderada positiva 

entre cloreto e sulfato e entre sulfato e temperatura média do ar. Correlação 

moderada negativa entre nitrato e umidade relativa média do ar. Correlação forte 

positiva entre MP2,5-10 e sulfato e entre nitrato e sulfato. Na campanha de inverno 

2014 ocorreu correlação moderada negativa entre cloreto e temperatura média do 

ar, entre nitrato e precipitação, entre sulfato e precipitação e entre nitrato e 

velocidade do vento. Correlação moderada positiva entre sulfato e MP2,5-10, entre 

cloreto e nitrato e entre sulfato e nitrato.  

Na campanha de verão 2013 ocorreu correlação moderada negativa entre 

cloreto e precipitação, entre nitrato e velocidade do vento, entre sulfato e velocidade 

do vento. Correlação moderada positiva entre nitrato e cloreto e entre sulfato e 

cloreto. Correlação forte positiva entre nitrato e sulfato. 

 

 

4.4.3 Maringá 
 

 

 A Tabela 18 apresenta a concentração média (µg m-3), faixa de concentração 

(µg m-3), mediana (µg m-3) e coeficiente de variação (%) dos íons cloreto, nitrato e 

sulfato presentes no MP2,5-10 nas campanhas de inverno e verão 2014 para a cidade 

de Maringá.  
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Tabela 18 - Concentração Média (µg m-3), Faixa de Concentração (µg m-3), Mediana 
(µg m-3) e Coeficiente de Variação (%) dos Íons Cloreto, Nitrato e Sulfato presentes 
no MP2,5-10 do MP nas Campanhas de Inverno e Verão 2014 em Maringá. 
 

 Campanhas Cloreto Nitrato Sulfato 

Faixa de Concentração 
(µg m-3) 2014 

Inverno 0,01 – 0,1 0,2 – 0,8 0,1 – 0,3 
Verão 0,01 – 0,1 0,1 – 0,5 0,1 – 0,3 

Concentração Média 
± S. D (µg m-3) 2014 

Inverno 0,1 ± 0,02 0,5 ± 0,2 0,2 ± 0,1 
Verão 0,03 ± 0,01 0,3 ± 0,1 0,1 ± 0,1 

Mediana (µg m-3) 2014 
Inverno 0,1 0,5 0,2 
Verão 0,03 0,2 0,1 

CV (%) 2014 
Inverno 41,2 40,5 29,5 
Verão 41,2 46,5 46,2 

  

 

 Os maiores valores encontrados de concentração média, mínimo e máximo 

(µg m-3), para ambos os íons, foram registrados na campanha de inverno, sendo os 

valores máximos de 0,1 µg m-3 (cloreto), 0,8 µg m-3 (nitrato) e 0,3 µg m-3 (sulfato). O 

maior valor de concentração médio foi do íon nitrato (0,5 µg m-3) (Tabela 18). 

 Os valores da mediana ficaram próximos aos valores médios registrados. O 

coeficiente de variação nos mostra elevada dispersão, pois em ambas as 

campanhas e para todos os íons o valor ficou acima de 29%.  

 A Tabela 19 apresenta a contribuição dos íons cloreto, nitrato e sulfato na 

concentração de massa do MP2,5-10 das campanhas de inverno e verão 2014 em 

Maringá. 

 

 

Tabela 19 - Contribuição dos Íons Cloreto, Nitrato e Sulfato na Concentração de 
Massa do MP2,5-10 das Campanhas de Inverno e Verão 2014 em Maringá. 
 

Contribuição dos Íons 
Fração Grossa (%) 

2014 

Inverno Verão 

Cloreto 0,9% 0,4% 

Nitrato 4,5% 4,0% 

Sulfato 1,8% 1,3% 

Contribuição Total 7,2% 5,7% 
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Na Tabela 19 podemos observar que os íons tiveram maior contribuição para 

a concentração de massa do MP2,5-10 na campanha de inverno (7,2%).  

O íon nitrato foi o que mais contribuiu para a concentração de massa do 

MP2,5-10 em ambas as campanhas, sendo o maior valor registrado na campanha de 

inverno (4,5%) (Tabela 19).  

A Tabela 20 apresenta a razão entre nitrato e sulfato nas campanhas de 

inverno e verão 2014 em Maringá. A maior razão entre nitrato e sulfato ocorreu na 

campanha de inverno. 

 

 

Tabela 20 - Razão entre Nitrato e Sulfato nas Campanhas de Inverno e Verão 2014 
em Maringá. 
 

Razão 

Faixa de Razão Razão Média 

2014 2014 

Inverno Verão Inverno Verão 

Nitrato/Sulfato 1,6 – 3,0 1,5 – 2,5 2,1 1,9 

 

A Tabela 21 apresenta os índices de correlação entre as concentrações do 

MP2,5-10, íons cloreto, nitrato e sulfato e as variáveis meteorológicas, umidade 

relativa média do ar, temperatura média do ar, precipitação, velocidade média do 

vento e entre si.  
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Tabela 21 - Correlação de Pearson entre as Concentrações do MP2,5-10, Íons Cloreto, 
Nitrato e Sulfato e as Variáveis Meteorológicas, Umidade Relativa Média do Ar, 
Temperatura Média do Ar, Precipitação, Velocidade Média do Vento e entre si, nas 
Campanhas de Inverno e Verão 2014 em Maringá. 
 

 Campanhas MP2,5-10 Cloreto Nitrato Sulfato 

Umidade Relativa 
Média do Ar 2014 

Inverno -0,6 -0,3 -0,6 -0,8 

Verão -0,3 0,3 -0,3 -0,4 

Temperatura Média 
do Ar 2014 

Inverno 0,8 -0,1 -0,1 0,0 

Verão 0,1 -0,3 0,2 0,4 

Precipitação 2014 
Inverno 0,0 -0,3 -0,6 -0,7 

Verão -0,1 0,0 -0,2 -0,2 

Velocidade Média 
do Vento 2014 

Inverno -0,1 0,3 0,5 0,3 

Verão 0,2 0,2 0,3 0,1 

MP2,5-10 2014 
Inverno 1,0 0,1 0,1 0,3 

Verão 1,0 -0,1 0,8 0,7 

Cloreto 2014 
Inverno 0,1 1,0 0,4 0,5 

Verão -0,1 1,0 -0,1 -0,1 

Nitrato 2014 
Inverno 0,1 0,4 1,0 0,9 

Verão 0,8 -0,1 1,0 0,9 

Sulfato 2014 
Inverno 0,3 0,5 0,9 1,0 

Verão 0,7 -0,1 0,9 1,0 

 

 

Na campanha de inverno ocorreu correlação moderada negativa entre nitrato 

e umidade relativa média do ar e nitrato e precipitação. Correlação moderada 

positiva entre nitrato e velocidade do vento, entre nitrato e cloreto e sulfato e cloreto. 

Correlação forte positiva entre sulfato e nitrato. Correlação forte negativa entre 

sulfato e umidade relativa do ar (Tabela 21). 

Na campanha de verão ocorreu correlação moderada negativa entre sulfato e 

umidade relativa do ar. Correlação moderada positiva entre sulfato e temperatura do 

ar e correlação forte positiva entre nitrato e MP2,5-10, entre sulfato e MP2,5-10 e entre 

sulfato e nitrato. (Tabela 21). 
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4.4.4 Considerações Gerais 
 

 

 A análise de semelhança mostrou que a concentração média dos íons cloreto 

e nitrato registrado na campanha de inverno 2014 em Londrina não foram 

semelhantes com os valores registrados nas demais campanhas. O mesmo ocorreu 

com a concentração média do íon cloreto para a campanha de verão em Maringá. 

Para os demais períodos e para a concentração média do íon sulfato, ocorreram 

semelhanças entre as médias registradas nas campanhas de verão, e entre as 

médias registradas nas campanhas de inverno 2013 em Londrina e 2014 em 

Maringá.  

Na campanha de inverno 2014 em Londrina ocorreu um menor índice de 

precipitação em relação às demais campanhas realizadas na cidade. Com menos 

chuva, o solo exposto da região contribuiu com o aumento da concentração média 

dos íons cloreto e nitrato, que foram as maiores entre as campanhas em Londrina e 

Maringá e provavelmente contribuiu para as médias não serem semelhantes. Na 

campanha de verão em Maringá a concentração média do íon cloreto foi a menor 

entre todas as campanhas, justificando a não semelhança com as demais médias e 

nesse período foi registrado o maior volume de chuva (265,1 mm) entre todas as 

campanhas. 

 As maiores concentrações foram encontradas para nitrato, seguido de sulfato 

e cloreto, ambos superiores nas campanhas de inverno, indicando que períodos com 

dias mais claros aumenta a concentração de sulfato e nitrato (TSAI e CHENG, 

2004). No verão a ocorrência de nitrato é atribuída principalmente pela reação do 

HNO3 gasoso com espécies minerais como carbonato de cálcio e cloreto de sódio 

formando Ca(NO3)2 e NaNO3, respectivamente (ALMEIDA et al., 2006). No sul da 

China foram observados altos níveis de sulfato e nitrato, indicando que as espécies 

iônicas foram a principal fração do MP (LAI et al., 2007).  

 Os valores registrados na campanha de inverno 2014 em Londrina são 

próximos às valores registrados por Freitas e Solci (2009) também para Londrina, 

com exceção ao valor de nitrato (0,7 µg m-3) que foi superior. Porém esses valores 

são menores aos registrados por Souza et al. (2014) para São Paulo. 

  Em todas as campanhas e em ambas as cidades a maioria dos valores da 

razão NO3
-/SO4

2- ficaram acima de 1,0, indicando o predomínio da contribuição das 
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fontes moveis no MP2,5-10 em relação aos íons sulfato e nitrato (ARIMOTO et al., 

1996; YAO et al., 2002; WANG et al., 2006; LAI et al., 2007). Portanto, temos a 

emissão de óxidos de nitrogênio por veículos contribuindo para a formação de nitrato 

particulado. Esta emissão pode ser direta ou, como os locais de coleta são em áreas 

externas, a luz contribui para a formação secundária desse composto através de 

reações fotoquímicas. 

As campanhas de inverno e verão 2013 para Londrina e inverno e verão 2014 

para Maringá apresentaram correlação forte entre nitrato e sulfato, que mostra que 

suas origens de fontes secundárias são semelhantes. O íon cloreto apresentou de 

moderada a baixa correlação com sulfato e nitrato, indicando que a fonte é primária 

(BROWN e EDWARDS, 2009). 

Nas campanhas de inverno e verão 2014 em Maringá e na campanha de 

inverno 2013 em Londrina, os íons sulfato e nitrato apresentaram correlação 

moderada negativa com a umidade relativa do ar, indicando remoção úmida desses 

compostos da atmosfera (TSAI e CHENG, 2004). 

 

 

4.5 CONCENTRAÇÕES DE BLACK CARBON (BCe) 
 

 

4.5.1 Validação da Metodologia 
 

 

Utilizando o teste de correlação de Pearson verificou-se uma correlação 

positiva forte entre os dados calculados com a equação 5 entre os dados do 

aetalômetro.  

Utilizando regressão linear (Figura 24) verificamos a relação entre os valores 

BCe obtidos com a equação 5 e os valores obtidos com o aetalômetro.  
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Figura 24 - Relação entre os Valores de BCe Obtidos com a Equação 5 e o 
Aetalômetro.  
 

 

Para o teste de semelhança primeiramente foi verificada a normalidades dos 

dados através do teste de Shapiro-Wilk e verificou-se que a distribuição é normal, 

pois o valor de Wcal é maior que o valor de Wtab e o p-valor é maior que o valor de α 

(0,05) (Tabela 22).  

 

 

Tabela 22 - Teste de Normalidade (Shapiro-Wilk) para os Dados de Concentração de 
Blaçk Carbon Obtidos Através do Aetalômetro e da Equação 5. 
 

Teste de Shapiro-Wilk 

 Concentração 
(µg m-3) Aetalômetro 

Concentração 
(µg m-3) Equação 5 

Wcal 0,974 0,954 

Wtab 0,908 0,908 

p-valor 0,783 0,444 

H 0 0 

 

 

Como a distribuição dos dados é normal, foi utilizado o teste t Student com 

nível de significância α = 0,05 para verificar a semelhança entre os mesmos (Tabela 

23). 
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Tabela 23 - Teste de Semelhança (t Student) entre os Dados de Concentração de 
Blaçk Carbon Obtidos Através do Aetalômetro e da Equação 5.  
 

Teste de t Student 

Aetalômetro X Equação 5 

tcal 1,3287 

ttab 1,6839 

Graus de liberdade 40 

p-valor 0.0957 

H 0 

 

 

Através do teste de semelhança verificou-se que as médias obtidas para 

Black Carbon através do aetalômetro são semelhantes às médias calculadas através 

da equação 5, pois conforme o teste, o tcal é menor que o ttab e o p-valor é maior que 

o valor de α (0,05). Por isso, neste trabalho os dados de concentração de BCe 

obtidos através da análise por refletância foram calculados utilizando a equação 5, 

que abrange uma faixa de refletância de 2% a 94%. 

 

 

4.5.2 Londrina 
 

 

 A Tabela 24 nos mostra a concentração média (µg m-3), faixa de 

concentração (µg m-3), mediana (µg m-3) e coeficiente de variação (%) de BCe 

presente no MP2,5 nas campanhas de inverno e verão 2013 e 2014 em Londrina.  
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Tabela 24 - Concentração Média (µg m-3), Faixa de Concentração (µg m-3), Mediana 
(µg m-3) e Coeficiente de Variação (%) de BCe presente no MP2,5 nas Campanhas 
de Inverno e Verão 2013 e 2014 em Londrina. 
 

 Campanhas BCe 

Faixa de Concentração 
(µg m-3) 

2013 
Inverno 0,7 - 2,8 

Verão 0,5 - 1,8 

2014 Inverno 0,6 - 4,3 

Concentração Média 
± S. D (µg m-3) 

2013 
Inverno 1,6 ± 0,7 

Verão 0,9 ± 0,5 

2014 Inverno 1,8 ± 1,0 

Mediana (µg m-3) 
2013 

Inverno 1,7 

Verão 0,7 

2014 Inverno 1,7 

CV (%) 
2013 

Inverno 41,9 

Verão 48,7 

2014 Inverno 53,3 

 

 

O maior valor de concentração foi registrado na campanha de inverno 2014 e 

também a maior faixa de concentração. Os valores da mediana, nas três 

campanhas, estão bem próximos do valor médio. Os índices do coeficiente de 

variação apontam alta dispersão, sendo maior na campanha de inverno 2014 

(53,3%) (Tabela 24). 

Na Tabela 25 pode-se verificar a contribuição do BCe no MP2,5 das 

campanhas de inverno e verão, 2013 e 2014 em Londrina.  

 

 

Tabela 25 - Contribuição do BCe no MP2,5 das Campanhas de Inverno e Verão, 2013 
e 2014 em Londrina. 
 

Contribuição do BCe (%) 
2013 2014 

Inverno Verão Inverno 

MP2,5 20,8% 20,5% 18,4% 
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A maior contribuição do BCe no MP2,5 ocorreu igualmente nas campanhas de 

inverno e verão 2013, com mais de 20% (Tabela 25). 

A Tabela 26 nos apresenta a correlação de Pearson entre as concentrações 

do BCe com o MP2,5 e as variáveis meteorológicas, umidade relativa média do ar, 

temperatura média do ar, precipitação, velocidade média do vento nas campanhas 

de inverno e verão, 2013 e 2014 em Londrina.  

 

 

Tabela 26 - Correlação de Pearson entre as Concentrações do BCe com o MP2,5 e 
as Variáveis Meteorológicas, Umidade Relativa Média do Ar, Temperatura Média do 
Ar, Precipitação, Velocidade Média do Vento nas Campanhas de Inverno e Verão, 
2013 e 2014 em Londrina. 
 

 Campanhas BCe 

Umidade Relativa 
Média do Ar 

2013 
Inverno -0,4 

Verão -0,2 

2014 Inverno -04 

Temperatura Média 
do Ar 

2013 
Inverno 0,6 

Verão 0,7 

2014 Inverno 0,8 

Precipitação 
2013 

Inverno 0,4 

Verão 0,0 

2014 Inverno 0,2 

Velocidade Média 
do Vento 

2013 
Inverno -0,2 

Verão -0,5 

2014 Inverno -0,3 

MP2,5 
2013 

Inverno 0,9 

Verão 0,2 

2014 Inverno 0,9 

 

 

O BCe apresentou correlação negativa moderada com a umidade relativa 

média do ar nas campanhas de inverno e com a velocidade média do vento na 

campanha de verão. Correlação positiva moderada com precipitação na campanha 

de inverno 2013 e temperatura média do ar na campanha de inverno 2013. 
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Correlação positiva forte com a temperatura média do ar na campanha de verão 

2013 e inverno 2014 e com o MP2,5 nas campanhas de inverno (Tabela 26). 

 

 

4.5.3 Maringá 

 

 

 Pode-se verificar na Tabela 27 a  concentração média (µg m-3), faixa de 

concentração (µg m-3), mediana (µg m-3) e coeficiente de variação (%) de BCe 

presente no MP2,5 nas campanhas de inverno e verão 2014 em Maringá. 

 

 

Tabela 27 - Concentração Média (µg m-3), Faixa de Concentração (µg m-3), Mediana 
(µg m-3) e Coeficiente de Variação (%) de BCe Presente no MP2,5 nas Campanhas 
de Inverno e Verão 2014 em Maringá. 
 

 Campanhas BCe 

Faixa de Concentração 
(µg m-3) 2014 

Inverno 0,8 – 5,1 

Verão 0,6 – 3,0 

Concentração Média 
± S. D (µg m-3) 2014 

Inverno 1,7 ± 1,0 

Verão 1,6 ± 0,6 

Mediana (µg m-3) 2014 
Inverno 1,6 

Verão 1,3 

CV (%) 2014 
Inverno 57,1 

Verão 41,0 

 

 

Os valores de concentração média registrados nas duas campanhas foram 

próximos, porém na campanha de inverno esse valor foi superior (1,7 µg m-3). Os 

valores da mediana são próximos à média e o coeficiente de variação aponta alto 

grau de dispersão, sendo maior na campanha de inverno (57,1%) (Tabela 27). 

 Na Tabela 28 verifica-se a contribuição do BCe no MP2,5 das campanhas de 

inverno e verão 2014 em Maringá. A maior contribuição para o MP2,5  ocorreu na 

campanha de verão (46,7%).  
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Tabela 28 - Contribuição do BCe no MP2,5 das Campanhas de Inverno e Verão 2014 
em Maringá. 
 

Contribuição do BCe (%) 
2014 

Inverno Verão 

MP2,5 21,3% 46,7% 

 

 

 A Tabela 29 mostra a correlação de Pearson entre as concentrações do BCe 

com o MP2,5 e as variáveis meteorológicas, umidade relativa média do ar, 

temperatura média do ar, precipitação, velocidade média do vento nas campanhas 

de inverno e verão 2014 em Maringá. 

 

 

Tabela 29 - Correlação de Pearson entre as Concentrações do BCe com MP2,5 e as 
Variáveis Meteorológicas, Umidade Relativa Média do Ar, Temperatura Média do Ar, 
Precipitação, Velocidade Média do Vento nas Campanhas de Inverno e Verão 2014 
em Maringá. 
 

 Campanhas BCe 

Umidade Relativa Média do Ar 2014 
Inverno -0,5 

Verão -0,3 

Temperatura Média 
do Ar 2014 

Inverno 0,6 

Verão 0,3 

Precipitação 2014 
Inverno -0,2 

Verão -0,3 

Velocidade Média 
do Vento 2014 

Inverno -0,4 

Verão -0,6 

MP2,5 2014 
Inverno 0,8 

Verão 0,3 

 

 

O BCe apresentou correlação negativa moderada com a umidade relativa 

média do ar na campanha de inverno e com a velocidade média do vento nas 

campanhas de inverno e verão. Correlação positiva moderada com a temperatura 

média do ar na campanha de inverno e correlação positiva forte com o MP2,5 na 

campanha de inverno (Tabela 29).  
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4.5.4 Considerações Gerais 
 

 

 As concentrações médias de BCe registradas em Londrina e Maringá ficaram 

muito próximas, variando de 1,4 µg m-3 a 1,9 µg m-3, com exceção a campanha de 

verão 2013 em Londrina (0,9 µg m-3). A concentração de BCe depende da 

intensidade de suas fontes, dispersão e do transporte de longa distância, por isso 

valores próximos podem indicar fontes e processos de remoção semelhantes. 

Porém, essas médias de concentração foram maiores nas campanhas de inverno, 

pois o BCe tem sua remoção da atmosfera controlada pelas variações sazonais e 

como no inverno a atmosfera é mais estável essa remoção é mais lenta (KOMPALLI 

et al., 2014; GABBI et al., 2015). Os valores médios registrados em Londrina e 

Maringá são menores aos registrados no Rio de Janeiro (2,4 µg m-3) por Godoy et al. 

(2009)  e em São Paulo (3,26 µg m-3) por Almeida et al. (2014). 

Avaliando a semelhança entre as médias verifica-se que a média registrada 

na campanha de verão 2013 em Londrina não é semelhante a nenhuma das médias 

registradas nas demais campanhas de Londrina e Maringá, e é uma das maiores 

contribuições de BCe no MP2,5.  O que pode ter influenciado são as fontes, pois nas 

campanhas de inverno a direção predominante dos ventos foi de sul e sudeste onde 

se localizam áreas agrícolas e residenciais. Na campanha de verão a direção 

predominante do vento foi de norte e sudeste, sendo que na região norte pode ter 

ocorrido à contribuição da BR 369, onde o tráfego de veículos leves e pesados é 

intenso. Hagler et al. (2009) sugerem que o tráfego contribui em níveis regionais na 

massa de MP2,5, principalmente se essas partículas forem coletadas a favor da 

direção do vento. 

A maior contribuição do BCe para o MP2,5 ocorreu na campanha de verão em 

Maringá (46,7%) e inverno 2013 em Londrina (20,8%). Na campanha de inverno 

2013 em Londrina essa maior contribuição pode ser atribuída à queima de biomassa 

que ocorreu nas residências, principalmente nas regiões sul, sudeste e nordeste e 

de onde os ventos foram predominantes. Durante a campanha de verão 2014 em 

Maringá choveu acima da média histórica para o período e durante 14 dias 

distribuídos uniformemente durante o período de coleta, podendo ter ocasionado a 

remoção de espécies solúveis em água e o BCe como é insolúvel em água, tem 



111 

 

remoção mais lenta, ocasionando uma maior contribuição do BCe para o MP2,5 entre 

todas as campanhas. 

Observa-se em Londrina e Maringá uma correlação forte positiva entre BCe e 

o MP2,5 nas campanhas de inverno. Esta correlação forte positiva também ocorre 

com a temperatura média do ar na campanha de verão 2013 e inverno 2014 em 

Londrina. Em resultado obtido para a Califórnia a correlação positiva com a 

temperatura média do ar foi atribuída à associação da estagnação da atmosfera, 

emissões biogênicas e queima de biomassa (TAI et al., 2010). 

Em Maringá ocorreu correlação negativa entre BCe e velocidade média do 

vento em ambas as campanhas e em Londrina apenas na campanha de verão 2013. 

Correlação moderada positiva entre BCe e precipitação foi observada na campanha 

de inverno 2013 em Londrina. 

 

 

4.6 Metais 
 

 

4.6.1 Teste de Recuperação e Parâmetros Analíticos 

 

 

 No teste de recuperação dos metais obteve-se uma recuperação de 91,0%. 

Através das leituras de ambas as metades dos brancos dos filtros pode-se verificar a 

não homogeneidade da presença de eventuais contaminantes nos filtros. Esse 

problema resultou em brancos do filtro relativamente altos e não homogêneos para 

alguns dos metais analisados. Por isso, foi realizada a média de dez brancos de 

campo e descontado dos valores encontrados para cada metal, em vez de descontar 

o resultado de apenas um branco.  

 Os parâmetros da curva de calibração para a determinação dos metais por 

ICP-MS são apresentados na Tabela 30. 
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Tabela 30 – Parâmetros Analíticos obtidos para a Análise de Metais por ICP-MS 
 

Intercepto = 
zero Slope LOD (ng mL-1) LOQ (ng mL-1) Coeficiente de 

Correlação (R2) 

Cd (111) 0,00982718 0,3 0,9 0,999976 

Al (27) 0,14435 13,1 39,2 0,999744 

Fe (57) 0,0024 500,1 1500,3 0,999898 

Cr (52) 0,0716295 0,8 2,5 0,999982 

Pb (208) 0,0329464 1,7 5,2 0,99999 

Sn (118) 0,0348471 1,3 3,9 0,9999988 

Mn (55) 0,172825 0,1 0,3 0,99945 

Cu (63) 0,0387826 0,5 1,4 0,999975 

Zn (66) 0,00982882 16,8 50,4 0,999884 

 

 

4.6.2 Londrina 

 

 

Os resultados encontrados nas campanhas de inverno e verão para a faixa de 

concentração, concentração média, mediana e coeficiente de variação para os 

metais podem ser visualizados na Tabela 31.  

 

 

Tabela 31 - Concentração Média dos Metais (ng m-3), Faixa de Concentração (ng m-

3), Mediana (ng m-3) e Coeficiente de Variação (%) nas Campanhas de Inverno e 
Verão 2013 e 2014 em Londrina. 
 

 Campanhas Al Cr Pb Sn Mn Cu Zn 

Faixa de 
Conc. 

(ng m-3) 

2013 
I 107,9–1224,5 9,8–311,2 4,6–22,4 <LQ 0,6–10,5 1,6–12,5 <LD 

V 46,3–1040,2 <LD 2,1–15,1 <LQ 3,2–176,8 0,5–21,4 81,2–254,2 

2014 I 38,9–590,7 <LQ 1,7–42,8 3,6–4,4 <LD 0,7–103,7 39,2–231,6 

Conc. 
Média 
± S. D 

(ng m-3) 

2013 
I 604,1±358,4 113,6±171,2 13,5±12,6 <LQ 3,9±3,9 4,2±2,8 <LD 

V 385,6±285,6 <LD 8,8±4,7 <LQ 48,0±85,9 8,4±7,3 128,7±67,8 

2014 I 261,5±188,4 <LQ 18,6±14,8 4,0±0,6 <LD 16,8±31,3 107,6±107,6 

Mediana 
(ng m-3) 

2013 
I 577,0 19,2 13,5 <LQ 3,4 3,4 <LD 

V 340,0 <LD 7,5 <LQ 6,1 6,4 98,0 

2014 I 229,6 <LQ 14,7 4,0 <LD 3,0 51,9 

CV (%) 
2013 

I 59,3 150,7 93,3 <LQ 99,3 67,1 <LD 

V 74,1 <LD 53,7 <LQ 178,8 86,1 52,7 

2014 I 72,0 <LQ 79,4 15,7 <LD 186,0 100,0 

LD: Valores abaixo do limite de detecção e LQ: Valores abaixo do limite de quantificação. 
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Em ambas as campanhas as maiores concentrações médias foram 

registradas para Al e Zn. Os valores encontrados nas campanhas de inverno para Al 

(2013), Cr, Pb, Cu (2014) e Zn,  e na campanha de verão para Al, Pb, Mn, Cu e Zn 

são maiores que os valores encontrados por Lopes et al. (2004) no centro de 

Londrina. 

Nas campanhas o coeficiente de variação mostrou uma elevada dispersão 

(CV≥30%). O Cu e Mn apresentaram os maiores coeficientes de variação, 186,0% e 

178,8% respectivamente na campanha inverno 2014 e verão 2013 (Tabela 31). 

 O elemento Cd foi detectado em todas as campanhas, porém os valores 

ficaram abaixo do LQ. O elemento Fe também foi detectado em todas as 

campanhas, porém a maioria dos valores ficou abaixo do LQ, apresentando apenas 

dois valores acima desse limite, um na campanha de inverno 2013 (1.230,8 ng m-3) e 

outro na campanha de verão 2013 (1.781,0 ng m-3). Na campanha de inverno 2013 

os elementos Sn e Zn apresentaram um único valor acima do LQ, 3,8 ng m-3 e 192,3 

m-3 respectivamente. O elemento Mn na campanha de inverno 2014 apresentou 

apenas um valor acima do LQ (1,0 ng m-3). 

A Tabela 32 mostra a contribuição dos metais no MP2,5 e para ambas as 

campanhas a contribuição dos metais ficou abaixo de 14,0%. 

 

 

Tabela 32 - Contribuição dos Metais no MP2,5 nas Campanhas de Inverno e Verão 
2013 e 2014 em Londrina. 
 

Contribuição dos 
Metais no MP2,5 

2013 2014 

Inverno Verão Inverno 

Al, Cr, Pb, Sn, 
Mn, Cu, Zn 9,6% 13,2% 13,0% 

 

 

 A Tabela 33 mostra a correlação de Pearson entre os metais, os metais e as 

variáveis meteorológicas e MP2,5.  
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Tabela 33 - Correlação de Pearson entre os Metais e as Variáveis Meteorológicas, 
Umidade Relativa Média do Ar, Temperatura Média do Ar, Precipitação e Velocidade 
Média do Vento, nas Campanhas de Inverno e Verão 2013 e 2014 em Londrina. 
 

 Campanhas Al Cr Pb Mn Cu Zn 

Umidade Relativa 
Média do Ar 

2013 
Inverno -0,4 1,0 - -0,7 -0,2 - 

Verão 0,4 - 0,2 -0,7 0,4 -0,3 

2014 Inverno -0,1 - -0,4 - -0,1 1,0 

Temperatura Média 
do Ar 

2013 
Inverno 0,3 -0,8 - 0,7 0,1 - 

Verão -0,1 - -0,4 0,1 -0,3 0,0 

2014 Inverno 0,2 - 0,1 - 0,2 -0,4 

Precipitação 
2013 

Inverno 0,2 1,0 - - 0,1 - 

Verão 0,3 - -0,1 -0,3 0,4 -0,4 

2014 Inverno -0,5 - 0,2 - -0,3 -0,4 

Velocidade Média 
do Vento 

2013 
Inverno 0,4 0,6 - -0,2 0,2 - 

Verão -0,2 - 0,5 0,6 0,0 -0,4 

2014 Inverno -0,3 - - - -0,1 - 

MP2,5 
2013 

Inverno 0,4 0,9 - 0,7 0,3 - 

Verão 0,2 - 0,3 -0,5 0,2 0,2 

2014 Inverno 0,0 - 0,1 - 0,7 -0,1 

 2013 Inverno 1,0 1,0 - 1,0 0,5 - 

Al  Verão 1,0 - 0,1 -0,8 0,3 0,7 

 2014 Inverno 1,0 - -0,4 - 0,6 - 

Cr 
2013 

Inverno 1,0 1,0 - - 0,7 - 

Verão - - - - - - 

2014 Inverno - - - - - - 

Pb 
2013 

Inverno - - - - - - 

Verão 0,1 - 1,0 - -0,3 0,1 

2014 Inverno -0,4 - 1,0 - 0,2 - 

Mn 
2013 

Inverno 1,0 - - 1,0 0,9 - 

Verão -0,8 - - 1,0 -0,3 - 

2014 Inverno - - - - - - 

Cu 
2013 

Inverno 0,5 0,7 - 0,9 1,0 - 

Verão 0,3 - -0,3 -0,3 1,0 -0,8 

2014 Inverno 0,6 - 0,2 - 1,0 - 

Zn 
2013 

Inverno - - - - - - 

Verão 0,7 - 0,1 - -0,8 1,0 

2014 Inverno - - - - - 1,0 
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Na campanha de inverno 2013 ocorreu forte correlação positiva entre Cr e 

umidade relativa do ar, precipitação, MP2,5 e Cu, Mn e temperatura, MP2,5 e Cu,  e 

correlação forte negativa entre Cr e temperatura e Mn e umidade relativa do ar. Na 

campanha de verão ocorreu correlação forte negativa entre Mn e umidade relativa 

do ar e Al e entre Cu e Zn (Tabela 33). 

A Figura 25 mostra a evolução temporal das concentrações de metais na 

campanha de inverno 2013.  

 

 

 

Figura 25 – Evolução Temporal das Concentrações de Metais - LD I 2013 

 

 

 Os elementos Fe, Sn e Zn na maioria das amostras apresentaram valores 

abaixo do LD ou LQ, sendo que acima do LQ nos dias 16 e 17/09/2013 foi 

encontrado para Fe a concentração de 1.230,8 ng m-3, nos dias 20 e 21/09/2013 

foram encontrados para Sn a concentração de 3,8 ng m-3 e nos dias 21 e 22/09/2013 

foi encontrado para o Zn a concentração de 192,3 ng m-3.  

Os metais Al e Cu estão presentes em todas as amostras analisadas, sendo 

que os valores de concentração para Cu são menores que 15 ng m-3. O maior valor 

de concentração para Al foi encontrado nos dias 12 e 13/09/2013 (1.224,5 ng m-3) e 
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para o Cu entre os dias 10 e 11/09/2013 (12,5 ng m-3) (Figura 25). Entre os dias 10 e 

13/09/2013 houve predomínio de céu claro com poucas nuvens e focos de queimada 

abaixo do bloco S. Umidade relativa média do ar baixa (< 50%), sem chuva desde o 

início da campanha, velocidade média do vento, registrada pela estação 

meteorológica da UTFPR, de 3,2 m s-1 e direção predominando dos ventos de sul, 

onde se localizam residências e circulação de veículos leves. 

 A Figura 26 apresenta a evolução temporal das concentrações de metais 

encontrados na campanha de verão 2013 em Londrina. 

 

 

 

Figura 26 – Evolução Temporal das Concentrações de Metais - LD V 2013 

 
 

Na campanha de verão 2013, o Fe só apresentou um valor de concentração 

acima do LQ e foi entre os dias 10 e 11/12/2013 (1.781,0 ng m-3). Os valores de 

concentração encontrados para o Cr ficaram abaixo do LD e os valores encontrados 

para Cd e Sn ficaram abaixo do LQ. 

O Al esteve presente em todas as amostras analisadas e foram os maiores 

valores de concentração registrados. Nos dias 27 e 28/11/2013 foram registrados os 

maiores valores de concentração para Al (1.040,2 ng m-3) e Zn (254,2 ng m-3) 

(Figura 26). Nesses dias o predomínio foi de sol com nuvens, havia focos de 
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incêndio próximo ao bloco S e obras de escavação e utilização de pó de pedra no 

RU próximo ao ponto de amostragem. Para o período, a estação meteorológica da 

UTFPR registrou valores de umidade relativa média do ar de 60%, sem registro de 

chuva, velocidade média do vento de 1,8 m s-1 e direção predominante dos ventos 

de sudeste, onde localiza-se residências e área agrícola.   

 Nos dias 12 e 13/12/2013 foram encontrados valores significativos de 

concentração de Pb (Figura 26). Nestes dias estavam acontecendo obras no RU e 

Bloco S próximo ao ponto de amostragem. Grande foco de incêndio atrás do bloco E 

com a fumaça em direção ao ponto de amostragem. Velocidade média do vento de 

3,9 m s-1 e direção predominante dos ventos de leste, onde se localizam áreas 

residenciais, agrícolas e a construção de um condomínio com tráfego de veículos 

pesados. Sem registro de chuvas e umidade relativa média do ar de 68,6%. 

 A Figura 27 mostra a evolução temporal das concentrações de metais para a 

campanha de inverno 2014.  

 

 

 
Figura 27 – Evolução Temporal das Concentrações de Metais - LD I 2014 

 
 
 Os elementos Cd e Fe foram detectados na maioria das amostras, porém 

todos os valores de concentração ficaram abaixo do LQ. Os elementos Cr e Mn 
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apresentaram um valor de concentração acima do LQ, sendo nos dias 22 e 

23/08/2014 para o Mn (1,0 ng m-3) e nos dias 27 e 28/08/2014 para o Cr (17,1 ng m-

3). O Sn apresentou dois valores de concentração acima do LQ, o primeiro nos dias 

07 e 08/08/2014 (4,4 ng m-3) e o segundo nos dias 11 e 12/08/2014 (3,6 ng m-3). 

Os elementos Al e Cu foram encontrados em quase todas as amostras. O 

elemento Al apresentou os maiores valores de concentração, sendo o maior valor 

(590,7 ng m-3) registrado nos dias 22 e 23/08/2014. Nos dias 07 e 08/08/2014 foi 

encontrado para Cu 103,7 ng m-3, porém na maioria das amostras as concentrações 

ficaram abaixo 20 ng m-3. 

 Entre os dias 26 e 29/08/2014 foram encontrados valores de concentração 

significativos para Zn, Al e Pb. Foi observado nesses dias céu claro com poucas 

nuvens, velocidade média do vento de 2,9 m s-1 e direção predominante dos ventos 

de oeste, sudoeste e sul, onde estão localizadas áreas residenciais. Nesse período 

não foi registrado valores de precipitação e a umidade relativa média do ar era de 

50%. 

 

 

4.6.3 Maringá 

 

 

Na Tabela 34 podem ser visualizados os resultados encontrados nas 

campanhas de inverno e verão para a concentração de metais. As maiores 

concentrações médias, foram de Al e Zn. Na campanha de verão foram encontradas 

as maiores médias de concentração de metais, com exceção a média para o Cu que 

foi maior no inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Tabela 34 - Concentração Média dos Metais (ng m-3), Faixa de Concentração (ng m-

3), Mediana (ng m-3) e Coeficiente de Variação (%) nas Campanhas de Inverno e 
Verão 2014 em Maringá. 
 

 Campanhas Al Cr Pb Mn Cu Zn 

Faixa de 
Conc. 

(ng m-3) 
2014 

I 32,8–923,8 < LQ 7,9 – 20,9 < LD 3,0 – 29,8 < LD 

V 28,8–1871,4 < LD 5,6 – 78,6 0,4 – 98,6 1,1 – 37,0 87,3 – 116,9 

Conc. 
Média 
± S. D 

(ng m-3) 

2014 
I 344,9±221,0 < LQ 13,6 ± 6,6 < LD 9,5 ± 10,8 < LD 

V 492,6±499,5 < LD 26,7 ± 30,9 22,6 ± 42,5 6,3 ± 9,7 102,1 ± 20,9 

Mediana 
(ng m-3) 2014 

I 313,7 < LQ 12,9 < LD 3,5 < LD 

V 336,4 < LD 9,3 4,4 2,2 102,1 

CV (%) 2014 
I 64,1 < LQ 48,1 < LD 113,8 < LD 

V 101,4 < LD 116,0 187,8 153,6 20,5 

LD: Valores abaixo do limite de detecção. e LQ: Valores abaixo do limite de quantificação. 
 

 

 Os elementos Cd, Fe e Sn foram detectados nas amostras das duas 

campanhas, porém a maioria dos valores ficou abaixo do LQ, com exceção a 

amostra coletada na campanha de verão, entre os dias 02 e 03/04/2014 que 

apresentou valor de concentração de 5,7 ng m-3 para Cd e 3,4 ng m-3 para Sn e a 

amostra coletada entre os dias 04 e 05/02/2014 apresentou valor de concentração 

de 1.811,5 ng m-3 para Fe. Na campanha de inverno apenas em três amostras foram 

encontrados valores de concentração de Cd, Mn e Zn, sendo 1,4 ng m-3, 2,8 ng m-3 e 

174,4 ng m-3, respectivamente. 

O coeficiente de variação mostrou uma elevada dispersão, em ambas as 

campanhas (CV≥30%), com exceção ao valor para Zn na campanha de verão 

(20,5%) (Tabela 34).  

 A Tabela 35 mostra que a maior contribuição dos metais no MP2,5 foi na 

campanha de verão, principalmente pela contribuição do Al. 

 
 

Tabela 35 - Contribuição dos Metais no MP2,5 nas Campanhas de Inverno e Verão 
2013 e 2014 em Londrina. 
 

Contribuição dos 
Metais no MP2,5 

2014 

Inverno Verão 

Al, Cr, Pb, Sn, 
Mn, Cu, Zn 4,6% 21,7% 
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 A Tabela 36 mostra a correlação entre os metais, entre os metais e as 

variáveis meteorológica e MP2,5.  

 

 

Tabela 36 - Correlação de Pearson entre os Metais e as Variáveis Meteorológicas, 
Umidade Relativa Média do Ar, Temperatura Média do Ar, Precipitação e Velocidade 
Média do Vento, nas Campanhas de Inverno e Verão 2014 em Maringá. 
 

 Campanhas Al Cr Pb Mn Cu Zn 

Umidade Relativa 
Média do Ar 2014 

Inverno -0,2 - -0,5 - 0,2 - 

Verão 0,0 - 0,8 -0,5 0,1 - 

Temperatura Média 
do Ar 2014 

Inverno 0,3 - 0,1 - -0,5 - 

Verão -0,2 - -0,4 0,6 0,1 - 

Precipitação 2014 
Inverno -0,1 - 0,0 - - - 

Verão -0,2 - 0,9 -0,2 0,4 - 

Velocidade Média 
do Vento 2014 

Inverno -0,4 - -0,3 - -0,7 - 

Verão -0,1 - 0,9 -0,3 0,0 - 

MP2,5 2014 
Inverno 0,4 - 0,4 - -0,2 - 

Verão -0,1 - -0,1 -0,5 0,1 - 

Al 2014 
Inverno 1,0 - 1,0 - 0,1 - 

Verão 1,0 - -0,4 1,0 -0,2 - 

Cr 2014 
Inverno - - - - - - 

Verão - - - - - - 

Pb 2014 
Inverno 1,0 - 1,0 - - - 

Verão -0,4 - 1,0 - 0,8 - 

Mn 2014 
Inverno - - - - - - 

Verão 1,0 - - 1,0 1,0 - 

Cu 2014 
Inverno 0,1 - - - 1,0 - 

Verão -0,2 - 0,8 1,0 1,0 - 

Zn 2014 
Inverno - - - - - - 

Verão - - - - - - 

 

 

 A correlação entre os metais e as variáveis meteorológicas foi fraca ou 

inexistente na maioria dos casos. Ocorreu forte correlação positiva entre Pb e 
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umidade relativa do ar, precipitação, velocidade do vento e Cu, forte correlação 

negativa entre Cu e velocidade do vento (Tabela 36).  

 A Figura 28 mostra e evolução temporal das concentrações de metais na 

campanha de verão 2014 em Maringá. 

 

 

 

Figura 28 - Evolução Temporal das Concentrações de Metais – MG V 2014 

 

 

Os elementos Cr, Cd, Sn e Zn não são apresentados no gráfico da Figura 28, 

pois seus valores ficaram abaixo do LD ou LQ para esta campanha. O elemento Cr 

apresentou valor acima do LQ entre os dias 10 e 11/02/2014 e os elementos Cd e 

Sn entre os dias 02 e 03/04/2014, porém valores menores que 10 ng m-3. O 

elemento Zn apresentou valor acima do LQ duas vezes, entre os dias 03 e 

04/02/2014 (87,3 ng m-3) e entre os dias 20 e 21/02/2014 (116,9 ng m-3). 

Observa-se na Figura 28 que as maiores concentrações são do elemento Al. 

Nos dias 04 e 05/02/2014 foram registrados os maiores valores de Al (1.871,4 ng m-

3) e Mn (98,6 ng m-3). Também nesses dias foi registrado o único valor de Fe 

(1.811,5 ng m-3). Para o período não foi registrado índices de precipitação e estava 

sem chover a alguns dias, umidade relativa do ar baixa, 46,3%, velocidade média do 
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vento de 0,9 m s-1, com ventos predominando de leste, onde estão localizadas áreas 

residenciais e grande circulação de veículos leves e pesados. 

Nos dias 02 e 03/03/2014 foi encontrado o valor de concentração mais alto de 

Pb de todas as campanhas (78,6 ng m-3) (Figura 28). Nesses dias o predomínio foi 

de céu claro com poucas nuvens, velocidade média do vento de 2,0 m s-1 e com 

predomínio de ventos de leste, sudeste e norte, onde estão localizadas áreas 

residenciais e grande circulação de veículos. A umidade relativa média do ar foi de 

71,8% e sem chuva. 

A Figura 29 mostra e evolução temporal das concentrações de metais na 

campanha de inverno 2014 em Maringá. 

 

 

 

Figura 29 - Evolução Temporal das Concentrações de Metais – MG I 2014 

 

 

Os elementos Cr e Sn não são apresentados na evolução temporal desta 

campanha, pois os valores ficaram abaixo do LQ. Os elementos Cd, Mn e Zn 

apresentaram apenas um valor de concentração acima do LQ, sendo entre os dias 

02 e 03/07/2014 para o Cd (1,4 ng m-3), entre os dias 12 e 13/07/2014 para o Mn 

(2,8 ng m-3) e entre os dias 15 e 16/07/2014 para o Zn (174,4 ng m-3).  
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Nos dias 15 e 16/07/2014 o valor de concentração para Zn foi relativamente 

alto (Figura 29) e nesse período foi observado céu claro, velocidade média do vento 

de 3,2 m s-1, ventos de leste e nordeste onde estão localizados bairros residenciais e 

grande circulação de veículos leves e pesados. Desde o início da campanha havia 

chovido bem pouco e nesses dias a umidade relativa média do ar estava em 62,4%.  

Da mesma forma que na campanha de verão, observa-se que as maiores 

concentrações pertencem ao Al, sendo que no dia 04 e 05/07/2014 foi encontrado o 

maior valor de concentração (923,8 ng m-3) (Figura 29). Neste período o predomínio 

era de vento de leste com velocidade média de 1,8 m s-1, sem chuva desde o início 

da campanha e umidade relativa do ar abaixo de 60%. 

 

 

4.6.4 Considerações Gerais 

 

 

 Em todas as campanhas foram encontradas concentrações de Al, Cu e Pb. 

Os elementos Fe, Cd, Sn, Mn e Cr foram encontrados em todas as campanhas, 

porém seus valores de concentração ficaram abaixo do LD ou LQ.  Os elementos Cd 

e Sn apresentaram alguns valores de concentração acima do LQ, nas campanhas 

em Maringá (Cd) e nas campanhas de verão em Maringá e inverno em Londrina 

(Sn), porém são concentrações menores que 6 ng m-3.    

 Em Maringá as maiores concentrações médias para a maioria dos metais 

foram encontradas na campanha de verão, diferentemente de Londrina, onde as 

maiores concentrações, para a maioria dos metais foram encontradas no inverno, 

principalmente na campanha de 2013. 

 Em termos médios as concentrações de metais quantificados foram 

levemente maiores em Londrina do que em Maringá. As concentrações são 

relativamente altas para o Pb quando comparados com valores obtidos em amostras 

de MP2,5 coletados em túneis em São Paulo. Os valores médios (18,6 ng m-3 para a 

campanha de inverno 2014 em Londrina e 26,7 ng m-3 para a campanha de verão 

2014 em Maringá) são maiores que o encontrado em túnel em São Paulo (18,1 ng 

m-3) (BRITO et al., 2013). É importante considerar que a atmosfera está sujeita a 

contribuição das diversas fontes existentes dos metais na região de estudo (queima 

de combustíveis, suspensão de poeira do solo, processos industriais diversos, 
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construção civil, queima de resíduos, etc) podendo justificar as diferenças 

encontradas em relação a outros estudos. 

 Foi observado forte correlação entre Al e Mn, Zn e Cu, Zn e Al, Cu e Cr e Mn 

e Cu em Londrina e Pb e Cu em Maringá. Segundo Islam et al. (2015) a forte 

correlação entre os metais indica uma fonte comum. De acordo com Duan e Tan 

(2013) os elementos Zn, Pb e Cu podem ter sido emitidos diretamente dos veículos 

junto com os gases de exaustão, e/ou devido a frenagem. Na queima dos 

combustíveis que possuem aditivos há emissão de Pb e Mn. Os resultados indicam 

uma contribuição da atividade veicular e também de outras fontes para as 

concentrações dos metais encontrados, como por exemplo, a queima de lixo 

doméstico e industrial que pode emitir Cr e a ressuspensão do solo rico em Al. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

Amostras de MP nas frações MP2,5 e MP2,5-10 foram coletadas nas cidades de 

Londrina e Maringá em campanhas de verão e inverno em 2013 e 2014 com o 

objetivo de avaliar a contribuição inorgânica. 

 Nas últimas décadas Londrina e Maringá passaram por modificações em seus 

territórios e as áreas urbanas cresceram consideravelmente da mesma forma que o 

número de habitantes. As alterações no uso e ocupação do solo para atender a 

demanda de uma população em crescimento influenciaram no clima das cidades e 

foi verificada uma tendência de aumento das temperaturas médias, máximas e 

mínimas, umidade relativa média, máxima e mínima do ar (exceção média mínima 

para Maringá). Tendência de diminuição da velocidade do vento, diminuição da 

precipitação em Londrina e aumento da precipitação em Maringá. Além disso, o 

associado ao aumento da população há o aumento da frota veicular (maior queima 

de combustíveis), mais indústrias e outras atividades, consequentemente aumento 

da emissão de poluentes atmosféricos, como o material particulado atmosférico e 

com o aumento das temperaturas, diminuição da velocidade média dos ventos e 

precipitação, pode ocorrer o favorecimento da formação de poluentes secundários e 

o retardamento da remoção dos poluentes da atmosfera. 

 As maiores concentrações de massa, íons e BCe foram encontradas nas 

campanhas de inverno e em Londrina foram registrados os maiores valores médios, 

principalmente devido às condições meteorológicas durante as campanhas. Os 

valores dos padrões de qualidade do ar nacional não foram ultrapassados. A baixa 

correlação das frações do MP com a velocidade do vento indicou a contribuição das 

fontes locais. A forte correlação entre MP2,5 e MP2,5-10 e entre estas e o MP10 indicam 

mesma fonte e a razão NO3
-/SO4

2- acima de 1,0 indicam a contribuição das fontes 

móveis, ou seja, do tráfego local. As concentrações de Pb e Cu encontrados em 

todas as campanhas reforçam a contribuição das fontes móveis para o MP2,5. Além 

disso, a análise das trajetórias das massas de ar indicou o transporte de poluentes 

provenientes principalmente das queimadas da região sudeste.  
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

 Como sugestões para trabalhos futuros destacam-se: 1) a análise de uma 

gama maior de metais para as frações fina e grossa do material particulado 

atmosférico, para melhor caracterização e identificação das fontes. Recomenda-se 

evitar o uso de filtros de fibra de quartzo (Whatman) para a determinação de metais 

em níveis traço, pois apresentaram alta contaminação e de forma não homogênea 

de metais, principalmente de Al e Fe. Sugere-se utilizar os filtros de PTFE de 47 mm 

de 2 µm de diâmetro de poro da Whatman; 2) Realizar análise dos íons majoritários 

solúveis em água na fração fina do material particulado coletado, utilizando a mesma 

metodologia utilizada neste trabalho 3) Avaliar a possibilidade de aplicação de 

análise de componentes principais aos dados obtidos com a finalidade de inferir 

sobre as fontes e suas respectivas contribuições para as concentrações de MP2,5.  
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A – Teste de semelhança – LD I 2013 
Teste – t Student 

Temperatura Média do Ar Umidade Relativa Média do Ar 
Anos GL t p-valor H Anos GL t p-valor H 

2013 – 1961 34 1,0542 0,2992 0 2013 – 1961 34 -4,1551 0,0002 1 
2013 – 1962 34 2,9126 0,0063 1 2013 – 1962 34 -4,7327 < 0,0001 1 
2013 – 1963 25 0,2483 0,8059 0 2013 – 1963 34 1,4556 0,1546 0 
2013 – 1964 34 1,6166 0,1151 0 2013 – 1964 34 -1,1312 0,2658 0 
2013 – 1965 34 2,7000 0,0107 1 2013 – 1965 34 -2,1460 0,0390 1 
2013 – 1966 34 2,6248 0,0128 1 2013 – 1966 34 -0,4728 0,6394 0 
2013 – 1967 34 1,5223 0,1371 0 2013 – 1967 34 -1,9377 0,0609 0 
2013 – 1968 34 3,2577 0,0025 1 2013 – 1968 34 1,3731 0,1786 0 
2013 – 1969 34 1,3640 0,1815 0 2013 – 1969 34 0,3772 0,7083 0 
2013 – 1970 34 5,3235 < 0,0001 1 2013 – 1970 34 -4,3039 0,0001 1 
2013 – 1971 34 2,9067 0,0064 1 2013 – 1971 34 -0,4768 0,6365 0 
2013 – 1972 34 1,6790 0,1022 0 2013 – 1972 34 -3,7726 0,0006 1 
2013 – 1973 34 2,7383 0,0097 1 2013 – 1973 34 -4,4401 < 0,0001 1 
2013 – 1975 34 0,5173 0,6083 0 2013 – 1975 34 -3,4951 0,0013 1 
2013 – 1976 34 7,0059 < 0,0001 1 2013 – 1976 34 -2,8812 0,0068 1 
2013 – 1977 34 1,6669 0,1046 0 2013 – 1977 27 -0,9462 0,3524 0 
2013 – 1978 28 5,4933 < 0,0001 1 2013 – 1978 34 -2,3311 0,0257 1 
2013 – 1981 33 1,8830 0,0684 0 2013 – 1981 33 3,0640 0,0043 1 
2013 – 1982 33 2,2360 0,0322 1 2013 – 1982 33 -0,1469 0,8841 0 
2013 – 1983 25 8,5616 < 0,0001 1 2013 – 1983 34 -4,4883 < 0,0001 1 
2013 – 1984 34 3,8537 0,0005 1 2013 – 1984 34 -0,5576 0,5808 0 
2013 – 1986 34 2,9594 0,0055 1 2013 – 1986 34 -0,5505 0,5855 0 
2013 – 1988 34 1,1057 0,2766 0 2013 – 1988 34 0,6859 0,4974 0 
2013 – 1989 34 3,9361 0,0004 1 2013 – 1989 34 -2,9803 0,0053 1 
2013 – 2002 34 1,9538 0,0589 0 2013 – 2002 34 -3,2014 0,0029 1 
2013 – 2004 34 0,4028 0,6896 0 2013 – 2004 34 -0,5094 0,6138 0 
2013 – 2005 34 2,9930 0,0051 1 2013 – 2005 34 -3,0805 0,0040 1 
2013 – 2006 34 2,0810 0,0450 1 2013 – 2006 34 -2,2955 0,0279 1 
2013 – 2007 24 -1,9920 0,0578 0 2013 – 2007 23 0,4991 0,6224 0 
2013 – 2008 34 3,3726 0,0019 1 2013 – 2008 34 -2,5189 0,0166 1 
2013 – 2009 24 1,6477 0,1123 0 2013 – 2009 34 -5,3028 < 0,0001 1 
2013 – 2010 34 1,5434 0,1319 0 2013 – 2010 27 -5,5846 < 0,0001 1 
2013 – 2011 27 1,3994 0,1730 0 2013 – 2011 34 -0,6937 0,4925 0 
2013 – 2012 34 -1,4693 0,1508 0 2013 – 2012 34 0,7449 0,4614 0 
2013 – Média 17 3,0990 0,0065 1 2013 – Média 18 -2,3062 0,0331 1 

Teste – Mann-Whitney 
Precipitação Velocidade Média do Vento 

Anos U Z p-valor H Anos U Z p-valor H 
2013 – 1961 153 0,2847 0,7758 0 2013 – 1961 55 3,3853 0,0007 1 
2013 – 1962 107 1,7401 0,0818 0 2013 – 1962 10,5 4,7932 < 0.0001 1 
2013 – 1963 143,5 0,5853 0,5583 0 2013 – 1963 8,5 4,8565 < 0.0001 1 
2013 – 1964 143,5 0,5853 0,5583 0 2013 – 1964 12 4,7458 < 0.0001 1 
2013 – 1965 155,5 0,2057 0,8371 0 2013 – 1965 12,5 5,0000 < 0.0001 1 
2013 – 1966 160,5 0,0475 0,9621 0 2013 – 1966 42,5 3,7808 0,0002 1 
2013 – 1967 161,5 0,0158 0,9874 0 2013 – 1967 5 4,9673 < 0.0001 1 
2013 – 1968 143,5 0,5853 0,5583 0 2013 – 1968 90,5 2,2622 0,0237 1 
2013 – 1969 159,5 0,0791 0,9370 0 2013 – 1969 119 1,3605 0,1737 0 
2013 – 1970 97 2,0565 0,0397 1 2013 – 1970 160 0,0633 0,9495 0 
2013 – 1971 160,5 0,0475 0,9621 0 2013 – 1971 125,5 1,1548 0,2482 0 
2013 – 1972 142,5 0,6170 0,5373 0 2013 – 1972 158 0,1266 0,8993 0 
2013 – 1973 140 0,6960 0,4864 0 2013 – 1973 125,5 1,1548 0,2482 0 
2013 – 1975 152 0,3164 0,7517 0 2013 – 1975 149 0,4113 0,6809 0 
2013 – 1976 104,5 1,8192 0,0689 0 2013 – 1976 93,5 2,1672 0,0302 1 
2013 – 1977 125,5 1,1548 0,2482 0 2013 – 1977 127,5 1,0915 0,275 0 
2013 – 1978 98 2,0249 0,0429 1 2013 – 1978 103,5 1,8509 0,0642 0 
2013 – 1981 144,5 0,2805 0,7791 0 2013 – 1981 151,5 0,0495 0,9605 0 
2013 – 1982 152 0,0330 0,9737 0 2013 – 1982 86,5 2,1948 0,0282 1 
2013 – 1983 95 2,1198 0,0340 1 2013 – 1983 95 2,1198 0,034 1 
2013 – 1984 144 0,5695 0,5690 0 2013 – 1984 100,5 1,9458 0,0517 1 
2013 – 1986 160 0,0633 0,9495 0 2013 – 1986 26 4,3028 < 0.0001 1 
2013 – 1988 159,5 0,0791 0,9370 0 2013 – 1988 - - - - 
2013 – 1989 116 1,4554 0,1456 0 2013 – 1989 - - - - 
2013 – 2002 117,5 1,4079 0,1592 0 2013 – 2002 89 2,3096 0,0209 1 
2013 – 2004 146,5 0,4904 0,6239 0 2013 – 2004 100 1,9616 0,0498 1 
2013 – 2005 127,5 1,0915 0,275 0 2013 – 2005 157 0,1582 0,8743 0 
2013 – 2006 143,5 0,5853 0,5583 0 2013 – 2006 138,5 0,7435 0,4572 0 
2013 – 2007 143,5 0,5853 0,5583 0 2013 – 2007 156,5 0,174 0,8619 0 
2013 – 2008 132 0,9492 0,3425 0 2013 – 2008 89 2,3096 0,0209 1 
2013 – 2009 98 2,0249 0,0429 0 2013 – 2009 109 1,6768 0,0936 0 
2013 – 2010 160,5 0,0475 0,9621 0 2013 – 2010 115,5 1,4712 0,1412 0 
2013 – 2011 160,5 0,0475 0,9621 0 2013 – 2011 146,5 0,4904 0,6239 0 
2013 – 2012 142,5 0,6170 0,5373 0 2013 – 2012 131 0,9808 0,3267 0 
2013 – Média 36 3,9865 < 0.0001 1 2013 – Média 65,5 3,0531 0,0023 1 
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APÊNDICE B – Teste de semelhança – LD V 2013 
Teste – t Student 

Temperatura Média do Ar Umidade Relativa Média do Ar 
Anos GL t p-valor H Anos GL t p-valor H 

2013 – 1961 64 6,6692 < 0,0001 1 2013 – 1961 64 -3,1881 0,0022 1 
2013 – 1962 64 5,0883 < 0,0001 1 2013 – 1962 64 -2,3779 0,0203 1 
2013 – 1963 54 4,6063 < 0,0001 1 2013 – 1963 64 -1,0411 0,3017 0 
2013 – 1964 64 8,6356 < 0,0001 1 2013 – 1964 64 -5,2619 < 0,0001 1 
2013 – 1965 64 5,9700 < 0,0001 1 2013 – 1965 64 -5,73 < 0,0001 1 
2013 – 1966 54 2,9570 0,0046 1 2013 – 1966 64 -2,1005 0,0395 1 
2013 – 1967 64 8,9178 < 0,0001 1 2013 – 1967 64 -1,406 0,1645 0 
2013 – 1968 57 4,6140 < 0,0001 1 2013 – 1968 57 -1,9439 0,0568 1 
2013 – 1969 64 5,8008 < 0,0001 1 2013 – 1969 64 0,7288 0,4688 0 
2013 – 1970 62 3,3386 0,0014 1 2013 – 1970 49 -0,7137 0,4788 0 
2013 – 1971 63 5,3950 < 0,0001 1 2013 – 1971 64 -3,6805 0,0005 1 
2013 – 1972 68 3,0850 0,0029 1 2013 – 1972 64 -0,3221 0,7484 0 
2013 – 1973 68 5,2782 < 0,0001 1 2013 – 1973 64 -2,1522 0,0351 1 
2013 – 1974 64 6,6556 < 0,0001 1 2013 – 1974 64 -4,8045 < 0,0001 1 
2013 – 1975 63 5,3642 < 0,0001 1 2013 – 1975 64 -0,5894 0,5577 0 
2013 – 1976 68 5,6773 < 0,0001 1 2013 – 1976 64 -0,9022 0,3703 0 
2013 – 1977 68 7,7483 < 0,0001 1 2013 – 1977 64 -2,7023 0,0088 1 
2013 – 1978 68 5,0889 < 0,0001 1 2013 – 1978 49 0,1297 0,8973 0 
2013 – 1980 35 3,2930 0,0023 1 2013 – 1980 40 -0,2836 0,7782 0 
2013 – 1981 34 4,4136 < 0,0001 1 2013 – 1981 38 0,5462 0,5881 0 
2013 – 1983 64 6,5220 < 0,0001 1 2013 – 1983 64 -1,9955 0,0502 1 
2013 – 1984 63 7,7598 < 0,0001 1 2013 – 1984 64 -1,3433 0,1838 0 
2013 – 1986 64 5,4202 < 0,0001 1 2013 – 1986 64 -4,4675 < 0,0001 1 
2013 – 1987 64 4,5369 < 0,0001 1 2013 – 1987 64 -1,1772 0,2434 0 
2013 – 1988 64 1,7642 0,0824 0 2013 – 1988 64 1,8266 0,0723 0 
2013 – 1989 64 4,7494 < 0,0001 1 2013 – 1989 64 -2,2356 0,0288 1 
2013 – 2001 61 3,2953 0,0016 1 2013 – 2001 43 0,0661 0,9476 0 
2013 – 2002 64 0,6914 0,4918 0 2013 – 2002 64 -2,234 0,0289 1 
2013 – 2003 64 2,4724 0,0160 1 2013 – 2003 64 -1,8065 0,0754 0 
2013 – 2004 56 4,5774 < 0,0001 1 2013 – 2004 64 -1,7822 0,0794 0 
2013 – 2005 64 4,7047 < 0,0001 1 2013 – 2005 64 -1,885 0,0639 0 
2013 – 2006 56 0,7896 0,4331 0 2013 – 2006 64 -2,1407 0,0360 1 
2013 – 2007 56 1,6319 0,1082 0 2013 – 2007 64 -0,4139 0,6804 0 
2013 – 2008 57 1,4297 0,1583 0 2013 – 2008 64 1,4032 0,1653 0 
2013 – 2009 64 2,9203 0,0048 1 2013 – 2009 53 -8,1053 < 0,0001 1 
2013 – 2010 52 3,6652 0,0006 1 2013 – 2010 64 -6,0272 < 0,0001 1 
2013 – 2011 64 1,3008 0,1979 0 2013 – 2011 64 2,5487 0,0132 1 
2013 – 2012 64 -1,0107 0,3159 0 2013 – 2012 64 -1,5938 0,1158 0 
2013 – Média 35 7,1893 < 0,0001 1 2013 – Média 34 -2,4655 0,0188 1 

Teste – Mann-Whitney 
Precipitação Velocidade Média do Vento 

Anos U Z p-valor H Anos U Z p-valor H 
2013 – 1961 432 1,4428 0,1491 0 2013 – 1961 76 6,0083 < 0,0001 1 
2013 – 1962 529 0,1988 0,8424 0 2013 – 1962 62 6,1878 < 0,0001 1 
2013 – 1963 544 0,0064 0,9949 0 2013 – 1963 26 6,6495 < 0,0001 1 
2013 – 1964 438 1,3658 0,1720 0 2013 – 1964 8 6,8803 < 0,0001 1 
2013 – 1965 438 1,3700 0,1700 0 2013 – 1965 115 5,5100 < 0,0001 1 
2013 – 1966 320 2,8727 0,0041 1 2013 – 1966 39 6,4828 < 0,0001 1 
2013 – 1967 481 0,8144 0,4154 0 2013 – 1967 45 6,4058 < 0,0001 1 
2013 – 1968 487 0,7310 0,4648 0 2013 – 1968 524 0,2629 0,7926 0 
2013 – 1969 542 0,0256 0,9795 0 2013 – 1969 386 2,0327 0,0421 1 
2013 – 1970 404 1,8018 0,0716 0 2013 – 1970 516 0,3655 0,7147 0 
2013 – 1971 380 2,1096 0,0349 1 2013 – 1971 514 0,3900 0,7000 0 
2013 – 1972 474,5 0,8977 0,3693 0 2013 – 1972 514 0,3911 0,6957 0 
2013 – 1973 410 1,7249 0,0845 0 2013 – 1973 432 1,4428 0,1491 0 
2013 – 1974 381 2,0968 0,0360 1 2013 – 1974 483 0,7887 0,4303 0 
2013 – 1975 406 1,7762 0,0757 0 2013 – 1975 303 3,0971 0,0020 1 
2013 – 1976 391 1,9686 0,0490 1 2013 – 1976 433 1,4299 0,1527 0 
2013 – 1977 407,5 1,7570 0,0789 0 2013 – 1977 427 1,5069 0,1318 0 
2013 – 1978 420 1,5966 0,1103 0 2013 – 1978 435 1,4043 0,1602 0 
2013 – 1980 373,5 2,1930 0,0283 1 2013 – 1980 349 2,0093 0,0445 1 
2013 – 1981 314,5 2,9496 0,0032 1 2013 – 1981 373 1,4884 0,1366 0 
2013 – 1983 434 1,4171 0,1565 0 2013 – 1983 379 2,1224 0,0338 0 
2013 – 1984 471 0,9426 0,3459 0 2013 – 1984 148 5,0849 < 0,0001 1 
2013 – 1986 346 2,5457 0,0109 1 2013 – 1986 46 6,3930 < 0,0001 1 
2013 – 1987 485,5 0,7566 0,4493 0 2013 – 1987 74 6,0339 < 0,0001 1 
2013 – 1988 540,5 0,0513 0,9591 0 2013 – 1988 - - - - 
2013 – 1989 443 1,3017 0,1930 0 2013 – 1989 - - - - 
2013 – 2001 520 0,3142 0,7534 0 2013 – 2001 277 3,1502 0,0016 1 
2013 – 2002 407 1,7634 0,0778 0 2013 – 2002 152 5,0336 < 0,0001 1 
2013 - 2003 454,5 1,1542 0,2484 0 2013 - 2003 328 2,7765 0,0055 1 
2013 – 2004 492 0,6733 0,5008 0 2013 – 2004 308 3,0330 0,0024 1 
2013 – 2005 539 0,0705 0,9438 0 2013 – 2005 367 2,2763 0,0228 1 
2013 – 2006 397,5 1,8852 0,0594 1 2013 – 2006 361 2,3533 0,0186 1 
2013 – 2007 469 0,9682 0,3329 0 2013 – 2007 341 2,6098 0,0091 1 
2013 – 2008 537,5 0,0898 0,9285 0 2013 – 2008 295 3,1997 0,0014 1 
2013 – 2009 422 1,5710 0,1162 0 2013 – 2009 331 2,7380 0,0062 1 
2013 – 2010 344,5 2,5649 0,0103 1 2013 – 2010 345 2,5585 0,0105 1 
2013 – 2011 432,5 1,4363 0,1509 0 2013 – 2011 532 0,1603 0,8726 0 
2013 – 2012 544,5 0,0000 1,0000 0 2013 – 2012 262 3,6229 0,0003 1 
2013 – Média 180,5 4,6681 < 0,0001 1 2013 – Média 231 4,0205 < 0,0001 1 
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APÊNDICE C – Teste de semelhança – LD I 2014 
Teste – t Student 

Temperatura Média do Ar Umidade Relativa Média do Ar 
Anos GL t p-valor H Anos GL t p-valor H 

2014 – 1961 62 2,5578 0,0099 1 2014 – 1961 62 1,5749 0,1203 0 
2014 – 1962 62 6,2698 < 0,0001 1 2014 – 1962 53 -0,8831 0,3811 0 
2014 – 1963 52 2,0611 0,0442 1 2014 – 1963 62 4,1178 0,0001 1 
2014 – 1964 62 4,8374 < 0,0001 1 2014 – 1964 62 -4,0124 0,0002 1 
2014 – 1965 50 3,5371 0,0009 1 2014 – 1965 62 -2,1447 0,0358 1 
2014 – 1966 54 5,0973 < 0,0001 1 2014 – 1966 50 -1,4576 0,1511 0 
2014 – 1967 62 1,1389 0,2591 0 2014 – 1967 62 0,0736 0,9416 0 
2014 – 1968 62 7,9384 < 0,0001 1 2014 – 1968 52 0,0413 0,9672 0 
2014 – 1969 62 3,2304 0,0020 1 2014 – 1969 62 1,2936 0,2005 0 
2014 – 1970 62 5,6618 < 0,0001 1 2014 – 1970 45 0,7030 0,4856 0 
2014 – 1971 62 4,5559 < 0,0001 1 2014 – 1971 62 -0,0820 0,9349 0 
2014 – 1972 62 6,2531 < 0,0001 1 2014 – 1972 48 -3,2103 0,0023 1 
2014 – 1973 62 7,1809 < 0,0001 1 2014 – 1973 62 -3,6338 0,0006 1 
2014 – 1974 62 5,3164 < 0,0001 1 2014 – 1974 45 -0,8770 0,3851 0 
2014 – 1975 62 1,0312 0,3064 0 2014 – 1975 62 -2,9464 0,0045 1 
2014 – 1976 62 5,8213 < 0,0001 1 2014 – 1976 45 0,1199 0,9051 0 
2014 – 1977 62 4,1651 < 0,0001 1 2014 – 1977 52 2,3801 0,0209 1 
2014 – 1978 62 5,7012 < 0,0001 1 2014 – 1978 62 1,4362 0,1559 0 
2014 – 1979 59 3,6436 0,0006 1 2014 – 1979 58 -1,2156 0,2290 0 
2014 – 1980 58 2,8709 0,0057 1 2014 – 1980 58 -4,1417 0,0001 1 
2014 – 1981 61 3,6534 0,0005 1 2014 – 1981 52 1,7019 0,0947 0 
2014 – 1982 62 3,4143 0,0011 1 2014 – 1982 62 -3,7369 0,0004 1 
2014 – 1983 54 3,5704 0,0008 1 2014 – 1983 53 1,6685 0,1010 0 
2014 – 1984 53 4,3674 < 0,0001 1 2014 – 1984 53 -0,2801 0,7805 0 
2014 – 1986 62 4,2669 < 0,0001 1 2014 – 1986 46 -1,9897 0,0525 0 
2014 – 1987 43 3,7345 0,0005 1 2014 – 1987 59 0,5424 0,5896 0 
2014 – 1988 62 2,3766 0,0205 1 2014 – 1988 62 5,2596 < 0,0001 1 
2014 – 1989 62 6,6965 < 0,0001 1 2014 – 1989 62 -3,0013 0,0038 1 
2014 – 1990 60 7,3026 < 0,0001 1 2014 – 1990 48 -3,0637 0,0036 1 
2014 – 2002 62 1,1143 0,2694 0 2014 – 2002 62 0,4092 0,6838 0 
2014 – 2003 62 6,3295 < 0,0001 1 2014 – 2003 60 0,8504 0,3985 0 
2014 – 2004 62 1,7399 0,0867 1 2014 – 2004 62 1,6358 0,1069 0 
2014 – 2005 62 2,3876 0,0200 1 2014 – 2005 62 -0,8177 0,4166 0 
2014 – 2006 62 2,0503 0,0445 1 2014 – 2006 62 0,7040 0,4840 0 
2014 – 2007 62 1,8563 0,0681 1 2014 – 2007 62 0,0648 0,9485 0 
2014 – 2008 62 2,5250 0,0141 1 2014 – 2008 50 -2,4982 0,0158 1 
2014 – 2009 62 3,4010 0,0012 1 2014 – 2009 62 -10,4101 < 0,0001 1 
2014 – 2010 52 2,8140 0,0069 1 2014 – 2010 62 -7,9017 < 0,0001 1 
2014 – Média 34 5,7662 < 0,0001 1 2014 – Média 39 -1,7744 0,0837 0 

Teste – Mann-Whitney 
Precipitação Velocidade Média do Vento 

Anos U Z p-valor H Anos U Z p-valor H 
2014 – 1961 505,5 0,0873 0,9305 0 2014 – 1961 120 5,2634 < 0,0001 1 
2014 – 1962 498 0,1880 0,8509 0 2014 – 1962 89,5 5,6730 < 0,0001 1 
2014 – 1963 488 0,3223 0,7473 0 2014 – 1963 133,5 5,0822 < 0,0001 1 
2014 – 1964 456,5 0,7452 0,4561 0 2014 – 1964 22 6,5793 < 0,0001 1 
2014 – 1965 469 0,5774 0,5637 0 2014 – 1965 59 6,0825 < 0,0001 1 
2014 – 1966 483,5 0,3827 0,7020 0 2014 – 1966 43,5 6,2906 < 0,0001 1 
2014 – 1967 460 0,6982 0,4850 0 2014 – 1967 43,5 6,2906 < 0,0001 1 
2014 – 1968 495 0,2283 0,8194 0 2014 – 1968 501,5 0,1410 0,8879 0 
2014 – 1969 446,5 0,8795 0,3791 0 2014 – 1969 450,5 0,8258 0,4089 0 
2014 – 1970 475,5 0,4901 0,6241 0 2014 – 1970 410,5 1,3629 0,1729 0 
2014 – 1971 474,5 0,5035 0,6146 0 2014 – 1971 455 0,7653 0,4441 0 
2014 – 1972 377 1,8127 0,0699 0 2014 – 1972 491 0,2820 0,7780 0 
2014 – 1973 436,5 1,0138 0,3107 0 2014 – 1973 483,5 0,3827 0,7020 0 
2014 – 1974 458,5 0,7184 0,4725 0 2014 – 1974 447 0,8728 0,3828 0 
2014 – 1975 496,5 0,2081 0,8351 0 2014 – 1975 423 1,1950 0,2321 0 
2014 – 1976 412,5 1,3360 0,1815 0 2014 – 1976 432 1,0742 0,2827 0 
2014 – 1977 492,5 0,2618 0,7935 0 2014 – 1977 472,5 0,5304 0,5959 0 
2014 – 1978 487 0,3357 0,7371 0 2014 – 1978 459 0,7116 0,4767 0 
2014 – 1979 418,5 0,6571 0,5111 0 2014 – 1979 387 1,1120 0,2661 0 
2014 – 1980 367 1,2002 0,2301 0 2014 – 1980 400,5 0,7038 0,4815 0 
2014 – 1981 489 0,0962 0,9233 0 2014 – 1981 446,5 0,6805 0,4962 0 
2014 – 1982 459,5 0,7049 0,4809 0 2014 – 1982 276,5 3,1621 0,0016 1 
2014 – 1983 459,5 0,7049 0,4809 0 2014 – 1983 288 3,0077 0,0026 1 
2014 – 1984 507,5 0,0604 0,9518 0 2014 – 1984 408,5 1,3897 0,1646 0 
2014 – 1986 416,5 1,2823 0,1997 0 2014 – 1986 211 4,0416 < 0,0001 1 
2014 – 1987 446,5 0,2527 0,8005 0 2014 – 1987 286,5 2,5634 0,0104 1 
2014 – 1988 432 1,0742 0,2827 0 2014 – 1988 - - - - 
2014 – 1989 420,5 1,2286 0,2192 0 2014 – 1989 - - - - 
2014 – 1990 393 0,8150 0,4151 0 2014 – 1990 - - - - 
2014 – 2002 482,5 0,3961 0,6920 0 2014 – 2002 292,5 2,9473 0,0032 1 
2014 – 2003 494 0,0275 0,9781 0 2014 – 2003 474,5 0,5035 0,6146 0 
2014 – 2004 445,5 0,8929 0,3719 0 2014 – 2004 447,5 0,8661 0,3865 0 
2014 – 2005 460 0,6982 0,4850 0 2014 – 2005 390 1,6381 0,1014 0 
2014 – 2006 481,5 0,4095 0,6822 0 2014 – 2006 459,5 0,7049 0,4809 0 
2014 – 2007 475 0,4968 0,6193 0 2014 – 2007 405,5 1,4300 0,1527 0 
2014 – 2008 411,5 1,3494 0,1772 0 2014 – 2008 465 0,6311 0,5280 0 
2014 – 2009 481,5 0,4095 0,6822 0 2014 – 2009 480,5 0,4230 0,6723 0 
2014 – 2010 464 0,6445 0,5192 0 2014 – 2010 480,5 0,4230 0,6723 0 
2014 – Média 134 5,0755 < 0,0001 1 2014 – Média 213,5 4,0080 < 0,0001 1 
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APÊNDICE D – Teste de semelhança – MG V 2014 
Teste – t Student 

Temperatura Média do Ar Umidade Relativa Média do Ar 
Anos GL t p-valor H Anos GL t p-valor H 

2014 – 1961 46 2,2081 0,0322 1 2014 – 1961 47 -3,3968 0,0014 1 
2014 – 1964 62 4,2163 < 0,0001 1 2014 – 1964 48 -4,8094 < 0,0001 1 
2014 – 1965 51 5,7141 < 0,0001 1 2014 – 1965 62 -2,9072 0,0050 1 
2014 – 1966 47 1,8254 0,0742 0 2014 – 1966 50 -2,9590 0,0047 1 
2014 – 1967 48 3,1420 0,0029 1 2014 – 1967 52 -3,8880 0,0003 1 
2014 – 1968 50 2,5700 0,0131 1 2014 – 1968 62 1,2494 0,2161 0 
2014 – 1969 62 0,9106 0,3660 0 2014 – 1969 54 -2,5285 0,0144 1 
2014 – 1970 44 3,2160 0,0024 1 2014 – 1970 49 -2,8336 0,0066 1 
2014 – 1971 62 3,2050 0,0021 1 2014 – 1971 62 -3,4737 0,0009 1 
2014 – 1976 42 5,7576 < 0,0001 1 2014 – 1976 41 -6,3820 < 0,0001 1 
2014 – 1977 48 0,8356 0,4075 0 2014 – 1977 48 -2,5066 0,0156 1 
2014 – 1978 52 0,2017 0,8409 0 2014 – 1978 49 -1,8585 0,0690 0 
2014 – 1980 45 3,1228 0,0031 1 2014 – 1980 59 -2,3815 0,0204 1 
2014 – 1982 48 3,8780 0,0003 1 2014 – 1982 50 -3,1759 0,0025 1 
2014 – 1983 48 2,7998 0,0073 1 2014 – 1983 49 -4,0304 0,0002 1 
2014 – 1984 39 0,2182 0,8284 0 2014 – 1984 40 -1,2454 0,2202 0 
2014 – 1986 41 5,0013 < 0,0001 1 2014 – 1986 47 -5,8902 < 0,0001 1 
2014 – 1987 62 4,4563 < 0,0001 1 2014 – 1987 51 -4,5277 < 0,0001 1 
2014 – 1988 49 4,6023 < 0,0001 1 2014 – 1988 49 -4,4610 < 0,0001 1 
2014 – 1989 44 3,7386 0,0005 1 2014 – 1989 45 -4,7465 < 0,0001 1 
2014 – 1991 42 -3,9515 0,0003 1 2014 – 1991 62 -1,8745 0,0655 0 
2014 – 1992 67 2,6601 0,0097 1 2014 – 1992 62 -2,0209 0,0475 1 
2014 – 1993 50 5,8269 < 0,0001 1 2014 – 1993 51 -4,4863 < 0,0001 1 
2014 – 1994 39 2,8530 0,0069 1 2014 – 1994 40 -4,5567 < 0,0001 1 
2014 – 1995 44 3,6399 0,0007 1 2014 – 1995 46 -3,9094 0,0003 1 
2014 – 1996 40 4,1319 0,0002 1 2014 – 1996 41 -4,4656 < 0,0001 1 
2014 – 1997 67 3,3849 0,0012 1 2014 – 1997 62 -3,0861 0,0030 1 
2014 – 1998 48 2,1255 0,0386 1 2014 – 1998 49 -5,5593 < 0,0001 1 
2014 – 2000 51 3,4174 0,0012 1 2014 – 2000 54 -3,9646 0,0002 1 
2014 – 2002 40 3,0717 0,0038 1 2014 – 2002 62 -2,0344 0,0461 1 
2014 – 2003 55 1,0822 0,2838 0 2014 – 2003 62 -3,5490 0,0007 1 
2014 – 2004 48 1,8586 0,0691 0 2014 – 2004 50 -1,2223 0,2272 0 
2014 – 2005 62 0,4892 0,6264 0 2014 – 2005 54 0,7426 0,4609 0 
2014 – 2006 52 2,7003 0,0093 1 2014 – 2006 53 -4,3601 < 0,0001 1 
2014 – 2007 47 1,7092 0,0939 0 2014 – 2007 62 -3,0693 0,0032 1 
2014 – 2008 42 3,0000 0,0046 1 2014 – 2008 55 -2,9086 0,0052 1 
2014 – 2009 53 0,5676 0,5727 0 2014 – 2009 62 -2,5086 0,0147 1 
2014 – 2010 62 0,6935 0,4906 0 2014 – 2010 62 -3,2772 0,0017 1 
2014 – 2011 49 3,0000 0,0067 1 2014 – 2011 48 -4,9759 < 0,0001 1 
2014 – 2012 53 -0,2104 0,8341 0 2014 – 2012 62 -0,5627 0,5757 0 
2014 – 2013 62 3,0000 0,0036 1 2014 – 2013 62 -3,7113 0,0004 1 
2014 – Média 31 3,0000 0,0041 1 2014 – Média 31 -3,6779 0,0009 1 

Teste – Mann-Whitney 
Precipitação Velocidade Média do Vento 

Anos U Z p-valor H Anos U Z p-valor H 
2014 – 1961 506,5 0,0738 0,9411 0 2014 – 1961 357 1,7326 0,0832 0 
2014 – 1964 458 0,7251 0,4684 0 2014 – 1964 117 5,3037 < 0,0001 1 
2014 – 1965 462 0,6714 0,5020 0 2014 – 1965 297 2,8868 0,0039 1 
2014 – 1966 480 0,4297 0,6674 0 2014 – 1966 225 3,8536 0,0001 1 
2014 – 1967 496,5 0,2081 0,8351 0 2014 – 1967 218 3,9476 < 0,0001 1 
2014 – 1968 378 1,7992 0,0720 0 2014 – 1968 183 4,4175 < 0,0001 1 
2014 – 1969 479 0,4431 0,6577 0 2014 – 1969 380 1,7724 0,0763 0 
2014 – 1970 506,5 0,0738 0,9411 0 2014 – 1970 318 2,6049 0,0092 1 
2014 – 1971 493 0,2551 0,7986 0 2014 – 1971 199 4,2027 < 0,0001 1 
2014 – 1976 484,5 0,3692 0,7119 0 2014 – 1976 196 4,2430 < 0,0001 1 
2014 – 1977 458,5 0,7184 0,4725 0 2014 – 1977 232 3,7596 0,0002 1 
2014 – 1978 379,5 1,7791 0,0752 0 2014 – 1978 346 1,8875 0,0591 0 
2014 – 1980 492 0,2685 0,7883 0 2014 – 1980 400 0,9243 0,3553 0 
2014 – 1982 489 0,3088 0,7575 0 2014 – 1982 305 1,7355 0,0827 0 
2014 – 1983 462 0,6714 0,5020 0 2014 – 1983 253 3,4776 0,0005 1 
2014 – 1984 466 0,6176 0,5368 0 2014 – 1984 145 4,9278 < 0,0001 1 
2014 – 1986 379,5 1,7791 0,0752 0 2014 – 1986 105 5,4649 < 0,0001 1 
2014 – 1987 471 0,5505 0,5820 0 2014 – 1987 226 3,8402 0,0001 1 
2014 – 1988 415 1,3024 0,1928 0 2014 – 1988 122 5,2366 < 0,0001 1 
2014 – 1989 437,5 1,0003 0,3172 0 2014 – 1989 134 5,0755 < 0,0001 1 
2014 – 1991 435 1,0339 0,3012 0 2014 – 1991 116 5,3172 < 0,0001 1 
2014 – 1992 502 0,1343 0,8932 0 2014 – 1992 181 4,4444 < 0,0001 1 
2014 – 1993 496 0,2148 0,8299 0 2014 – 1993 204 4,1356 < 0,0001 1 
2014 – 1994 427,5 1,1346 0,2565 0 2014 – 1994 231 3,7730 0,0002 1 
2014 – 1995 485,5 0,3558 0,7220 0 2014 – 1995 135 5,0620 < 0,0001 1 
2014 – 1996 511,5 0,0067 0,9946 0 2014 – 1996 96 5,5857 < 0,0001 1 
2014 – 1997 467 0,6042 0,5457 0 2014 – 1997 95 5,5991 < 0,0001 1 
2014 – 1998 370,5 1,8999 0,0574 0 2014 – 1998 126 5,1829 < 0,0001 1 
2014 – 2000 476 0,4834 0,6288 0 2014 – 2000 141 4,9815 < 0,0001 1 
2014 – 2002 489,5 0,3021 0,7626 0 2014 – 2002 99 5,5454 < 0,0001 1 
2014 – 2003 461 0,6848 0,4935 0 2014 – 2003 62 6,0422 < 0,0001 1 
2014 – 2004 430 1,1010 0,2709 0 2014 – 2004 107 5,4380 < 0,0001 1 
2014 – 2005 403 1,4636 0,1433 0 2014 – 2005 62 6,0422 < 0,0001 1 
2014 – 2006 436 1,0205 0,3075 0 2014 – 2006 102 5,5051 < 0,0001 1 
2014 – 2007 462 0,6714 0,5020 0 2014 – 2007 218 3,9476 < 0,0001 1 
2014 – 2008 487 0,3357 0,7371 0 2014 – 2008 146 4,9143 < 0,0001 1 
2014 – 2009 481 0,4162 0,6772 0 2014 – 2009 129 5,1426 < 0,0001 1 
2014 – 2010 498 0,1880 0,8509 0 2014 – 2010 244 3,5985 0,0003 1 
2014 – 2011 409 1,3830 0,1667 0 2014 – 2011 415 1,3024 0,1928 0 
2014 – 2012 443 0,9265 0,3542 0 2014 – 2012 340 2,3095 0,0209 1 
2014 – 2013 422,5 1,2017 0,2295 0 2014 – 2013 207 4,0953 < 0,0001 1 
2014 – Média 275 3,1822 0,0015 1 2014 – Média 406 1,4233 0,1547 0 
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APÊNDICE E – Teste de semelhança – MG I 2014 
Teste – t Student 

Temperatura Média do Ar Umidade Relativa Média do Ar 
Anos GL t p-valor H Anos GL t p-valor H 

2014 – 1968 54 0,7980 0,4284 0 2014 – 1968 62 4,8260 < 0,0001 1 
2014 – 1969 42 0,3596 0,7210 0 2014 – 1969 60 2,6225 0,0110 1 
2014 – 1970 62 0,5964 0,5531 0 2014 – 1970 62 1,9908 0,0254 1 
2014 – 1976 54 1,3981 0,1677 0 2014 – 1976 62 -0,8353 0,4067 0 
2014 – 1977 59 -2,2204 0,0302 1 2014 – 1977 59 -0,5037 0,6164 0 
2014 – 1983 62 0,2635 0,7930 0 2014 – 1983 62 -0,7517 0,4551 0 
2014 – 1984 62 -1,0825 0,2832 0 2014 – 1984 62 3,7121 0,0004 1 
2014 – 1986 62 1,9134 0,0602 0 2014 – 1986 62 -0,6157 0,5404 0 
2014 – 1987 62 -1,8334 0,0715 1 2014 – 1987 62 0,1927 0,8479 0 
2014 – 1988 62 3,4488 0,0010 1 2014 – 1988 62 -3,3351 0,0014 1 
2014 – 1989 62 2,8854 0,0053 1 2014 – 1989 62 1,4859 0,1423 0 
2014 – 1990 62 4,9357 < 0,0001 1 2014 – 1990 62 -2,4486 0,0171 1 
2014 – 1991 62 1,4527 0,1513 0 2014 – 1991 62 1,7074 0,0463 1 
2014 – 1992 62 3,5680 0,0007 1 2014 – 1992 62 -2,7581 0,0076 1 
2014 – 1994 50 0,1368 0,8918 0 2014 – 1994 62 2,7426 0,0079 1 
2014 – 1995 62 -2,7285 0,0082 1 2014 – 1995 62 2,2177 0,0302 1 
2014 – 1996 62 1,9374 0,0286 1 2014 – 1996 62 3,3492 0,0014 1 
2014 – 1997 62 -1,4500 0,1520 0 2014 – 1997 62 2,0423 0,0453 1 
2014 – 1998 62 -0,4793 0,6334 0 2014 – 1998 54 1,1597 0,2513 0 
2014 – 2000 45 3,3927 0,0014 1 2014 – 2000 60 2,0796 0,0418 1 
2014 – 2002 62 1,4360 0,1559 0 2014 – 2002 62 -1,0263 0,3087 0 
2014 – 2003 62 -1,7539 0,0843 0 2014 – 2003 62 1,4666 0,1474 0 
2014 – 2004 62 2,3538 0,0217 1 2014 – 2004 62 -1,4794 0,1440 0 
2014 – 2005 62 1,2369 0,2207 0 2014 – 2005 62 1,1784 0,2431 0 
2014 – 2006 62 -2,2033 0,0312 1 2014 – 2006 62 2,9674 0,0042 1 
2014 – 2007 62 1,1793 0,2427 0 2014 – 2007 62 1,2798 0,2053 0 
2014 – 2008 50 -2,4651 0,0171 1 2014 – 2008 62 2,8018 0,0067 1 
2014 – 2009 62 1,5815 0,1188 0 2014 – 2009 62 -3,6833 0,0005 1 
2014 – 2010 62 -1,2376 0,2204 0 2014 – 2010 62 0,6919 0,4916 0 
2014 – 2011 62 0,0121 0,9904 0 2014 – 2011 62 0,3162 0,7529 0 
2014 – 2012 62 0,6429 0,5226 0 2014 – 2012 62 0,0012 0,9990 0 
2014 – 2013 52 0,7375 0,4641 0 2014 – 2013 62 0,6030 0,5487 0 
2014 – Média 36 0,9978 0,3250 0 2014 – Média 35 1,2562 0,2173 0 

Teste – Mann-Whitney 
Precipitação Velocidade Média do Vento 

Anos U Z p-valor H Anos U Z p-valor H 
2014 – 1968 414 1,3159 0,1882 0 2014 – 1968 320 2,5780 0,0099 1 
2014 – 1969 422 0,8170 0,4139 0 2014 – 1969 277,5 2,8524 0,0043 1 
2014 – 1970 456 0,7519 0,4521 0 2014 – 1970 468 0,5908 0,5547 0 
2014 – 1976 476,5 0,4767 0,6336 0 2014 – 1976 318,5 2,5982 0,0094 1 
2014 – 1977 408 0,8087 0,4187 0 2014 – 1977 479,5 0,2268 0,8205 0 
2014 – 1983 455 0,7653 0,4441 0 2014 – 1983 302 2,8197 0,0048 1 
2014 – 1984 439,5 0,9735 0,3303 0 2014 – 1984 301 2,8331 0,0046 1 
2014 – 1986 457,5 0,7318 0,4643 0 2014 – 1986 172 4,5652 < 0,0001 1 
2014 – 1987 481 0,4162 0,6772 0 2014 – 1987 309 2,7257 0,0064 1 
2014 – 1988 384 1,7187 0,0857 0 2014 – 1988 340 2,3095 0,0209 1 
2014 – 1989 477 0,4700 0,6384 0 2014 – 1989 215,5 3,9812 < 0,0001 1 
2014 – 1990 439 0,9802 0,3270 0 2014 – 1990 172,5 4,5585 < 0,0001 1 
2014 – 1991 441,5 0,9466 0,3438 0 2014 – 1991 248,5 3,5381 0,0004 1 
2014 – 1992 485,5 0,3558 0,7220 0 2014 – 1992 243,5 3,6052 0,0003 1 
2014 – 1994 474 0,5102 0,6099 0 2014 – 1994 123,5 5,2164 < 0,0001 1 
2014 – 1995 474,5 0,5035 0,6146 0 2014 – 1995 77,5 5,8341 < 0,0001 1 
2014 – 1996 412 1,3427 0,1794 0 2014 – 1996 95 5,5991 < 0,0001 1 
2014 – 1997 402 1,4770 0,1397 0 2014 – 1997 63 6,0288 < 0,0001 1 
2014 – 1998 436 1,0205 0,3075 0 2014 – 1998 205 4,1221 < 0,0001 1 
2014 – 2000 480 0,0000 1,0000 0 2014 – 2000 166 4,4230 < 0,0001 1 
2014 – 2002 494 0,0275 0,9781 0 2014 – 2002 72 5,9079 < 0,0001 1 
2014 – 2003 435 0,8386 0,4017 0 2014 – 2003 119,5 5,2702 < 0,0001 1 
2014 – 2004 499 0,1746 0,8614 0 2014 – 2004 127 5,1695 < 0,0001 1 
2014 – 2005 475 0,4968 0,6193 0 2014 – 2005 199 4,2027 < 0,0001 1 
2014 – 2006 434 1,0473 0,2950 0 2014 – 2006 82 5,7737 < 0,0001 1 
2014 – 2007 494 0,2417 0,8090 0 2014 – 2007 181,5 4,4377 < 0,0001 1 
2014 – 2008 442 0,9399 0,3473 0 2014 – 2008 203 4,1490 < 0,0001 1 
2014 – 2009 416 1,2890 0,1974 0 2014 – 2009 149,5 4,8673 < 0,0001 1 
2014 – 2010 500,5 0,1544 0,8773 0 2014 – 2010 241,5 3,6320 0,0003 1 
2014 – 2011 477 0,4700 0,6384 0 2014 – 2011 294,5 2,9204 0,0035 1 
2014 – 2012 455 0,7653 0,4441 0 2014 – 2012 308,5 2,7324 0,0063 1 
2014 – 2013 460 0,6982 0,4850 0 2014 – 2013 241,5 3,6320 0,0003 1 
2014 – Média 195,5 4,2497 < 0,0001 1 2014 – Média 256 3,4374 0,0006 1 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A – Certificado de calibração – Partisol 2000iD 
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ANEXO B - Valores críticos da estatística W de Shapiro-Wilk 
 Nível de Significância 

N 0,01 0,02 0,05 0,1 0,5 0,9 0,95 0,98 0,99 
3 0,753 0,756 0,767 0,789 0,959 0,998 0,999 1,000 1,000 
4 0,687 0,707 0,748 0,792 0,935 0,987 0,992 0,996 0,997 
5 0,686 0,715 0,762 0,806 0,927 0,979 0,986 0,991 0,993 
6 0,713 0,743 0,788 0,826 0,927 0,974 0,981 0,986 0,989 
7 0,730 0,760 0,803 0,838 0,928 0,972 0,979 0,985 0,988 
8 0,749 0,778 0,818 0,851 0,932 0,972 0,978 0,984 0,987 
9 0,764 0,791 0,829 0,859 0,935 0,972 0,978 0,984 0,986 
10 0,781 0,806 0,842 0,869 0,938 0,972 0,978 0,983 0,986 
11 0,792 0,817 0,850 0,876 0,940 0,973 0,979 0,984 0,986 
12 0,805 0,828 0,859 0,883 0,943 0,973 0,979 0,984 0,986 
13 0,814 0,837 0,866 0,889 0,945 0,974 0,979 0,984 0,986 
14 0,825 0,846 0,874 0,895 0,947 0,975 0,980 0,984 0,986 
15 0,835 0,855 0,881 0,901 0,950 0,975 0,980 0,984 0,987 
16 0,844 0,863 0,887 0,906 0,952 0,976 0,981 0,985 0,987 
17 0,851 0,869 0,892 0,910 0,954 0,977 0,981 0,985 0,987 
18 0,858 0,874 0,897 0,914 0,956 0,978 0,982 0,986 0,988 
19 0,863 0,879 0,901 0,917 0,957 0,978 0,982 0,986 0,988 
20 0,868 0,884 0,905 0,920 0,959 0,979 0,983 0,986 0,988 
21 0,873 0,888 0,908 0,923 0,960 0,980 0,983 0,987 0,989 
22 0,878 0,892 0,911 0,926 0,961 0,980 0,984 0,987 0,989 
23 0,881 0,895 0,914 0,928 0,962 0,981 0,984 0,987 0,989 
24 0,884 0,898 0,916 0,930 0,963 0,981 0,984 0,987 0,989 
25 0,888 0,901 0,918 0,931 0,964 0,981 0,985 0,988 0,989 
26 0,891 0,904 0,920 0,933 0,965 0,982 0,985 0,988 0,989 
27 0,894 0,906 0,923 0,935 0,965 0,982 0,985 0,988 0,990 
28 0,896 0,908 0,924 0,936 0,966 0,982 0,985 0,988 0,990 
29 0,898 0,910 0,926 0,937 0,966 0,982 0,985 0,988 0,990 
30 0,900 0,912 0,927 0,939 0,967 0,983 0,985 0,988 0,990 
31 0,902 0,914 0,929 0,940 0,967 0,983 0,986 0,988 0,990 
32 0,904 0,915 0,930 0,941 0,968 0,983 0,986 0,988 0,990 
33 0,906 0,917 0,931 0,942 0,968 0,983 0,986 0,989 0,990 
34 0,908 0,919 0,933 0,943 0,969 0,983 0,986 0,989 0,990 
35 0,910 0,920 0,934 0,944 0,969 0,984 0,986 0,989 0,990 
36 0,912 0,922 0,935 0,945 0,970 0,984 0,986 0,989 0,990 
37 0,914 0,924 0,936 0,946 0,970 0,984 0,987 0,989 0,990 
38 0,916 0,925 0,938 0,947 0,971 0,984 0,987 0,989 0,990 
39 0,917 0,927 0,939 0,948 0,971 0,984 0,987 0,989 0,991 
40 0,919 0,928 0,940 0,949 0,972 0,985 0,987 0,989 0,991 
41 0,920 0,929 0,941 0,950 0,972 0,985 0,987 0,989 0,991 
42 0,922 0,930 0,942 0,951 0,972 0,985 0,987 0,989 0,991 
43 0,923 0,932 0,943 0,951 0,973 0,985 0,987 0,990 0,991 
44 0,924 0,933 0,944 0,952 0,973 0,985 0,987 0,990 0,991 
45 0,926 0,934 0,945 0,953 0,973 0,985 0,988 0,990 0,991 
46 0,927 0,935 0,945 0,953 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991 
47 0,928 0,936 0,946 0,954 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991 
48 0,929 0,937 0,947 0,954 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991 
49 0,929 0,938 0,947 0,955 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991 
50 0,930 0,939 0,947 0,955 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991 

Fonte: Shapiro e Wilk, (1965) 
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ANEXO C – Distribuição t Student 
GL 

Áreas (α) 
GL 

Áreas (α) 
0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 1,0000 3,0777 6,3138 12,7062 31,8207 63,6574 51 0,6793 1,2984 1,6753 2,0076 2,4017 2,6757 
2 0,8165 1,8856 2,9200 4,3027 6,9646 9,9248 52 0,6792 1,2980 1,6747 2,0066 2,4002 2,6737 
3 0,7649 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8409 53 0,6791 1,2977 1,6741 2,0057 2,3988 2,6718 
4 0,7407 1,5332 2,1318 2,7764 3,7469 4,6041 54 0, 6791 1,2974 1,6736 2,0049 2,3974 2,6700 
5 0,7267 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0322 55 0, 6790 1,2971 1,6730 2,0040 2,3961 2,6682 
6 0,7176 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 56 0, 6789 1,2969 1,6725 2,0032 2,3948 2,6665 
7 0,7111 1,4149 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 57 0, 6788 1,2966 1,6720 2,0025 2,3936 2,6649 
8 0,7064 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 58 0, 6787 1,2963 1,6716 2,0017 2,3924 2,6633 
9 0,7027 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 59 0, 6787 1,2961 1,6711 2,0010 2,3912 2,6618 

10 0,6998 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 60 0, 6786 1,2958 1,6706 2,0003 2,3901 2,6603 
11 0,6974 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 61 0, 6785 1,2956 1,6702 1,9996 2,3890 2,6589 
12 0,6955 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 62 0, 6785 1,2954 1,6698 1,9990 2,3880 2,6575 
13 0,6938 1,3502 1,7709 2,1604 2,8503 3,0123 63 0, 6785 1,2951 1,6694 1,9983 2,3870 2,6561 
14 0,6924 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 64 0, 6783 1,2949 1,6690 1,9977 2,3860 2,6549 
15 0,6912 1,3406 1,7531 2,1315 2,6025 2,9467 65 0, 6783 1,2947 1,6686 1,9971 2,3851 2,6536 
16 0,6901 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 66 0, 6782 1,2945 1,6683 1,9966 2,3842 2,6524 
17 0,6892 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 67 0, 6782 1,2943 1,6679 1,9960 2,3833 2,6512 
18 0,6884 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 68 0, 6781 1,2941 1,6676 1,9955 2,3824 2,6501 
19 0,6876 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 69 0, 6781 1,2939 1,6672 1,9949 2,3816 2,6490 
20 0,6870 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 70 0, 6780 1,2938 1,6669 1,9944 2,3808 2,6479 
21 0,6864 1,3232 1,7207 2,0796 2,5177 2,8314 71 0, 6780 1,2936 1,6666 1,9939 2,3800 2,6469 
22 0,6858 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 72 0, 6779 1,2934 1,6663 1,9935 2,3793 2,6459 
23 0,6853 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 73 0, 6779 1,2933 1,6660 1,9930 2,3785 2,6449 
24 0,6848 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 74 0, 6778 1,2931 1,6657 1,9925 2,3778 2,6439 
25 0,6844 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 75 0, 6778 1,2929 1,6654 1,9921 2,3771 2,6430 
26 0,6840 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 76 0, 6777 1,2928 1,6652 1,9917 2,3764 2,6421 
27 0,6837 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 77 0, 6777 1,2926 1,6649 1,9913 2,3758 2,6412 
28 0,6834 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 78 0, 6776 1,2925 1,6646 1,9908 2,3751 2,6403 
29 0,6830 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 79 0, 6776 1,2924 1,6644 1,9905 2,3745 2,6395 
30 0,6828 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 80 0, 6776 1,2922 1,6641 1,9901 2,3739 2,6387 
31 0,6825 1,3095 1,6955 2,0395 2,4528 2,7440 81 0, 6775 1,2921 1,6639 1,9897 2,3733 2,6379 
32 0,6822 1,3086 1,6939 2,0369 2,4487 2,7385 82 0, 6775 1,2920 1,6636 1,9893 2,3727 2,6371 
33 0,6820 1,3977 1,6924 2,0345 2,4448 2,7333 83 0, 6775 1,2918 1,6634 1,9890 2,3721 2,6364 
34 0,6818 1,3070 1,6909 2,0322 2,4411 2,7284 84 0, 6774 1,2917 1,6632 1,9886 2,3716 2,6356 
35 0,6816 1,3062 1,6896 2,0301 2,4377 2,7238 85 0, 6774 1,2916 1,6630 1,9883 2,3710 2,6349 
36 0,6814 1,3055 1,6883 2,0281 2,4345 2,7195 86 0, 6774 1,2915 1,6628 1,9879 2,3705 2,6342 
37 0,6812 1,3049 1,6871 2,0262 2,4314 2,7154 87 0, 6773 1,2914 1,6626 1,9876 2,3700 2,6335 
38 0,6810 1,3042 1,6860 2,0244 2,4286 2,7116 88 0, 6773 1,2912 1,6624 1,9873 2,3695 2,6329 
39 0,6008 1,3036 1,6849 2,0227 2,4258 2,7079 89 0, 6773 1,2911 1,6622 1,9870 2,3690 2,6322 
40 0,6807 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 90 0, 6772 1,2910 1,6620 1,9867 2,3685 2,6316 
41 0,6805 1,3025 1,6829 2,0195 2,4208 2,7012 91 0, 6772 1,2909 1,6618 1,9864 2,3680 2,6309 
42 0,6804 1,3020 1,6820 2,0181 2,4185 2,6981 92 0, 6772 1,2908 1,6616 1,9861 2,3676 2,6303 
43 0,6802 1,3016 1,6811 2,0167 2,4163 2,6951 93 0, 6771 1,2907 1,6614 1,9858 2,3671 2,6297 
44 0,6801 1,3011 1,6802 2,0154 2,4141 2,6923 94 0, 6771 1,2906 1,6612 1,9855 2,3667 2,6291 
45 0,6800 1,3006 1,6794 2,0141 2,4121 2,6896 95 0, 6771 1,2905 1,6611 1,9853 2,3662 2,6286 
46 0,6799 1,3002 1,6787 2,0129 2,4102 2,6870 96 0, 6771 1,2904 1,6609 1,9850 2,3658 2,6280 
47 0,6797 1,2998 1,6779 2,0117 2,4083 2,6846 97 0, 6770 1,2903 1,6607 1,9847 2,3654 2,6275 
48 0,6796 1,2994 1,6772 2,0106 2,4066 2,6822 98 0, 6770 1,2902 1,6606 1,9845 2,3650 2,6269 
49 0,6795 1,2991 1,6766 2,0096 2,4049 2,6800 99 0, 6770 1,2902 1,6604 1,9842 2,3646 2,6264 
50 0,6794 1,2987 1,6759 2,0086 2,4033 2,6778 100 0, 6770 1,2901 1,6602 1,9840 2,3642 2,6259 

Fonte: Martins (2009). 
 
 
 


