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RESUMO 

 

Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) fazem parte de um 

grupo de compostos denominados Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) e 

apresentam propriedades que têm impactado o meio ambiente. Embora esse 

potencial poluidor seja conhecido, há poucos estudos sobre a distribuição de 

HPAs nos ecossistemas brasileiros. Este trabalho tem como objetivo avaliar as 

fontes de emissões de HPAs presentes na poeira urbana, utilizando HPAs 

como marcadores moleculares orgânicos, e também razões de diagnósticos 

em pontos da capital assim como na região metropolitana de Fortaleza. Isso foi 

feito para determinar as fontes específicas, como também determinar a 

concentração e a classe de HPAs em poeira urbana e avaliar o risco potencial 

que podem causar esses contaminantes. Foram selecionados nove pontos de 

coleta do material entre Fortaleza, Maracanaú e Itaitinga e o somatório de 

todos HPAs encontrados variou de 2133,9 ng. g-1 até 228702 ng.g-1. Os 

maiores níveis de poluição foram constatados fora dos limites urbanos e 

industriais exemplificado por meio dos pontos P1C – Av. Washigton Soares 

(7062,51 ng.g-1), P9C – área rural de Itaitinga (7731,2 ng.g-1) e P8C – Av. 

Abolição (5738,7 ng.g-1), valendo ressaltar que embora os pontos P1C e P8C 

estejam inseridos em uma zona de alto fluxo diário de veículos principalmente 

possuindo fortes indícios de fontes petrogênicas e pirolíticas,o ponto que 

apresentou maior concentração de poluentes foi P9C, ele não está inserido na 

região urbana ou industrial, mas sim em uma região rural, o alto valor 

encontrado se deve por por conta do uso da queima da biomassa para 

atividades domésticas da região, apresença de olarias, assim como possíveis 

queimadas que são corriqueiras do local.  

 

 

 

 

 

Palavra-chave: Marcadores moleculares. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (HPAs). Razões de Diagnóstico. Fontes Petrogênicas. Fontes 

Pirolíticas 



 

ABSTRACT 

 

The Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are part of a group of 

compounds called persistent organic pollutants (POPs) and have properties that 

have impacted the environment. Although this potential polluter is known, there 

are few studies on the distribution of PAHs in Brazilian ecosystems. This study 

aims to evaluate the sources of emissions of PAHs in urban dust, using PAHs 

as organic molecular markers, and also reasons diagnoses in capital of points 

as well as the metropolitan area of Fortaleza. This was done to determine the 

specific sources, but also to determine the concentration and PAHs class in 

urban dust and assess the potential risk that can cause these contaminants. We 

selected nine points of collection of material from Fortaleza, Maracanaú and 

Itaitinga and the sum of all PAHs found ranged from 2133.9 ng. g-1 to 228702 

ng.g-1. The highest pollution levels were found outside the urban and industrial 

limits exemplified through P1C points - Av. Washigton Soares (7062.51 ng.g-1), 

P9C - rural Itaitinga (7731.2 ng.g-1 ) and P8C - Av. Abolition (5738.7 ng.g-1), 

worth mentioning that although the P1C and P8C points are inserted in a high 

daily flow of vehicles area mainly having strong evidence petrogenic sources 

and pyrolytic, the point with the highest concentration of pollutants was P9C, it 

is not inserted in the urban or industrial area, but in a rural area, the high value 

found is due by due to the use of biomass burning for domestic activities in the 

region, the presence of potteries as well as possible fires that are commonplace 

site. 

 
 
 
 
 
 
Keyword: Molecular markers. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). 

Diagnostic reasons. Petrogenic sources. Pyrolytic sources  
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INTRODUÇÃO 
 

1.1 O que são Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs)? 
 

Entende-se como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) uma 

classe de compostos orgânicos binários, ou seja, formados por carbono e 

hidrogênio com estrutura que consiste de pelo menos 2 anéis aromáticos, de 5 

ou 6 átomos de carbono, condensados, podendo apresentar estruturas 

similares que apresentam heteroátomos associados em sua estrutura, em 

amostras de origem ambiental como os derivados nitrados (NHPAs) e os 

oxigenados (OHPAs). Possuem ainda como características importantes a 

serem citadas como: altos pontos de fusão e ebulição, baixa pressão de vapor 

e baixa solubilidade em água. Tais características determinam a distribuição e 

o comportamento desses compostos na atmosfera, água, sedimento, solo, 

biota e essas características podem variar de acordo com o peso molecular, 

pois a solubilidade em água e a pressão de vapor são inversamente 

proporcionais ao peso molecular (COSTA, 2001; LIMA, 2006). 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), além das fontes 

petrogênicas, são contaminantes ambientais resultantes processos de 

combustão incompleta, tanto de biomassa quanto de combustíveis fósseis. 

Os HPAs de origem pirolítica resultam da combustão incompleta da 

matéria orgânica sob condições de elevada temperatura, baixa pressão e curto 

tempo de formação, e normalmente estão associados à fuligem formada 

durante o processo de combustão (BURGESS et. al., 2003). Acredita-se que 

esses HPAs são formados através da “quebra” ou “rompimento” da própria 

matéria orgânica em moléculas menores durante a pirólise, e 

consecutivamente rearranjados em HPAs não alquilados (NEFF, 1979; MEYER 

& ISHIWATARI 1993). 

Os HPAs de origem petrogênica podem chegar ao ambiente através de 

vazamentos naturais das jazidas ou por meio da exploração e uso por 

atividades humanas existentes em grandes centros urbanos e complexos 

industriais (PEREIRA NETTO et al., 2002; TORRES et al., 2002; GARBAN et 

al., 2002). 
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 Os HPAs com essa origem são oriundos do processo geológico de 

maturação de matéria orgânica, submetida por longos períodos a altas 

pressões e temperaturas consideradas baixas (NEFF, 1985). Nessas 

condições, ocorre uma perda gradual dos átomos de hidrogênio, resultando em 

um aumento relativo de átomos de carbono (aromatização ou carbonização) 

(MANAHAN, 1993). 

Geralmente os HPAs assim como seus derivados estão associados ao 

aumento do nível de incidência de diversos tipos de cânceres no homem, 

sendo desta forma considerados como poluentes orgânicos de grande 

persistência (POP) ambiental, sendo muito deles e seus derivados 

potencialmente carcinogênicos ou mutagênicos.  

Esses compostos podem chegar à ambientes aquáticos através do 

derramamento de petróleo, combustão de material fóssil, descarga industrial, 

queima pirolítica (motor de combustão) e através de fontes não pontuais, tais 

como escoamento urbano (runoff) e deposição atmosférica, tendo em vista que 

são contaminantes que também são distribuídos ao meio pela dispersão 

atmosférica como subprodutos da combustão incompleta de combustíveis 

fósseis ou da pirólise de material orgânico, sendo assim não são somente 

encontrados em áreas urbanas e/ou rurais, mas sim também em áreas 

remotas, longe de suas fontes (WANG, FINGAS E PAGE, 1999; YUNKER et 

al., 2002; MACDONALD et al., 2005). 

No meio urbano devido à grande concentração de construções e 

modificações do ambiente natural, existe preocupações principalmente em 

relação à disposição ao gás radônio, já que este é radioativo e está presente 

nos solos, águas freáticas, e em inúmeros materiais de construção, tais como 

concretos, pedras e tijolos. (SEXTRO, 1987) 

Nas áreas urbanas, um dos agentes que mais contribuem para a 

poluição do ar e o automóvel, isso é demonstrado dramaticamente pela fumaça 

fotoquímica, resultante da interação entre óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos 

e luz solar para formar produtos de oxidação, que causam irritação nos olhos, 

ao aparelho respiratório e danos as plantas. Como os automóveis emitem 

esses compostos, além de monóxido de carbono, e dióxido de enxofre e de 
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compostos aromáticos, eles contribuem diretamente para a fumaça fotoquímica 

e outras formas de poluição. (AZEVEDO FILHO, 2011). 

Sabe-se também que as fontes de contaminação em áreas urbanas, 

podem estar relacionadas a atividades como: construção ou demolição de 

edificações, manutenção de construções, lixos depositados nas ruas, esgoto, 

exaustão de veículos, indústrias, agrotóxicos, deposição atmosférica, desgaste 

da pavimentação, construções, queima de pneus, carvão e madeira, resíduos 

orgânicos, etc. Esses materiais vão se acumulando nas bordas das ruas 

pavimentadas, por deposição atmosférica (seca ou úmida), formando o 

sedimento de rua (toda substância orgânica ou inorgânica que possa acumular-

se na superfície das ruas depositando-se ao diminuir a dinâmica do fluido ou 

ação antrópica que o transporta). (ADRIANO, 2001; AZEVEDO FILHO, 2011). 

Este sedimento superficial quando revolvido e fracionado por ações naturais ou 

antrópicas em dimensões mínimas onde se tem predominância em maior grau 

de silte ou argila em sua constituição, pode-se ser assim denominado de poeira 

urbana (PU). 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos - USEPA, 

classificou 16 principais estruturas de HPAs considerados como prioritários, 

levando em consideração os efeitos adversos à saúde humana (Figura 1), 

como os poluentes B-2, ou seja, provável carcinogênico humano. Com o 

aumento do peso molecular desses compostos o risco de adquirir câncer 

aumenta e a toxicidade aguda (poder letal de uma substância ou composto 

químico, derivados ou metabólitos) diminui. Desta forma os HPAs que 

apresentam entre 4 e 6 anéis aromáticos são altamente mutagênicos e 

carcinogênicos, enquanto que os de 2 e 3 anéis aromáticos, apesar de menos 

mutagênico, são altamente tóxicos (PEREIRA NETTO et al., 2002, IARC, 2009; 

USEPA, 2009). 
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Figura 1 - Fórmula estrutural dos 16 HPAs prioritário indicados pela Agência de 
Proteção Ambiental Americana (EPA). 

 
Fonte: (MEIRE et al., 2007) 

 

Destes compostos demonstrados na figura 1, o benzo[b]fluoranteno, 

benzo[k]fluoranteno, benzo (a) pireno, dibenzo(a,h)antraceno e indeno(1,2,3-

cd)pireno são classificados pela Agência Internacional para Pesquisa de 

Câncer (IARC), como os que têm os maiores potenciais  cancerígenos, sendo o 

maior potencial do benzo(a)pireno (WILD,1995). 

A frequência que alguns desses HPAs aparecem indicam as fontes a 

quais são originados e estão relacionados, como por exemplo, o criseno e 

benzo (k) fluoranteno podem ser indicadores de emissões pela combustão de 

carvão mineral. Da mesma forma, benzo (g,h,i)perileno e fenantreno são 

indicadores de emissões por veículos a combustão; fenantreno, fluoranteno e 

pireno são indicadores de material particulado de estradas; pireno e fluoranteno 

estão associados com a incineração; fluoreno, fluoranteno e pireno estão 

associados com a combustão de óleos. (KHALILI et al., 1995). 
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1.2 Fontes de HPAs para o meio ambiente 
 

Os HPAs podem ser encontrados em praticamente todas as partes, no 

ar, no solo, na água podendo chegar a serem formados em alimentos 

(MASTRANDEA, 2005). As principais fontes de HPAs são separadas em dois 

grupos distintos: os de origem natural e os gerados por fontes antropogênicas 

(pela ação do homem) (LOPES & ANDRADE, 1996; IPCS, 1998; 

MASTRANDEA, 2005; PAVEI, 2007; CAVALCANTE, 2007), através de vários 

processos como: combustão incompleta da matéria orgânica em temperaturas 

muito elevadas e combustíveis fósseis (processo pirolítico); maturação lenta da 

matéria orgânica sobre condições de gradientes geoquímicos (processo 

petrogênico) e produto da rápida degradação de precursores biogênicos 

(processo de diagênese- que remete a condições de baixa temperatura 

relativa, sobre escalas geológicas de tempo.) (DEGENS et al., 1989; 

SCHWARZENBACH et al., 1993; HINCHEE et. al., 1994; LOPES & ANDRADE, 

1996). Certos organismos como bactérias algas e fungos também podem 

produzir HPAs naturalmente (processo biogênico), apesar das evidências ainda 

não serem claras (SOCLO et al., 2000). Todavia as fontes naturais são 

infinitamente insignificantes se comparadas às fontes antrópicas (WITT, 1995; 

MACDONALD et al., 2005).  

As fontes naturais de HPAs incluem o carvão e o petróleo bruto, 

erupções vulcânicas e incêndios naturais. Os HPAs não possuem sua 

toxicidade apenas na sua forma bruta, mas, além disso, também podem 

produzir produtos cancerígenos após reações com outras espécies 

atmosféricas. As fontes antropogênicas representam o principal processo de 

produção de HPAs (LEE et al., 1981). Os HPAs são contaminantes difundidos 

que surgem principalmente de fontes antropogênicas como a combustão de 

produtos fósseis e liberação direta de óleos e produtos oleosos. Eles são 

liberados na atmosfera como uma mistura complexa de compostos durante a 

combustão incompleta da matéria orgânica. Eles podem ser emitidos pela 

queima de madeiras em fogões e lareiras, fotocopiadoras, queima de carvão, 

fuligem de chaminé, exaustão de incineração de plantas e rejeitos, queima de 
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rejeitos na agricultura, descarga de veículos automotores, fumaça de cigarro, 

aplicações de asfalto, etc. (POPPI, 2000; RIBEIRO, 2001). 

Segundo MACDONALD et al. (2005), em centros urbanos as principais 

fontes de HPAs para a atmosfera são as emissões veiculares (pirólise 

automotiva), atividades industriais (refinaria, indústria petroquímica, entre 

outras), incineração do lixo e atividades domésticas (queima de gás, óleo e 

carvão). Em áreas rurais, as principais fontes são as queimadas agrícolas, as 

quais, de acordo com o volume da biomassa queimada, chegam a afetar 

significativamente os sistemas aquáticos e comprometer a saúde humana 

(TAM et al., 2001; ZHOU E MASKAOUI, 2003; MACDONALD et al., 2005). 

Uma vez lançados na atmosfera os HPAs se distribuem entre a fase 

gasosa (HPAs de baixo peso molecular, com dois ou três anéis aromáticos) e 

particulada (de peso molecular elevado, com cinco ou mais anéis aromáticos) 

(AZEVEDO, ARAÚJO & SILVA, 2013), podendo assim ser transportados a 

curtas ou a longas distâncias. (SEINFELD & PANDIS, 1998).  

De acordo com SCHWARZENBACH et al. (1993), a lavagem das ruas 

dos centros urbanos promovidas pelas chuvas (runoff urbano), que é uma fonte 

não pontual de difícil quantificação, arrasta resquícios de derivados de petróleo 

para rios e lagos e é responsável por 4% da carga de HPA para os oceanos. 

(NGABE et al., 2000; CAVALCANTE, 2007). A lixiviação do asfalto urbano, 

partículas produzidas pela abrasão, resíduos provenientes de processos de 

combustão e escapes de óleos e outros combustíveis são indicadores da 

contaminação de HPAs em corpos hídricos de cidades distantes das suas 

fontes pontuais (NGABE, et al., 2000; CAVALCANTE, 2007).Uma vez no 

compartimento ambiental, os HPAs podem ser transformados por processos 

abióticos como a fotólise (processo muito importante na fotossíntese), 

decompostos por processos microbiológicos ou ingeridos por organismos e 

transferidos dentro da cadeia alimentar (BIANCHI & CANUEL, 2007). Como 

destino final, devido à natureza hidrofóbica desses poluentes, esses compostos 

tendem a ser adsorvidos no material particulado e a ser depositados no 

sedimento (CHIOU et al., 1998; FERNANDES, 2013) (Figura 2): 
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Figura 2 - Ciclo dos Hidrocarbonetos no meio ambiente. 

Fonte: FERNANDES, 2013 

 

Entre 1990 e 1991, estudos realizados nos Estado Unidos indicaram 

que os veículos automotores representam a principal fonte de contribuição total 

de HPAs para o meio ambiente. Entretanto, as contribuições relativas de suas 

fontes dependem também das características industriais e econômicas da área 

escolhida para o estudo (KHALILI et al.,1995). 

 

1.3 Potenciais Riscos à Saúde 
 

De acordo com CAUTREELS & CAUWENBERGHE (1978); LYALL et 

al. (1988), um percentual de 70 a 90% dos HPAs estão aderidos ao material 

particulado atmosférico, um fator que oferece bastante risco à saúde humana, 

tendo em sua maioria um alto potencial carcinogênico e mutagênico (IARC, 

1986).  

Para a Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA), os 16 HPAs 

(Tabela 1) com maior potencial tóxico e, consequentemente, considerados 

prioritários são: naftaleno (NAF), acenaftileno (ACI), acenafteno (ACE), fluoreno 

(FL), fenantreno (FEN), antraceno (ANT), fluoranteno (FLT), pireno (PIR), 

benzo[a]antraceno (BaA), criseno (CRI), benzo[b]fluoranteno (BbF), 

benzo[k]fluoranteno (BkF), benzo[a]pireno (BaP), indeno[1,2,3-cd]pireno (IcdP), 

dibenzo[a,h]antraceno (DahA) e benzo[g,h,i]perileno (BghiP). (IARC, 1986). 
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Tabela 1 - Os 16 HPAs prioritários e suas propriedades físico-químicas 

HPA 
Peso 

Molecular 
Razão 

m/z 

Solubilidade 
em água 
(mg/L) 

Pressão de 
Vapor 

Constante 
de Henry 

Naftaleno 128 128 2,4.10-1 10,4 4,89.10-2 
Acenaftleno 152 152 _ 8,9.10-1 1,14.10-3 
Acenafteno 154 154 2,9.10-2 2,9.10-1 1,48.10-2 
Fluoreno 166 166 1,2.10-2 8,0.10-² 1,01.10-2 

Fenantreno 178 178 7,2.10-3 1,6.10-2 3,98.10-3 
Antraceno 178 178 3,7.10-4 8,0.10-2 7,3.10-2 

Fluoranteno 202 202 1,3.10-3 1,2.10-3 6,5.10-4 
Pireno 202 202 7,2.10-4 6,0.10-4 1,0.10-3 

Benzo(a)antraceno 228 228 _ 2,8.10-5 1,0.10-4 
Criseno 228 228 5,7.10-7 8,4.10-5 1,1.10-4 

Benzo(b)fluoranteno 252 252 _ 2,0.10-6 5,1.10-5 
Benzo(k)fluoranteno 252 252 _ 1,3.10-7 4,4.10-5 

Benzo(a)pireno 252 252 8,4.10-7 7,3.10-7 3,4.10-5 
Dibenzo(a,h)antraceno 278 278 3,7.10-10 1,3.10-8 7,0.10-6 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 276 276 _ 1,3.10-8 2,9.10-5 

Benzo(g,h,i)perileno 276 276 6,0.10-8 1,4.10-8 2,7.10-5 
Fonte: Autor 

  

As propriedades físico-químicas dos HPAs são geralmente 

determinadas por seus sistemas de duplas conjugados, variando com o 

número de anéis e suas massas moleculares. A elevada taxa de mortalidade 

(aproximadamente 6,5 milhões de pessoas morrem de câncer anualmente) e o 

fato de que os tratamentos para esta doença geram muitas despesas por 

serem longos, de custo elevado e normalmente trazem muito sofrimento aos 

que possuem a doença, mostram de forma bem clara os benefícios potenciais 

que o entendimento, a avaliação e o controle da exposição humana a 

substâncias que possuam atividade carcinogênica/ mutagênica podem trazer, 

especialmente quando se tem a noção que maioria dos cânceres resulta de 

interações genéticas e ambientais, sendo as causas ambientais, em conjunção 

com fatores de suscetibilidade adquirida, as mais importantes. 

Os HPAs e seus derivados tem seu monitoramento feito por meio dos 

níveis ambientais apresentados pelas substâncias, do conhecimento das suas 

vias de penetração no organismo e de seu metabolismo, bem como da 
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avaliação precoce de seus efeitos biológicos. Vários integrantes deste grupo 

tem a capacidade de reagir diretamente, ou após sofrerem transformações 

metabólicas, com o DNA, tornando-se assim potenciais carcinógenos e 

eficientes mutagênicos. 

Os HPAs significam uma ameaça potencial para a saúde de toda a 

população. Porém, alguns grupos populacionais, como por exemplo de 

pessoas que residem ou trabalham em ambientes que sofrem influência direta 

por estas fontes, estão sujeitos a um risco maior. A magnitude dos efeitos que 

a exposição aos HPAs pode causar sobre o organismo humano fez com que se 

gerasse uma atenção especial, dedicada ao desenvolvimento de metodologias 

analíticas hábeis para identificação e determinação de indicadores biológicos 

da concentração absorvida (dose interna), da concentração presente nos sítios 

de ação biológica críticos (dose biológica efetiva) assim como de qualquer 

efeito precoce. (PEREIRA NETTO et al., 2000). 

De acordo com (BAIRD, 2002) em todos os casos, a variação da 

composição das misturas, a variedade das amostras e as concentrações 

baixas, requerem a utilização de métodos analíticos altamente seletivos e de 

elevada sensibilidade. Após serem emitidos diretamente na forma de 

partículas, ou na fase gasosa, seguem-se processos de conversão gás-

partícula ou adsorção sobre um substrato de carbono. É por isso que se 

encontram grandes quantidades de HPAs associados a fuligens, cinzas, 

poeiras, etc. (BOUROTTE, 2002).   

Hoje em dia, vários órgãos ambientais nacionais e internacionais 

reconhecem os perigos em potencial da ocorrência dos HPAs no ambiente. 

Tais compostos possuem elevada tendência a bioacumulação e são altamente 

recalcitrantes (NEFF, 1979; BJORSETH & RAMDAHL, 1985).  

Nesta situação, busca-se a relação entre a intensidade da poluição 

ambiental e os potenciais riscos à saúde humana, que podem ser avaliadas 

pela metodologia de avaliação de risco à saúde humana, proposta pela 

USEPA, (1989). Que expressa o risco à saúde humana como uma estimativa 

numérica, o que permite estabelecer prioridade de áreas impactadas, assim 

como a avaliação de técnicas de remediação. A composição e a complexidade 

das misturas de HPAs dependem das fontes emissoras. Em geral essas 
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misturas são bastante complexas, contêm uma grande variedade de HPAs em 

diferentes níveis de concentração. 

 

1.4 Razões de diagnóstico 
 

A origem dos HPAs (petrogênica, pirolítica, diagenética) pode ser 

definida através de índices moleculares, tendo como base as razões das 

concentrações dos HPAs selecionados (COLOMBO et al., 1989).  Pode-se 

dizer que uma das grandes dificuldades na identificação da origem de HPAs é, 

possivelmente, a coexistência de várias fontes de contaminação e as 

transformações que os poluentes irão sofrem antes de se depositar (BUTLER & 

CROSSLEY, 1981). Contudo, alguns compostos mostram evolução cinética 

comparável que podem ser usadas para identificar a origem da matéria 

orgânica no meio ambiente (SOCLO et al., 2000). Para a aplicação destas 

razões se faz necessário uma idéia sobre a estabilidade termodinâmica relativa 

entre diferentes compostos de mesmo peso molecular. A estabilidade relativa 

dos HPAs pode ser estimada em função da diferença entre os calores de 

formação (�Hf) dos compostos de mesmo peso molecular, obtidos através de 

complexos modelos cinéticos e matemáticos. 

Os processos de combustão são geralmente ligados ao aumento na 

proporção entre o isômero mais estável (isômero “termodinâmico”) e o menos 

estável (isômero “cinético”) em virtude da energia envolvida. As introduções de 

origem petrogênica não estão sujeitas às condições energéticas dos processos 

de combustão, tendo como resultado baixos valores relativos nesta proporção 

(YUNKER et al., 2002) 

Vários trabalhos utilizam as razões de HPAs individuais buscando 

identificar e calcular possíveis fontes de origem desses contaminantes 

(BUDZINSKI et al., 1997; PAGE et al., 1999; READMAN et al., 2002). O uso 

dessas razões está baseado na temperatura de formação dos HPAs, levando 

em consideração a estabilidade química individual de cada composto assim 

como suas respectivas massas moleculares. Como demonstrado abaixo, na 

tabela 2, os HPAs com massa molecular de 202(pireno e fluoranteno) e 276 

(benzo[g,h,i]perilenoindeno[1,2,3cd]pireno) são bons indicadores na distinção 
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entre fontes de origem petrogênicas vs. pirolíticas. Por outro lado, massas 

moleculares de 228 (i.e. criseno e benzo[a]antraceno) e 278 (i.e. 

dibenzo[a,h]antraceno) apresentam baixa capacidade como indicadores de 

origem (BRITO et al., 2005). 

Tabela 2 - Indicadores de Fontes de origem baseadas na massa molecular 

(m/z) 

Fonte: BRITO et al. (2005) 

 

 

 

 

 

HPAs 
Massa 

Molecular (m/z) HPAs 
Massa 

Molecular (m/z) 

Fluoranteno 202 Benzo(a)antraceno 228 

Pireno 202 Criseno 228 
Indeno(1,2,3-

cd)pireno 276 Dibenzo(a,h)antraceno 278 

Benzo(g,h,i)perileno 276 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral: 

 

Avaliar as fontes de emissões utilizando HPAs e razões de diagnósticos 

na região metropolitana de Fortaleza. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

1. Determinação de HPAs em poeira 

2. Comparação dos níveis de HPAs encontrado com outros estudos 

3. Avaliação das fontes de emissões predominantes na região metropolitana 

de Fortaleza 
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3. METODOLOGIA  
 

 

3.1 Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado em pontos de alto fluxo de veículos, no 

município Fortaleza, pontos em áreas sob influência industrial em Maracanaú, 

e buscou-se um ponto onde não haveria um impacto antrópico de forma tão 

direta quanto os inseridos em uma região urbana, então foi escolhido um ponto 

que estivesse localizado na região rural de Itaitinga.  

Fortaleza apresenta uma área de 313,8 km2 com 2.571. 896 habitantes 

(densidade demográfica de 7.786,44 hab./km2). É a maior cidade do Ceará em 

população e a quinta do Brasil. A região metropolitana de Fortaleza é a oitava 

mais populosa do Brasil e a terceira do Nordeste, com 3.818.380 habitantes em 

2014. É a cidade nordestina com a maior área de influência regional e possui a 

terceira maior rede urbana do Brasil em população, atrás apenas de São Paulo 

e do Rio de Janeiro (IBGE, 2010). 

Fortaleza possui uma frota de 964,7 mil veículos, cuja densidade de 

tráfego em horários de pico na cidade é apontada como a quarta maior do país 

e a maior no eixo Norte-Nordeste, com 48% de vias congestionadas, 

apresentando um número de veículos que aumenta de forma muito grande com 

o passar de ano para ano. Abaixo pode ser observado um gráfico que 

demonstra como é a distribuição desta frota veicular em toda capital. (Figura 3) 
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Figura 3 - Frota Municipal de Veículos 

 

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Transito – DENATRAN, 2015 

 

Estes dados se comparados à toda extensão territorial do Estado, 

Fortaleza vai apresentar uma frota de veículos que corresponde à mais da 

metade de veículos de todo estado, como demonstrado na tabela 3. 

Tabela 3 - Comparação dos níveis de tráfego da capital com o estado no geral 

Variável Fortaleza Ceará 

Automóveis 556.100 1.014.720 

Caminhões 22.178 68.150 

Caminhões-trator 3.798 7.591 

Caminhonetes 65.331 169.855 

Caminhonetas 35.099 54.362 

Micro-ônibus 3.546 11.054 

Motocicletas 265.237 1.224.519 

Motonetas 8.087 143.139 

Ônibus 6.977 15.920 

Tratores 198 241 

Utilitários 18.930 25.433 

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, 2015 

A principal fonte econômica do município está centrada no setor 

terciário, com seus diversificados segmentos de comércio e prestação de 
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serviços. Em seguida, destaca-se o setor secundário, com os complexos 

industriais. A riqueza da capital deve-se em boa parte às atividades 

provenientes de toda a região metropolitana, cuja economia é a terceira mais 

forte das regiões norte e nordeste e cuja população é de quase quatro milhões 

de habitantes. 

Um dos municípios presentes da região metropolitana nesse estudo, 

com 105,696 km² de área e uma população de 221,504 hab., Maracanaú 

encerra uma tipicidade em sua formação socioeconômica contemporânea, não 

verificada em qualquer outro município do Ceará. A característica principal é se 

construir numa economia de base industrial, como consequência de uma 

política deliberada de instalação de distritos industriais. (IBGE,2015) 

Na realidade, a constituição da estrutura industrial de Maracanaú não 

ocorreu de forma espontânea, mas sob o pressuposto da implantação de um 

distrito industrial para Fortaleza. 

A economia está centrada principalmente no setor industrial, por conta 

do Distrito Industrial, o qual possui indústrias de: Laticínios, artefatos têxteis e 

tecidos, biscoitos, calçados em variedade, fungicidas, herbicidas, 

medicamentos, matérias para britamento, produção de eletrodomésticos, aço e 

metal, etc. 

A agricultura é também uma fonte de renda do município, onde se 

encontra também a central de abastecimento (CEASA) que recebe frutas de 

todos os lugares do Brasil. E Maracanaú conta com plantações de algodão 

herbáceo sequeiro e plantas aromáticas e medicinais. A arrecadação de 

Maracanaú é a segunda maior do estado. Maracanaú tem a segunda maior 

arrecadação de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do Ceará, 

ficando atrás apenas da cidade de Fortaleza. (Catálogo Virtual Maracanaú). 

Para a área de Itaitinga, que possui 150,8 km² de área e 35 820 

habitantes (IBGE 2010) maior concentração populacional encontra-se na zona 

rural. Os sítios e fazendas são acessíveis através de estradas estaduais, 

asfaltadas ou carroçáveis. (IBGE) 

A economia local é baseada na mineração, na extração de rochas 

ornamentais, brita, placas para fachadas e usos diversos na construção civil; a 

extração de areia e argila (utilizada na fabricação de telhas, tijolos), bem como 

extração de rocha calcária. 
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Na agricultura destacam-se as culturas de subsistência de feijão, milho, 

mandioca e algodão, com predominância na criação de bovinos, suínos e aves. 

Pode-se destacar também o extrativismo vegetal com uma das principais 

fontes de renda a destacar-se na fabricação de carvão, extração de madeiras 

diversas para lenha e construção de cercas. 

 

3.1.2 Amostragem 

 

As características dos locais amostrados estão definidas na Tabela 4 

assim como a demonstração dos pontos via satélite na Figura 4 (Google Earth). 

O ponto P1C, P5C, P6C, P7C, P8C é correspondente às amostras coletas no 

município de Fortaleza, que foram baseados nos dados do ranking das 

avenidas de maior fluxo da capital no ano de 2015 pelo Departamento Estadual 

de Transito do Ceará (Detran- Ce) e pela Autarquia Municipal de Trânsito 

(AMC). Os pontos P3C e P4C correspondem às amostras coletadas na 

extensão territorial de Maracanaú tendo como base o alto número de industrias 

em seu polo industrial e as consequências que poderia trazer a saúde da 

população residente, principalmente ligadas a doenças respiratórias, e o ponto 

P9C corresponde a uma amostra coletada na região rural de Itaitinga onde não 

havia fluxo de veículos. 

 

Tabela 4 -  Pontos de Coletas 

P1C P3C P4C P5C P6C P7C P8C P9C

Latitude

  3°46'17.95"S   3°51'9.76"S   3°50'35.93"S   3°46'50.50"S   3°45'9.30"S   3°44'3.89"S   3°43'35.52"S   4° 0'6.33"S

Longitude  38°28'55.67"O  38°36'37.73"O  38°35'5.93"O  38°32'24.35"O  38°31'24.92"O  38°33'33.30"O  38°29'27.30"O 38°33'13.97"O

Referência Av. Washington Soares Conj. Acaracuzinho Conj. Industrial Aeroporto Av.AguanambiAv.Bezerra de Menezes AV. Abolição Itaitinga  
     Fonte: Autor 
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Figura 4 - Pontos de Coleta (Google Earth) 

 

Fonte: Autor (Google Earth) 

 

3.2 Análise de HPAs 
 

3.2.1 Peneiramento 

 

Os procedimentos deste trabalho foram realizados de duas formas 

distintas, amostragem e tratamento de dados em laboratório. As amostras de 

Poeira Urbana (PU) foram coletadas, usando-se os seguintes materiais 

demonstrados na figura 5: 

 

  

 

 

 

 

 
Peneira Granulométrica 

2,5 mm 
Pá de metal “Marmitas de Aluminio” 

Figura 5 - Materiais utilizados na coleta 

Fonte: Autor  
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Chegando ao ponto de amostragem, era coletado a fração superficial 

do solo presente nos canteiros das avenidas por meio de uma pá de aço, após 

isso o material e peneirado por uma peneira granulométrica de 2,5 mm com o 

objetivo de que se fosse coletado a menor granulometria possível para a 

análise. De acordo com a literatura pesquisada embora exista muita variância 

no seu tamanho é a mais utilizada assim como por PEREIRA NETTO et al. 

(2002). A “poeira” gerada através deste processo é denominada de poeira 

urbana ou simplesmente poeira de rua, que terá em sua composição final a 

predominâncias de grãos finos de silte e argila. A mesma era coletada ao 

máximo em marmitas de alumínio e levadas em seguida para congelamento no 

laboratório. Essas amostras foram coletas em oito pontos distintos de 

Fortaleza, Maracanaú e Itaitinga e consequentemente foram tratados em 

laboratório para determinação das prováveis fontes oriundas de HPAs. 

Na Figura 6 estão sintetizadas todas as etapas entre o peneiramento, 

análise de HPAs e sua quantificação. 

Figura 6 - Fluxograma das etapas de Determinação de HPAs em Poeira 
Urbana. 

 
Fonte:Autor 
 

3.2.2. Extrações  

 

A determinação do HPA foi feita como descrito por CAVALCANTE et al. 

(2008). Após serem separados do sedimento e/ou poeira urbana por meio de 

técnicas específicas, os HPAs foram quantificados por meio de um 

cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massa (CG-MS). 
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A cada 20 g de poeira urbana liofilizada foram utilizados 50 μL do 

padrão surrogate com 30 ml de HEX: DCM (1:1), deixando no ultrassom por 20 

min. O extrato foi transferido para tubos de Falcon e levado a centrífuga a 5000 

rpm por 30 min (centrífuga HermLee Z 360K). As partículas insolúveis 

sedimentam no fundo restando a fase líquida sobrenadante, sendo esta 

recolhida em um balão de fundo redondo de 250 mL e rotaevaporado 

(Rotaevaporador FISATOM 801) até atingir 1 mL. Abaixo pode ser ilustrado 

partes deste processo: (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Clean-up 

  

Para a construção da coluna de clean-up é necessário a ativação da 

sílica gel e alumina. Então estes reagentes foram colocados em uma estufa a 

200 °C por 12h seguido da utilização de um dessecador para esfriá- lós. Da 

mesma maneira que a sílica gel e a alumina, o cobre em pó também deve ser 

ativado. Essa ativação consiste na lavagem de certa quantidade com 40 mL de 

HCl 0,1 M, posterior decantação e sifonamento do sobrenadante e, logo em 

seguida, armazenado em hexano.  

O procedimento de clean-up serve para retirada dos interferentes da 

amostra e separação do constituinte de interesse de acordo com 

CAVALCANTE et al., (2008). O princípio desta etapa dá-se pelo conceito de 

cromatografia de adsorção, onde uma fase estacionária sólida retém as 

moléculas móveis (líquidas). A composição da coluna utilizada foi feita por 7 g 

de sílica gel, seguida de 4 g de alumina em hexano, com 0,5 cm de Cu, 

Fonte: Autor 

Figura 7 – Amostras sob processo de extração 
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seguido de 2 cm de Na2SO4, após isso foi acrescentado ao topo da coluna uma 

amálgama que consistia em acrescentar sílica dentro do balão volumétrico 

onde continha amostra para depois disso acrescentar na coluna. (Figura 8) 

Em seguida, adiciona-se a mistura eluente: fração 1 - 40 mL de 

hexano, fração 2- 20 mL de hexano: DCM (3:1, v/v) e 30 mL de hexano: DCM 

(1:1, v/v), as quais eram recolhidas em um balão de 250 mL. O extrato 

proveniente deste procedimento foi pré-concentrado para 1 mL no 

rotaevaporador. O eluato foi transferido do balão de fundo redondo para vials 

de 4 ml usando-se uma pipeta pasteur e solução de hexano: DCM (1:1, v/v). 

Esses vials foram mantidos no freezer até a análise no CG-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Determinação cromatográfica dos HPAs de interesse  

 

O método utilizado para a separação dos HPAs de interesse (Figura 9) 

mostrou-se eficiente. 

Figura 9 - Rampa de Temperatura 

 
Fonte: Autor 

Figura 8 - Amostras durante processo de clean- up 

Fonte: Autor  
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Os HPAs de interesse foram identificados com base no tempo de 

retenção e na razão carga/massa do íon monitorado conforme a Figura 10. 

Além disso, as identidades dos compostos foram confirmadas pelo uso da 

biblioteca NIST08, que é parte integrante do software utilizado pelo 

cromatógrafo gasoso acoplado a um detector de espectrometria de massa 

modelo QP2010, marca Shimadzu, utilizado nas análises. 

 
Figura 10 - Cromatograma de separação dos HPAs, utilizando CG-MS 

Fonte: Autor 
 

A partir da amostra oriunda da etapa de clean-up, foram adicionados 

10 μL de padrão interno e injetados 2 μL no CG-MS no modo SIM nas 

condições listadas na Tabela 5 abaixo. 

 
Tabela 5 - Condições de operação do CG-MS 

 
 

Fase Móvel (Gás de arraste) 
 

Hélio 
Vazão na coluna 1,23 mL/min 

Pressão na coluna 75.0 Kpa 
Vazão total 9,0 mL/min 

Temperatura do injetor 260 °C 
Detector MS 

Temperatura do detector 260 °C 
Temperatura da interface 260 °C 

Temperatura inicial 60 °C 
Tempo de corrida 37 min 
Temperatura final 290 °C 
Volume de injeção 2 μL (manual) 
Modo de injeção Splitless 

Modo de detecção (MS) SIM 
Fonte: Autor 
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3.2.5 Quantificação dos HPAs de interesse  

 

Para a obtenção da relação entre o sinal fornecido pelo cromatógrafo e 

a concentração dos HPAs nas amostras, uma curva de calibração foi 

construída com as seguintes concentrações dos padrões internos: 10 ppb, 20 

ppb, 200 ppb e 1000 ppb conforme a figura 11. 

 

Figura 11 - Curva de calibração para cada concentração de padrão interno 
adotado 

 

             Fonte: Autor  

 

 Através de uma regressão linear, cujos respectivos coeficientes de 

correlação ou coeficiente de Pearson (R) e as curvas analíticas estão 

apresentados na Tabela 6, a quantificação dos HPAs foi realizada. 
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Tabela 6 - Curvas de Calibração para cada composto 

HPAs Equação r² 

Naftaleno y= 0,0059x + 0,029 0,9983 

Acenaftileno y = 0,0121x + 0,0893 0,9966 

Acenafteno y = 0,0162x + 0,0195 0,9993 

Fluoreno y = 0,0037x + 0,0587 0,9979 

Fenantreno y = 0,0012x + 0,0381 0,9949 

Antraceno y = 0,001x + 0,026 0,9961 

Fluoranteno y = 0,0006x + 0,0231 0,9932 

Pireno y = 0,0006x + 0,0185 0,9953 

Benzo(a)Antraceno y = 0,0004x + 0,0131 0,9943 

Criseno y = 0,0006x + 0,0231 0,9932 

Benzo(b)Fluoranteno y = 0,0004x + 0,0091 0,9964 

Benzo(k)Fluoranteno y = 0,0003x + 0,0072 0,9969 

Benzo(a)Pireno y = 0,0003x + 0,011 0,994 

Indeno(c,d)Pireno y = 0,0002x + 0,0149 0,9845 

Dibenzo(a,h)Antraceno y = 0,0003x + 0,0148 0,9859 

Benzo (g,h,i)Pireno y = 0,0003x + 0,0176 0,985 

   

   Fonte: Autor 
 

 

3.2.6 Avaliação das fontes de emissão 

  

Os Níveis de HPAs foram adotados em parâmetros (tabela 7) para 

identificar as fontes de hidrocarbonetos relativos ao tráfego de veículos com 

diesel (leve), diesel (pesado), carros com catalisador e carros sem catalisador), 

as atividades industriais (produção de asfalto e aço (siderúrgicas), combustão 

de biomassa (lenha e carvão), bem como pavimento, poeira urbana e solo. 

Para avaliar a influências das várias fontes de HPAs, foram calculados 

9  razões de diagnóstico diferentes: Cri/ ( BaP+Cri) versus BaP/ BghiP; BaA/ 

(BaP+BaA) versus Cri/ ( BaP+Cri);BaA/ (BaP+BaA) versus BaP/BghiP; : BaA/ 

(BaA+Cri) versus Ind/ (BghiP+ Ind); Ind/ (BghiP+ Ind) versus Flr/ (Flr+Pir); BaA/ 
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(BaA+Cri) versus Flr/ (Flr+Pir);Flr/; (Flr+Pir) versus Ind/ (BghiP+ Ind);BaA/ 

(BaA+BaP) versus Ind/ (BghiP+ Ind); BaA/ (BaA+BaP) versus BaA/ (BaA+ Cri). 

 

Tabela 7 - Parâmetros adotados para identificação de fontes de HPAs de 
acordo com CECINATO et al. (2014)  

Fontes Pir/BaP 
BaP/ 

BghiP 
Flr/ 

(Flr+Pir) 
Ind / 

(BghiP+Ind) 
Cry/ 

(BaP+Cri) 
BaA/(BaA+ 

BaP) 
BaA / 

(BaA+Cri) 
BaP/ 

(BaP+BeP) Descrição 

Diesel leve 6,7 ND 0,37 0,45 0,71 0,5 0,29 0,57 

Provenientes de carros 
de pequeno porte e 

motocicletas 

Diesel 
pesado 3,1 0,35 0,38 0,5 0,25 0,47 0,73 0,36 

Provenientes de 
caminhões e ônibus 

Carro sem 
catalisador 0,71 0,3 0,61 0,18 0,56 0,63 0,57 0,49 

Fontes geradas por 
carros com ausência de 

catalizadores 

Carro com 
catalisador 1,32 0,4 0,44 0,27 0,67 0,5 0,33 0,49 

Fontes geradas por 
carros com presença de 

catalizadores 

Produção 
Asfalto 7,5 0,68 0,39 0,5 0,59 0,59 0,77 0,23 

Originados por pirólise e 
runnof urbano 

Produção 
Aço 3,3 1,71 0,4 0,37 0,72 0,71 0,88 0,13 

Fonte de origem fábricas 
produtoras e derivadas de 

aço 

Madeira ND ND 0,67 0,69 ND ND 0,48 ND 
Origem por queima de 

biomassa 

Carvão ND ND 0,58 0,53 ND ND 0,54 ND 
Origem por queima de 

biomassa 

Pavimentos 5 0,06 0,52 0,61 0,71 0,5 0,69 0,31 
Originados por pirólise e 

runnof urbano 

Solo 13 0,11 0,42 0,51 0,68 0,81 0,81 0,19 

Fonte advinda da pirólise 
do asfalto, transporte e 
deposição de particulas 
vindas de outras fontes 

Poeira 
Urbana ND 1,07 0,5 0,37 ND 0,58 0,35 0,47 

Fonte relacionada à 
deposição de HPAs nos 
canteiros de avenidas 

Fonte: Autor  

 

3.2.7 Controle de qualidade  

 

O controle de qualidade foi feito usando-se padrões surrogates, padrão 

interno (PI) e brancos. Podendo-se ainda destacar que a limpeza de vidrarias 

foi um dos focos na preparação para o material usado em todas as etapas de 

determinação dos HPAs de interesse. Com o objetivo de eliminar problemas de     
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contaminação, foram feitas provas em branco da coluna e dos solventes 

usados na etapa de extração.  

Os padrões surrogates ou os chamados de compostos deuterados, são 

substâncias que possuem natureza semelhante ao do HPAs de interesse 

(especialmente Kow e Koc) de modo que apresente tempo de retenção 

diferente do composto investigado. A recuperação do padrão surrogate serve 

para avaliar a eficiência da técnica de extração, uma vez que o mesmo é 

adicionado à amostra e aos brancos antes do início da etapa de extração. 

A recuperação do surrogate é uma forma de ter um controle 

metodológico na qual é possível estimar perdas ou ganhos durante o 

procedimento analítico. Ela relaciona a quantidade de padrão adicionado no 

início com a quantidade obtida ao término do processo (IUPAC, 2002).  

O cálculo da recuperação de um surrogate é feito de maneira indireta, 

através da adição de um padrão interno cromatográfico (PICG). Considerando 

que PICG foi adicionado no final do processo e não sofreu perdas, a relação da 

quantidade de PICG e do surrogate possibilita calcular a recuperação do 

surrogate (MARTINS, 2005). 

Para RIBANI et al. (2004), os limites inferiores e superiores para 

recuperação, sugerida pela literatura e aceita internacionalmente, compreende 

o intervalo entre 70 a 120%. Para DENOUX & WANG (1998), este intervalo é 

bem aceito entre 40 a 120%, enquanto que USEPA (1994) admite valores entre 

30 a 115%. Para este trabalho, os intervalos satisfazem as faixas sugeridas 

pela literatura (Tabela 8) 

 

Tabela 8 - Recuperação dos padrões surrogate 

HPAd Média DP 
Naftaleno - D8 18,50 16,76 

Acenafteno - D10 76,76 32,52 

Fenantreno - D10 82,41 43,45 

Criseno - D12 73,00 41,87 

Perileno - D12 90,58 55,94 

           Fonte: Autor 
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Concentração de HPAs na Poeira Urbana 
 

Os HPAs identificados e quantificados na área de estudo estão 

representados na Tabela 9. O somatório da concentração total de HPAs, ou 

seja, a soma de todos HPAs identificados, variou de 1816,2 ng. g-1 até 7731,2 

ng.g-1. 

 
Tabela 9 - Concentração (ng. g-1) dos HPAs de interesse nas amostras de 
Poeira urbana. 

HPAs P1C P3C P4C P5C P6C P7C P8C P9C 
Naftaleno ND 28,94 38,13 49,64 32,59 34,89 35,15 37,06 

Acenaftileno 0,19 0,46 1,11 1,00 0,54 0,24 0,49 ND 

Acenafteno 0,22 2,40 2,70 0,37 2,02 3,19 2,12 3,90 

Fluoreno 10,52 6,42 19,73 4,66 3,54 3,86 18,89 15,07 

Fenantreno 80,55 117,46 166,04 70,46 31,74 107,19 56,22 223,30 

Antraceno 4,70 10,81 18,84 4,05 4,65 17,78 8,35 41,50 

Fluoranteno 224,76 268,83 339,79 274,17 123,35 203,99 190,25 823,06 

Pireno 2,87 213,82 486,82 374,74 256,43 260,19 638,40 648,06 

Benzo(a)antraceno 142,50 206,39 180,26 97,14 86,72 176,25 250,07 653,35 

Criseno 404,00 161,01 347,75 290,45 138,89 139,47 400,64 381,34 

Benzo(b)Fluoranteno 291,23 125,28 198,77 280,20 117,09 88,18 165,24 487,31 

Benzo(k)Fluoranteno 83,84 162,22 146,26 129,56 49,74 107,14 107,51 521,92 

Benzo(e)pireno 1127,7 144,96 464,31 348,22 372,25 200,24 576,77 477,52 

Benzo(a)pireno 163,32 134,48 158,91 116,81 64,70 61,38 155,82 618,47 

Perileno 219,58 70,26 70,56 6,49 41,61 37,41 42,06 262,58 

Indeno(cd)pireno 1099,4 179,81 279,02 504,16 134,17 79,63 728,78 989,94 

Dibenzo(a,h)antrac 951,07 133,58 162,64 267,02 169,78 57,18 475,80 725,30 

Benzo(g,h,i)perileno 2256,0 168,51 970,39 755,61 549,08 238,04 1886,1 821,58 

Soma total HPAs 7062,5 2135,63 4052,0 3574,7 2178,90 1816,2 5738,7 7731,2 

Fonte: Autor 

 

Os maiores níveis de poluição foram observados dentro do limite 

urbano exemplificados pelos pontos P1C (7062,51 ng. g-1), P9C (7731,2 ng.g-1) 
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e P8C (5738,7ng.g-1) como os mais contaminados por HPAs entre os pontos 

amostrados. O que demonstra a notável pressão antrópica a quais nesses 

pontos principalmente, o meio ambiente e a saúde humana podem estar sendo 

afetadas pelas fontes provenientes desses HPAs. (Figura 12). 

 

Figura 12 - Concentração total de HPAs ng. g-1 na Poeira Urbana 

 

             Fonte: Autor. 

 

        Figura 13 - Distribuição do HPAs baseado no número de anéis aromáticos 

 
Fonte: Autor. 

 

Pode-se perceber através dos resultados que existe a maior 

distribuição em grande magnitude de HPAs com 6 à 4 anéis aromáticos em 

fase particulada proveniente principalmente da pirólise automotiva em centros 

urbanos, o que também pode indicar alta mutagenicidade e carcinogenicidade 

que podem ser provocados por estes compostos. (Figura 13) 
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Os valores totais de HPAs encontrados nas amostras de “Poeira 

Urbana” são da mesma magnitude de outras áreas estudadas na literatura, 

como demonstrado Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Comparação dos teores de HPA presentes em “Poeira Urbana” 
com dados da literatura para Poeira Urbana de outras áreas nacionais e 
internacionais 

Local Ambiente Total de HPA 

(ng.g-1) 

Nº de HPA 

analisados 

Referência 

Área Metropolitana de 

Tóquio, JAP 

Urbano 874 – 6504 

 

11 Takada et al., 1991 

Cidades alemãs e lugares, 

ALE 

Urbano 576 – 174610 

 

10 Yang and 

Baumann, 1995 

Xincheng, China Urbano/ 

Industrial 

767 – 44792 16 Hongtao Zhao et 

al, 2006 

Área Central de Niterói, RJ Urbano 1357,6- 5759 

 

21 Pereira Netto et 

al., 2003 

Sidewalk in Niterói City, RJ Urbano 412 – 1284 

 

21 Pereira Netto et 

al., 2006 

 

Este estudo – Região 

Metropolitana de Fortaleza, 

CE 

                

Urbano/ 

Industrial e Rural 

 

1816,2 - 7731,2 

 

16 

Fonte: Autor 
 

Os dados da literatura reportam as concentrações de HPAs nas 

amostras de várias regiões, cujos cenários antrópicos são em sua maioria 

semelhantes aos das amostras de “Poeira Urbana” recebendo influência de 

fontes presentes: centro urbano, industrias, queima de pneus, madeira e 

carvão, e presença de rodovias pavimentadas e de alto fluxo de veículos.  

Considerando o que já foi declarado no começo desse item sobre a 

concentração de HPA na “Poeira Urbana”, a qual variou de 1816,2 - 7731,2 ng. 

g-1, os valores encontrados neste estudo são comparáveis aos de outras áreas 

nacionais e internacionais com grande influência antrópica, o que sugere o 

registro de contaminações difusas.(Tabela 10). 
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4.2 . Identificação de fontes 

 

A combustão/pirólise de combustíveis fósseis produz misturas de HPAs 

nas quais prevalecem os compostos não substituídos com massa molecular 

maior do que 178 (BOULOUBASSI et al., 2001). Os HPAs tanto em 

combustíveis fosseis quanto em resíduos dos mesmos não queimados são 

caracterizados por altas proporções de HPAs de baixa massa molecular e 

aumentam em abundância de homólogos alquilados (BOULOUBASSI et al., 

2001).  

A utilização da razão entre os compostos de baixa massa molecular 

(BMM) e os de alta massa molecular (AMM) é, então, baseada no fato de que a 

contaminação petrogênica é caracterizada predominantemente por HPAs tri- e 

tetra-aromáticos (Fen, Ant, Pir, Flr). Enquanto que na contaminação por fontes 

pirogênicas é observada uma maior concentração do HPAs de cinco e seis 

anéis (BaA, Cri, BbF, BkF, BaP, BeP, Per, DaA, BghiP e IcdP). 

Foram utilizadas razões de diferentes HPAs para distinguir possíveis 

fontes de origem desses contaminantes. Utilizam-se essas razões baseada na 

temperatura em que os HPAs são formados, levando-se em consideração a 

estabilidade química de cada composto. 

 
4.3. Contribuição das fontes de emissão 
 

Para ter uma dimensão e um maior conhecimento dos tipos de fontes 

que cada pontos de coleta sofre influência, foram plotados os dados das razões 

de diagnóstico de cada ponto (tabela 11),  para assim gerar imagens gráficas  

onde se pode identificarar que fonte de HPAs vão prevalescer nos locais onde 

foram realizadas a coleta, por meio  do programa Origin. Para obter estes 

dados  foram utilizadas as razões de diagnóstico de alguns HPAs expressas na 

literatura, determinadas previamente para caracterizar as principais fontes de 

emissões na região metropolitana de Fortaleza (ROGGE et al., 1993; 

KAVOURAS et al., 2001; MANOLI et al., 2004; RAVINDRA et al., 2006; 

STRÖHER et al., 2007). 
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Tabela 11- Resultados das Razões Diagnóstico para cada ponto de coleta. 

 
P1C P3C P4C P5C P6C P7C P8C P9C 

Razão 
        PYR/BaP 0,02 1,59 3,06 3,21 3,96 4,24 4,10 1,05 

BaP/BghiP 0,07 0,80 0,16 0,15 0,12 0,26 0,08 0,75 

Flr / (Flr+PYR) 0,99 0,56 0,41 0,42 0,32 0,44 0,23 0,56 

Ind / (BghiP+Ind) 0,33 0,52 0,22 0,40 0,20 0,25 0,28 0,55 

Cry / (BaP+Cry) 0,71 0,54 0,69 0,71 0,68 0,69 0,72 0,38 

BaA / (BaA+BaP) 0,47 0,61 0,53 0,45 0,57 0,74 0,62 0,51 

BaA / (BaA+Cry) 0,26 0,56 0,34 0,25 0,38 0,56 0,38 0,63 

BaP / (BaP+BeP) 0,13 0,48 0,25 0,25 0,15 0,23 0,21 0,56 
Fonte: Autor 

Na região metropolitana de Fortaleza, veículos de diesel leve 

representam 70% da frota de veículos, e há uma fábrica de produção de asfalto 

no centro urbano  (FERNANDES et al., 2009). 

As razões de diagnóstico BaA / (BaA + Cri), Flr / (Flr + Pir) e Ind / (Ind + 

BghiP) demonstradas por exemplo nas figuras podem ser usadas para 

diferenciar entre as fontes associadas a pirólise, como os  automóveis  e as 

fontes de combustão industriais e de biomassa (por exemplo: carvão e 

madeira) (MANOLI et al., 2004;. STRÖHER et al., 2007, LONG et al., 2011). 

Maior parte das razões de diagnóstico abordadas sugerem de modo 

geral que as emissões são provenientes principalmente de fontes advindas de 

carros com catalizador, poeira urbana, diesel leve e de pavimentos, seguidas 

por contribuições de emissões industriais (por exemplo, produção de asfalto e 

aço). Estes resultados sugerem que as fontes de poluentes em sua maioria são 

de área urbana, sendo bastante significativos na região metropolitana de 

Fortaleza.  

Vasconcellos et al., (2003) explica que a relativa abundância de pireno 

seguida de criseno e fluoranteno, observados em seu estudo realizado na 

Cidade de São Paulo, é originária principalmente pela exaustão de veículos 

motores a gasolina, enquanto criseno, pireno e benzo (a) antraceno são 

emitidos tanto por veículos a gasolina, como por veículos que utilizam 

combustível a diesel, isso se explica também por meio da elevada demanda de 

combustíveis fósseis, como consequência do aumento da população, da 
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crescente taxa de urbanização e do tráfego de veículos, durante as últimas 

décadas. Por outro lado, Santos et al., (2004) verificaram que a elevada 

frequência relativa de benzo (a) pireno e pireno, em material particulado 

atmosférico, podem estar relacionadas com fontes pontuais originárias da 

queima de carvão por uma termoelétrica, pode- se observar que a utilização 

e/ou queima de carvão e madeira também são fontes importantes de emissões, 

isso pode ser justificado pelo fato de que muitas atividades comerciais 

utilizarem madeira ou carvão como fonte de energia, incluindo padarias e 

restaurantes (particularmente os grandes). Em Maracanaú por exemplo, 

proximo aos pontos coletados existem várias indústrias de que produzem aço e 

metal e seus derivados. Conforme MARTUZEVICIUS et al., (2011) os 

resultados destas razoes de diagnóstico podem mudar durante a ressuspensão 

de poeira de rua, essas mudanças são maiores com o aumento da velocidade 

do vento. 

Na figura 14 demonstrada abaixo foi possível identificar por meios das 

principais razões BaA / (BaA + Cri), Flr / (Flr + Pir) e Ind / (Ind + BghiP) usadas 

principalmente para diferenciar as fontes associadas a pirólise, que em grande 

parte dos pontos existentes, se constata a presença de HPAs oriundos, 

principalmente, de fontes ligadas a carros catalisados, diesel leve, poeira de 

rua , ao pavimento e à pequenas frações de fontes vindas de indústria de 

produção de aço e solo nos pontos P1C, P4C, P5C, P6C, P7C e P8C. Não se 

observa uma transição ou presença de fontes de queima de biomassa para 

combustão de combustíveis fósseis ao longo do tempo nestas razões, como 

seria esperado em alguns desses pontos devido ao grande número de 

restaurantes que utilizam carvão e madeira para preparo de suas iguarias. 

Estima-se que aproximadamente quarenta sacas de carvão sejam utilizadas 

por semana para cada churrascaria em Fortaleza conforme descrito por 

CAVALCANTE (2007). Isso se deve principalmente devido ao aumento do 

tráfego veicular que passam por esses pontos serem cada vez maiores, 

compreendendo todos os tipos de veículos possíveis e consequentemente 

tendo uma influência direta sobre essas regiões com crescente urbanização em 

Fortaleza e Região Metropolitana, ou também como por conta da dispersão do 

ar atmosférico e o runoff urbano que transporta essas partículas de seu “local 

de origem” até outra localidade aleatória. 
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 Sendo estes pontos citados os pontos onde o fluxo diário de veículos e 

muito grande e só tende a aumentar, valendo ressaltar que P4C está inserido 

em um anel viário que faz transição entre Maracanaú, Fortaleza e Caucaia, 

onde o fluxo de veículos leves e pesados são constantes apresentando assim 

uma variedade de combustíveis e, portanto, se destacando por apresentar um 

maior índice de fontes mistas. Esta distinção entre o indicador de origem e a 

realidade histórica poderia resultar da deposição diferencial de partículas de 

fuligem, que são de dimensões submicrométricas e tendem a transitar pela 

atmosfera, depositando-se em locais afastados das fontes. (SEINFELD & 

PANDIS, 1998) 

É importante destacar que em maior frequência que em P7C pode ser 

observada uma transição ou presença de fontes pirogênicas de biomassa 

(carvão e madeira) para combustão de combustíveis fósseis (carro catalisado, 

diesel leve) ao longo do tempo nestas razões, como se esperava, pois, esse 

ponto e correspondente a avenida Bezerra de Menezes, a qual possui um alto 

índice de restaurantes que utilizam carvão e madeira. (LIU et al., 2005). VANE 

et al. (2007) reportam que este comportamento é característico de regiões com 

várias fontes, tais como fontes industriais de combustão de combustíveis 

fósseis, a queima de carvão e madeira, e do runnof urbano. 

Isto exceto para os pontos P3C e P9C que nos gráficos estão quase 

em sua totalidade correlacionados apresentando pouca variância na distinção 

das fontes. Neles constataram-se principalmente a presença de fontes ligadas 

a queima da biomassa. Porém nesse caso como são em pontos onde não há 

tanta influência direta na quantidade de restaurantes, eles possivelmente estão 

interligados ao uso doméstico ou na agricultura através de queimadas. 

No que diz respeito ao ponto P9C por ser em uma região rural e 

remota, não sofre diretamente grandes índices de concentração de outras 

fontes piroliticas de diesel como exemplo, mas sim de fontes advindas de 

queima de carvão e madeira que se deve por conta de práticas alimentares de 

forno ou fogão a lenha na região e às queimadas frequentes. Em P3C embora 

se esperassem resultados ligados a fontes ligadas a Produção do aço 

principalmente, não foi detectada altos índices de fontes ligadas a essa fonte, 
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isto por conta da alta dispersão atmosférica que ocorre, contudo como já 

previsto foram identificadas as fontes vindas de Indústria de produção de 

Asfalto assim como pequenos índices de queima de carvão e veículos não 

catalisados, fator esse que se explica por conta da instalação de uma produtora 

de asfalto na região. 
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Figura 12 - Razões de diagnósticos plotadas em gráficos do Origin 
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5. CONCLUSÃO 

 

Os níveis de concentração de HPAs encontrados em poeira urbana em 

Fortaleza e região metropolitana foram considerados similares às encontradas 

em outros estudos apresentando uma mesma magnitude em áreas 

moderadamente impactadas, com grande influência antrópica, o que sugere o 

registro de contaminações difusas  

De forma geral, os níveis encontrados de poeira urbana em ng. g-1 são 

considerados altos quando comparados à literatura. As razões diagnósticas 

mostraram, em geral, que os pontos possuem concentração de HPAs que são 

principalmente ligadas a fontes oriundas de processos petrogênicos e 

pirogênicos, provavelmente da queima de biomassa, seja ela para uso 

doméstico, comercial ou no trato da terra.  

Os pontos localizados na região mais impactada antropicamente (P1C, 

P3C, P4C, P5C, P6C, P7C e P8C) possuem maior concentração de HPAs e 

apresenta maiores índices de fontes mistas, que são originadas principalmente 

por fontes petrogênicas e pequenas frações ligadas à industrias de produção 

de aço e queima de biomassa (carvão e madeira) que são utilizados 

comumente pelos restaurantes presentes na área. O ponto PC9 precisamente 

está inserido fora do domínio urbano por este motivo ele não apresenta a 

mesma variabilidade de fontes que os outros pontos, com a predominância de 

fontes de fontes de queima de carvão e madeira, justificados pela utilização 

dos mesmos como fonte de energia e uso domiciliar. O fato de apresentar essa 

pouca variância de fontes não corresponde no que diz respeito aos níveis de 

concentração apresentados neste ponto, o qual apresenta o maior índice de 

HPAs que os demais pontos, com 7731,2 ng. g-1. Esses resultados são 

justificados por fatores como: práticas alimentares em utilizar forno ou fogão a 

lenha na região, produção de energia, queimadas frequentes principalmente no 

período de seca, e também por conta da dispersão do ar atmosférico que 

transporta as partículas da sua “fonte de origem” até outra localidade aleatória.  
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