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RESUMO 

 
Este estudo faz parte do Programa “Entidades Associadas EA-UFPE” e trata-se da 
descrição do monitoramento da qualidade do ar no Distrito de Itaoca, no município  
de Cachoeiro de Itapemirim – ES. O Distrito de Itaoca é conhecido por sua 
importância econômica para o município, pois concentra no entorno empresas 
extrativas e beneficiadoras de calcário. O presente estudo visou realizar medições  
da concentração de material particulado (Partículas Totais em Suspensão – PTS e 
Partículas Inaláveis, PM10) em Itaoca, partindo do diagnóstico ambiental sobre a 
qualidade do ar nesse distrito. A metodologia consistiu na instalação, em locais pré- 
definidos, de Amostradores de Grandes Volumes – AGV (ou Hivols) para 
amostragens de concentração de PTS e PM10, de acordo com a legislação vigente 
(Resoluções CONAMA 05/1989 e 03/1990) e procedimentos de amostragens  
regidos pelas normas técnicas da ABNT NBR 9547/1997 e NBR 13412/1995. Foram 
realizadas quatro amostragens para PTS e quatro para PM10, sendo que em todas 
as medições, as concentrações de PTS excederam os limites primários (240 μg/m³) 
e secundários (150 μg/m³) e duas das quatro amostragens de PM10 apresentaram 
concentração acima dos limites primários e secundários (150 μg/m³) recomendados 
pela Resolução Conama. É importante considerar que a concentração de empresas 
de extração e principalmente de moagem de calcário no entorno de Itaoca 
provavelmente influenciou nos resultados, pois são fontes potenciais de emissão de 
particulados. 

 
PALAVRAS-CHAVE: particulados, moageiras, monitoramento ambiental. 

 
ABSTRACT 

 
The present study is part of the "Program of Associated Entities EA-UFPE", being a 
preliminary description of the air quality monitoring in the Itaoca district, in the 
municipality of Cachoeiro de Itapemirim - ES. The district of Itaoca is considerated a 
important source of economic incoming for the region, since it concentrates several 
companies which extract and process and limestone. Here we performed 
measurements of the concentration of particulate material (Total Suspended  
Particles - PTS and Inhalable Particles, PM10) at Itaoca district, starting from the 
environmental diagnosis about the air quality at this district. The methodology 
consisted of the installation, at pre-defined locations, of Large Volume Samplers - 
AGV (or Hivols) for PTS and PM10 concentration samplings, according to the current 
legislation (CONAMA Resolutions 05/1989 and 03/1990) and sampling procedures 
governed by the technical standards of ABNT NBR 9547/1997 and NBR 13412/1995. 
PTS concentrations exceeded the primary (240 μg/m³) and secondary (150 μg/m³) 
limits, two of the four PM10 samples showed a concentration above of the primary  
and secondary limits (150 μg/m³) recommended by Conama Resolution. It is 
important  to  consider  that  the  concentration  of  extraction  companies  and mainly 
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limestone milling around Itaoca probably influenced the results, since they are 
potential sources of particulate emissions. 

 

KEYWORDS: Particulates, milling, environmental monitoring. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Considera-se poluente qualquer substância presente no ar que, pela sua 
concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando 
inconveniência ao bem-estar público, danos aos materiais, à fauna e à flora, ou seja, 
prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 
comunidade (CONAMA, 1990). Os seguintes itens compõem a relação de poluentes 
atmosféricos: Partículas Totais em Suspensão (PTS); Fumaça; Partículas inaláveis 
(PM10 e PM2,5); Dióxido de Enxofre (SO2); Monóxido de Carbono (CO); Ozônio (O3); 
Dióxido de Nitrogênio (NO2). 

 
Andrade et.al. (2011) ressalta que o material particulado é de extrema importância 
entre os poluentes, devido à sua complexidade em termos de composição química e 
propriedades físicas. Sendo assim, um importante indicador da qualidade do ar, o 
qual tem sido associado a um grande número de problemas de saúde quando em 
alta concentração. 

 

Na saúde humana, os efeitos são reações inflamatórias no pulmão, insuficiência 
respiratória, efeitos adversos no sistema cardiovascular, aumento do uso de 
medicamentos, aumento de internações hospitalares e em longos períodos de 
tempo, podem causar: diminuição da capacidade de respiração, redução da função 
pulmonar das crianças, obstrução pulmonar crônica, redução da expectativa de vida, 
mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias (WHO, 2006). 

 
As principais fontes de geração de material particulado são naturais, como as 
erupções vulcânicas, ventos de solos desérticos, incêndios florestais, pólens, 
aerossóis marinhos, entre outras e fontes antropogênicas como atividades 
industriais, construções e demolições, queima de combustíveis fósseis, poeira de rua 
ressuspensa, queimadas, desgaste do asfalto ou operações de mineração e 
cominuição, entre outros (SANTIAGO, 2013). 

 

Vários fatores são responsáveis pela concentração de material particulado na 
atmosfera, sendo que os principais são: inversão térmica, ventos, chuva,  
estabilidade atmosférica, umidade relativa do ar, entre outros. 

 

A Resolução CONAMA nº03 de 28/06/1990 (CONAMA, 1990) determina limites 
toleráveis de concentração de material particulado na atmosfera, de acordo com o 
meio ambiente e a saúde humana, sendo assim determinados: padrões primários 
são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da 
população e padrões secundários são as concentrações de poluentes abaixo das 
quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim 
como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

 

Os limites de concentração de material particulado toleráveis são apresentados na 
Tabela 1. 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/poluentes-atmosf%C3%A9ricos#Monoxido_de_carbono
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/poluentes-atmosf%C3%A9ricos#Ozonio
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/poluentes-atmosf%C3%A9ricos#Dioxido_de_nitrogenio


XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a  27 de Outubro de 2017 

 

 
Tabela 1 – Limites de concentração tolerável de particulados (CONAMA, 1990). 

 

Limite de concentração de material particulado (μg/m³) 

 

Material Particulado 
 

Limite Primário 
 

Limite Secundário 
 

PM10 

 

150 
 

150 
 

PTS 
 

240 
 

150 

 

De acordo com a Fundacentro (2015), a extração de calcário é uma atividade em 
expansão no sul do Estado do Espírito Santo. O mármore, por ser constituído 
principalmente por calcita, é aproveitado para aplicações comuns do calcário. O 
distrito de Cachoeiro de Itapemirim, conhecido como Itaoca, concentra empresas de 
extração do mármore para utilização como rochas ornamentais e para fins industriais 
como calcário. 

 

Em uma pesquisa realizada nas moageiras de calcário da região sul do Espírito 
Santo, os trabalhadores relataram que com frequência têm sintomas respiratórios 
crônicos como chiado, dispneia e bronquite crônica. Segundo dados do estudo, 
testes de espirometria mostraram algum tipo de transtorno ventilatório em 
aproximadamente 30% dos avaliados, predominando os distúrbios obstrutivos. Cabe 
ressaltar que os problemas citados também são relatados pela comunidade local 
(FUNDACENTRO, 2015). 

 
A percepção de que a qualidade do ar está intimamente relacionada à qualidade de 
vida das pessoas e de que o aumento dos problemas de saúde pode ser  
proveniente da geração de particulados está sinalizando a necessidade de estudos 
específicos de monitoramento ambiental. Este fato estimulou a iniciar esta pesquisa. 
Este trabalho de monitoramento ambiental dos particulados faz parte do “Projeto 
Caracterização de Minerais Industriais e Gemas do Nordeste e Estudo de Controle 
Ambiental das Atividades de Mineração”, do Programa “Entidades Associadas”, 
realizado pelo CETEM/MCTIC em parceria com a Universidade Federal de 
Pernambuco, denominado EA-UFPE. 

 
1.1. OBJETIVO 

 
Realizar monitoramento ambiental no distrito de Itaoca do município de Cachoeiro de 
Itapemirim – ES, importante na produção e beneficiamento mineral. Para isso, foram 
feitas medições de material particulado, partículas totais em suspensão – PTS e 
partículas inaláveis, PM10. 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Medições de partículas totais em suspensão – PTS e partículas inaláveis – PM10 

foram realizadas no distrito de Itaoca, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 
Foram realizadas oito medições, sendo quatro amostragens para PTS e quatro para 
PM10.    Essas   medições   são    preliminares,    e    estão    sendo   realizadas mais 



amostragens para a obtenção do diagnóstico da qualidade do ar na região  
analisada. Na Figura 1 podem ser observados os pontos monitorados e a 
concentração de empresas de moagem de calcário no entorno de Itaoca. 

 

Figura 1 - Visão geral da localização dos pontos monitorados (PTS e PM10) e das moageiras de 
calcário instaladas no entorno do distrito de Itaoca. Fonte: Google Earth (2016). Legenda: 

Pontos monitorados; Moageiras de calcário. 

 
Foram realizadas amostragens de material particulado de acordo com os 
procedimentos regidos pelas normas técnicas NBR 9547 (ABNT, 1997) para 
determinação da concentração de partículas totais em suspensão (PTS) e NBR 
13412 (ABNT, 1995) para determinação da concentração de material inalável (PM10) 
e de acordo com a legislação vigente (Resoluções CONAMA 05/1989 e 03/1990). 
Foram utilizados dois Amostradores de Grande Volume – AGVs ou HiVols, 
abreviação de High Volume Samplers, da marca ECOTECH modelo VHS 300, os 
inlets de PM10 e PTS (Figura 2), estação meteorológica e calibrador dos HiVols. Os 
demais equipamentos e acessórios que auxiliaram nas medições, foram:  
dessecador, balança analítica, pluviômetro, bússola e gps. 

N 

 
 
 
 
 
 

1600 m 



C 
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Figura 2 – (A) AGV com inlet de PM10, (B) – AGV com inlet de PTS. 

 
 

A velocidade e a direção dos ventos foram monitoradas por meio de uma estação 
meteorológica. No entanto, não serão apresentados esses dados no presente 
trabalho. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados das concentrações de particulados, ou seja, as médias diárias (24 
horas) foram comparadas aos padrões primário e secundário de acordo com a 
Resolução CONAMA nº 03/1990. A Figura 3 mostra os resultados da concentração 
de particulados em Itaoca. Em todas as medições, as concentrações de PTS 
excederam os limites primários (240 μg/m³) e secundários (150 μg/m³) 
recomendados pela Resolução CONAMA. 

 

A segunda e a terceira medição de PM10 apresentaram concentração acima dos 
limites primários e secundários (150 μg/m³) recomendados pela Resolução Conama. 

 

A velocidade e direção dos ventos propiciam o transporte e dispersão dos poluentes 
atmosféricos, além de identificar sua trajetória e alcances possíveis. Assim quanto 
maior a velocidade dos ventos menor é a concentração (BARBOSA, 2007). 

 
O índice pluviométrico foi de 0 mm para as três primeiras medições em campo e de  
2 mm para a quarta medição. No entanto, cabe ressaltar que no dia anterior da 
primeira medição houve chuva na localidade e no dia o tempo estava nublado. 

A B 



 
Figura 3 – Resultados de concentração de PTS e PM10  em Itaoca. 

 

Os particulados da segunda amostragem foram analisados por microscopia 
eletrônica de varredura – MEV acoplado ao sistema de espectroscopia de energia 
dispersiva - EDS e por difração de raios-X e os resultados mostraram a presença de 
Ca (em maior quantidade), C, Mg, Al e Si nas amostras analisadas. Também foram 
identificados os minerais calcita, dolomita, quartzo, albita e flogopita na amostra de 
PTS. Estes elementos e minerais identificados são constituintes de rochas e argilas. 
Assim, os altos valores de concentração encontrados são provavelmente 
provenientes dos processos de extração e beneficiamento de rochas e minerais 
industriais, atividades essas realizadas na região, e estradas. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Nas medições realizadas, no Distrito de Itaoca, os resultados das concentrações 
foram altos, haja vista que todas as medições de PTS e duas de PM10 ficaram acima 
do limite estabelecido pelo CONAMA. 

 

É importante que a geração de emprego e renda esteja alinhada com a qualidade de 
vida, que também pode ser observada pela ótica da qualidade do ar que respiramos. 
Neste quesito os resultados mostraram que a qualidade do ar em Itaoca é afetada 
pela alta concentração de particulados. É importante considerar que a concentração 
de empresas de extração e principalmente de moagem de calcário no entorno da 
comunidade provavelmente tem influência nos resultados, pois são fontes potenciais 
de emissão de particulados. Outras fontes também podem ser estradas e outras 
empresas próximas à região. 

 

Faz-se necessário a continuidade do monitoramento ambiental, a fim de obter 
informações acerca das concentrações ao longo dos anos, de forma que possa 
auxiliar na adoção de medidas de aperfeiçoamento do processo produtivo das 
indústrias e contribuir para um ambiente mais saudável. 

 

A modelagem da dispersão de particulados também pode ser uma contribuição 
significativa, pois esta ferramenta possibilita a análise dos fatores influentes na 
dispersão e peso específico de cada fonte emissora. 
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