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A Qualidade do Ar representa um tema de grande importância porque a poluição 

atmosférica acarreta em impacto na saúde humana e ao meio ambiente.1 O Material 

Particulado (MP) é um dos principais poluentes porque atua absorvendo substâncias 

tóxicas da atmosfera, depositando-se em superfícies por processos naturais.2 As 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) são partículas que apresentam diâmetro 

aerodinâmico menor que 100 µm, sendo legisladas no Brasil pelo CONAMA, cujo limite 

anual é de 80 µg m-3.3 A BR-040 é uma rodovia federal que liga Rio de Janeiro e Brasília, 

possuindo um trecho entre os municípios Duque de Caxias e Petrópolis que passou por 

obras de construção de pista entre 2013 e 2016.4 O objetivo deste trabalho é avaliar a 

contribuição das obras na concentração e composição do material particulado emitido 

na região. Foram realizadas amostragens utilizando Hi-Vol a cada 6 dias durante o 

período de obras e o material particulado foi submetido a extração ácida e aquosa com 

posterior análise por ICP-MS e Cromatografia de Íons, respectivamente. Os resultados 

revelaram que a concentração de PTS ultrapassou o limite anual em dois dos anos 

estudados na proximidade da construção da praça do pedágio. Análises da composição 

do MP revelou que o elemento majoritário foi Fe, estando relacionado a composição do 

solo e os íons encontrados em maiores concentrações foram NO3
- e SO4

-2, associados 

às emissões veiculares. 
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