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Introdução: Os municípios de Ipatinga (IPA) e Coronel Fabriciano (FAB) estão
inseridos na Região Metropolitana do Vale do Aço. Um dos maiores pólos industriais
de Minas Gerais, onde estão localizadas micro e pequenas empresas, bem como duas
siderúrgicas e uma indústria de extração de celulose. Com a industrialização,
crescimento populacional, desenvolvimento tecnológico e o aumento do número de
automóveis na região, é esperado que a poluição atmosférica aumente. Tal poluição
pode resultar em problemas de saúde pública, como doenças respiratórias. Com isso,
surge a necessidade de quantificar a concentração de metais tóxicos e elementos traços
associados ao material particulado na região. Objetivo: Neste estudo, foram obtidas e
avaliadas estatisticamente as concentrações de metais tóxicos e elementos traços
associados ao material particulado, partículas totais em suspensão (PTS) e inaláveis
com diâmetro aerodinâmico menor que 10 µm (MP10) nas cidades de IPA e FAB,
entre maio e novembro de 2010. Metodologia: Para obtenção das PTS e MP10 foram
utilizados amostradores manuais de grande volume HI-VOL (AGV). Nessas partículas
foram determinadas as concentrações de metais e elementos traços por Ativação
Neutrônica Instrumental (AANI) para As, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Fe, Hf, La, Sb, Sc, Sr,
Th, K, Zn, Zr, por Análise de Absorção Atômica (AAS) para Al, Ca, Cu, Cd, Mg, Mn,
Ni, Pb, Sn, Ti, Zn, e por Fotometria de Emissão de Chama (FEC) para Na. Os
resultados obtidos foram tratados estatisticamente por correlação de PEARSON.
Resultados: O metal Sn apresentou maiores valores de concentração nas PTS, valores
médios de 5,6 µg.m-3 e 1,8 µg.m-3 para FAB e IPA, respectivamente. No MP10, a
predominância foi do Fe, apresentando valores médios de 77,28 ng.m-3 em FAB e
35,69 ng.m-3 em IPA. As elevadas concentrações de Fe e Sn seriam esperadas, visto
que a região é um pólo industrial da siderurgia que usa como matéria-prima o minério
de ferro, que desde o transporte à produção do aço, emite além de Fe, o Sn. Os metais
Ca, Na, K e Zn foram os elementos mais abundantes depois do Fe em FAB. Esses
estão associados ao tráfego de veículos e à ressuspensão de poeira do asfalto. O ponto
amostral de FAB localizava-se próximo a uma rodovia, o que deve ter contribuído para
a concentração mais elevada desses elementos. Somente o elemento Cr, nos meses de
junho e julho em FAB e IPA, respectivamente, ultrapassou o limite estabelecido pela
norma da OMS que é de 2,5 ng.m-3. O Cr oferece risco à saúde humana mesmo em
baixíssimas concentrações. Ele está associado a atividades de curtume, produção de
cimento, aço e marmoraria, bem como tráfego de veículos, que ocorrem próximas aos
pontos monitorados. Conclusão: De acordo com os resultados apresentados,
verificou-se uma forte correlação entre as concentrações de metais e as atividades
siderúrgicas e tráfego de veículos na região. Os valores de metais e elementos traços
apresentaram maiores concentrações no município de Coronel Fabriciano. Em Ipatinga
os metais associados á siderurgia foram mais abundantes.
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