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Objetivo: Mensurar a quantidade de material particulado,
em termos de partículas totais em suspensão (PTS)e partículas inaláveis menores que
10 &#956;m (MP10) e dióxido de enxofre (SO2), presentes no aerossol atmosférico
dos municípios de Ipatinga e Coronel Fabriciano. Metodologia: A caracterização da
qualidade do ar em termos da quantificação de partículas totais em suspensão (PTS),
material particulado (MP10) e concentração de dióxido de enxofre (SO2), bem como
suas possíveis fontes de emissão,está sendo realizada através da instalação temporária
de dois kits de equipamentos AGV (Amostrador de Grande Volume). Um dos kits está
instalado na cidade de Cel. Fabriciano área do Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais UNILESTEMG Campus I (Bairro Universitário)e outro em Ipatinga, área do
UNILESTEMG Campus III (Bairro Bom Retiro). Os dados obtidos serão comparados
com os padrões previstos na Resolução CONAMA n°03 de 1990. Resultados: Este
estudo ainda está em andamento, portanto os resultados apresentados são preliminares
e decorrentes dos meses de maio a junho de 2010. A concentração de PTS em Coronel
Fabriciano se encontrou entre 51 e 165 µg/m3/dia, as amostragens de MP10 neste
campus ainda não foram analisadas devido a problemas técnicos. Em Ipatinga, as
concentrações de PTS se encontraram entre 60 e 110 µg/m3/dia, os resultados de
MP10 foram entre 23 a 32 µg/m3/dia, descrevendo resultados mais homogêneos. Os
resultados de dióxido de enxofre ainda não foram obtidos, pois ainda não foram
realizados os ensaios de determinação do mesmo nas amostras.  Conclusão: Até o
momento podemos concluir que os dados apresentados estão dentro dos padões
previstos na Resolução CONAMA N° 03 de 1990. Os resultados de Ipatinga
apresentaram uma tendência de valores menores do que em Coronel Fabriciano, tanto
para PTS quanto para MP10.
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