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RESUMO

O chumbo, poluente metálico» responsável pelo envenenamento crônico no
homem pode ser ingerido diretamente através da água, do ar e dos alimentos.

Neste trabalho pesquisamos as principais fontes de Ingestão direta de
chumbo» investigando as concentrações do metal em vários meios.

0 chumbo fci extraído por ditizona em CCl.t sendo determinado por es-
- - 212

pectrofotometria ótica. Em baixas concentrações usou-se Pb como traçador ra-
dioativo, analisando-se o pico y de 239 KeV num detetor Ge-Li. Nas amostras de
sangue, «metal foi complexado e extraTdo com APDC em MIBK, sendo medido por
espectrofotometria de absorção atômica.

A concentração media de chumbo nas 70 amostras de ãgua potável é da
ordem de 0,16 ppm ultrapassando o limite máximo permissTvei adotado pela OMS
(0,10 ppm}.

Foram coletadas amostras de ar por 24 horas e por 90 minutos. No pri-
meiro caso, a mídia encontrada (0, 84 ug/m ) e comparável com a media geométri-
ca anual de cidades dos Estados Unidos (0, 82 yg/nr). No segundo caso, amostras
tomadas ao nTvel da rua apresentaram concentrações que excedem as médias geomé-
tricas anuais de um fator superior a 10.

Foram analisadas anostrás representativas de poeira das ruas que de-
B)o$traran boa correlação com o chumbo no ar.

Foi feita tambén ur\à estimativa do teor de chumbo no sangue de uca fra,
ção da população carioca.



ABSTRACT

Lead, a serious metal pollutant responsible for "chronic poisoning" in
nan may be directly ingested from water, air or food.

In this work, the main sources of direct lead intake are studied, and
netal concentrations in several mediums are examined.

Lead was extracted by dithizone in CC1-, being determined by optical
212spectrophotometry. Pb was used as a radioactive tracer in low concentration

measurements of the metal, and analysis of its 239 KeV peak was done by a Ge-Li
detector. In blood samples, the metal v/as compiexed and extracted with APDC in
MIBK, being measured by fiameiess atomic absorption spectrophotometry.

The mean lead concentration in 70 samples of drinking water is about
0,16 ppm which Is higher than 0,10 ppm, the maximum permissible level adopted
by WHO.

Air samples were also collected for periods of 24 hours and 90 minutes.
In the first case, an average of 0,84 yg/m was found, which is directly compa-
rable with the average annual concentration for urban cities In the U.S.A..
(0,82 wg/m ). In the second case, samples taken at street level, presented
concentrations exceeding the annual geometric means by a factor higher than 10.

Representative street dust samples were examined, showing a strict
correlation with lead in air.

It was also estimated the amount of lead in some hurcan blood samples.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A superpopulação e a progressiva Industrialização das cidades vem con-
tribuindo sensivelmente para a deterioração do ambiente no qual vivemos.

Recentemente, especial atenção de parte da comunidade científica e da
população em geral esta sendo voltada para os efeitos do aumento do número de
substâncias biologicamente ativas sintetizadas pelo homem» as quais ele próprio
se expõe - substancias estas que o "Homo sapiens" não teve conhecimento e que
#s células humanas não desenvolveram quaisquer.defesas naturais.

A ameaça direta ã saúde humana constitui um dos mais Óbvios aspectos da
degradação ambiental, comumente denominada "poluição"» tão discutida e contro-
vertida.

Os poluentes nos atingem através principalmente do ar que respiramos,
da ãgua que bebemos e dos alimentos que comemos. Sendo o ar, a ãgua e os ali-
mentos, as bases substanciais da nossa sobrevivência, podemos nos conscientizar
do grande risco que sofremos e que continuaremos a sofrer no futuro como conse-
qüência da poluição nas cidades.

A literatura cite resinas, fungicidas e pesticidas, metais e seus com-
postos, compostos de carbono, enxofre, halogênios, nitrogênio e compostos radi-
oativos cono os mais conhecidos poluentes.

Particular ênfase deve ser dada ao estudo do comportamento dos metais,
unia vez que:



({) nil tos deles são produzidos em escala Industrial contribuindo DJI
rt t contaminação direta da ãgua e do ar;

(II) são virtualmente *1 ndestrutíveis", sendo assim sujeitos ao efei* >
to da "concentração biológica", aumentando suas concentrações ao longo das ca*
delas alimentares;

(III) são notadamente conhecidos por seus efeitos tóxicos no homem e
nos outros animais (Ex.: Hg, Cu, Pb, Cd, etc).

A Influência dos compostos de enxofre e compostos de carbono em geral
no meio ambiente ten sido extensivamente estudada. Quanto aos metais, atenção
tem sido dada principalmente ao mercúrio e ao cãdmio enquanto que poucas invés»
tigações existem com relação aos níveis de chumbo no ambiente, particularmente
aqui na Guanabara.

0 chumbo I um dos mais sérios poluentes metálicos porque:

1) í considerado um "veneno cumulativo e crônico", tendo sido ele pro-
vavelmente o maior responsável pelo declínio das civilizações gregas e romanas;

2) i produzido em amplas quantidades (2 x 10 toneladas/ano) em todo
o mundo;

3) apresenta uma variedade de aplicações tanto domésticas quanto indus
trials, sendo principalmente usado como aditivo na gasolina.

Tendo em vista os fatores citados é fácil sentirmos que o problema da
poluição pelo chumbo é mais agravante nas regiões urbanas.

Por estas considerações nos propusenos realizar este trabalho objeti-
vando fazer um levantamento inicial dos perigos envolvidos em alguns dos usos
do chumbo, examinando concentrações desse metal na ãgua, no ar e em algumas a-
mostras de sangue para que pudéssemos avaliar os dados obtidos aqui na Guanaba-
ra e compará-los com dados de regiões semelhantes em outros países.



O trabalho experimental foi realizado nos laboratórios de quTmict do
Instituto de Engenharia Nuclear e no laboratório de pesquisas da Shell do Bra-
sil S.A.



CAPÍTULO II

REVISKO DA LITERATURA

2.1. Aspectos Gerais da Poluição

Existe atualmente uma especial atenção de parte da comunidade cientí-
fica e da população em geral quanto aos problemas associados ãs modificações am
bientais, comumente designadas pelo termo "poluição". Os fatores que mais con-
correm são o crescimento exponencial da população e o rápido desenvolvimento da
tecnologia.

0 acumulo de várias substancias tóxicas (poluentes) na biosfera conduz
• alterações complexas na estrutura e funcionamento normals dos ecosiste-
nas* • '. O grau de mau funcionamento destes sistemas pode variar desde sinto-
mas meramente desagradáveis (como os odores provenientes dos rejeitos» esgotos
t depósitos de lixo em geral) até sintomas letais (provocados pela formação de
cianeto ou de mercúrio« etc.)*

Dificuldades que surgem na consideração dos perigos envolvidos na po-
luição são os efeitos biológicos que não são oercebidos de imediato. Por exem-
plo» o efeito do DDT na redução da fertilidade das aves pelãgicas marinhas in-
terferindo no metabolismo do cálcio* ', foi apenas considerado recentemente,
apesar do DDT estar sendo usado há cerca de vinte e cinco anos.

Fácil e notarmos que os probUras envolvidos na compreensão do risco
associado a um determinado poluente são bastante complexos. Hí, entretanto, um
número de fatores que dever ser considerados:



2 . 1 . 1 . Transporte de u» poluente

Os poluentes são conduzidos do seu ponto de origem através do a r , da
ãgu» ou de ambos simultaneamente. Nen sempre^é obvio qual destes mecanismos ope_
ra . Por exemplo, foi estabelecido que o chumbo pode ser transportado através
grandes distâncias» tendo em vista o rápido aumento do deposito de chumbo na ca
nada de gelo existente na Groenlândia ("Greenland ice cap") desde 1940 a 196 r i
Acredita-se também que o principal mecanismo de transporte do DDT seja aéreo,
pois é d i f í c i l explicamos a presença desta substância nos tecidos adiposos dos
pingüins da Antártica*5* 6* .

A contaminação do ar nas áreas urbanas e principalmente devida í pro-
ximidade de usinas elétr icas, industrias químicas, incineradores domésticos e
meios de transporte.

As fontes mais importantes de poluição da água são as usinas industri-
ais , was -as*et1-vM*des *gr?bo-1*s -twártn -podem dar origem a concentrações altas
e inaceitáveis de pesticidas e nitratos de metais pesados, constituindo una
ameaça ã saúde humana e mais diretamente aos sistemas ecológicos aquáticos.

2 .1 .2 . Tempo de residência biológica

Kuitas substâncias classificadas como poluentes e que ocorrem natural-
mente no ambiente, criam enormes dificuldades por apresentarem altas concentra-
ções locais. Os rejeitos sanitários, rapidamente degradados por bactérias aeró-
bicas existentes na água, constituem um dos exemplos mais claros dessa afirma-
ção' ' . Quando concentrações desses rejeitos atingem níveis razoavelmente a l -
tos, a depleçao do oxiçinio dissolvido é suficiente para matar os peixes e ou-
tras espécies aquáticas* ' . Entretanto, a decomposição do material continuara
pela ação de bactérias anaerõbícas resultando na emissão de gases de odor desa-
gradável e altamente tóxicos como o H-S**'.

Poluentes como os detritos, rapidamente degradados, apresentam um tem-



de residência biológica relativamente curto» não sendo responsáveis por efe£
tos sérios. Nesta categoria também se Incluem os Inseticidas a base de fósforo.

Outras substâncias sintéticas que possuem taxas extremamente lentas de
degradação, ten como conseqüência, longos tempos de residência biológica. Por
esse motivo, mesmo pequenas quantidades destas substâncias quando liberadas por
longos períodos, podem resultar em altos níveis, particularmente quando a con-
centração biológica ê um fator Importante a ser considerado.

Os hidrocarbonetos clorinados, como DDT e seu principal produto de de-
gradação - DDE, amplamente usados como Inseticidas, possuem tempo de residência
biológica superior a dez anos* * '. Os metais e seus compostos também caem
nesta categoria, uma vez que são indestrutíveis, só se tornando inofensivos por
diluição.

A forma química em que o metal se apresenta é extremamente importante:
o ion metil mercúrio, CH,Hg , ê* considerado mais tóxico que o metal Hg e seu

2+ Í12 131

lon Hg , 4 partir dos quais ele e formado por ajção bactericida1 • '. 0 cro-
rc> hexavalente (cromatos e dicrowatos) é tóxico, sendo o cromo trivalente muito
menos prejudicial.

2.1.3. Concentração biológica

Muitos poluentes que tem longos tempos de residência biológica exiben
o fenômeno da "concentração biológica". Para que se possa compreender seu sig-
nificado é preciso conhecermos o conceito de "cadeia alimentar". Num sistema
ecológico típico são verificadas as seguintes relações' ':

luz solar . • matéria animais animais '
fotossTntese —• —• — *

matérias primas ^ vegetal herbívoros carnívoros
poluentes — f

Os alimentos são r.a1s usados para o fornecimento de energia do que pa-
ra o airento 4* rassa do an tea 1. Assin, a massa total (bforr*ssa) das espécies



herbívoras e menor que a massa da vegetação por elas consumida. Anal ocamente, a
biomassa dos animais carnívoros é Inferior a dos herbívoros. Aproximadamente, a
biomassa em cada estagio denominado nível trõfico ê cerca de 10X da do nível •*
terior.

Os poluentes que ocorrem nas plantas que servem de alimento aos anima*
1s herbívoros são raramente excretados; deste modo a concentração de um poluen-
te nos herbívoros ê algumas vezes maior que no alimento por eles consumido. Se-
melhante consideração pode ser aplicada aos animais carnívoros. Por exemplo,
foi estimado que a produção de um quilo de carne requer de trinta a sessenta mil
litros de água' ' para consumo direto do animal e principalmente para transpi-
ração das ^Tantas que ele conte. Assim, mesmo baixas concentrações de um poluen-
te na água podem ser sensivelmente aumentadas se a excreção pela planta ou pelo
animal for pequena.

No caso dos ecos is temas terrestres, estes fatores de concentração bio-
lógica raramente atingem altos valores porque as cadeias alimentares são, rela*
ti vãmente curtas (exemplo: plantas •* herbívoros •* carnívoros).

Jã nos sistemas aquáticos, as cadeias são bem mais longas:

fotossíntese • fitoplanctons •* zooplanctons •* peixes ^ peixes ^ aves
pequenos maiores aquáticas

Podemos perceber a complexidade do assunto, uma vez que as cadelas al^
mentares são até mesmo chanadas de "teias alimentares" ("food webs")^ *h

Dos exemplos mais estudados no fenômeno da "concentração biológica" po-
demos citar o papel dos hidrocarbonetos dorinados (DDT) nos ecosistemas aquá-
ticos. Foram encontrados resíduos de DDT ate 10 ppm nas aves aquáticas de ra-

Os metais tóxicos aparentenente exibem comportanento semelhante ao dcs
hidrocarbonetos dorinados, apesar de haver escassez de dadcs publicados. Os
níveis de mercúrio em varias espécies, incluindo mamíferos e o honem, tem sido
os rais investigados. Estudes realizados por cientistas suecos* ' mostraram



que» etrborò os herbívoros apresentassem concentrações de nercuHo Inferiores t
0*40 ppm» *s Carnívoros na mesma região continham de 0,50 a 30,00 ppm. A lite-
ratura não cita estudo análogos sobre níveis de chumbo mas hã grande probabi*
lidade de que semelhantes aumentos de concentrações ocorram para este metal.

2.1.4, Aumento dos níveis de poluição

Embora somente alguns tipos de poluição tenham sido examinados' , pa_
rece que o grau de deterioração ambiental esta crescendo exponencialmente. En
alguns exenpios (rejeitos sanitários), as taxas de crescimento estão Intimamen-
te relacionadas com o crescimento populacional (-22 por ano em todo o mundo),
enquanto que para outros poluentes (metais)» as taxas aumentam com o desenvolvi,
•tento das atividades industriais (-5% por ano em todo o mundo). Pouco se conhe-
ce sobre os níveis em que ocorrem colapsos críticos nos sistemas ecológicos.

Un Dutro importante fator i que -hã sempre um tempo decorrido entre a
produção de um poluente e o seu aparecimento em concentrações criticas nas es-
pécies biológicas, tempo este conseqüente dos atrasos envolvidos nas cadelas
alimenta res. Por exemplo, este atraso foi estimado para mais de 11 anos no caso
do depósito de DDT nas aves marinhas* s

Como resultado, as concentrações biológicas podem continuar a crescer
mesmo depois de serem tomadas as devidas medidas para o controle da poluição.

2.1.5. Tbxícidade dos poluentes nos animais incluindo o homem

0 risco associado a um determinado poluente depende de sua concentra-
ção ambiental bem como de sua toxidez. Infelizmente não e possível darmos uma
definição quantitativa precisa do que chamados "concentração tóxica", pois para
tal hã necessidade de considerarmos os efeitos de curte e longo tempo, alem de
efeitos secundários* '.



Os efeitos agudos ou de curto tempo são imediatamente aparentes» M S
normalmente desaparecem tão logo a fonte de poluição seja removida.

Os efeitos crônicos ou de longo tempo são muito mais difíceis de serem
avaliados. Eles podem surgir apôs prolongados períodos de exposição mesmo a ní-
veis de concentração mais baixos do que aqueles em que os efeitos agudos são
observáveis. A identificação da toxidez crônica requer um estudo completo de
grandes populações expostas por um longo período de tempo para que se possa ob-
ter uma correlação estatística entre o grau de exposição e a ocorrência de sin-
tomas clínicos. Tal correlação foi obtida, por exemplo» entre fumantes e a in-
cidência de câncer pulmonar» mas ha poucos poluentes para os quais semelhantes
pesquisas foram realizadas.

Entretanto» temos conhecimento de muitas substancias consideradas cro-
nicamente tóxicas, embora pouca evidência estatística direta seja disponível.
Os metais como mercúrio, cãdntio e chumbo caem nesta categoria de poluentes* '.

2.2. Poluição Causada por Metais

Os metais» como uma classe» constituem uma das mais Importantes fontes
de poluição. Isto porque:

a) eles são liberados para o ambiente em grandes quantidades como re-
sultado de operações de mineração e metalúrgicas;

b) eles sao indestrutíveis, apresentando longo tempos de residência
biológica e sendo deste modo suscetíveis ao aumento de suas concentrações ao
longo das cadeias alimentares nos sistemas ecológicos;

c) em muitos casos eles são os responsáveis por efeitos tóxicos nos
animais e também no homem.

Normalmente suas taxas ambientais estão abaixo dos níveis em que sin-
tomas clínicos aparecem nos indivíduos, embora os efeitos crônicos conseqüentes
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da contTnua exposição da população global a baixos níveis tenha» sido pouco In*
vestigados.

0 envenenamento agudo causado pelos metais ê atualmente Menos comum do
que fora em épocas passadas. Apesar disso, especial atenção ten sido dada a ac£
dentes, na maioria envolvendo o mercúrio. No Japão, um grande envenenamento por
mercúrio conhecido como "a doença de Minimata" (*Minimata disease") ocorreu CO-
RO resultado da liberação de fungicidas a base de mercúrio de um moinho de pa-
pel nas águas da bala de Minimata* '. 0 metal posteriormente se concentrava
nos peixes que eram consumidos pela população local.

Outros incidentes envolvendo mercúrio foram conseqüência do consumo
humano direto de sementes tratadas coin o metal, próprias para o plantio. Níveis
ambientais de mercúrio muito elevados despertaram um interesse especial de todo
o mundo e medidas já estão sendo tomadas para identificar e estimar este grande
perigo.

A avaliação da exposição de longo tempo aos metais se encontra ainda a
um estagio bem preliminar, t provável que os riscos a ela associados sejam mais
sérios em regiões urbanas que contem altas concentrações de pessoas na proximi-
dade de indústrias de refino e fabricação de produtos metálicos.

Outras fontes de poluição são indústrias como moinhos de papel, plan-
tas de obtenção de cloro por eletrõlise da sal gema e eletrodeposição. Os pro-
cessos agrícolas também contribuem, através o uso principalmente de fungicidas
e pesticidas â base de arsênio e mercúrio.

2.3. O Chumbo como um Importante Poluente Metálico

#

0 chumbo é produzido em grandes quantidades. Aproximadamente 3,8 x 10
toneladas de chunbo foram extraídas em 1970 em todo o globo, a partir do miné-
rio bruto, sendo os Estados Unidos, a Austrália e a Rússia os seus maiores pro-
dutores. Cerca de 2,6 x 10 t (10* da produção mundial) foram consumidas pelos
Estados Unidos em 1970 como aditivo da gasolina' '. À maior parte deste cfcw.7i>o
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t liberada para a atmosfera'2 K

As concentrações oe chumbo e mercúrio na ãgua do nar são aproximada-
mente as mesmas (0,0006 ppm)* 2 5' indicando que suas taxas naturais de Mobiliza-
ção na biosfera são provavelmente idênticas. A taxa de produção de chumbo, no
entanto ê cerca de quatrocentas vezes maior que a do mercúrio* '. OaT podemos
supor que suas concentrações médias ambientais estão numa proporção relativa
equivalente, em escala global.

Como ja foi mencionado anteriormente, o mercúrio tem recebido conside-
rável atenção nos últimos anos* * * ', mas o chumbo tem sido muito menos
estudado.

£ possível que o chumbo tenha uma toxicidade um pouco menor que a do
mercúrio. Por exemplo, as concentrações máximas permissTveis no ar em regiões

- 3 3 -
industriais sao 200 pg/m e 100 yg/m para chumbo e mercúrio, respectivamen-
te* K Mas e também provável que a ausência de métodos quantitativos rápidos
para análise de traços de chumbo tenha retardado até agora a obtenção de dados.
Entretanto, o desenvolvimento do método por espectrofotometria de absorção atô-
mica (em níveis de ppm e ppb) em breve trará uma solução ao problema técnico
envolvido.

2.3.1. Principais fontes de ingestão direta de chumbo

0 interesse na poluição causada pelo chumbo tem sido centralizado prin
eipalmente na identificação dos meios pelos quais o metal possa ser diretamente
ingerido pelos seres humanos, enquanto que detalhados estudos sobre outros po-
luentes (mercúrio, DOT) ten sido direcionados aos seus efeitos em outros seto-
res da biosfera, por exemplo, concentrações em aves e espécies marinhas.

0 chumbo pode ser diretamente ingerido através da água» do ar e dos
alimentos» embora outras fontes possam contribuir. Tintas ã base de churobo são
ainda extensivamente empregadas na pintura das casas e de brinquedos infan-
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Um levantamento dos nTveis de chumbo no sangue de crianças em New Jtork
evidencia que os altos valores encontrados estão intimamente associados com cri,
ancas que tem o habito de morder seus objetos pintados' '. Isto e particular-
mente serio, uma vez que as crianças são mais suscetíveis ao envenenamento do
que os adultos» resultando em dano permanente ao sistema nervoso central' '.

Embora exista considerável controvérsia quanto a importância relativa
destas varias fontes, parece claro que as populações urbanas estão mais expostas
ao chumbo que as de regiões rurais. Residentes nas montanhas da California mos-
traram uma media de 0,12 ppm enquanto que a media para regiões urbanas dos Es-
tados Unidos é de 0,21 ppm(28).

Z também sabido que o chumbo existente no ar e por ele transportado é
absorvido com maior eficiência pelos pulmões (-50X) do que o chumbo existente na
água e nos alimentos, absorvido pelo intestino delgado (-102)* '. Por exemplo,
um adulto respirando 15*m de ar por dia contendo 3 v9 de churobo/m absorvera
de 20 a 25 t>g por dia desta fonte, e grosseiramente a mesma quantidade de uma
dieta THiria'TiOTinal contendo cerca tte 300 yg ííe chumbo' '. € por esta razão
que o chumbo no ar é considerado por alguns como uma perigosa ameaça.

Os estudos anteriormente mencionados, realizados em New York indicam
que uma das maiores fontes de chumbo para a população vem do uso de tintas a
base de chunbo. Jã outras pesquisas acham que o chumbo existente no ar contri-
bui significantenente para o dano total da população' '•

2.3.1.1. Ar

A principal origem do chunbo no ar decorre do uso de compostos orgâni-
cos deste elemento, particularmente Pb(Et)- e Pb(Ke)- nos combustíveis dos veí-
culos. Cerca de 205 da produção global de chunbo é empregado para esta finali-
dade. A maior parte destes compostos orgânicos é convertida em halogenetos de
churòo durante o processo de c cr bustão, os quais são liberados para a atmosfera
como partículas finerente divididas de r.sténV '. A fração de chumbo, cono
partículas, varia de 7i a 302, apresentando um valor médio da ordem de 26a' K
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Entretanto» uma pequena porção do chumbo parece escapar sen sofrer com
bustio, entrando no meio ambiente na forma orgânica* ' que e Mais tõxica que
o chjimbo Inorgânico*34*

Alguns paTses recomendaram limites legais para exposição da população
em gera\ao chumbo existente no ar ("air-borne lead"). Estes valores sao obvia»
nente inferiores a 200 yg/m r adotado como padrão industrial e são mostrados na
tabela abaixo*36^:

Região

Montana, PensiIvania
(Estados Unidos)

Ontario (Canada)

Russia

Tchecoslovãquia

Limites legais
recomendados

(pg/m3)

s

.20

0.7

0,7

Tempo médio de
coleta das a-
mostras de ar

30 dias

30 minutos

24 horas

24 horas

Em face de todas as citações, I razoável aceitarmos que o chumbo exis-
tente no ar contribui diretamente ou através da precipitação ("fall-out")' ' de
partículas, para sobrecarregar o ambiente.

2.3.1.2. Água

Os oceanos serão os prováveis reservatórios para a grande parte do
chumbo que contam na o ambiente. Jã temos conhecimento das modificações nas cojn
centrdçõos de chumbo nos r.ares aberto* '• Por exemplo, foi observado c^ue as



concentrações deste «etal decrescent rapidamente COM a profundidade» ao passo
que os níveis de outros metais (ex.: Bãrio) aumenta». Acrescenta-se ainda que,
ts quantidades de chumbo são na Is altas na superfície das águas próximas a re-
giões de grande atividade industrial e densidade populacional.

Este chumbo provavelmente -alcança os oceanos por Interaêdio de canais
e rios, o que significa que estes últimos também deva» apresentar elevadas con-
centrações. Contudo, poucas medidas diretas foram feitas ate o presente «omen*
to.

Do ponto de vista da saúde humana, a exposição mais efetiva e prejudi-
cial ê devida a presença do chumbo na igua potável. Ele pode ser encontrado nos
suprimentos primários das ãguas, isto ê, nos grandes reservatórios e açudes, co
no também ser conseqüente do uso de encanamentos de chumbo. Existem duvidas é
respeito da origem do chumbo nos suprimentos primários - parte dele pode surgir
da precipitação de partículas existentes na atmosfera* '. Entretanto, quando
encanamentos de chuntbo são empregados, as concentrações podem atingir nTveis
mais altos do que aqueles originalmente encontrados ita maioria dos reservatóri-
os - nossos próprios resultados confirmam.

Alguns países adotaram concentrações máximas permissíveis (CKP) de
chumbo na água destinada ao consumo da população. A França e os Estados Unidos
por exemplo, consideram 0*10 ppm corto CMP, tendo sido este valor também reco-
mendado pela OMS e pelo "PHSS"*39» 40>.

Ja o "FUPCA's Conmittee on Water Quality Criteria" recomenda um valor
pais baixo, de 0,05 ppm* '. Freqüentemente se encontram níveis superiores a
estes adotados, em domicílios com encanamentos de chumbo.

2.3.1.3. Alimentos

Embora ingestão direta atreves dos alimentos pareça ser uma séria fon-
te de absorção e retenção do churcbo, nso existem suficientes dados relativos a
este problema.
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0 chumbo m s alimentos provavelmente aparece como conseqüência da po-
luição da agu» e do ar» sendo outra possível fonte» o emprego do metal para s©2
dagem das latas era que são conservados os ai isentos.

Nos Estados Unidos foi estimtdo que a ingestão nêdia diária de' chumbo
é 300 v9r • Usando os valores recomendados para concentrações de chunbo no ar
e na ãgua, podemos encontrar que cerca de 50* do total proven dos alimentos. A-
pesar disso é impossível quantificar a importância desta fonte antes de sereo
realizadas analises extensivas de concentrações de chumbo numa grande variedade
de alicentos.

2.3.2. Sintonias clínicos e toxicologia do chunbo

O chumbo é um dos metais pesados mais traiçoeiramente tóxicos devido a
sua tendência de se acumular no organismo. Seu comportamento prejudicial foi pri
"weTTôflientt "reconhecido ip©r "Hipocrates •qtf&ndo-'dcscpeveu U B serio ataque tte coli-
ca num indivíduo que trabalhava em mina de extração do metal •

Apesar de sua lenta absorção, uma pequena porém constante exposição ao
chumbo é suficiente para produzir envenenamento. 0 gradual acumulo do elemento
no corpo humano 5 a base das características clínicas de progressiva intoxica-
ção.

0 chunbo é facilmente absorvido pela pele, por meios subcutãneos, in-
tramusculares, gastro-intestinais e respiratórios' '. A distribuição do chunbo.
pelo corpo e de fundamental importância por ser um fator preponderante na ocor-
rência do envenenanento. No sangue, quase todo o chumbo Inorgânico esta associa^
do aos eri troei tos, depois se distribuindo pelos tecidos; as mais altas concen-
trações são encontradas no fígado * nos rins. ApÕs um curto período de tempo, o
chumbo é redistribuído, depôsitando-se nos ossos sob forma de f?sf*to terciírio
de chumbo, insolúvel. Isto pode ser comprovado por exame dos ossos em cresci-
mento atreves raios X.

Cs compostos orgânicos de chumbo, roesno quando absorvidos nesta forr..a.
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são gradat1 vãmente convertidos era chumbo Inorgânico» de tal nodo que uma expo-
sição crônica pode ocasionar uma sTndrome tóxica característica de chumbo Inor-
gânico.

0 envenenamento agudo e bem raro, sendo conseqüência de uma Ingestão
acidental do metal ou de qualquer um de seus sais. Ocorre então dano ao sistema
nervoso central» resultando numa dor aguda e fraqueza musculares, podendo ainda
ocasionar seria anemia e nau funcionamento dos rins' '. Se houver recuperação
do paciente» hã grande probabilidade de serem observados efeitos de envenena-
mento crônico.

0 envenenamento crônico e caracterizado por três tipos distintos He
danos, afetando respectivamente os sistemas gastrointestinal, neurorauscular e
sistema nervoso central. 0 primeiro destes e o mais comum, sendo os outros dois
resultantes da ingestão de altas doses de chumbo. Entretanto, ha grandes varia-
ções de pessoa a pessoa quanto aos tipos de sintomas que ocorrem e ao grau de
exposição necessário para causa-los. A avaria no sistema gastro-intestinal ori-
gina severos ataques de dor, .chamada "eólica de chumbo" ("lead colic"), enquan-
to que no sistema neuromuscular conduz ã fraqueza muscular culminando em para-
lisia avançada' '. A lesão cerebral ("lead encephalopathy") é a mais perigosa
manifestação do envenenamento, constituindo um particular prejuízo ãs crian-
ças'2 '. Seus sintomas preliminares são quase não especificados, mas Incluem
perda de controle motor, tendência a quedas, fadiga e irritabilldade.

A excreção do chumbo pode ser feita por duas vias: Intestinal e renal.
No primeiro caso, a eliminação i completa, enquanto que no segundo caso, repre-
senta apenas 9% da quantidade ingerida* '. A taxa de excreção pelos rins i tão
limitada que apenas um pequeno excesso sobre a ingestão média diária pode re-
sultar num balanço positivo de chumbo.

As síndromes clínicas se manifestam por modificações no sangue
("stippling of erythrocytes") e na urina' '. Deste modo, os níveis de chumbo
nestes meios são indicativos do grau de sua absorção.

0 teor de chumbo no sangue fornec? valiosa informação quanto a inten-
sidade de una exposição recente. Por esse motivo, nuitas autoridades consideram
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$ analise das concentrações de chumbo no sangue como sendo o método mais preci-
so de diagnostico' • K Uma quantidade no sangue superior a 0.50 ppro Indica
ter havido una exposição a um nTvel anormal de chumbo; superior a 0,80 ppm jí
é considerado um dano direto a saúde*- '.

A figura 1 mostra uma distribuição de níveis de poluentes (DDT • DDE
na gordura humana e chumbo no sangue de moradores de Filadélfia) e os correspon
dentes limites tóxicos propostos,

A seriedade do problema da poluição pelo chumbo é evidenciada pelo fa-
to do nTvel de DDT no homem ser cerca de 20 a 30 vezes menor que o nível mínimo
para ocorrência de sin tornas de toxidez aguda» enquanto que para o chumbo» a ton
centraçao média no sangue de populações urbanas de Filadélfia, Estados Uni-
dos* ' e apenas 2 a 3 vezes menor que os limites tóxicos propostos, acima dos
quais sintomas de envenenamento se tornam aparentes.

»

Num outro estudo realizado em Manchester, Inglaterra, 282 de um grupo
de crianças em fase escolar apresentaram nTvets acima de 0,36 ppm e 175, acima
de 0,50 ppm.

Em vista desta arpia distribuição de concentrações e da grande varie-
dade em sensibilidade ao chumbo mostrada por diferentes pessoas, podemos afir-
mar que mesmo na época atual existe una proporção da população sofrendo de en-
venenamento a nTveis sub-clTnicos ou não clinicamente detetaveis.

t portanto difícil estabelecer uni limite de ingestão de chumbo seguro
e aceitável, embora tenham sido propostos valores como 0,36 e 0,50 ppm para a
população em geral* '•
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CAPÍTULO III

MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Principais Métodos para Analise de Traços de Chumbo

Os métodos mais Importantes para analise de traços de chumbo, com suas
correspondentes sensibilidades são apresentados na tabela I.

Como neste trabalho tivemos que determinar o chumbo com grande preci-
são (concentrações em torno de 0,010 ppm), selecionamos dois métodos: extração
com ditizona em tetracloreto de carbono determinando o chumbo por espectrofoto-
metrta U.V., para a maioria das experiências; para as amostras de sangue prefe-
ri nos extração com APDC em MIBK, analisando o chumbo por espectrofotometria de
absorção atômica, usando-se fornalha de grafite,

A absorção atômica com emprego da chama poderia também ter sido utili-
zada se as amostras fossem pre-concentradas através uma técnica de extração por
solvente, mas tal procedimento não demonstrou vantagem alguma sobre a espectro,
fotometria U.V..

3,2. Método da Diti zona

3.2.1. Fundar.entos teóricos da extração com di ti zona



TabeU I - Ketodos para analise de traços de chumbo

Método

Extração por solvente (dit1-
zona em CC1.) e espectrofo-
tometria Ü.V.

Espectrofotonetria de absor-
ção atônica (chama)

Espectrofotometria de absor-
ção atônica (fornalha de gra
fite

Flúores cinda por ralos X

Anal1se por ativação com ne£
trons térmicos

Mínima concentração
detetãvel (ppn)

0,010 *

0,100

0,001

100,000 f45*

1.000 W

* Valores determinados experimentalmente neste trabalho.

** Este vtlor corresponde ao emprego da reação 08Pb(n, y) 209Pb que apre
senta uma seção de choque multo baixa (0,6 mb) para neutrons térmicos,
Para obtermos uma sensibilidade de 1,000 ppm devenos usar um fluxo de

13 2
neutrons da ordem de 5 x 10 neutrons/cm . s durante aproximadamente
•duas horas. Outras reações poderiam ser aplicadas, por exemplo:

208 Pb(n, 2n) T.I.
0,57 HeV

207Pb

porém não apresentam vantagens em r»Ução a reação anteriormente men-
cionada.
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A extração ào traços de chumbo usando ditizona en clorofõrario ou te*
tracloreto de carbono ê uma técnica padronizada» descrita por Sandell' '. En-
tretanto» introduzinos uma serie de modificações para aumentar a precisão das
determinações.

Relataremos a seguir o método padrão e depois o discutiremos.

A difeniltiocerbazona (ditizona) apresenta um tautomerismo, indicado
pelas seguintes estruturas:

H H H
C 6 H 5 - N - N C 6 H 5 - N - N X

C - S H » C * S
C, Hc - N * N

 / * C c H, - N * N

forma enõlica forma cetônica

Um grande núr.ero de metais forma complexos corados (ditizonatos), nor-
malmente ínsoluveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos, particular-
mente dorofõmio e tetracioreto de carbono. A reação genérica de formação dos
ditizonatos metálicos é a seguinte:

Mn+ • n H 2 Dz ^ + M (H Dz) n • nH
4

onde a ditizona atua como agente queiador bidentado, com a provável estrutu-

H& - N - N

C - Si Mn+ onde, n « 2,3

6 HC • N • N
9
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Estes compostos são conhecidos, por motivos históricos, como *ctto
complexos"• nos quais o ãtomo de enxofre e o responsável pela ligação com o •*-
t a l . 0 chumbo forma um ceto complexo» vermelho de Cinnabar, de estrutura:

N
C6 H5

A ditizona também pode atuar como um ligante tridentado, no qual o se-
gundo átomo de nitrogênio se liga ao metal. Neste caso haverá formação dos "com
plexos enõlicos", de aplicação analítica muito restrita. Os ceto complexos são
mais estáveis e solúveis.

3.-2.2. -Descrição -gerei *to «método

No método dado por Sandelr ', o.chumbo ê* inicialmente isolado da a-
mostra por adição de uma solução contendo ei trato de amônio. hidrocloreto de
hi droxi lamina e cianeto de potássio. O p H é ajustado a 9 - 9,5 e o chumbo e
então extraído com uma solução de ditizona em CC1, (50 mg/i).

0 ei trato de amonio evita a formação de hidroxo - complexos de chumbo;
a hidroxilamina, a oxidaçao da ditizona por qualquer traço de Cu(II) ou Fe(III)
que esteja presente; o cianeto evita a extração simultânea de outros metais
como Cu, Bi, Hg, Zn.

Para que o chumbo volte ã fase aquosa, adiciona-se uma solução de
HNO, O,1M a fase orgânica; finalmente o chumbo i re-extraTdo etnp K « 10,8 com
un>a solução mais diluída de ditizona em CCK (10 mg/i), que contem ainda ciane-
to de potássio e sul fito de sódio, para evitar a possível oxidaçao da ditizona
nesta etapa. A absorbância da fase orgânica contendo ditizonato de chumbo em
CC1. e cedida em X * 520 my.
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3.2,3. Purificação dos reagentes

Tendo sido verificada, pelo teste clássico de Sandelr ', a presença
de metais pesados nos produtos químicos, para que os mesmos não interferissem
em nossas determinações, todos os reagentes foram previamente purificados. A
técnica por nõs desenvolvida i a seguinte:

(i) 200 mi da solução reagente foram ajustados a p H < 9,5;

(ii) em seguida, vigorosamente agitados com 10 mi de solução O,1X de
ditizona em clorofõrmio;

(iii) a fase aquosa foi reajustada a p H « 5 - 6, lavada e agitada qua
tro vezes com porções de 10 mi de clorofõrmio para remover a di ti zona e depois
com porções de 10 mi de tetracioreto de carbono. A fase aquosa incoior indicou
completa remoção do clorofõrmio.

3.2.4. Oxidação da diti zona

Um problema surgiu devido ã grande facilidade com que a ditizona se
oxida a difeniltiocarbodiazona:

C6

H6

H5

H
- N -

- N «

H

N

C >
r

- 5 "

-

r 1
LHJL t-

C6 H5

- N

- N

M

\
C « S

ditizona difeniltiocarbocíiazona

A difeniltiocerbodiazona, composto amarelo pálido em CC1-, ao contre-
rfo da ditizona, e insoluve! em soluções aquosas em p K superior a 10,4, perr.a-
nc-cenao r-â fôse crgànica durante a extração do metal. Devido a sua absorbancia,



ela Interfere na determinação espectrofotóuêtrica do metal. 0 problema se torna
ainda mais serio quando as concentrações de chumbo a serem analisadas são Muito
baixas.

A figura 2 representa os espectros da ditizona (curva A) e do seu pro-
duto de oxidação (curva B), fornecidos pela literatura* '.

A figura 3 corresponde a quatro espectros obtidos experimentalmente:

Curva A - espectro da ditizona em CC1. (picos em 450 e 610 mu).

Curva B * espectro da difeniltiocarbodiazona em CC1-.

Curva C * espectro do ditizona to de chumbo, numa escala ampliada 5 ve-
zes, correspondendo a uma concentração de 0,5 ppn
(5 yg chumbo/10 mi solução), tendo sido o chumbo extraído
com apenas 9 mi de CC1*.

Curva D - espectro do ditizona to de chumbo, extraído com 20 mi de CC1.
a partir de uma solução mais concentrada que a anterior
(SO jig chumbo/10 mi solução).

As curvas experimentais A e B (figura 3) apresentam boa concordância
com as curvas da literatura (figura 2 ) . Verificamos na curva C, uma grande In-
terferência do produto de oxidação da ditizona no espectro do ditizonato de
chumbo, provocando o aparecimento de um pico em 62C my, alem do alargamento do
pico principal (520 mu). Jã na curva D, que corresponde a uma concentração mai-
or de chumbo em relação ao volume total de solução inicial (amostra), observa-
mos somente o pico bem resolvido em 520 m» do ditizona to.

A concentração do produto de oxidação aumenta quando a solução de di-
tizona é rr.dntida em tenpératuras altas por um longo tenpo. As soluções de diti-
zona em amonia (p K * 9) são mais estiveis quanto a este efeito do que soluções
em clorofÕroio ou tetracloreto de carbono. Por esse motivo, usaros solução arao-
niacal de ditizona, conservando-a permanentemente na geladeira.
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Apesar de todos os cuidados tomados» alguns espectros evidenciara* •

presença do produto de oxidaçao da ditizona na fase orgânica. Tivemos que intro

xir fatores de correção no calculo das concentrações das soluções, que serio

discutidos posteriormente.

3.2.5. Kétodo usado neste trabalho para extração do chumbo

3.2.5.1. Soluções e reagentes

Foram empregadas as seguintes soluções, tendo sido estas preparadas em

vidraria de quartzo (não contem chumbo) e com água bi-destinada:

( i ) hidrocioreto de hidroxilamina, 20X em acua

( i i ) ei trato de amõnio, 25$ em ãgua

(111) dane to de potássio, 10% em ãgua

(1v) solução de ditizona consistindo de 180 mi de hidróxido de amõnio

concentrado, 15 mi da solução ( i ü ) , 0,8 g de bissulfito de sódio e 50 mg de di_

t i zona re cristalizada; completamos o volume a 500 mi com ãgua e conservamos a

solução na geladeira, tornando-a indefinidamente estável.

(v) solução traçadora de 212Pb (NOTA 1) em HC1 1H contendo

1 vg *Pb/mt solução

3.2.5.2. Etapas do processo de extração

I ) A amostra a ser determinada consistia normalmente de ura solução

aquosa, ligeiramente ácida, i qual prineiro adicionávamos um volume conhecido

de solução traçadora (v) , ajustando o pH para 9,5 corr. NK.OH concentrado; serore

deixávamos a soUçãc esfriar psra evitar a exidação da ditizons pester?tr;..^»te



•dicionadd (NOTA 2).

Para cada 100 n i de amostra, adicionamos:

I I ) 1 mi da solução ( i ) de hidrocioreto de hi droxi lamina;

I I I ) 8 mi da solução ( i i ) de citrato de amonio (NOTA 3 ) ;

IV) 10 ml da solução ( iv) (NOTA 4 ) ;

V) o pH era ajustado exatamente a 10,4 (NOTA 5 ) ; e o chumbo extra£

do apôs adição seguida de vigorosa agitação com cinco porções de CCI^ puro ate

que a fase orgânica não apresentasse cor rosea (NOTA 6 ) ;

VI) a fase orgânica juntou-se a seguinte nistura: 1 mi de solução

(iv) + 2 mi de solução ( i i i ) • 7 mi de ãgua, para remoção de possíveis interfe-

rentes COTO Zn, Cu, Kg que forman ciano-compexos muito fortes (NOTA 7 ) ;

V I I ) a absorbância foi medida entre 430 e 700 IR» usando-se duas célu-

las de 1 cm de passo Ótico (una contendo CC1- como referencia e outra, a solu-

ção orgânica de di t i zona to de cnunbo em CC1.) no espectrofotcmetro U.V. - v i -

sível da Perkin Elir.er, modelo 402:

V I I I ) o rendimento químico do chumbo foi determinado radiornetricaden-

te por comparação das atividades em volumes iguais de fase orgânica e solução

traçadora original (v) (NOTA 8 ) .



Principais reações que ocorre» durante • extraçio:

Pb4* • H^ Oz ~ » Pb (M Oi)2 • Z K
4

(CC14) (CC14)

H4 4 H Dz

Pb44 • OH

Pb44 • 2 OH* ^ » Pb (0K)2

Pb44 • 3 OH" ~ ** K Pb 0 ^ • H20

Pb Cit"

Pb (CN)/

NOTA 1

21?
O Pb (Th B)v l ivre de cerreador, foi preparado usando-se cono nate-

r ia l enanador, o n"h (Rd Th) extraído do Ra (Ms Th*) envelhecido cinco a-

nos, subproduto da separação industrial entre tório e seus descendentes.

O Ba S04 usado cono carreedor do radio foi reduzido a sulfcto cora car-

bono e eni seguida tratado por HC1 concentrado, onde o 6a CU fomado foi sepa-

rado da mistura por cristalização fracionada, carregando consioo K& * Ra.

Th (fi0j)4 foi adicionado a mistura para carrear o Th, precipitando-

se o restante cor. KC1 concentrado. A fração liquida» livre de ãcido, foi trata-

da con KĤ  OH para precipitar o hidróxido de'torio. 0 Ce (OHJ- que acoTcanhou o

Th (0H)4 r.Io criou probleras. Usou-se radieçio infravernelha pêra secar o pro-

duto, evitandcse assim a desfdrataçso dos hidróxidos, o que reduziria seus po-

de res de e^aneçío* ' .
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A câmara de ativação usada no preparo da fonte de Pb e vista na f i -

gura *» aplicando-se uma diferença de potencial de 5000 volts entre os termina-

is P « N.

0 Rn, emanado da mistura de Th (0H). + Ce (OH). (figura 5 ) , sofre de

caimentcm produzindo partículas positivamente carregadas de Po que são de-
212

Dositadas na folha de ouro» neoativãmente carregada. 0 Pb formado por decai -
216

pen to cedo Po vai aumentando progressivamente sua atividade, atingindo satu-
* 212

ração depois de 30 - 40 horas ( t , . - Pb * 10,64 horas). Depois de determinado

tempo de ativação (normalmente 24 horas), a folha de ouro era removida da câna_

ra e colocada num becher contendo 1 mi HC1 concentrado, adicionando-se a solu-

ção carreadora de chumbo que originava uma solução traçadora final contendo

10 v9 *Pb em 10 mi de HC1 1(1.

[ BOTA 2

Foi necessário um cuidado especial para evitar a oxidação da ditizona.

tiesno pequenas elevações de temperatura causar.; rápido aumento desta oxid3ção.

Verificamos que a neutralização da solução amestra inicialmente ãcida provocava

um aumento de alguns graus na temperatura. Se a solução não fosse resfriada ime

diatamente apôs a neutralização, esta variação de temperatura era suficiente pa-

ra causar oxidação durante a adição da solução (iv) de ditizona.

NOTAS 3 e 4

Experiências preliminares empregando soluções padrões de Pb ( N O ^ in-

dicaram que a percentage™ de chumbo extraído dependia das concentrações das so-

luções ( i i ) e (iv) de citrato e ditizona, respectivamente. As figuras 6a e 6b

mostram essa dependência.

Os volures adotados (8 iri de citrato e 10 mi de ditizona para 100 r.i

de amostra) correspondem aos valores no "plateau" próximos a 100Í de churr,í>o ex-

traído (considerando un coeficiente de extinção « 66500 para o diti2onato de

chunbo em CC1,).
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I KOTA 5

A faixa de pK na qual a determinação do chumbo ê* satisfatória e bem
pequena. Se o pH for muito baixo, a ditizona não complexada se torna bastante
solúvel na fase orgânica (CC1.), dificultando a obtenção da correta absorbância
do ditizona to de chumbo. Se o pH for muito alto, a extração do metal e masca-
rada pela formação dos hidroxo-complexos.

Sandell' ' recomenda um pH « 10,8, nas verificamos que neste pH, o
chumbo não era completamente extraído. Em pH * 10,0 ainda notamos a extração
da ditizona não complexa da, mas no pH * 10,4 foi possível extrairmos todo o
chirnbo sem interferência da ditizona, que foi mantida na fase aquosa.

I NOTA 6

Apesar de todos os cuidados previamente mencionados para evitar inter*
Gerencias lie outros meta+s e *t!o'produto *de oxidação da ditirone, achamos neces-
sário purificar a mistura dos reagentes, antes de serem usados na extração, prin
cipalmente nas experiências envolvendo pequenas quantidades de chumbo (amostras
de a r ) .

Para realizarmos esta pré-purificação, o método foi ligeiramente modi-
ficado: misturamos as soluções de c i trato , hidrodoreto de hidroxilamina, d i t i*
zona e ajustamos o pH a 10,4. em seguida lavemos COD duas porções de 5 mt de
CO. puro. Adicionamos a solução amostra e , quando necessário, reajustávamos o
pH a 10 ,4 , procedendo a extração de rotina. Quando este método foi usado, nun-
ca observamos quaisquer interferências.

NOTA 7

Os metais que podem ser extraídos com o chumbo, através o uso do méto-
do descrito são: Zn (11) , Cd ( I I ) , Cu ( I I ) , Kg ( I I ) , Fe (II) e Bi ( I I I ) .

0 Cnico interferente constatado experimentalmente foi o Zn ( I I ) , ta l -



vez porque t concentração do cianeto presente na solução (1v) adicionada tenha
sido suficiente para manter metais como Cd, Cu, Hg, Fe, que formam ciano-com-
plexos muito for tes, na camada aquosa.

0 Zn que forma um complexo mais fraco (K
cstab1lidade * ' ^ os

cstab1lidade
outros metais, foi extraído <fa fase orgânica como indicado na etapa VI do méto-
do (2- extração), com uma solução de cianeto bem mais concentrada.

Os testes usando soluções padrões de Zn (NO-)- e Pb (NO,)» e suas mis-
turas mostraram a interferência do ditizonato de zinco (x = 535 my) provocando
0 deslocanento do pico do chumbo (520 mu) para maior comprimento de onda. Vimos
também que apôs a segunda extração, o zinco foi 100% extraído, deixando 96% do
chumbo na fase orgânica (figura 7). Quando necessário, no caso de não usarmos a
solução traçadora, a quantidade final de chumbo era corrigida para esta pequena
perda de <*.

m

0 Bi ( I I I ) também poderia ter sido extraído juntamente com o chumbo;
-«ntre-tanto o comprimento de «f»de (500 my)-de absorção -do ̂ itfzonato-de tismuto

1 suficientemente diferente do x do chumbo para notarmos uma alteração na foma
de seu pico no espectro. Além disso, a cor do conplexo de bismuto (alaranjsdo)

e bem diferente da do chumbo. Contudo, sempre fizeros uma Inspeção ninuciosa tan

to da cor da fase orgânica quanto da forma do espectro, para eliminar a possí-

vel dúvida sobre a interferência do bismuto. Este metal pode ser facilmente se-

parado do chumbo, agitando-se o extrato orgânico com HNCL 0,lM que faz com que

somente o ,chumbo retorne ã fase aquosa. A carrada orgânica, contendo bisiruto, é

desprezada. Reajusta-se o pH «10 ,4 seguindo-se a adição dos reagentes para

re-extrair o chumbo pelo método j ã conhecido. Este procedimento é bem longo,

mas não houve necessidade de ser aplicado neste trabalho.

NOTA 8

0 rer.dinento químico total do chumbo foi calculado, con-.parandc-se a

radioatividade presente nur& alíquota do extrato orgânico f inal com a da solu-

ção treçêdcra original . Fora* feitas correções para os volunes e fatores de d i -

luição usados.
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Tentamos dois métodos para medida da radioatividade. No primeiro, con-

tamos 10 sit da solução orgânica usando-se um detetor Geiger-MOUer para l íqui -

dos. Os resultados não foram reprodutíveis, devido ao crescimento do Bi (£

quilíbrio transiente)* ' e i diferente absorção das partículas 0 pelas fases

orgânicas (solução amostra) e aquosa (solução traçadora original). 0 segundo ire

todo» que foi adotado, consistiu na medida do pico de 239 KeV da radiação Y do

* Pb, usando um detetor Ge-Li (modelo 6001-0525 da Ortec) com a mesma geone-

t r ia . Sendo desprezível a absorção dos raios y pelas soluções e sendo os mesmos
212 212 - -

devidos ao Pb, o BI nao interferiu nas determinações.

3.2.6. Coleta e analise das amostras

3.2 .6 .1 . Amostras de água

Esta parte do trabalho descreve a investigação de concentrações de

chumbo na ãgua potável.

Coletamos 70 anos trás de água de domicílios em vários bairros da Gua-

nabara. Cada amostra foi recolhida num frasco de polietileno de um l i t ro de ca-

pacidade, previaoente lavado com água bi-dest1lada. Adicionamos também alguns

mi de HC1 1M antes da coleta, para evitar adsorçao do chumbo nas paredes do re-

cipiente.

As amostras foram coletadas diretamente dos f i l t ros ou das torneiras,

tomando-se o cuidado, no último caso, de pedir aos moradores que deixassem as

torneiras abertas por alguns minutos, antes de encherem as garrafas, para evi-

tar a tocada de amostras não representativas, cuja ãgua estivesse em contacto

com encanamentos de metal durante a noite. Os moradores preencheram um questio-

nário, fornecendo detalhes sobre o número de ocupantes, a idade do prédio e se

os encanamentos internos de suas casas eram ou não de cntnbo. Alérc disro, exa-

minamos três amostras de ãgua nascente para Investigarmos a possível fonte de

chumbo nos suprimentos.



**

O chumbo foi analisado pelo método da dl ti zona anteriormente descrito,
usando-se alíquotas de 100 mt das amostras de água. A quantidade mínima deteta-
da foi de 10 yg/i (0,01 ppm), não sendo necessário fazemos uma concentração
previa das amostras. Não usamos a técnica da diluição isotõpica nestas experi-
ências, uma vez que calculamos as concentrações de chumbo diretamente da curva
de calibraçao (figura 8).

0 grafico mostra as absorbancias obtidas num x * 520 my para soluções
(100 mi) padrões de chumbo extraídas com 20 mt de CC1.. A linha cheia correspcn
de ao ajuste dos pontos experimentais pelo método dos mínimos quadrados. A li-
nha tracejada é teórica, baseada no valor de 6G500 correspondente ao coeficien^
te de extinção do diti zoneto de chumbo em 520 my' K

Para obtermos esta curva de calibração preparamos um branco com água
bi-destilada e soluções padrões de Pb (NO-)* contendo 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0,6 ppn de chumbo (figura 9).

3.2.6.2. Amostras de poeira das ruas

Coletamos 20 amostras de poeira em varias ruas da Guanabara. Estas
amostras foram peneiradas (peneira Granutest - Mesh 32) para remoção de materi-
ais estranhos.

Uma alíquota de 5 g de amostra foi tratada com 3 mi de HNCL concentra-
do e lavada varias vezes con água, sendo depois centrifugada e o sobrenadsnte
diluído a 100 mi. Em virtude das grandes quantidades de chunbo presentes nestas
soluções, tonamos uma alíquota de 1 mi que foi novamente diluída a 100 tr,i com
ãgua. As anostras foran analisadas de modo análogo as de água, obtendo-se as
concentrações finais de chumbo através da curva de calibração (figura 8).

No tratanento destes ar.ostras de poeira e das anostras de ar discuti-
das abaixo é importante tenros certeza de que todo o chumbo passa para a solu-
ção antes de coneçarncs as análises. Por exenplo, no caso de amostras oeolcçi-
cas e biolójícas, norr.alr.ente são e^preoados métodos de queima por vias seca e
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unida para assegurar • solubilizaçao do element o analisado* ' .

Nas «mostras sólidas analisadas neste trabalho» o chumbo provavelmente
se apresentava numa forma facilmente solúvel em ácidos (exemplo * como cetai.
Óxidos eu haiogenetos). Como a matriz consistia de partículas finamente dividi-
das, o tratamento dos sólidos com ácidos concentrados (HNO- ou KC1) • tempera-
turas moderadamente elevadas (-50°C) i suficiente para solubilizar o chumbo.

919

Usamos Pb como traçador em muitas destas experiências para estiner
o rendimento químico: nestes casos, a conpleta so1ubili2ação não i essencial,
sendo apenas importante asseguramos completa troca entre o traçador e o churòo
das anostrás sólidas.

Considerando que cada uma das amostras apresenta um conteúdo caracte-
rístico de chumbo, não existe um método distinto para estimar o verdadeiro "fa-
tor de recuperação". Entretanto, podemos afirmar que se houve algum erro em
qualquer determinação de rendimento» as concentrações de churòo encontradas co£
rffsponden aos linitesTriTniiros

3.2.6.3. Amostras de ar

Para que tivéssemos conhecimento das concentrações de chumbo nas par-
tículas em suspensão no ar, realizemos dois tipos de analise:

(i) una série de amostras de grande volume de ar (cerca de 2000 m co
letados durante 24 horas, en seis diferentes locais na Guanabara), fornecidas
pelo I.Ç.S.. Os resultados obtidos foran usados para calcular a concentração ir£
dia/ano de chumbo no ar;

(i1) ITTT conjunto tío 20 erostras ie renor volure de ar (cerca de 1 r
coletado por 90 minutos), pare avalier as concentrações de chumbo no ar, ao ní-
vel da rca e compara-las com os resultados de Uer» ( i ) .



Amostras de grande volume de ar:

0 I.E.S. coleta semanalpente, amostras de partículas suspensas no ar ,

tm vários pontos da Guanabara. A posição de cada estação de coleta t fixa e as

alturas de tonada das amostras variam de 3 a 30 metros acima do nível das ruas.

As amostras são coletadas num "High - Volume Air Sampler" (Modelo GHV1

2000-H, da General Metal Works Incorporation) durante 24 horas. A poeira e re-

colhida num f i l t r o de f ibra de vidro (GeIran tipo A de 8" x 10" em dimensão e

com 0,3 y de tamanho dos poros). 0 papel é* pesado antes e depois da coleta para

calcular a quantidade de poeira coletada, que varia grandemente de acordo com

o lugar, época do ano e condições climáticas.

Kedimos o conteúdo de chumbo em algumas destas amostras (6 estágios de

coleta) para estimarmos a concentração média/ano do chumbo existente no ar.

0 papel de f i l t r o a ser analisado foi tratado com 100 mi de HC1 IK a

*0°C,-*tíici(msTido-se «omesmo "tercpo "a solução traçadora tie Vb. Depois da ao£

taçio por 20 minutos seguida da digestão, a mistura foi resfriada e centrifuga-

da. Torcamos uma alíquota de 5 mi do sobrenadante, diluímos a 100 mi com ãgua e

tratamos de maneira semelhante ãs amostras de ãgua potável. Também fizemos dois

ensaios em branco com o papel de f i l t r o limpo, usando exatamente o mesmo proce-

dimento descrito para as amostras reais.

Amostra* de pequeno volume de ar:

Foram realizadas medidas de altas concentrações de chumbo ao nível das

ruas. Coletanos as amostras por meio de uri coletor de ar ("Air Sampler Staplex",

modelo BN) portát i l , operado por baterias de Ni - Cd. Devido a sua pequena ca-

pacidade (4 volts), estas baterias foram substituídas por ma bateria de 6

volts para sunentar o volune de ar f i l trado (10 - 12 l i tros coletados por 90 r£

nutos). Este volur,e foi calculado pela ridia das leituras inicial e f inal do r*

dídor <íe fluxo çve acorpanhs o coletor. Tal medidor foi calibrado no I .E.S. ,

corpararxío-o ao "Precision Vet Test «eter" (da Precision Scientific Co., Chica-

go, U.S.A.).



Devido «o pequeno volume de ar coletado t consequentemente 5s pequenas

quantidades de chumbo M S Mestras, tivemos um cuidado especial na manipulação

das mescas, para evitar contaminação. Usamos um papel de f i l t r o de triacetato

de celulose (Gelman tipo GA-3 de 47 mm de diâmetro e 1,2 w de tacanho dos po-

ros) que apresenta pais baixo teor de metais* ' que o papel de fibra de vidro.

Escolhemos ura tipo de papel com poro bem pequeno para assegurar uma melhor co-

leta das partículas (isto nío e t io importante para as amostras de grande volu-

me porque o alto fluxo mantém uma carga eletrostãtica no f i l t r o , retendo mesmo

as partículas menores que os poros). Logo apôs terminada a coleta, os f i l t ros

foram colocados num becher coberto cera uma película de polietileno, para serem

transportados ao laboratório.

Fizenos várias modificações no método analítico, em virtude do pequeno

ptso das amostras. 0 papel de f i l t r o primeiramente sofreu digestão con 4 mt de

HC1 3K contendo 1 yg de *Pb (a quantidade final de chumbo encontrada foi corri-

gida para esta quantidade adicionada). Deixamos a mistura ea contacto con a ten

peratura ambiente por 10 minutos, adicionando ea seguida, 16 mt de água bi-des-

t i lada. Ajustanos o pH ..desta solução ácida a 3 ,5 , resfriaro-la e procedenes a

extração convencional, usando volumes de reagentes correspondentes a 20 mi de

anostra. 0 processo de prê-purificação mencionado na nota 6 do item 3.2.5.2 foi

empregado para todas as amostras. As red id as espectrais e de rendinento químico

ttnfcém foram realizadas.

3.3. Espectrofotccetria de Absorção Atônica

3 .3 .1 . Fundamentos teóricos do rétodo

Apenas recentemente a espeetrofotoretría de absorção atômica vem sendo

us è ia ne de ter.-ir ação da presença e da quantidade de um elerento nira arestra.

Ela se es serei ha ã foto-c t r ie de cha~d quando o ra te rú l ser ar.ilisado é vapo-

rize do r.ir.a chara. Poric, na fetonetria de cKara, a luz enitida na chare é or i -

gir.eda pela e^cUação iérrlt* dos ítoros, sendo detstsda e analisada espectral-

e. S» absorção atônica nedg-se t absorçio de luz proveniente de una outra



fonte de emissão, luz esta que «travessa a chama onde é parcialmente absorvida
pelos átomos presentes na forma não excitada, diminuindo assim a Intensidade do
feixe emitido por esta fonte luminosa. 0 feixe de luz que atravessa a chá**,
feixe atenuado de menor Intensidade» ê detetado e sua intensidade medida. Esta
atenuação, assinalada por um fotodetetor sensível, dã a ir.cdida da concentração
de um certo elemento na solução que foi vaporizada na chama, expressa em per»
centaçem de absorção ou em abscrbância.

Uma das características das inúmeras fontes de emissão existentes* '
é que elas contem o elemento em análise. Dentre estas fontes destacam-se as Iam
padas de ca todo oco ("hollow-cathode lanps") que contem no catodo, o elemento
a ser analisado na chama.

A importância deste método e que os ãtomos (normalmente de elementos
metal1cos) no estado não excitado ou fundamental, absorvem energia em compri-
mentos de onda distintos e característicos (linhas ressonantes emitidas pelas
fontes), que coincidem com as linhas do espectro de emissão do elemento.

As energias absorvidas pelos atonos correspondem às energias requeri-
das para que os elétrons saltem de um nível permitido a outro. A linha corres-
pondente a transição entre o estado fundamental e o mais baixo estado excitado
chama*se linha de ressonância. Cada elemento pode apresentar varias linhas de
ressonância, algumas mais sensíveis que as outras. Estas linhas são bem estrei-
tas e definidas, em comprimento de onda característicos para cada elemento. Pa-
ra as temperaturas atualmente conseguidas pelos queimadores (2000 a 3000°C), a
largura de uma linha de absorção é de cerca de 0,02 ft.

Quanto ao caminho ótico seguido pelo feixe luminoso que atravessa a
chama, os aparelhos de absorção atSrrka podem ser de dois tipos:

a) de feixe simples, nos quais a emissão da lâmpada e a sensibilidade
do fotodcteíor estão direterente envolvidos na medida de absorção (figura 10);

b) de feixe duplo, nos quais metade da luz emitida pela larpada passa
através da chara e a outra ratada é usada CORO feixe de referência. Apresentar,
como vantaoen o fato de cue as varUçces r,a intensidade da fonte, sensibilidade
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do detetor e transmissão Õtica sao canceladas pelo feixe de referenda e não
aparecem como fatores na medida final da absorção (figura 11).

Os principais componentes do espectrofotómetro de absorção atômica
são:

(1) fonte de emissão (exemplo: lâmpada de catodo oco)» que emite o
espectro do metal com o qual o catodo foi construído;

(ii) sistema aspirador - queimador, que provoca uma nevoa da solução
contendo o elemento a ser analisado (atonização da solução) e o distribui na
chama.

A chana e produzida pela combustão de uma mistura de oases (ar, aceti-
ltno, oxido nitroso), escolhida de acordo com o elemento em analise;

( i i i ) mcnocronador, que focaliza através uma fenda, o feixe de luz vi£

do da fonte enissora e que atravessa a chama. O nonocromedor ê ajustado para

ler a inter.-idade da linha de ressonância escolhida;

(iv) sistena de leitura, MUV pede T-ar »m» »çr*i* rr»Au*é» ,ia qual se
lê o deslocamento de uma açulha ou um registrador, no qual uma pena registra um
pico de absorção;

(v) alternador da fonte de luz, que elimina a interferência da luz
emitida vinda da chama.

Cm síntese, no sistema de absorção atômica por chama, a amostra £ ato-
mizada e cada átono permanece no feixe por um curto período de tempo (10* se-
gundos) devido a alta velocidade da chana. O método apresenta as seguintes van_
tagens:

1) t bastante ser.sTvel, vr.i vez que delete itonos no estado fundarsn*

t a l , perrHindo a determinaçlo de eler&ntcs en níveis de pprc.

2) Facilita a análise de vários elerentos sipultanea^ente, ror ser
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altamente específico» eliminando Interferências óticas «traves do uso de Unhas
de ressonância estreitas, bem definidas e características dos átomos a seres
analisados.

Entretanto» métodos de absorção atômica sem usar a chama, tem sido muj[
to empregados nos últimos anos. Dentre estes destacamos a fornalha de grafite»
acessório amplamente utilizado para analise de traços de metais em estudos de
poluição' • • \ que apresenta outras vantagens alem daquelas citadas an-
teriormente:

- a quantidade de amostra a ser analisada é bem menor que na chama (va
ria de alguns microlitros até cerca de nanolitros);

- permite a dosagem direta de amostras líquidas e sólidas de materiais
orgânicos ou inorgânicos;

• é* tao seletivo quanto o método clássico da chama;

- os limites de deteçãc são da ordem de 100 a 1000 vezes mais altos
que na chanu:' '. As amostras são atomizadas num tubo de grafite» permanecendo
no feixe por uc tempo mais longo (-1 segundo), o que aumenta a sensibilidade do
método em compararão com a chama;

- a fornalha t!» grafite, acessório facilmente ajustãvel ao espectrofo-
tórcetro, pode ser acoplado a um sistema de computação, favorecendo os controles
autonstices da temperatura, tnenutenção do gãs e registro dos picos obtidos.
Além disso, o gãs que alimenta o sistema (exemplo: argõnio) não entra no tubo
de grafite, permitindo a aquisição dt resultados reprodutíveis.

Na realidade, três importantes eUpas são envolvidas na determinação
das amostras:

- secagem, controlada pela te-peratura e terr-po estabelecido. Quando
sao empresados solventes orgânicos, que facilrcíníe u-edecerc as superfícies do
tubo <íe grafite, dsve-se pipeter pec^erias porções da solução e proceder a sece-
Sc~. apôs code alíquota
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• destruição térmica da matriz ("charring"), que requer o uso de dife-
rentes temperaturas para cada tipo de amostra a ser analisada. Alguns cuidados
devem ser tontados nesta etapa de destruição térmica, por exemplo, não se deve
escolher uma temperatura muito alta, pois acarretaria perda do elemento em ana*
lise antes de sua atomização. A destruição deve ser completa, sem entretanto
ocorrer sublimaçao ou vaporização da amostra;

- atomização, que normalmente se processa a uma temperatura mais alta
que a da destruição térmica. Cano a atomizaçao interfere diretamente na altura
do pico de absorção, deve-se conservar a mesma voltagem de atomização durante
toda uma seqüência de determinações.

Este método requer grande habilidade do analista para evitar contami-
nação de qualquer espécie, a fim de obter precisão nos result&dos analíticos.

3.3.2. Coleta e analise das amostras de sangue

Considerando todas as vantagens citadas, determinamos as concentrações
de churcbo no sangue através espectrofotometria de absorção atômica com auxílio
da fornalha de grafite.

Coletamos 17 amostras de sangue de pessoas con diferentes profissões
para investigarmos a possível fonte de ingestão de chumbo. As amostras (5 mi ca_
da) foram guardadas em vidros contendo 1 mi da soluç&o anticoagulante (prepara-
da com 12 g de oxalá to de arcõnio, 8 g de oxalá to de potássio, 10 mi de forrcol,
diluídos a 1 litro com água bi-destilada).

Neste tipo de analise, a literatura* ' recomenda o uso tíe uma lanpa-
da corretora de deutcrio, que deve ser adaptada ao espectrofotor.etro, para re-
mover os efeitos de absorções r.ao especificadas (fu-sça produzida no interior
do tubo de grafite durante os estègics de destruição térmica e atonizcção). A
lãnped» facilita a análise direta <J: rcetal na própria ir.etrf2 de sangue e ir.e-
diata identificação do seu pico característico.
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Entretanto, como não dispunhamos deste corretor, e para evitar quais-
quer interferências» empregamos um processo de extração do churobo no sangue,
antes de injetarmos a amostra no espectrofotõmetro. Varias técnicas de oxida»
ção, precipitação e extração são citadas na literatura*56»57'58'59*60*61*62* .
Dentre estas, escolhemos o metoco usado por Hwang1 ) que se baseia na extração
do chumbo com APDC em MIBK.

Para aumentar a precisão no calculo das concentrações do metal, em-
pregamos o método das adições de quantidades conhecidas de uma solução padrão
de Pb (NO-K. Assim, fizemos uma serie de três ou quatro determinações para ca-
da amostra.

Etapas do processo de extração:

I) Colocamos em tubos de ensaio de 15 mi, alíquotas de 0,5 mi de san-
gue adicionando0 0,1 0,2 0,3 0,4 ppm a cada um dos tubos, respectivamen-
te.

II) Juntamos 4 gotas de solução IX de tipol, 1 mi de formaisida, 0,2
mi de solução 23 de APDC em água e 1 mt de MIBK, misturando bem apôs adição de
cada um dos reagentes. Devido a dificuldade de separação das fases, centrifuga-
nos as misturas finais por cerca de 3 minutos.

Foram feitos dois tipos de testes em branco: primeiro examinamos es-
pectrofotometricamente os reagentes sem conter o sangue e em seguida, tonados
uma amostra arbitrária de sangue, procedendo a extração normal. A fase orgânica
(MIBK) foi rejeitada e uma segunda extração foi realizada, adicionando-se ape-
nas APDC e MIBK. Verificamos que as absorções nos dois brancos foram idênticas,
indicando que todo o chumbo existente no sangue tinha sido complexado e extraí-
do.

Embora pequenos, os picos de absorção tíos brancos evidenciaram a pre-
sença cie traços do rcetal nos reagentes. Analisamos separadé^ente, pelo método
da ditij&na, a solução anticoeguUnte que apresentou uir. conteúdo de 0,11 pp.ii de
chunbo.



Depois de extraído o chumbo (presente na fase orgânica), tomamos 60 pt
desta fase (três porções de 20 yi, efetuando a secagem apôs cada adição) e in-
jetamos no tubo de grafite do espectrofotõmetro de absorção atômica (Modelo <03
da Perkin Elmer), munido de um registrador(Recorder 165 da Perkin Elmer). Aco-
plamos um programador ã fornalha de grafite (HGA-70 da Perkin Elmer) para con-
trole das condições de operação descritas abaixo:

Lâmpada de catodo oco

Corrente da limpada

Gás inerte

Fenda

Velocidade

Comprimento de onda

Tempo de secagem

Tempo de destruição térmica

Tempo de atomizaçao

Temperatura de secagem

Temperatura de destruição térmica

Temperatura de atomização

Voltagem de secagem

Voltageni de destruição térmica

Voltegem de atomizaçao

Observações:

chumbo 62927

5 mA

argonio

4

2

2833 8

20 s.

1,5 min.

20 s.

100°C

330°C

1800°C

1,2 volts

1,9 volts

6 volts

•

- 0 chumbo absorve em 2 comprimentos de onda distintos: 2170 e 2333
a última linha de ressonância mencionada, pois lev&~os en consideração o

estudo de í63*

- 0 volume (60 vi) de adestra Injetado foi considerado ideal, basean-
do-se no grafico apresentado na figura 1?. Erftora um volume de 100 vi correipon
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4a • maior altura do pico» achamos conveniente não usã-lo por ser UM volume BUJ^
to grande, o que acarretaria perda de amostra por excessivo umedecinento das
paredes do tubo de grafite. Esta técnica de Injeção da solução I una das «ais
delicadas, pois dela depende a exatidão dos resultados.

- As condições de tempo, temperatura e voltagem nos processos de seca-
gem, destruição térmica e atomizaçao foram determinadas experimentalmente, obe-
decendo as recomendações do catalogo de operação da HGA-70.

3.4. Tratamento dos Dados

3.4.1. Calculo das concentrações de chumbo nas amostras de água e de poeira das
ruas

•Foram -preparadas -soluções ̂ padrões de Pb (NCLK em ígua fei-destilada
contendo 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 e 0,6 ppm de chumbo. 0 chumbo existen-
te, nas soluções foi extraído pelo método da ditizona, empregando-se 20 mi de
CC1. (volume de extração) em todos os casos. As absorbãncias máximas experimen-
tais do ditizonato de chumbo (figura 9) ião apresentadas na tabela II:

Concentração de_
chumbo na solução

100 vig/i * 0,1 ppm

200 yg/i * 0,2 ppm

300 vg/i " 0,3 ppm

400 vg/i * 0,4 ppm

&00 yg/i = 0,5 ppra

600 yg/t * 0,6 ppm

Absorbãncias
experimentais

0,165

0,330

0,480

0,630

0,780

0,940

Absorbãncias (aju£
te pelos mínimos ~

quadrados)

0,170

0.320

0,478

0,630

0,785

0,938



Estes resultados foram usados na construção da curva de calibraçao (f i ,
cura 8)» ajustada pelo nitodo dos mínimos quadrados.

A equação da reta e dada por:

onde

*• absorbancia cm x = 520

a •» coeficiente linear

b •• coeficiente angular

concentração de chumbo na amostra em yg/t

£ [Pb]2 i A5?o • r [Pb] r(fPbJ x AS20)

n r [Pb]2 - (i f b ] ) 2

- r [Pb]r

n r [Pb]2 - ( i [Pb])5

Os valores encontrados foram:

E [Pb] * 21 x IO2

I [Pb]2 * 91 x IO4

« 3,325



55

n « 6 (número de anos trás analisadas para construção da curva de
calibração)

• * 0,016667

b - 0,001536

Cono, durante as analises das amostras de ãgua e de poeira das ruas.
houve variação no volume de CC1. usado para extração do ditizonato de chumbo, a
equação final para o calculo da concentração de chumbo nas anostrás pode ser
expressa da seguinte maneira:

(A520 - 0,016667) x
pb] em yg/t « —*£U

0,030714

x •*• volurce de CC1* usado na extração

Entretanto, verificamos na figura 8 que existe urna peo* ana diferença
na inclinação das retas teórica e experimental,. Por exemplo, se TIOS basearmos
no coeficiente de extinção do chumbo citado na literatura (c * 66500)* ', o

coeficiente angular da reta teórica sera dado pela razão:

66500 x b
c 0,001605

207,2 x IO6

Conparancío os coeficientes angulares teórico e experimental, conste-
tanos que eper.as 95,71' do cnurrbo esteve sendo extraído:

JJSSLSJL , ,00 • 95.7Í
0,001605
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Assim, as concentrações de chumbo nas amostras fora» corrigidas para
este fator. Tarab&n foram feitas correções para o branco que correspondeu a
21 w9/i (figura 9).

3.4.2. Calculo das concentrações de chumbo nas amostras de ar

Apesar de todos os cuidados tonados, os espectros das amostras de ar,
principalrente as de pequeno volume» evidenciaram a presença do produto de oxi-
dação da diti zona na fase orgânica» o que não ocorreu cora as amostras de água e
de poeira» que apresentarão espectros bem resolvidos e característicos do diti-
zonato de chumbo (figura 13).

Assim» tivemos que introduzir algumas correções no calculo das roncen-
traçoes de chumbo:

A430 * cPb x CPb * CP.O. x CP.O.

A520 * cPb x CPb * CP.O. x CP.O.

onde

A430 ' A520 "* a^sorbâncias experimentais do ditizonato de chumbo em

' X * 430 e 520 np, respectivamente.

430 521"1 -
cPb » cPb "*" C0è*'c''6r'*es de wtir»çeo do churr.bo err, 430 e 520 IPU» res_

pectíva.-ente
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Cp Q , Cp Q •• coeficientes de extinção do produto de oxidaçao em

430 e 520 mu, respectivamente

C p b , Cp Q •* concentrações do chumbo e do produto de oxidaçao em

moles/l1tro

Usando as equações citadas» e fácil obtermos o peso de chumbo nas arcos
trás:

peso de chumbo (pg) * 2,072 x 10 x VCC1 x C p b

4

onde

-*• volume 4e .tetnacloreto -de ranhono usado na .extração
4

520

520
cPb *

520
cP.0.
430

cP.0.

520
CP.O.
.430

* A430

v 430
"x cPbcP.0.

0 valor de
520
Kêü* = 0,55
430

cP.0.

foi obtido do espectro dsdo por Sandell* ', reproduzido r»a figura 2. Conside-
remos^: - iííOO cc"'O cita a lit&retura e estinaros o coeficiente de extin*



ção tpk • P d a seguinte relação:

430 m 520 M a 4 3 0
cPb cPb * .520

onde

0,78

representa a razão entre as absorbancias do melhor espectro do diti zonato de
chumbo extraído de uma amostra de ar coletada na Av. Brasil, que não apresentou
Interferência da difeniltiocarbodiazona (figura 14).

Deste modo, substituindo os valores, obtivemos a formula final para o
TalruTo da concentração tfe xhuribo "nas amostras de ar:

^ A520 " °*55 A430
58528,53

3.4,3. Calculo dos rendimentos químicos do processo de extração, nas amostras
de ar

Como nao podíamos traçar uma curva de calibração para as amostras de
ar, usamos a técnica de diluição isotõpica (citada na etapa I do item 3,2.5.2)
para calcular a percentagen de chumbo que estava sendo extraída nas analises.

Citaremos corio exemplo, a ar.ostra de ar do túnel Santa Esrtara, pois
os rendir.&ntos des d&r-eis amostras foram calculados de (r»odo análogo:



60

0,1»

0.50

O.TS

1,00

I . »

l.fO

A - a«a»tra 4* «r (••<>•"• «•!••>•) c»Uta<«
• t A», trttl l

i . antfnta «a Mpal 4* «iltra atada »• tt'«»a
i * i i t t i « a*a I t f (i»»ft am

400 «50 •50 «00 •ao roo
4* tmU)

F I G U R A l 4 » C f p « c f r o t d e d i t i z o n o f o d t c h u m b o



Amostra

Sol. traçado
ra ~

Túnel Santa
Barbara

Cpm • Bg

1530 • 15,0

311* 7.5

Início da
contagem

10,49 h

11,05 h

Contagem
corrigida

317

Contagem
real

•

1014

Rendimento

66.3X • 1,72

A atividade y registrada (pico de 239 KeV) foi corrigida para o back-
ground e para o decaimento radioativo. Enpregantos as seguintes formulas:

Corrigida
.At

onde

212
X -* constante de decaimento do Pb (0,109 x 10

t •+ diferença entre os tempos Iniciais de contagem da amostra e da so-
lução traçadora (em minutos)

Creal * Ccorr1gida x

L~. usado na extração

vcci4
 conlad0

' Rendimento (5)

C j da amostra

(Cp:n - Bg) da solução traçadora

Os erros foran. calculemos de dcordo con a eststTstica de contagem. De-
pois de corrigidas as concentrações psra o "fétor de recuperação", descontados
o branco (fiçura 14) e a quantidade de arruòor adícior.eda.
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3.4.4; Cálculo das curvas de distribuição logarítmica normal e dos histograrcas

No estudo de sistemas naturais e bastante conum a representação de cur
vas de distribuição normal (Gaussiana). Entretanto, era estudos de poluição» por
se encontrar una grande variação nas concentrações dos poluentes» os resultados
sao representados por curvas de distribuição logarTtmica normal.

Neste trabalho, as curvas foram construídas calculando-se o log da
concentração de cada amostra c depois o valor nedio destas concentrações (veja
tabela III que usa os resultados experimentais das concentrações de chumbo en-
contradas nas analises das 20 anostrás de pequeno volume de ar, como exemplo).

0 der o padrão do log dos concentrações e estimado de acordo con a
seguinte formula:

N - 1
r (X - Y)1

once

N •*• número de amostras analisadas

X * log da concentração de chumbo

valor mldio (aritmético) dos X

A distribuição ideal e calculada a partir da equação teórica da Gaus-
siana:

dX exp -
(2r

,2
dX



Tabela I I I • Parâmetros usados no calculo da Curva de Distribuição e do Histo-
grama das amostras de pequeno volume de ar

Concentração de
chunbo

3,3
3,5
4,5
4,9
7,4
8,6
10,0
10,1
10,7
11,0
11,2
11,4

13,0
15,4
19,3
21,0

21.1
27,2
63,7
98,8

•

X « log (concentração)

0,5185
0,5440
0,6532
0,6902
0,8692
0,9345
1,0000
1,0043

1

1,0294
1,0414
1,0492
1,0569
1,1139
1,1875
1,2856
1,3222
1,3243
1,4346
1,8041
1,9948

Y * 1,0929

(X - Y ) 2

0,3300
0,3014
0,1934
0,1622
0,0501
0,0251
0,0086
0,0079
0,0040
0,0027
0,0019
0,0013
0,0004
0,0089
0,0371
0,0525
0,0544
0,1167
0,5057
0,8133

I (X - Y ) 2 * 2,6715



onde P(X) dX e a probabilidade de encontrarmos uma determinada concentração en

tre X e X 4 dX. Os valores de 7 e o são experimentais. Exemplos destas curvas

são apresentados nas figuras 17, 18 e 20 para amostra de ãgua, ar e poeira, res

pectivãmente.

Para as amostras de sangue, fizemos um grafico correspondente a Gaus*

siana normal, onde a abcissa representa a própria concentração de chumbo ( f i -

gura 22).

Desenhamos ainda, nas me s nas figuras, his tog ramas dos resultados expe-

rimentais, para que pudéssemos compara-los diretamente com as curvas teóricas

de distribuição.

Para construir o histograma, escolhemos intervalos de concentração ade

quados, calculando a percentagem de amostras incluídas nestes intervalos. A

ãrea sob cada bloco do histograma ê proporcional ao número de amostras presen-

tes naquele intervalo. Considerando que a área total da Gaussiana seja normali-

zada a 1 , o -eixo das -ordenadas"foi escolhido tie -yeguinte

ãrea total sob m y numero de amostras x largura do

o histograma em cada intervalo Intervalo

« 1 x largura do intervalo

ãrea total sob -a Gaussiana * 1

Deste riodo, nornalizanos o histogrena em relação ã Gaussiana, divi-

dindo a percentages do amostras en cada intervalo pela largura do intervalo. 0

eixo das order.adss foi então escolhido de tal raneira que as alturas dos blocos

correspondesse is percentages reais óts arostras analisadas.
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3.4.5. Cálculo das concentrações de chumbo nas amostras de sangue

Para análise destas amostras» empregamos o método das adições de quan-

tidades conhecidas de uma solução padrão de Pb (N0-)2 . Depois de obtermos o es-

pectro para cada conjunto de determinações (3 ou 4) referentes a uma dada amos-

tra de sangue (figura 15-a) fizemos ura grafico de absorbancia (altura do pico)

x quantidade de chumbo adicionada.

Os pontos experimentais caem numa linha reta» ajustada pelo método dos

mínimos quadrados. Deste modo, fizemos uma curva de calibração para cada amos-

tra (figura 16), calculando a inclinação da reta e sua interseção com o eixo

das ordenadas ^bsorbancias). 0 tecr <Je chumbo no sangue seria dado diretamente

pela interseçE a reta con o eixo das abcissas.

Para evitamos erros na construção dos gráficos e faiseamento na ob-

tenção dos resultados f ina is , estimamos as concentrações de chumbo no sangue

"(ppo)-«trevcs tfo -circulo 'de rezão 'jHef'fiJafao "*" cada caso*

Este método das adições é rápido, o que faci l i ta a analise de um gran-

de número de anostrás durante curto perTodo de tempo. Um outro método de padro-

nização, muito usado neste tipo de calculo, consiste no emprego de uma amostra

de sangue que tenha sido analisada pelo método das adições cono padrão para

analise de outras amostras. Neste caso, a concentração do chumbo é dada pela

formula:

concentração de altura do pico (amostra) concentração de
chunbo na anos tra ««ura do pico {pacrao) chmbo n0 p a d r J o

A figura IS-b apresenta três espectros que correspondem as analises

das seguir.tes ÍÔSÍS orçir.icas:

( i ) ressentes (tipo! • forr.aMdd • APDC) extraTdcs e* MIDK
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(1i) amostra de sangue • antícoaguiante • reagentes, extraídos pelo
«êtodo citado no item 3.3.2. (1* extração)

(iii) 2- extração da mesma amostra (if) con APOC era MIBK

As absorbâncias destes dois testes em branco (i) e (iii) são idênticas
e eqüivalem a 9,5 unidades relativas que foram descontadas dos valores das in*
terseções calcuUdas para cada amostre. Constatamos tanbém, através analise pe-
lo método da diti zona seguida de determinação ótica, a presença de 0,11 ppm de
chuubo na solução anticoagulante adicionada (1 m«). As concentrações finais de
chumbo (tabela XVI) jã estão corrigidas para esta quantidade.



CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4 . 1 . Arcostras de ígua Potável

Os resultados das anal ises das 70 amostras de água seo apresentados na
tabela IV . Incluímos as concentração máximas pe miss ive is recomendadas por vá-
r ios órgãos o f i c i a i s .

4 . 2 . Amostras de Ar

( 1 ) Amostras de grande volune de a r , fornecidas pelo I . E . S .

Os resultados para as 12 amostras (2 amostras de cada estação de co le -

t a , tonadas em diferentes épocas do ano) se encontram na tabela V .

0 conteúdo de ctiunbo f o i determinado diretamente a p a r t i r da absorban-
c ia da solução do d i t i zonato en CC14 num x * 520 py. Não foram f e i t a s correções
para o produto de oxidaçao da d i t i z o n a , urna vez que os espectros foram bem ca-
racterísticos.

0 peso da poeira em cada adestra (colur.a 2) foi fornecido pelo LE.S.

e o velir? de ar filtrado (coluna 3) foi calculado e?a redia entre as leituras

inicial e final do rztiôor de fluxo que acompanhava o co'et&r (?e ar.



Tabela IV - Distribuição das concentrações de chunbo encontradas nos suprfaen*

tros das águas em domicílios na Guanabara

Concentração de
chunbo

0 - 1 0

10 - 50

50 - 100

100 - 150

150 - 200

200 - 300

300 - 400

400 - 500

> 500

f&aero de
amostras

34

9

11

4

2

5

1

2

2

Observações

inclui 3 amostras de água nascente

50 yg/t * nTvel máximo pemrissTvel
recomendado .por FWPC

100 yg/i = nTvel máximo penr.issivei
recomendado por OMS, PHSS

•

una amostras contendo 602 vg/i ou-
tra amostra contendo 1043 yg/t
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Como observado» as variações nas concentrações de chumbo na poeira são

menores que no ar. Assim consideramos que a concentração media por ano na poei-

ra era constante para cada estação e igual ã média aritmética de cada dois va-

lores da coluna 9. As concentrações médias anuais de chumbo para as 6 estações

de coleta forem então calculadas, baseando-se nas concentrações percentuais mé-

dias de chumbo na poeira, consideradas constantes.

Os resultados são apresentados nas tabelas VÍ , V I I , V I I I , IX, X e X I ,

que mostram as médias mensais para concentrações na poeira desde junho/72 até

irai o/73.

Os resultados finais das concentrações médias anuais são resumidos na

tabela X I I . A media geonétrica das concentrações nas 6 estações é 0,81 ijç/m .

( i i ) Amostras de pequeno volume de ar

A tabela XI I I r,.ostra as concentrações de chumbo encontradas em 23 aros,

trás representativas tonadas aonTrei tia rua, en vários locais cía Guantbere.

Devido ao pequeno volume de ar filtrado (vi m ) , as quantidades de po-

eira coletada foram bem mais baixas que as do Item (1 ) ; por isso houve necessi-

dade de fazermos correções para a interferência do produto de oxidação da d i t i -

zona, presente na fase orgânica (CC1-). Verificamos tentem que os rendimentos

químicos são, na maioria dos casos, bem menores que 100* por causa das pequenas

quantidades de chumbo existentes nas amostras.

A tabela XIV resune os resultados finais da tabela X I I I e apresenta

ainda alguns comentários sobre as condições climáticas e de trafego durante ca-

da período de coleta.

4.3. Aros trás de Poeira

Na tabela XV estão os resultados des 15 amostras recolhidas de varies

ruas da Guanabara. A media aritmética das concentrações encontradas é 1,3 yg/g.



Mis de coleta

Junho/72

Oulho/72

Agôsto/72

Setembro/72

Outubro/72

Novembro/72

Dczembro/72

Janeiro/73

Fevereiro/73

Março/73

Abril/73

Maio/73

i

Voluwe de ar
coletado

(m3)

10147

6398

7947

3872

*

4096

5787

10066

4136

5929

8925

6643

Peso total
de poeira

(g)

1,43

0,46

0,70

0,30

-

0,43

0,37

0,84

0,49

0,48

0,51

0,42

Percèntagen
de chumbo

X

0,33

0,33

0,33

0,33

-

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

Peso total
de chumbo
na amostra

4722

1515

2323

990

-

1406

1231

2782

1634

1584

1680

1389

Concentração irsdia
de chumbo no ar

(vg/«n3)

0,47^

0,24

0,29

0,26

-

0,34

0,21

0,28

0,39

0,27

0,19

0,21
4
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Mês de coleta

Junho/72

Julho/72

Agôsto/72

Setembro/72

Outubro/72

Novembro/72

Dezembro/72

Janeiro/73

Fevereiro/73

Karço/73

Abril/73

Maio/73

Volume de ar
• coletado

(n3)

8660

5583

5726

1875

10473

8456

8619

6092

4157

6235

8517

6255

Peso total
de poeira

(9)

1,94

0,66

0,39

0,10

0,76

0,51

0,39

0,74

0,63

0,53

0,84

0,60

Percentagem
de chumbo

X

0,67

d',67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

Piso total
de chumbo
na amostra

(u9)

12985

4415

2653

690

5059

3404

2620

4965

4221

3518

5635

4033

Concentração media
de chumbo no ar

(pg/m
3)

U5o\

0,79 \

0,46 1

0.37 3

0.4B "

o.io 1 |
0.30 7 |

0,82 1 *
1,02

0,56

0,66

0,65^
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Mcs de coleta

Junho/72

Julho/72

Agosto/72

Setembro/72

Outubro/72

Novembro/72

Oezembro/72

Janeiro/73

Fevereiro/73

Março/73

Abri 1/73

Maio/73

Volume de ar
coletado

(m3)

6785

7295

3912

4198

10086

5929

5604

9353

5991

5889

7886

5033

Peso total
de poeira

(9)

0,82

0,89

0,41

0,49

1,00

0,11

0,38

0,79

0.75

0,54

0,70

0,60

Perceniagem
de chumbo

%

0,72

o,h
0,72

0.Í2

0,72

0,?2

0,>2

0,72

0,72

0,72

O,Í2

0,72

Piso total
de chumbo
na amostra

<ug)

5868

6408

2938

3521

7207

806

2750

5688

5400

3859

5026

4349

Concentração media
de chumbo no ar

(W9/"
3)

0,86\

0,88

0,75

0,84

0,72

0,14

0,49

0,61

0,90

0,66

0,64

0,86 J
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Mês de coleta

Ounho/72

j Julho/72
t
Ayosto/72

Setembro/72

Outubro/72

j Novercbro/72

1 Dezembro/72

Jar.ei ro/73

Fevereiro/73

Março/73

Abr1l/73

Haio/73

Volume de ar
coletado

(m3)

3031

8375

8741

4279

10575

7947

7193

8578

5237

5298

5155

4951

Peso total
de poeira

1.21

0,71

0,77

0,53

0,86

0,62

0,67

1.15

0,81

0,83

0,90

0,35

Perèentagem
de chumbo

X

0,72

0,72 .

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

Peso total
de chumbo
na amostra

(«3>

8683

5083

5558

3802

6185

4464

4817

8244

5803

5990

6458

2534

Concentração media
de chumbo no ar

2,27\

0,61 1

0,64

0,89

0,58

0,56

0,67

0,96

1J1

1,13

1,25

0.51
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Mês de coleta

i

Junho/72

Julho/72

Açôsto/72

Setembro/72

Outubro/72

Novembro/72

úezembro/72

Janeiro/73

Fevereiro/73

Março/73

Abri 1/73

Maio/73

Volume de ar
coletado

(m3)

8232

6908

7030

5196

9067

7193

6745

8517

5705

6174

8049

5889

Peso total
de pooira

(g)

3,77

2,57

3,31

5,38

2,91

2,94

4,37

2,67

1,86

1,50

2,07

0,54

Percentagem
de chumbo

%

0,34

b,34

5,34

0,34

0,34

D,34

0,34

0,34

b,34

0,34

0,34

b,34

Peso total
de chumbo
na amostra

(yg)

12804

8738

11492

18292

9904

9999

14848

9064

6338

5114

7052

1846

Concentração media
de chumbo no ar

(ug/m3)

1,56\

U27

1,64

3,52

1,09

1,39

2,20

1,06

1,11

0,83

0,88

0,31
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1 Ncs de coleta

Junho/72

Julho/72

Agôsto/72

Setembro/72

Outubro/72

Novembro/72

Dezcmbro/72

Janeiro/73

Fevereiro/73

Março/73

Abri 1/73

Maio/73

1

Volume de ar
coletado

(m3)

1691

7560

3749

3729

7498

7437

7641

8313 .

1752

4279

7682

5970

Peso total
de poei ra

(9)

0,52

0,86

0,41

0,53

0,64

1,06

0,59

1,10

0,26

0,35

1.27

0,64

Percchtagetn
de chumbo

X

1.24

U24 .

1*24

1>24

1*24

1*24

1.24

U24

1.24

1*24

1.24

U24

Peso total
de chumbo
na amostra

(ug)

6498

10676

5109

6584

7986

13082

7316

13677

3174

4315

15790

7973

Concentração média
de chumbo no ar

(ug/m3)

3,84\

1.41

1,36

1.77

1,07

1,76

0,96

1,64

1,81

1,01

2,06

1,34 ̂
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Tabela XII - Concentrações nêdias anuais de chumbo no ar para 6 diferentes es-
tações de coleta na Guanabara

Nome da estação

Ilha do Governador

Kêier

Centro

Copacabana

São Cristóvão

Maracanã

Kidia geométrica das
6 estações

Concentração media anual
de chumbo (yg/ra )

0.29

0.67

0,70

0.93

*
1.40

1.67

0.81

Altura de coleta (acina
•

do nTvel do chão)

.30 m (coletada num
morro)

-12 o

-10 m

. 8m

- 3 D

- 9m

*
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Tabela XIII - Concentrações de chir-bo encontrada» eo amostras de ar ao nível d« ma

Local tfe coleta

I lha de Paquet!

Rua São Clerente

Rua 19 de farço

Estrada do Galeão

Praça das fcçôes

Rua Sio F— Xavier

Av. Paulo de Fron
t ia

Av. Copacabana

Praça Kaui

Ral. Rondo/24 de
Keio

^Aterro '(EctrfonoJ

Av. Pres. Verças

Largo da 2- Feira

Rua Pinheiro ra-
chado

Av. Brasil

Av. Rio Eríico

Rua Barata Rifceiro

Av. Atliitica/Prin
cesa Isabel *

Túnel Rebcuças

Túnel Santa 63ria
Tê "

Volire de
ar coletado

0,300

0.990

0,720

0,990

0.990

0.990

1.080

1,035

0.300

1,035

0.-590

1.0E3

0.990

0,900

0,300

1,035

0.990

0.990

0,999

0,9(5

fbscrtâncfa

0,98

0,07

0,31

0,10

0.10

0.14

0.15

0,33

0.13

0.34

O.tl

0.34

0,15

o;i6

0.14

0.19

0.18

0,17

0,26

0,40

S2Cru

0,09

0.15

0,32

0.20

0,29

0.22

0,21

0.52

0.17

0.63

0,-37

0.66

0,33

0.50

0,26

0,55

0,50

0,4?

1.27

1.32

Volure
de CCl^

6

8

8

8

10

8

8

8

8

8

10

8

8

10

10

10

10

10

16

16

RencMnrnto
qufnico

54*1.2

9U1.4

74*1.5

100.5*2-

41.5*1.0

31*1,2

«4*1.5

62.5*4.5

105^2,0«*

91.5*2.0

103^2,0"

50,4*1,4

98*2,0

• • •

£9,4*1.4

£5*1,3

48,5*1,0

103*2,5

C6*2,0

Quantidade to-
tal de chrcbo
encontreda

1.0

3.4

3,2

4.8

7.3

8,5

103

10.4

3.2

11.4

11.0

12.3

12.9

13.9

6.6

21.7

20.9

27.0

63,0

93.4

Concentração
de chunbo

no ar

3.3

3.5

4.5

4.9

7.4

8.6

" 10,0

10,1

10,7

11.0

- M *

11.4

13.0

15.4

19,3

21,0

21.1

27.2

63.7

98.8

* Os êrrts Ct tcfíz cor i estatístícs de

• • f.tfi£f,Zf '.Cl iiriíci CO-0

•** As a-,i".>£iiii .'* es:?e e;



Tabela XIV - Valores representativos d» concentrações de cfcttbo * •

nível tfa ma

a»o*trt* tft i r coittadat a*

Local de coleta

Ilha de Paquetã

Rua São Clemente

Rua 19 de Karço

Estrada «o Galeão

Praça das Cações

Rua São Fco. Xavier

Av. Pauto tfe Fronti»

Av. Copacabana

Praça H Í J Í

Kai. Ron{fon/2« de
"Maio

Aterro (Botafogo)

Av. Pres. Vargas

Largo da 2- Feira

Rua Pinheiro Kachado

Av. Brasil

Av. Rio Branco

Rui Barata Ribeiro

Av. Atlintica/PHn-
cesa Isabel

Túnel Re^ovças

Túnel Saice lírtin

Concentração
ém ChurbO

3.3 -

3.5

4.5

4,9

7.4

8.6

10,0

10,1

10.7

11.0

11.2

" . 4

13.0

15,4

W.3

21.0

2K*

27.2

63.7

98,8

Observações

nío tem u r r o s , f©ran coletados apenas 0,3 • de ar

trífeco suave; dia ventoso

> 5090 veículos/hora dão resultados suroreendentenente

. baixos, ras concordances eco a poeira

trãfeço suave; região descarnada; possTvel contribuição

de aviões

edifTcics baixos; dia ventoso

tráfego suave

tráfego intenso; etfifTcios baixos «as sob viaduto

trãfeno suave ( - 3000 veieu1os/hora)

tráfego xoderado (- 4000 vefculos/horaj

trâfeeo intenso

tráfego reeferado; região descartada; vento suave

trãfeço Roderado (- 1200 veicules/hora; rua larca cas

con edifícios altos)

tráfego Intenso; edifícios altos

tráfego eoderado (- 5000 veículos/hora); rua situada cn

tre norros

trãfeço coiertio ( - 10000 veículos/hora)

tráfego intenso, edifícios altos; não havia vento

tráfego moderado a Intenso

tráfego intenso, mas região descanpaCa

, tráfego noderado; vento produzindo moderadas correntes

de ar

tráfeeo intenso (- (003 veícules/ho^a)



Tabela XV - Concentrações de chumbo encontradas em amostras de poeira das ruas

Local de coleta

Ilha de Pequetá
Rua 19 de Março/Ou-
vidor
Rua 1? de f!arço/Pça.
Quinze
Rua São Cristóvão
Rua Figueira de
Kelo
Av. Pres. Vargas/Uru
guaiana ~~
Av. Brasil (Hermes
Macedo)
Rua 7 de Setembro
Av. Copacabana
Rua Barata Ribeiro
Av. Rio Branco (Te£
tro Municipal) ~~
Av. Rio Branco/"ay-
rfnfc Veiga
Av. Brasil (BOB'S)
Túnel Rebouças
Túnel Santa Bárbara

Absorbincia
(520 nw)

0,04

0,32

0,45
0,34

0,44

0,47

0,47
0,50
0,51
0,68

0,69

0,80
0,76
0,80 *

0,98 •

Volume de
cci4
(«)

20

20

20
20

20

20

20
20
20
20

20

20
25
20
20

Concentração de **
chumbo encon-
trada na poeira

(vg/g)

50 ***

> 480 ***

560 J
420

550

580 ***

580
620
636 ***
847 ***

857^
V 927 •**

997 J
1195 ••*
5000 ***
6100 *•*

MÉDIA ARITMÉTICA: 1,30

* Estas absorbâncias corresponden a alíquotas de "\% de solução obtida ^p
tratamento de 5 g de poeira. As denais absorbãncias correspondem a alíquo
tas de 5í.

** Todos os valores obtidos correspondem ã nédia entre duas determinações
*** Estas ccr>:er,tr2çces forar as usadas para estabelecer a relação entre

is <!e ĉ ur.wO no ar e na poeira das ruas



Tabela XVI - Concentração de chtrbo en eratras it sanoue tunano

Ifeero da
•rostra

1

2

3

4

S

6

7

8

»

10

• 11

12

T3

14

15

16

17

Profissão 6os
doadores

estudante

*

serralheiro

•flitar

-

ei litar

DOtorisU(tíxi)

alfaiate

motorista(ônibus)

dotorista(tixi)

eotorista(õnibus)

policial(interno)

lantemeiro

cozinheiro

pintorjpercdes)

eletricista

policial(trânsito)

Sannue
puro

19

23.5

23.5

19.5

21

26

22

30

33

28.5

31.5

26

29.5

33.5

38

34

43

ftbsorbcncia

25.5

28.5

28

23

2É.5

29.5

27.5

34,5

35,5

34

34

32.5

12

41

42

36

45.5

icioncd
0.2

28

34

33.5

27.5

31.5

34

29

39

39.5

36

37,5

35.5

* , 5

«4.5

46

40,5

SO ,5

relativa
M ao sa

0.3

34

39

37.5

29.5

3«.5

-

31.5

-

46,5

40.5

44

38.5

O

<6.5

50

43

*

n»«ue (pra)
0.4

-

43

-

-

37.5

-

-

-

-

40.5

-

49

-

-

*

Inter-
seção

•

W.5

23,7

23,5

19.7

21.9

25.8

23.0

30.0

32.0

29.0

30.6

27,6

28.9

35.6

38.0

33,7

42,6

Incli-
naçio
da reta

47,5

49.5

47.5

34.5

41.0

40,0

30.0

45,0

44,5

38.0

41.0

35.0

34.0

36.8

40.0

31.5

37.5

[ P b ] -
no sannie

(PPn>*

0.10

0.18

0.18

0.19

0.19

0.30-

0.34

0.34

0.39

0,40^

0,40

0.41

o.«s_-
0.60

0.60

0.C6

0,77

* Os trancos (9,5 uniiííes relativas) forar suttra^dos das interseções.

** Estas concentrações finais já estco corriçidis para a quantidade de chtnbo (0,11 pon) pre-
sente no antfcciçulante.



4.4. foostras de Sangue

A tabela XVI apresenta as concentrações de chumbo encontradas nas 17
amostras de sanrue humano analisõdas. Dois fatores de correção foram introduzi-
dos: um para a contribuição dos reagentes e outro para a do anticoagulante.

0 valor itedio das concentrações corresponde a 0,38 ppm.
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CAPÍTULO Y

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Amostras de Kgua Potável

Na tabela IV vemos que 31 das 67 amostras (462) recolhidas de dcraicT-
11 os part iculares, apresentaram concentrações abaixo de 10 y g / i (0,01 ppn); en-
t re ten t o , os encanamentos destas casas nao são de chumbo. As 3 amostras de água
nascente tat&ém continham menos que D,'01 -ppn ide chunbo.

Nas outras 36 amostras (555 do t o t a l ) , os conteúdos variaram de 10 a
1000 pg / i (0,01 a 10 ppm), sendo 165 v ç / i , o valor médio encontrado. Destas 36
amostras, 16 (441) excederam o valor de 100 »g/t que corresponde ã concentração
máxima perrcissivel adotada pela OKS e 27 (75%) excederam 50 yg / i que é* o valor
recomendado pela FV.PC (Estados Unidos) para a ãgua usada em processos agrícolas
e para consumo diár io do homem. Em todos estes 36 casos de concentrações supe-
riores a 10 vg / i t constataros que as residências possulan encanamentos de chun-
bo.

. As quantidades mais altas foram encontradas em casas com mais de 25
anos, Indicando que a Idade dos encanamentos também é um fator Importante, pro-
vavelmente devido a formação de carbonates básicos de chumbo que são mais solú-
veis que o próprio fretai .

A ficura 17 representa ura distribuição locontnica norrel (linha che-

ia) calculada teoricamente tesca^c-sc r.es 36 arestras contendo churbo. Tr4;cu-

se tanber. um histograr.a dos resultados experimentais (linha tracejada). 0 valer
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mais provável corresponde a 102,5 vg/ t , sendo o desvio padrão Igual a 2,6 ;

68.3Í das amostras são encontradas entre 40,1 e 262,0 pg/t. As linhas vert i -

cais (a) e (b) representam as concentrações máximas nennissTveis adotadas pela

CIS (100 yg/t • 0,1 ppm) e pela FWPC (50 yg/i • 0,05 ppm), respectivamente.

A fonte natural de chumbo nas ãguas ? o solo com o qual a ãgua entra

em contacto. Nos oceanos, ultimamente, os compostos de chumbo tem sido lançados

a uma taxa de 1,7 x 10 g/ano' K Aproximadamente 3,7 x 10 i / ano são lança-

dos dos rios para os oceanos. Também a ãgua das chuvas podem transportar sioni-

ficantes concentrações do chumbo existente no ar. 0 conteúdo médio de chumbo

por ano nas ãguas das chuvas coletadas em 1968 - 1969 em 16 estações da Rússia

foi 5,5 ug/£, havendo uma variação tíesd? 1,0 até 48,0 . . « / • * 6 5 '

Outra fonte de chumbo na ãgua decorre do uso de encanamentos de chumbo

ou de soldas ds chumbo en encanamentos de ferro galvanizado. Este problema de

soidaoem é muito comun no Reino Unido. Por exemplo, o conteúdo médio de chumbo

encontrado na ãçua potável em Glasgow i 160 v ç / i , os resultados variando de 20

a 350 pç/i* ' .Tstas concentrações são comparáveis aos nossos resultados.

Assin podemos concluir que o chumbo presente na ãgua potável da Guana-

bara é qusse Que exclusivamente uma conseqüência do uso de encanamentos de chin

bo no sistema do abestecirnento das casas. Não e um problema geral da população,

pois atualmente não são méis usados encanamentos deste metal. Entretanto, as

pessoas que moram em casas mais antiças, ainda com este tipo de encanan«nto,

continuam expostds a altas concentrações de chumbo.

Vários países encontraram dificuldades en estabelecer Cf1? de chumbo na

ãgua potável, mas alguns coro Trança e Estados Unidos já adotaram seu redrão de

100 yg/ f . , valor este também aceito pela OMS. 0 problema de definir a CMP nur.a

determinada reoião se relacione ao consumo radio diário naquela reeiao. Consi-

dera-se cc-i/^ente que a incesteo média de Hquidos oor un ddulto é de 1,5

i /dia' ' . Nun clira tropical cor.o o da 5uan?bar£, a rédia e UP- DOUCO rais si-

ta , talvez 2 a 3 vezes r.aior nos neses de verão. Ncs parece portanto Que, u*a

menor Cf;? seja r.cis adequada que o valor de 100 wç/t, adotado er raises de c l i -

ma rais te~;erado. Se, por exorplo, fesse ad&tado o Ur i te de 50 wç/t r.a Guana-

bara, çrerde parte das essas corr encararíotos de churòo excederiam esta conecn-



tração,

5.2. Amostras de Ar

A figura 18 apresenta uma distribuição log a rítmica normal (linha che-
ia) calculada teoricamente con os resultados finais das analises das 20 amostras
de pequeno volune de ar (tabela XIV). Traçou-se também um hfstograma dos resul-
tados experimentais (linha tracejada). 0 valor nt£is provável, baseado na curva
Gaussiana, corresponde a concentração de 12,4 yg/m e o desvio padrão i, 2,4,
tal que 68,31 das amostras devem apresentar níveis de chumbo entre 5,2 e 29,4

3

A observação minuciosa das tabelas XII e XIV evidencia que as concen-
trações de chunbo encontradas nas amostras de ar ao nível da rua são muito ciais
altas que &s concentrações médias anuais (aproximadamente de um fator de 10 nas
nedias)•

A figura 19 irostre cs valores esticados para concentrações médias anu-
ais em 6 diferentes estações de coleta na Guanabara (Indicadas por setas). A
fim de que possamos fazer comparações, resultados análogos obtidos em cidades
dos Estados Unidos são tanbên apresentados nesta figura (curva A, para regiões
suburbanas e curva B, para regiões centrais)* '.

Es lã ben» claro que os nossos resultados (6 estações de coleta) apreser*
tan ur.ô distribuição mais semelhantes a curva encontrada para as regiões cen-
trais do que a de regiões suburbanas. Na realidade, os valores médios são ex-
tremamente semelhantes para os dois conjuntos de dedos: 0,82 ug/m para cidades
dos Estados Unidos e 0,81 wg/m para a Guanabara, A conclusão que podemos tirar
disto eque o problema da poluição a unosferica causada pelo chumbo i tão sírio
na Guanabara quanto o I em qualquer outra cidade de um país igualmente Indus-
trial.

A distribuição loQàrTtrcica nonr.ai das concentrações de chu-bo nas 20
anostras de ar coletadas ao nTvel da rua (ficara f£) í ta-t&Ti apreser.teía na
figura 19, Looo observados C,ÜÉ estas concentrações são r.jito tr.&ís altas
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FIGURA 19- Distributee*» de conccnfroçõe* de chumbo no «r «m diferente»
regiSes

Curvo A'Mtdios onuoii poro 31 ittoçSts tfe coleto (regiões «uburboftoi
do> Cttodat Unídoi)

Curvo B- Médio» onuoi» poro 132 c«foçõ«t de co[eto(reqiõcs de centros
de cídodes dos Esfcdos Unidos).As setos Indicem dodos se*
melhonfes cncontrodss em 6 estocões de ecleto no Guono&oro

Curvo C- Disirituiçõo logon'tmico normol {tiçjroZ) correspondente * 20
omotUot de or oo nível de ruo, coietodos no Guonoboro

»
As llnnos verficois Jrocejodes indícom limites legais de concentrações
de chumbe no or, odototfcs por oiçjns pa'»e»:

(i) 0,7 lifi/r.3 (Ri i f lo, Tcrtcctíe^çuío)

(iii) 2O,OiioVir.3 (Ccreíó)
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do que 10 vezes en; media) do que as madias anuais (tabela XII). Este fenômeno
foi também observado em outros estudos* ' ' '. A explicação ê que provável,
isente a maior fonte de chumbo no ar é a fumaça de exaustão dos veículos» que
contem compostos orgânicos e inorgânicos do metal.

As médias anuais (tabela XII) são baseadas em amostras tomadas de al-
titudes variando desde 3 ate 30 metros acina do nível da rua, enquanto que a
altura médias das 20 amostras ao nível da rua i cerca de apenas 1 metro. As di-
ferenças em concentrações encontradas podem ser devidas a incompleta mistura
das partículas suspensas no ar, ou â rápida precipitação das partículas que cqn
tem chumbo.

Não foi possível estabelecermos uma relação direta entre concentrações
de chumbo e a densidade de tráfego: existem muitos fatores que podem alterar
estes níveis como por exemplo, o movimento das correntes de ar, as alturas dos
edifícios adjacentes ao ponto de coleta, as condições climáticas (chuva, nevo-
eiro, inversões de temperatura). Sabe-se que a temperatura atmosférica normal-
mente decresce con o aumento da altitude. Algumas vezes, urna canada de ar quen-
te se sobrepõe a outra camada de ar frio criando o fenômeno da inversão de tem-
peratura, a algumas centenas de metros acima do nível do chão. Quando ocorre e£
ta Inversão, a difusão do ar nas canadas atmosféricas superiores é inibida oca-
sionando a concentração des poluentes nun; limitado espaço de ar e aumento dos
níveis de chumbo. Baixas concentrações são observadas durante períodos consecu-.
ti vos de chuvas ou de ventos. A chuva remove os aerossóis de chumbo da atmos-
fera, nas suas taxas aumentam rapidamente depois que a mesma cessa.

Daí ser difícil estimarmos o grau real de exposição da população, pois
para tal teríamos que investigar separadamente a Importância relativa de cede
um destes perlretros citados.

1 A figura 19 ainda mestra vários liir/tes legsis de cor>cêntr*çce$ mãxi-
iras pemissíveís ce chumbo no ôr, adotados por outros países (linhas verticais
tracejadas). A tateia X/lI resume as concentrações atresfericas de churbo em
diferentes lucres, conferee cits a literatura í 7 O f 7 1 | 7 2 > 7 3 t 7 4 f 7 5' 7 6 f 7 7 > 7 £ ).

0 limite de 0,7 pg/n , médio tíe 24 horas, corresponde ao valor ir.fix1r»o
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Tabela XVII -

Concentração
de chinbo

0,0002

0,0005

0,001

0,004

0,008

0,07

0,32

0,42

0,7

4$

2.0

2,0

2,1

3,5

3.2

5,4

5,0
10,0

20,0

25,0

71,3

200,0

Concentrações de <

PerTodo médio
de coleta das

amostras

•

-

-

1 ano

1 ano

1 ano

1 ano

1 ano

24 horas

40-dies

90 dias

-

1 ano

1 ano

24 horas

24 horas

30 dias

8 horas

30 minutos

-

-

8 horas

chunbo no ar e» diferentes locais

Observações

Kovaya 7emlya, Russia, 1966 (72)

Thule, Groenlândia, 1965*73)

Oceano Pacífico, 1967*74)

Polo Sul, 1971*75)

White Mountain, California, 1971*76*

Laguna KounUin, Califórnia, 1971*76*

Tashkent, Rússia, 1965*72>

La Jol la. Califórnia, 1971*76*

Limite para a população global - Rússia

<Lfot*e «pane «a -população global * -Califórnia

Limite psra a população global - Estados
Unidos

Limite recomendado pela WS

San Oieco, Califórnia, 1971 ( 7 6 )

Warwick, Inglaterra, 1965-66*77)

Fleet Street, Londres, 1952*78*

Fleet Street, Londres, 1971*78 '

Montana e Pennsylvania, Estados Unidos

Limite para exposição indústria! - Rússia

Limite^rara a população global - Ontario
(Canada)

Lcs Ar.jeles, Califórnia, 19£2*79>

Los Angeles (reoistratfo durante conoestio-

nar.er,to <íê trãfeço, 1962)(79^

Lír.ite nio oficial para exposição Industri-

al (Rússia - m 6 ) ( 8 0 )



permitido na Rússia e Tchescoslovãquia. Ambos OS paTses proibira*» o uso do
chumbo como aditivo na gasolina. A maioria das médias anuais encontradas na Gua
nabara excedem esse valor,

0 limite de 5,0 vg/m , médio de 30 dias, foi adotado por dois lugares
(Montana e Pennsylvania) nos Estedos Unidos. Nenhuma de nossas médias anuais
são mais altas que este valor, mas uma grande parte (80*) das medidas feitas ao
nTvel da rua são superiores ao limite de 5,0 pg/m • Entretanto, nossos resulta-
dos não podem ser diretamente comperados a este valor, uma vez que nossas amos-
tras foram coletadas por 90 minutos.

0 limite de 20,0 ng/m , médio de 30 minutos de coleta, foi adotado por
Ontario (Canada). Este ê diretamente comparável as nossas analises e verifica-
mos que 25* de nossas amostras ultrapassam este valor.

Todos os limites acima citados são aplicáveis ã exposição da população
global, enquanto que o limite de 200,0 pg/m corresponde a um padrão de segurar)

industrial. Níveis xte.xhunbo.acima deste valor podem ocasionar danos perma-
nentes, (I'.esno se a exposição for durante curto período de teropcr23'. Evidente-
mente» este limite não se aplica ã exposição da população en geral; contuco de-
vemos enfatizar que duas de nossas amostras, as dos túneis Rebouças e Senta 6a£
bara (tabela XIV) representam recordes mundiais, pois suas concentrações se
aproximam bastante deste limite, mesmo sob condições nonr.ais de tráfego.

5.3. Amostras de Poeira

Os resultados das 15 amostras de poeira das ruas, resumidos na tabela
XV, são vistos no grafico da figura 20 que representa uma distribuição logarTt-
mica normal (linha cheia) calculada teorícarente, acompanhada de m histogram
dos dedos experimentais (linha tracejada). Vesos que a concentração rcais prová-
vel, de acordo cor< a Geussiana i 1132 yg/g e o desvio padrão, 2,3. Assim 6c,3*

anos três estão entre *S3 e
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Correlação entre concentrações de cftuabo no ar e na poeira;

Comparando as figuras 18 e 20 venos que os desvios padrões para os
dois conjuntos de resultados são razoavelmente senelhantes:

amostras de pequeno volume de ar o « 2,37

anostrás de poeira das ruas o • ?»34

Isto nos sugeriu que deveria existir uma correlação entre estes dados.
Outra evidencia mais significativa pode ser obtida pela comparação dos 8 luga-
res coincidentes de onde foram coletadas amostras de ar e de poeira. As concen-
trações encontradas são apresentadas na tabela XVIII. 0 resultado da Ilha de
PaquetÃ não foi considerado para o calculo da correlação, tendo em vista a gran
de probabilidade de erro envolvida na medida da concentração de chumbo no ar,
devido ã pequena quantidade de ar coletado (0,3 m ), e o fato de termos usado
um papel de filtro de fibra de vidro (nas demais amostras usamos um papel de
filtro de triacetato de celulose) acarretou unia grande correção para o branco.

Supondo que a relação entre as concentrações de chustbo nas amostras se
ja:

[ar] « a x [poeira]

onde

[ar] •*• concentração de chumbo no ar

[poeira] •» concentração de chumbo na poeira

c possível de te minamos os valores das constante a e b, por intermédio do grá-
fico "log-log" mostrado na fiçurò 21.

0 coeficiente de relação r entre os dedos deste çrôfico foi caleuledo
por ir.? todos padrões^79). 0 valor oi tido foi 0,Sí9 indicando que há realr.er.te
rra correlação CO.TI linite de confidencia (pretabilidade) superior a 95,95.



Local de coleta

Hha de Paquete

Rua 19 de Março

Av. Copacabana

i
Av. Pres. Vargas

i

Av. Brasil (BOB'S)

j
! Av. Rio Branco

Rua Barata Ribeiro

! Túnel Rebouças
i

; Tune) Santa Barbara

Concentração de
chumbo no ar

(un/m3)

3,3

4,5

10,1

11,4

19,3

21,0

2M

63,7

98,8

Ion10[ar]

0,518

O.Í53 .

1,004

1,057

1,286

1,322

1,324

1,804

1,995

Concentração de
chumbo na poei-
ra (MO/<J)

50

480

636

580

1195

927

847

5000

•
6100

log10 [poeiraj

1,699

2,268

2,804

2,763

3,077

2,967

2,928

3,699

3,785

3
5

3

l



97

too MOO MAM r i

rtta

4*

•a trata4a 4a rafa
4a «arratafla

aaataa aiaartaiafala

4«t*la aa4ria «-« «•tficiaMa a»f»lar 4a rata

limit• 4a «Miialttia 4a t»rfl*%l*

F I G U R A 2 1 . Corr|!oç3v « n t r t ; í t t it c^ufT•^e no or • no ps«i'O dot



90

A reta de correlação (Unha cheia) foi ajustada pelo método dos míni-
mos quadrados» obtendo-se a seguinte relação:

[ar] « 0,021 x [poeira]0»968

ou

log [ar] « - 1,685 + 0,968 log [poeira]

0 desvio padrão da inclinação desta reta ê 0,131 (figura 21). Foram
traçadas duas retas (linha tracejada) que correspondem ao possível desvio envol^
vido na inclinação. As curvas assintõtices (linha fina) as retas de inclinação
mínima e maxima ajudam a interpretação do limite de confidencia da correlação.

Verificamos que o valor 0,968 +, 0,131 (onde 0,968 I o coeficiente an-
gular da reta) inclui ovalor 1,000. Isto significa que ha uma grande probabi-
lidade de existir uma proporção direta entre as concentrações de chumbo no ar e
na poeira das ruas.

Esta relação poderia ter sido melhor estabelecida se realizássemos um
maior número de medidas, coletando as amostras de ar por um período de tempo
mais longo que 90 minutos. Naturalmente nao podemos esperar uma correlação mul-
to precisa entre as concentrações no ar e na poeira, mesmo tomando uma amostra-
gem maior. Sempre ocorrerão variações nas taxas de precipitação das partículas
que contem chumbo, suspensas no ar, e na taxa de acúmulo de poeira, que depen-
derão das características do local de colete. Entretanto, hã uma certa vanta-
gem em estabelecermos tal correlação. A medida das concentrações do metal na
poeira constitui um método mais rápido e prático para investigação do problema
da poluição atmosférica num determinado lugar.

5.4. Amostres de Sancue

Na figura 22, veros a Unha cheia represent .r.do a Gsüssíar.a norr.al
(sem ser logôrTtrcica) calculada a partir dos dedos obtidos para as 17 arrostrjs
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de sangue examinadas, e também o histograma normalizado dos resultados experi-
mentais (linha tracejada). 0 valor mais provável» que corresponde ao pico da
Gaussiana, 0,38 ppmt é igual â média aritmética das concentrações de todas as
amostras» uma vez que a curva não é logantmica. 0 desvio padrão eqüivale a
0,19 pptn, significando que 68,31 das concentrações encontradas estão entre 0,19
e 0,57 ppn. Este grafico ainda mostra os limites de toxidez propostos para cri-
anças e adultos.

Considerando que o conteúdo de chumbo no sangue constitui uma medida
direta no diagnostico do envenenamento, vários estudos foram realizados em ou-
tros países, procurando estabelecer limites de toxidez. Por exemplo, no Reino
Unido, investigações sobre concentrações do metal no sangue de crianças aponta-
ram conto valor médio encontrado 0,40 ppm. Entretanto, o limite considerado pe-
rigoso para crianças é de 0,25 ppnr '. Uma pesquisa realizada com um grupo de
crianças em Manchester (Inglaterra) revelou níveis de 0,02 a 1,05 ppm, com um
valor médio de 0,31 ppm; 282 destas crianças apresentaram concentrações superio
res a 0,36 ppnr ' e 17%, acima de 0,50 ppm' '• Nossos dados não podem ser com
parados~a .estes-,-uma *ez ̂ que-coletamos .amostras -apenas de adultos.

Outro levantamento feito em habitantes de Filadélfia (do sexo mascu-
lino - figura 1) mostrou que moradores de subúrbios apresentaram concentrações
em torno de 0,15 ppm e em moradores do centro da cidade, mais expostos ã polui-
ção atmosférica, elas atingiram 0,21 ppiír '.

A nossa pesquisa, en moradores da Guanabara do sexo masculino, demons-
trou uma concentração média (0,38 ppm) bem superior I esperada, o que de certa
forma nos surpreendeu, pois sabemos que acima de 0,20 ppm ja ocorrem distúr-
bios netabõlícos no homem. Conforme os resultados da tabela XVI, vemos que as
concentrações variam desde 0,10 ate 1,77 ppm. Tentando correlacionar os valores
obtidos con o tipo de profissão dos doadores, encontramos que a menor concentra
ção (0,10 ppm) foi a de urc estudante, enquanto que a maior corresponde a de um
policial de tráfego (0,77 ppu), Este valor está ber. próximo do limite cie 0,80
ppn, écirs do qual há grande risco de dsne perr.èr.er.te ao indivíduo* ' . A arres-

tra de Sâr>cue de um pintor de p2rç-ds-s tarbêm ecusou uir alto nível de chumbo

(0,60 Pr>tf). íxs^ir.aros quatro 6~z%Ui% de Tiotorfstas de %i\\ e de Ônibus que

apresentaram urc conteúdo r.édío de 0,39 ppm, superior Ó0 encontrado para r?c-tori£
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tas de taxi em Londres (0,29 ppm). Na realidade, 231 das amostras por nos ana-
lisadas excedem o limite porposto de 0,50 ppn, comparadas a 1,5% das amostras
de Filadélfia.

A ocorrência destes altos valores nos sugere que talvez haja erros en-
volvidos en nossas analises como:

(i) possibilidade de que as amostras não sejam representativas, pois
quase todas as profissões dos doadores são sujeitas a grande exposição do chum-
bo.

(ii) possibilidade de obtermos mais interseção ou menor inclinação das
retas de calibração usadas no calculo das concentrações. 0 único meio de confe-
rirmos a veracidade de nossos resultados seria empregarmos outras técnicas (exen
pio: extração com ditizona e determinação Õtica) que não a absorção atômica;
entretanto, isto requer o uso de grandes volunes de sangue (~100 mi), o que di-
ficulta o trabalho.

Para que tivéssemos una idéia real da correlação entre as taxas de
chumbo no sangue e as profissões de seus doadores, a fim de revelarmos a exten-
são do problema da poluição na Guanabara, seria necessário investigarmos mais
detalhadamente as concentrações de chumbo numa fração representativa da popula-
ção. Tonando por base os dados revelados neste trabalho, concluímos que seria
útil a realização de um estudo mais completo.
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CAPITULO VI

CONCLUSÕES

Hi todos expennentai s

(1) 0 método da di ti zona citado por Sandelr ' e por nós modifica-
do, apresentou grandes vantagens em análises de pequenas quantidades de chumbo,
principalmente porque minimizamos a interferência da difeniltiocarkodiazona
através do uso de uma técnica de pré-extração e do método de correção dos es-
jiertros.

( ü ) A medida do rendimento quTmico do processo de extração, através
una técnica de diluição isotõpica, facilitou o cálculo das concentrações de
chumbo nas amostras.

(Iii) A espectrofotnetria de absorção atômica com o emprego da forna-
lha de grafite foi realmente o método mais sensível para determinação de con-
centrações de chumbo no sangue tão pequenas cuanto 0,10 ppm, pois requer o uso
de apenas alguns rcicroiitros de amostras para as análises.

Água potável

Verificados çue na Gj&r.2bsrô, o chu~bo existente na água potável e qu£
se exclusivamente devido to uso de encanamentos <*e ctebo. Nos dazicTlios co."
este tipo (íe er.car-ar.ento, há çra-.ríe protcbil*'d5^e (55S) tíe qje es ccr.:ertrd;"?s
de c^ur'^o cxcêdar. 100 pg/if lirite rã>.1ír.o perr.íssTvel recoren'scio pela
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Ar

(1) As concentrações médias anuais de chumbo encontradas no ar sío
bem semelhantes aquelas de cidades dos Estados Unidos. A média para as 6 esta-
ções de coleta na Guanabara foi 0»81 yg/n <
132 regiões centrais de cidades americanas»

3 • 3
ções de coleta na Guanabara foi 0»81 yg/n comparada a media de 0,82 ug/m em

(ii) As concentrações ao nTvel da rua foram muito altas e correspon-
deram a uma media geométrica de 12,4 pg/ia para as 20 amostras coletadas. Além
da densidade de tráfego» fatores COMO altura dos edifícios adjacentes ao ponto
de coleta e movimentos das correntes de ar são muito importantes na interpreta-
ção destes resultados. Foram observadas concentrações muito altas no interior
dos túneis Rebouças e Santa Bárbara, que se aproximaram do limite máximo permi-
tido para exposição industrial.

Poeira das ruas

A distribuição dos resultados encontrados para as amostras de poeira
foi bem semelhante â'das anos trás de ar ao nível da rua. sugerindo a existência
de uma correlação entre estas duas distribuições. Na realidade» apôs examinar-
mos os 8 lugares de onde foram coletadas amostras de ar e de poeira, encontra-
mos 92,9% de probabilidade de ocorrência de tal correlação. Apesar dos erros
envolvidos, existe uma proporcionalidade linear entre concentrações de chumbo
na poeira depositada e no ar. Esta relação poderá ser obtida com maior preci-
são» coietendo-se um maior número de amostras de ar por um período de tempo mais
longo que 90 minutos.

' Ha uma grande vantagem de obterros esta correlação, pois a coleta e
análise das amostras de poeira são anbas irais fáceis do que para amostras de ar,
corstitüir.co ur. método rápido de ír.vestissçFo do profcTer.a ds poluição atmosfé-
rica pelo Qhj-lz n-r-.ê det&rr.ir.èds região.
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Não podemos comparar diretamente os nossos resultados com os de outros
estudos» pois analisamos um numero bem reduzido de amostras. Observamos que a
media dos níveis de chumbo encontrados nas 17 amostras de sangue analisadas
(0,36 ppm) esta bem próxima ã concentração na qual sintomas de toxidez se tor-
nam aparentes nos indTviduos (0,50 ppm). Verificamos também a existência de uma
relação entre os níveis de chumbo no sangue e a profissão dos doadores. Isto t
de grande utilidade, uma vez que a concentração deste poluente no sangue repre-
senta o método mais preciso no diagnostico do envenenamento.

A poluição ambiental causada pelo chumbo, numa comunidade urbana tao
grande quanto a da Guanabara, requer um estudo extensivo focalizando as varias
fontes de ingestão e abrangendo uma apreciação estatística do conteúdo de chum-
bo no sangue dos habitantes. Apesar do nunero de amostras analisadas ter sido
pequeno, nossos resultados demonstraram ser suficientemente representativos, per

m

nitindo comparações com dados semelhantes de ãreas urbanas em outros países.
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APÊNDICE

SÍMBOLOS E ABREVIAÇÕES

APDC - amÔnia - pirrolidina - ditiocarbamato

CMP - concentração maxima permissTvel

) DDT - did oro - difenii - dicioroetileno

.Fk'PCA's - Federal -Water Pollution -Control Act'*s (U.S.A.)

I.E.S. - Instituto de Engenharia Sanitária

Hg Oz - dl tizona

M (H Dz) n- ditizonato do metal M

MIBK - iretn - isobutU - cetona

OMS - Organização Mundial de Saüde

PHSS ' - Public Health Service Standards (U.S.A.)

Pb (tt)4 - chjrbo tetrsetUa

Pb ( K Ô ) 4 - chjrbo tetrer.et1la

? 0 7 nPb - cstôdc 1sor,6ríco (r-etêestívei) do nudTdio ? 0 7Fb
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T.I. - transição Interna

WHO - World Health Organization

- aproximadamente

X - comprimento de ondp-

c - coeficiente de extinção


