
 

 

 
 

ANALISANDO VALORES NEGATIVOS DE 
CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR AMBIENTE 

(Tradução de um trabalho publicado pela Thermo) 
 

1) Introdução 
 
De maneira diferente dos poluentes atmosféricos gasosos, as partículas no ar ambiente (MP - 
material particulado) podem ser heterogêneas. Podem consistir, por exemplo, em um ou mais 
elementos (metais pesados, como chumbo, cádmio, carbono e minerais), compostos inorgânicos 
(sais) e componentes semivoláteis (carbono orgânico e aerossóis secundários tais como nitratos 
e sulfatos, água). As partículas podem também existir em estado sólido ou líquido ou numa 
mistura de ambos. O MP é com frequência higroscópico, com grande afinidade por água na 
umidade relativa ambiente de 75-80% ou maior, mas retida com firmeza inclusive com 
umidades relativas menores que 30-35 %. Em geral, as partículas finas (tais como MP2,5 ou 
menores) são mais voláteis que as grossas. Estas características altamente complexas são as que 
levam a uma dificuldade profunda na quantificação consistente de MP sob condições na 
poluição do ar. O desafio é fornecer uma medição de MP sob condições termodinâmicas bem 
definidas (temperatura, pressão, velocidade na face do filtro, umidade relativa). 
 
O Monitor TEOM é um instrumento muito especial que é capaz de fornecer uma alta resolução 
temporal da medição de massa sob condições termodinâmicas específicas. O seu sensor de 
massa pode diferenciar mudanças na massa, da ordem de uns 10 nanogramas, ou seja, três 
ordens de magnitude melhor que uma balança de laboratório. Porém, diferente da balança de 
laboratório, o monitor TEOM fornece uma medição praticamente em tempo real da 
concentração de MP. 
 
Amostradores gravimétricos, tais como o AGV PTS (Hi–Vol), AGV MP10 e Partisol, têm sido 
usados historicamente para fornecer dados diários de concentração de MP. Estes amostradores 
são uma parte do método de referência que tem sido definido mundialmente por vários órgãos 
ambientais (tais como a EPA nos EUA e o CONAMA no Brasil) no mundo. Esta metodologia 
de referência, contudo, não usa condições termodinâmicas consistentes para a amostragem e as 
medições (condicionamento e pesagem). Por exemplo, durante a amostragem, as condições 
termodinâmicas no filtro (e no MP já coletado) variam com as condições ambientais. 
Posteriormente o filtro é equilibrado em condições termodinâmicas diferentes (tipicamente 
temperatura da sala e umidade relativa baixa) antes de ser pesado. A concentração média de 24 
horas de MP é uma média de 24 horas resultante desta metodologia. 
 
Seja usando um TEOM ou um amostrador gravimétrico, sempre haverá a ocorrência de 
dinâmica nos filtros. Em que consiste a dinâmica no filtro? Segundo apresentado acima, as 
partículas no ar são com frequência uma mistura complexa de componentes voláteis e não 
voláteis. Quando estas partículas são coletadas num filtro, sua massa pode ser influenciada pela 
interação com gases presentes no ar (tais como gases ácidos ou vapor de água) ou por outras 
partículas no filtro de ar sendo amostrado, e inclusive pelo próprio meio filtrante. As condições 
termodinâmicas do fluxo de ar sendo amostrado e que rodeiam o filtro influenciam o grau no 
qual estas reações podem ocorrer. Todos estes processos definem a dinâmica do filtro e podem 
resultar num componente artefato positivo ou negativo da concentração mássica de MP. Quanto 
maior a resolução temporal do sistema de medição de MP, mais fácil e melhor poderá ser 
observada a mudança da concentração mássica de MP. 



 

 

 
As informações apresentadas nos parágrafos acima fornecem a base para a compreensão dos 
fundamentos do comportamento do MP. Além do mais, nos permitem entender porque vários 
métodos de medição de MP podem gerar medições diferentes das mesmas partículas no ar 
ambiente. 
 
2) Discussaõ – Concentrações Mássicas Negativas  
 
Números negativos para a concentração mássica de partículas vão contra o bom senso. Sempre 
existem partículas no ar, e, portanto, como podem ser “medidas” como concentrações 
negativas? São compostos antimatéria? Obviamente não! Os métodos oficiais e regulamentados 
para a determinação de concentração de MP no ar são definidos para serem um “indicador” do 
MP no ar. Os padrões legais são então baseados nesta medição indicadora. Deve-se observar 
que a medição do indicador PM é definida e não baseada em considerações cientificas. 
Praticamente todos os métodos regulamentados estão centrados em torno da medição de MP 
coletado num filtro de amostragem. Ou seja, “têm como base o filtro”. 
 
A informação apresentada na introdução acima mostra como as partículas em suspensão podem 
mudar em decorrência de sua interação com o ambiente. Ao longo de um período de tempo, o 
resultado  final  líquido da coleta e medição destas partículas resulta num ganho de massa. Isto é 
verdade mesmo que existam períodos curtos quando as partículas perdem massa devido a 
artefatos negativos. Só os métodos mais rápidos de medição contínua de MP, tais como o 
TEOM ou o monitor Beta, têm a capacidade de “enxergar” estas mudanças positivas e negativas 
da massa que ocorrem na medição de longa duração (24 horas ). 
 
Qual seria um exemplo de concentração mássica negativa? Um caso comum é quando uma 
pluma de fontes tais como combustão de madeira ou até o escapamento de um veiculo a diesel 
passa e encobre um local de monitoramento. A concentração de massa de curto prazo vai 
aumentar dramaticamente, seguida por uma diminuição forte logo que a pluma passar. Esta 
diminuição forte pode estar associada (por uma, duas ou mais horas) com uma perda líquida no 
filtro de coleta quando o material particulado continua se equilibrando às condições 
termodinâmicas do filtro. Outro exemplo é se pequenas gotas d’água de neblina ou névoa forem 
coletadas no filtro e continuarem a evaporar ao longo do tempo. Se a massa que evapora é maior 
que a massa coletada será então observada uma concentração mássica líquida negativa. 
 
3) O TEOM Monitora Concentrações Negativas 
 
Valores de concentração mássica negativa indicadas pelo TEOM podem ser resultado da 
natureza das partículas segundo descrito acima ou possivelmente de alguma falha do 
instrumento. Portanto, é importante primeiro verificar se o instrumento está funcionando 
corretamente. Estes erros podem ser devidos, por exemplo, à falta temporária de energia, troca 
de filtros sem paralisar a coleta de dados, falhas nos controladores de vazão ou falhas de alguma 
placa eletrônica (como a placa contadora de frequência). Geralmente, erros no instrumento 
resultarão em valores negativos grandes com picos na concentração mássica. Dados erráticos 
com muitos valores negativos e positivos também podem indicar problemas no instrumento. 
Também é aconselhável consultar os dados do usuário no “log” e investigar se estes dados 
negativos são resultados de uma visita para manutenção, auditoria, calibração ou outros fins. 
 
Após eliminar falhas no instrumento ou erro humano, o que podemos “razoavelmente” esperar 
dos dados de concentração mássica de um TEOM? A resposta depende primeiramente da 
resolução temporal dos dados de MP. Geralmente, dados horários são os valores mais 
comumente usados para geração de relatórios e arquivamento. A precisão de dados horários do 
TEOM é da ordem de ±1,5 µg /m³. Portanto, é razoável esperar alguns dados negativos horários 



 

 

(de 0 a -5 µg/ m³ ) quando a concentração real no local é bem baixa (digamos, próxima a 5 µg/ 
m³). Isto pode ser frequente durante chuvas ou situações de umidade muito alta. Em geral as 
concentrações horárias não podem ter como rotina valores inferiores a -10 µg/ m³. Como regra 
geral, valores horários negativos devem ser considerados “limpos” e incluídos nos relatórios 
como tal. Quando usados para obter médias diárias, todos os valores horários (tanto os positivos 
como os negativos) devem ser incluídos na média usando o mesmo peso. Isto é consistente com 
as explicações físico-químicas do MP apresentadas acima. Os valores de concentração 
instantânea do TEOM representam a média móvel de aproximadamente 10 minutos, que é 
atualizada a cada dois segundos. Estes valores instantâneas terão flutuações muito maiores que 
as médias de maior duração (tais como as de 30 minutos, 1 hora e 8 horas). Isto reflete as 
verdadeiras mudanças de curto prazo nos valores de MP no ar ambiente, assim como os efeitos 
dinâmicos nos filtros. Os dados instantâneos são frequentemente enviados para o sistema de 
aquisição de dados (dataloggers). Quando são usados desta maneira, é importante que o 
datalogger faça as médias de ambos os valores positivos e negativos. Como primeira 
aproximação é recomendado que o valor mínimo a ser aceito pelo datalogger seja de -100 µg/m³ 
e o máximo de + 900 µg/m³. 

 
4) Configurações Direcionadas do TEOM 

 
O monitor TEOM tem sido amplamente usado pelas autoridades ambientais e de pesquisa no 
mundo todo. Existem muitos fatores que justificam isso, sendo um dos mais importantes a 
rastreabilidade verdadeira de calibração mássica. A eliminação da incerteza na calibração 
mássica permite que o monitor TEOM seja configurado (otimizado) para medições 
direcionadas. Uma das primeiras aplicações do monitor TEOM foi para áreas com fumaça 
devido à queima de madeira no inverno. A fumaça da queima de madeira contém compostos 
orgânicos de baixo peso molecular e outros compostos que podem facilmente equilibrar-se com 
as condições termodinâmicas presentes. Pesquisa conjunta do fabricante do TEOM com as 
autoridades ambientais dos EUA, há mais de 10 anos, levaram à aceitação de uma temperatura 
do filtro de 30°C (para o inverno) em vez dos 50°C normais, aceitos para o restante das 
condições. Isto ajudou a melhorar a comparação relativa entre os dados coletados pelo TEOM e 
os métodos tradicionais de amostragem (métodos de referência). 

 
O conhecimento e entendimento da estrutura físico-química do material particulado e seus 
efeitos sobre a concentração mássica empregando uma variedade de métodos têm aumentado 
muito ao longo da última década. Este incremento no conhecimento está refletido no documento 
da EPA sobre poluentes “tipo critério”. É claramente reconhecido e entendido que o Método 
Federal de Referência (FRM) para medição de MP é só um método, não uma regra rígida. 
Também é amplamente conhecido que a medição de MP altamente voláteis, tais como nitratos, 
carbonos orgânicos ou água, requer atenção especial. O fabricante do TEOM tem respondido, 
fornecendo configurações “típicas” para que o instrumento enfrente o desafio de monitorar em 
ambientes que contenham frações importantes destes compostos altamente voláteis. Deve ser 
observado que em muitas regiões do mundo a correlação entre a configuração padrão do TEOM 
(50°C de set point e vazão de 3 lpm) e os métodos padrão gravimétricos de referência tem sido 
muito boa. 

 
Abaixo, outros métodos de configuração de TEOM direcionados para condições “difíceis”: 

 
1) Operação à temperatura mais baixa 
2) Um sistema de equilibração da amostra (SES) 
3) Um sistema de medição com filtro dinâmico ( FDMS ) 
4) Um Monitor diferencial (um instrumento puramente para pesquisa) 
 



 

 

Cada uma destas configurações tem como objetivo atender a diferentes situações atípicas para a 
determinação representativa da concentração mássica de MP no ar ambiente. Uma série de 
publicações técnicas e cientificas estão disponíveis e descrevem cada um destes sistemas. Por 
exemplo, o TEOM 8500 FDMS foi selecionado pela CARB (California Air Resources Board) – 
o órgão ambiental de poluição do ar mais rigoroso do mundo –para monitorar MP10 e MP2,5. 
Tem sido provado no campo que o sistema FDMS é altamente efetivo por levar em conta 
artefatos no filtro que podem estar associados com a amostragem de componentes voláteis de 
material particulado, como por exemplo nitratos. 

 
As páginas precedentes são um resumo do tópico sobre o entendimento de números negativos 
de concentração de massa. Este resumo não pretende ser um trabalho completo ou exaustivo, 
mas somente um início. Existem volumes completos de informação sobe os aspectos mecânicos 
das partículas no ar, suas propriedades físico-químicas e seus efeitos sobre a saúde e o meio 
ambiente. A U.S. EPA (Órgão Federal Ambiental dos EUA) publica um documento chamado 
de “CRITÈRIA DOCUMENT” que fornece uma ampla revisão e compilação da literatura 
cientifica. Pode ser visto em: 
http://EPA.GOV/NCEA/partmatt.htm 

 
Comentários Adicionais 

 
As páginas anteriores são uma tradução de um trabalho feito pela THERMO. Os parágrafos a 
seguir são da ENERGÉTICA. 

 
Na Energética, acreditamos que um exemplo numérico–matemático ajudará a entender o que 
acontece com maior frequência para que apareçam números negativos nos resultados de um 
TEOM. 
 
A primeira figura no fim deste trabalho exibe um gráfico que mostra como aumenta, 
gradativamente com o tempo, o peso do material particulado no filtro de um TEOM em 
condições normais. Podemos ver, por exemplo, que o peso do material particulado no filtro 
aumenta entre a primeira e a segunda hora, de 55 µg para uns 75 µg. Portanto, nesta hora houve 
um aumento de 20 µg (75-55). Como sabemos que em uma hora o TEOM amostrou 
exatamente 1m³ (ele é projetado para operar à vazão de 1 m3/h), podemos facilmente 
determinar que a concentração média nesta primeira hora foi de 20 µg/m³. 

 
Simples:	
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Digamos, porém, que durante esta primeira hora foram coletadas pelo filtro algumas gotas ou 
partículas de sal com grande teor de água. Se olharmos com maior “zoom”, a curva do peso 
coletado nesse tempo será como mostrado na segunda figura no fim deste trabalho. Na linha 
mais fina mostra-se o comportamento “normal”, ou seja, o comportamento sem as gotas ou 
partículas com água. Na linha superior pode-se ver o efeito das gotas “pesadas”. Até a hora 
1:30 as gotas aumentam violentamente a massa acumulada no filtro, atingindo um máximo de 
aproximadamente 85 µg. Porém, devido à alta temperatura na câmara onde está o filtro (50°C é 
a temperatura padrão) as gotas, ou a água nas partículas, começam a evaporar e a massa no 



 

 

meio da segunda hora cai para aproximadamente 75 µg. Ou seja, entre a hora 1:30 e a hora 2:00 
a massa no filtro diminui. Para este período podemos calcular a concentração usando 
novamente a formula: 
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Temos agora 
75	μ 85	μ

1 0,5	
20	μ / 	

 
Ou seja, durante este período de 15 minutos o TEOM estará mostrando valores negativos e na 
média destes 15 minutos o valor será de -20 µg/m³. 
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