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A questão da poluição do ar: megacidades 
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Fonte: Organização das Nações Unidas, ONU (2014) 

• Em 2012, 7 milhões de pessoas morreram prematuramente de doenças causadas 
pela exposição à poluição do ar em todo o planeta (WHO) 

• Na RMSP, estima-se um excesso de 7 mil mortes prematuras ao ano decorrentes do 
impacto da poluição do ar na saúde humana (Saldiva e Vormittag, 2013)  



Refinaria da Petrobrás, em Paulínia 
Marginal Pinheiros, São Paulo 

Emissões industriais Emissões veiculares 

Formação de poluentes secundários 



4 Shrivastava et al. (2017) 
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Poucos estudos focados 
na identificação de 
fontes e processos de 
formação de aerossóis 
orgânicos secundários 
foram realizados no 
hemisfério sul 

Jimenez et al. (Science, 2010) 



O laboratório móvel de medidas de poluentes atmosféricos 
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1) Medida de compostos gasosos chaves na produção de aerossóis 
secundários (VOCs, ozônio, SO2,NO2, etc.) 

2) Determinação da distribuição de tamanho e medidas de propriedades 
óticas de aerossóis (absorção e espalhamento ótico); 

3) Espectrometria de massa de aerossóis em tempo real  
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A medida da distribuição de tamanho de partículas 
submicrométricas com o SMPS (Scanning Mobility Particle 

Sizer, TSI)  

• Um analisador de mobilidade elétrica (DMA – Differential Mobility 
Analyzer) é utilizado para selecionar partículas de uma determinada faixa 
de tamanho (10-500 nm).  

• Um contador de partículas CPC é utilizado para determinar o número total 
de partículas em função do tamanho. 
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A medida do espalhamento 

ótico de aerossóis com 

Nefelômetro - TSI  

• Medida do espalhamento de luz dos 
aerossóis em três comprimentos de 
onda: 450 nm (azul), 550 nm (verde) 
e 700 nm (vermelho).  

• O volume amostrado passa por uma 
série de obturadores ao longo do 
eixo principal do instrumento, sendo 
em seguida analisado por três tubos 
fotomultiplicadores. 

A medida da absorção ótica de 

aerossóis com o MAAP (Multi 

Angle Absorption Photometer)  

• Medida em tempo real da atenuação 
de um feixe de luz transmitido através 
de um filtro de partículas.  

• Determinação da concentração de 
black carbon equivalente (EBC). 



A técnica de espectrometria de massa de aerossóis 
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Ng et al. (2011) 

Caracterização e monitoramento da composição química de partículas submicrométricas 

não refratárias em tempo real 

Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM)  

O aerossol é: 
• Volatilizado 
• Fragmentado 
• Ionizado 
• Analisado pelo 

espectrometro de massa 
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Representação esquemática da fatoração de uma matriz de dados obtida por 

espectrometria de massa de aerossóis. Fonte: Ulbrich et al. (2009) 

𝑥 = 𝑝 𝑝𝑝 +  

𝑄 =  /𝜎==  

A análise estatística do espectro de massa de 

orgânicos: Fatorização de Matriz Positiva (PMF) 



Resultados Preliminares Obtidos 
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Concentrações de ozônio, dióxido de 
nitrogênio e dióxido de enxofre 
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Concentração média 
de ozônio de 30 ppb 
 
 
Picos de NO2  acima de 
40 ppb. Concentração 
média igual a 8.9 ppb 
 
Concentração média 
de SO2 de 0.72 ppb. 
Picos entre 10-20 ppb. 



Distribuição de tamanho e propriedades ópticas 
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• Diminuição da concentração em número e 
aumento no diâmetro de partículas durante 
a tarde: produção fotoquímica/coagulação. 

• Aumento das concentrações de eBC no 
início da manhã: tráfego 

• Predominância de partículas espalhadoras 
(orgânicos, sulfato, SOA ): SSA>0.8 

 



Composição química de 
partículas 

submicrométricas em 
Campinas com AMS 
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Série temporal da concentração em massa de partículas submicrométricas durante o 
experimento extensivo, em Campinas medidas com espectrometria de massa de aerossóis. 



Aporte de fontes do OA: Campinas 
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• OOA (Oxygenated Organic Aerosol): predominância do fragmento m/z 44 (CO2
+) - 

descarboxilação térmica de grupos de ácidos orgânicos (Canagaratna et al. 2007). 
• BBOA (Biomass Burning Organic Aerosol): predominância dos fragmentos m/z 29, 60 e 

73 – queima de madeira, levoglucosano, pirólise da celulose (Canagaratna et al. 2007) 
• HOA (Hydrocarbon-like Organic Aerosol): estrutura de hidrocarbonetos em seu 

espectro de massa dada a presença das m/z 27, 29, 41, 43, 55, 57, 69, 71, 83, 85 
 



Correlação entre a componente de 

Aerossóis Orgânicos Oxigenados e outras 

variáveis 
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Campinas 

Aerossóis eficientes  
espalhadores de radiação 

Correlação com aerossóis 
inorgânicos secundários 

Associados ao potencial 
oxidativo da atmosfera 



Campinas 
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Aerossóis eficientes  espalhadores de radiação, 
embora correlacionem-se também com eBC 

Correlação entre a componente de AO de 

Queima de Biomassa e outras variáveis 



Campinas 
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Correlação com eBC, aerossóis de nitrato e NO2: 
traçadores de emissões veiculares primárias 

Correlação entre a componente de 

Aerossóis Orgânicos Hidrogenados e outras 

variáveis 
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Ciclo diário médio: OOA 

•Diluição na camada limite durante a madrugada 
•Aumento das concentrações durante a tarde acompanhado 

pelo aumento na produção de ozônio e temperatura 
• Importância da atividade fotoquímica no processamento de 

aerossóis 
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Ciclo diário médio: HOA 

• Concentração cresce entre 6h-9h (hora do rush) 
acompanhada pelo aumento na concentração de eBC 
•Aerossóis pri ários → E issões veiculares 
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Ciclo diário médio: BBOA 

•Diluição na camada limite durante a madrugada 
•Mínimo de concentrações no início da tarde 
• Concentrações elevadas durante a noite (3,5 µg m-3) 



Processamento de aerossóis orgânicos 

Resultados de Diadema 
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f43 (%) = (m/z 43) / (Soma de Orgânicos) 
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• Predominância de aerossóis oxigenados  
• Frag e to 44 →CO2

+ (Ácidos orgânicos ) 
• Aerossóis envelhecidos 
• Aerossóis de baixa volatilidade 

 
• A componente de aerossóis orgânicos de queima 

de biomassa também é oxigenada (processada) 
• Impacto de queimadas na região 

BBOA 

OOA 

HOA 
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Componentes do aerossol orgânico em Campinas 

PM1 



Conclusões parciais 

• A fração de orgânicos domina as concentrações 
de partículas submicrométricas em Campinas; 

• Crescimento durante a tarde pode indicar 
produção fotoquímica de  aerossóis e processos 
de coagulação. 
• A componente de OOA é majoritária mostrando a 

importância da compreensão dos processos de 
produção de aerossóis orgânicos secundários. 

• As componentes OOA e BBOA são fortes 
espalhadoras de radiação; 

• Três componentes de aerossol orgânico foram 
identificadas: OOA, BBOA e HOA; 
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Atividades a serem desenvolvidas 

• Estudar a relação entre propriedades físicas 
(distribuição de tamanho, absorção e 
espalhamento) de aerossóis com processos de 
transformação gás partícula. 

• Identificar estudos de caso para análise 
aprofundada utilizando variáveis 
meteorológicas, focando nos processos de 
formação de aerossóis orgânicos secundários. 
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O experimento intensivo (verão 2016/2017) - Diadema/SP 
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Trailer localizado  
no campus da 
UNIFESP Eldorado 
 
Represa Billings 

Diadema (4 km) 
400 mil habitantes 
170 mil veículos 
circulantes 

Rodovia dos 
Imigrantes 
(2,2 km) 
 

Emissões 
Industriais 

Impacto de 
emissões 
veiculares do 
município de  
São Paulo 



O experimento extensivo (2017) - Campinas/SP 
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Trailer localizado no campus 
da UNICAMP 
 

Refinaria da Petrobrás em 
Paulínia (15 km) 

Centro de Campinas (8 km) 
1,15 milhão de habitants 
800 mil veículos circulantes 
 Região impactada por 

queimadas 



Caracterização meteorológica dos locais de 
realização dos experimentos - Campinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série temporal das variáveis meteorológicas durante o período de 
realização do experimento intensivo, no município de Campinas. 29 
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• Partículas sólidas ou líquidas em 
suspensão num gás;  

• Dimensões variam de alguns 
nanômetros (nm) a dezenas de 
micrômetros (µm); 

• Partículas submicrométricas 
(PM1) - da<1µm; 

• Aerossóis  orgânicos (OA) 
representam a maior fração da 
massa de partículas 
submicrométricas na atmosfera; 

 

 
Esquema idealizado da distribuição da área de 
superfície de aerossóis atmosféricos.  
Fonte: Seinfeld e Pandis (1998). 

Aerossóis Atmosféricos 
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Ciclo diário médio da composição química do aerossol 

Aumento nas concentrações 
de eBC pela manhã 

(emissões veiculares) 

Aumento nas concentrações de 
sulfato durante a tarde:  produção 

fotoquímica 

Concentrações elevadas durante 
a noite 



Composição química de partículas 
submicrométricas  
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• Campinas: altas concentrações de aerossóis orgânicos e de 
aerossóis inorgânicos secundários de sulfato e nitrato em 
Campinas 


