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RESUMO 

As altas concentrações de aerossol fino e ultrafino observadas na atmosfera de áreas 

urbanas possuem um importante papel no clima local e global, devido sua interação com 

a radiação solar e também pela característica de formação dos núcleos de condensação de 

nuvens (CCN). Essas altas concentrações de partículas são responsáveis pela poluição do 

ar, atualmente considerada como o principal problema ambiental para a saúde pública no 

mundo, sendo relacionada ao câncer, doenças respiratórias, cardiovasculares e o mal de 

Alzheimer. Nesse contexto, o presente trabalho almejou a caracterização e discriminação 

de fontes poluentes para o aerossol atmosférico da cidade de São Paulo, utilizando os 

isótopos de Pb, Zn e Cu simultaneamente. Além disso, nesse estudo também foi realizada 

a avaliação do efeito das fontes locais e remotas para a ativação do CCN na atmosfera 

dessa região. São Paulo é a maior cidade da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

que por sua vez é a maior megacidade da América do Sul, e está entre as dez maiores do 

mundo. Amostras de aerossol urbano foram coletadas no inverno de 2013 e verão de 2014 

na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo foram coletadas, em São Paulo e Cubatão, 

amostras de fontes poluentes importantes para a RMSP, como aquelas relacionadas ao 

tráfego veicular (combustíveis, pneu, poeira de rua e aerossol de túnel), construção civil 

(cimento) e à área industrial de Cubatão (aerossol). Adicionalmente, foram medidas no 

inverno de 2014 a concentrações de CCN, a distribuição por tamanho e a concentração 

em número das partículas. As determinações das composições isotópicas de Pb, Zn e Cu 

foram realizadas com um novo procedimento analítico, desenvolvido para a separação 

sequencial e purificação desses elementos, a partir de uma mesma solubilização de 

amostra, seguida pelas análises por espectrometria de massas empregando MC-ICP-MS 

e TIMS. A validação da exatidão e precisão desse procedimento foi realizada pela análise 

de amostras de materiais de referência, aerossol e fontes poluentes. Com base nos dados 

isotópicos das fontes poluentes, o tráfego veicular foi diferenciado da área industrial de 

Cubatão utilizando as assinaturas isotópicas de Pb dessas fontes, que demonstraram 

grande reprodutibilidade quando comparadas com estudos anteriores. Adicionalmente, as 

assinaturas isotópicas da poeira de rua e dos pneus foram discriminadas das emissões 

veiculares em um diagrama 66ZnJMC vs 206Pb/207Pb. As assinaturas isotópicas de Zn e Cu 

da poeira de rua, emissões veiculares e cimento foram discriminadas em um diagrama 

65CuNIST vs 66ZnJMC. As contribuições das fontes para as composições isotópicas de Pb 

e Zn, determinadas no aerossol da cidade de São Paulo, foram quantificadas utilizando 

modelos de mistura ternária. Nesses modelos o tráfego veicular (57 a 66%) foi 

predominante, seguido pela fonte não-caracterizada (25 a 32%), que mostrou uma 

assinatura isotópica de Pb e Zn específica observada nas duas campanhas. A área 

industrial de Cubatão apresentou contribuições de 11 a 17%, enquanto a poeira de rua 

contribuiu em até 18% para as assinaturas de Pb e Zn no aerossol. No inverno de 2014, o 

tráfego veicular local, o sal marinho e a queima de biomassa foram identificadas nas 

amostras de aerossol por análises de PMF, trajetórias de massas de ar e pelo sistema lidar. 

Também foram observados eventos de formação de aerossol secundário em 35% dos dias 

de medição. A ativação de CCN foi menor durante o dia em relação ao período noturno, 

sendo esse padrão associado principalmente as emissões do tráfego veicular local. 

Comparando os dias com contribuições das fontes remotas, pôde-se concluir que o 

material particulado proveniente do tráfego veicular durante o dia mostrou o maior efeito 
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nos parâmetros de ativação de CCN em comparação com as fontes remotas de sal marinho 

e queima de biomassa. 

Palavras Chaves: Poluição do ar, Aerossol urbano, Fontes poluentes, Megacidades, isótopos Pb, 

Zn e Cu, Núcleos de condensação de nuvens, Aerossol secundário. 

ABSTRACT 

Fine and ultrafine aerosol particles in high concentrations found in the atmosphere of 

urban areas, play an important role in local and global climate through interaction with 

solar radiation and cloud condensation nuclei (CCN) formation. These high 

concentrations of particles are related to the air pollution, which is the major 

environmental problem to the public health in the world, related with cancer, 

cardiovascular, respiratory and Alzheimer diseases. In this context, this study reports the 

simultaneous use of Pb, Zn and Cu to characterize and discriminate pollutant sources of 

the atmospheric aerosol from São Paulo City and evaluate the effect of local and remote 

sources to CCN activation in the atmosphere of this area. São Paulo is the main city of 

Metropolitan Area of São Paulo (MASP), which is the largest megacity in South America 

and rank among the ten most populous in the world. Urban aerosol samples were collected 

during winter of 2013 and summer of 2014 in the São Paulo city. At the same time, 

samples of the main pollutant sources of MASP, were sampled in São Paulo and Cubatão, 

such as vehicular traffic (fuels, tyres, road dust and tunnel aerosol), construction (cement) 

and aerosol from Cubatão industrial area. In addition, CCN concentrations, particle 

number concentrations and size distributions were measured during the winter of 2014 in 

the same sampling site. The Pb, Zn and Cu isotopic composition were determined by a 

new analytical procedure, developed to sequential separation of these elements, using a 

unique sample dissolution, followed by mass spectrometry analysis by MC-ICP-MS and 

TIMS. Analytical procedure validation of Accuracy and precision was carried with 

reference materials, aerosol and pollutant source samples. Based on isotopic data obtained 

on the pollutant sources, vehicular traffic was differentiated from Cubatão industrial area, 

using Pb isotopic fingerprints of this sources, which showed long term reproducibility 

when compared with previous studies. In addition, road dust and tyre isotopic signatures 

were discriminated from vehicular emissions in a 66ZnJMC vs 206Pb/207Pb four isotope 

plot. Interestingly, Zn and Cu isotopic fingerprints of road dust, vehicular emission and 

cement was distinguished in a 65CuNIST vs 66ZnJMC four isotope plot. In order to quantify 

contributions of sources to Pb and Zn isotopic compositions determined in aerosol from 

São Paulo city, ternary mixing models were performed. In these models, vehicular traffic 

accounted to the main contribution (57 to 66%), followed by non-characterized source 

(25 to 32%), with a specific Pb and Zn isotopic signature identified in aerosol during the 

two campaigns. Cubatão industrial area showed contributions of 11 to 17%, whereas road 

dust contributed 18% to Pb and Zn isotopes in aerosol. In the winter of 2014, local 

vehicular traffic, sea salt and biomass burning were identified in aerosol by PMF, air 

masses trajectories and lidar analysis. Some new particle formation (NPF) events were 

identified on 35% of the sampling days. CCN activation was lower during the daytime 

compared to nightime periods, a pattern that was found to be associated mainly with local 

road-traffic emissions. Comparing the days with remote sources events, we concluded 

that particulate matter from local vehicular emissions during the daytime have a greater 
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effect on CCN activation parameters than that from sea salt and biomass burning remote 

sources. 

 

Keywords: Air pollution, Urban aerosol, Pollutant sources, Megacities, Pb, Cu, Zn isotopes, 

Cloud Condensation Nuclei. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O material particulado (MP) atmosférico pode ser proveniente de fontes 

primárias, emitidas diretamente por atividades antrópicas ou processos naturais, ou ainda 

ser formado na atmosfera como aerossol secundário, por processos de nucleação a partir 

de gases precursores. As altas concentrações e o tamanho do material particulado na 

atmosfera têm um importante impacto no clima, uma vez que a interação entre a radiação 

solar e o aerossol, por processos de absorção e espalhamento, apresenta um papel 

considerável na temperatura e balanço energético da Terra. Outra característica central do 

aerossol está relacionada à formação dos núcleos de condensação de nuvens (CCN, cloud 

condensation nuclei), que por sua vez, tem grande relevância nos sistemas climáticos, 

visto o efeito direto das nuvens no fluxo da luz solar e aquecimento do planeta. Além 

disso, as nuvens são fundamentais no ciclo hidrológico e apresentam um poderoso 

sistema de convecção ascendente que transporta energia, umidade, gases e partículas da 

superfície terrestre para elevadas altitudes da atmosfera (IPCC, 2013). 

Apesar da grande relevância dos CCNs para o clima, poucos trabalhos avaliaram 

o impacto da poluição atmosférica das megacidades na formação dos mesmos (Bulkart et 

al., 2011; Yue et al., 2011; Leng et al., 2013; Zhang et al., 2014). Na América Latina, 

existe apenas dois estudos, um realizado na Cidade do México (Baumgardner et al., 2004; 

Wang et al., 2010) e outro na cidade de São Paulo (Almeida et al., 2014) que mostraram 

a importância da formação do aerossol secundário e a composição química, 

respectivamente, na modelagem das concentrações de CCN. Portanto, a necessidade de 

trabalhos que avaliem o impacto da contribuição das principais fontes locais e remotas na 

ativação de CCN em grandes centros urbanos fica evidente. 

Atualmente a poluição do ar é considerada o maior problema ambiental 

relacionado à saúde pública no mundo, que atinge principalmente populações de grandes 

cidades, devido aos altos índices de poluentes. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 

World Health Organization) estima que mais de 80% da população mundial que vive em 

centros urbanos, nos quais a qualidade do ar é monitorada, respiram ar com quantidades 

de partículas acima dos níveis recomendados (WHO, 2016). Em 2013, foram estimadas 

cerca de 7 milhões de mortes prematuras no mundo e 3,7 milhões de mortes relacionadas 

à poluição do ar (WHO, 2016). Essas mortes normalmente estão relacionadas às doenças 

cardiovasculares e pulmonares (Trippetta et al., 2015). Um estudo realizado 
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recentemente, associou a maior incidência do mal de Alzheimer a populações expostas à 

poluição por tráfego veicular (Maher et al., 2016). 

 Esse cenário tem motivado a realização de grandes projetos, envolvendo 

equipes multidisciplinares, que avaliem o impacto da poluição atmosférica das grandes 

cidades na saúde pública e no clima regional e global. Um desses projetos foi realizado 

na Cidade do México (MILAGRO, Impact on Regional and Global Environments field 

experiment, Paredes-Miranda et al., 2009) e outro está em andamento em cidades da 

Europa (iSCAPE - Improving the Smart Control of Air Pollution in Europe), além de 

vários outros já realizados ou em andamento. Na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP), classificada entre as 10 maiores megacidades do mundo, os trabalhos realizados 

no âmbito do projeto NUANCE (Narrowing the Uncertities on Aerosol and Climate 

Changes in São Paulo State), incluindo esta tese de doutoramento, trouxeram avanços na 

compreensão da composição química e na modelagem do aerossol da região (Brito et al., 

2013; Nogueira et al., 2014; Vara-Vela et al., 2015, Oyama et al., 2015; Hetem & Andrade 

et al., 2016; Dominutti et al., 2016; Souto-Oliveira et al., 2016).  

Nesses projetos, a discriminação e quantificação das fontes poluentes para a 

atmosfera exercem papel central na avaliação do impacto da poluição na saúde e no clima, 

como também para a orientação de políticas de controle de emissões. Na cidade de São 

Paulo diversos trabalhos foram desenvolvidos para quantificar a participação das fontes 

de material particulado atmosférico utilizando os modelos receptores e análises 

multivariadas (Boueres & Orsini, 1981; Orsini et al., 1986; Andrade et al., 1994; Castanho 

& Artaxo, 2001; Albuquerque, 2005; Miranda et al., 2002 e 2012; Sanchez-Ccoyllo & 

Andrade, 2002; Miranda & Andrade, 2004; Oyama, 2010; Andrade et al., 2012). Apesar 

da importância desses trabalhos na quantificação de fontes, o uso das concentrações 

elementares como variáveis nos modelos receptores é uma limitação importante, devido 

a falta de marcadores químicos específicos para cada fonte, o que afeta na identificação e 

discriminação das mesmas. 

Nesse aspecto a caracterização das composições isotópicas de chumbo em fontes 

poluentes tem permitido traçar essas fontes em diferentes compartimentos ambientais. O 

primeiro estudo relacionado a essa aplicação utilizou os isótopos de chumbo para 

comprovar a origem das grandes quantidades do metal liberadas para a atmosfera global, 

entre 1960 e 1970, provenientes da queima da gasolina contendo o aditivo de Pb-tetraetila 

(Chow & Johnstone, 1965). As assinaturas isotópicas do Pb-tetraeitla também foram 
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identificadas em compartimentos ambientais como turfas (Farmer et al., 2005; Weiss et 

al., 2007) e sedimentos (Hu et al., 2011; Etler et al., 2004; Monna et al., 2000). No entanto, 

a eliminação do Pb-tetraetila da gasolina e a homogeneização das composições isotópicas 

do chumbo antropogênico, tem limitado a diferenciação de fontes poluentes para a 

atmosfera (Sangster et al., 2000; Cheng & Hu, 2010). Apesar disso, três trabalhos 

realizados na cidade de São Paulo discriminaram as fontes geogênica, veicular e 

industrial, utilizando as razões isotópicas de chumbo (Aily, 2001; Gioia et al., 2010, 

2016). 

Recentemente, alguns estudos combinaram o uso dos isótopos de Pb e de outros 

sistemas isotópicos (C, Sr, Hg) para a identificação e discriminação das principais fontes 

atmosféricas em diferentes regiões (Widory, et al., 2004, 2010; Cloquet et al., 2006; 

Dolgopolova et al., 2006; Guéguen et al., 2012; Sherman et al., 2015). Além desses, os 

isótopos de Zn têm demostrado grande potencial para a identificação das emissões 

industriais resultantes dos processos de fundição do metal (Sonke, et al. 2008; Mattielli 

et al., 2009) e queima de carvão (Borrok et al., 2010; Ochoa & Weiss, 2015). 

Adicionalmente, as composições isotópicas deste metal foram empregadas para traçar as 

principais fontes de Zn na atmosfera em áreas urbanas (Cloquet et al., 2006; Gioia et al., 

2008; Ochoa et al., 2016) e remotas (Dong et al., 2013; Voldrichova et al., 2014). A 

associação dos isótopos de Zn e Cu com os fatores de enriquecimento de alguns metais 

(Pb, Zn, Cu, Fe) demonstrou grande potencial na identificação das fontes poluentes 

atmosféricas nas cidades de Londres e Barcelona (Ochoa et al., 2016). 

Apesar dos importantes avanços e do potencial dos isótopos de Pb, Cu e Zn para 

traçar fontes poluentes na atmosfera, não existem trabalhos na literatura que tenham usado 

esses isótopos simultaneamente. A grande dificuldade em analisar os isótopos desses três 

elementos, em uma mesma amostra de material particulado, está relacionada às baixas 

concentrações e à necessidade de garantir baixos brancos analíticos durante os 

procedimentos laboratoriais.  

Nesse contexto o presente trabalho foi integrado por três objetivos centrais com 

temas transdisciplinares que conectam as áreas de geoquímica isotópica e ciências 

atmosféricas. O primeiro desses objetivos foi desenvolver um procedimento analítico 

exato e preciso para a determinação simultânea dos isótopos de Pb, Cu e Zn em amostras 

de material particulado e de fontes poluentes, que apresentam matrizes complexas e 

variadas. O outro objetivo desse trabalho foi discriminar e quantificar a contribuição das 
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principais fontes poluentes atmosféricas para o aerossol da cidade de São Paulo. Para isso 

foram caracterizadas as composições isotópicas de Pb, Cu e Zn em amostras de 

importantes fontes poluentes para a RMSP, como aquelas relacionadas ao tráfego veicular 

(combustíveis, pneus, aerosol de túnel, poeira de rua), construção civil (cimento) e à área 

industrial de Cubatão (aerossol). A terceira meta se pautou na avaliação dos impactos das 

fontes atmosféricas locais e remotas, e também da formação do aerossol secundário, na 

formação de CCNs. 

Esse trabalho está estruturado em capítulos, sendo que, no capítulo 2 foi 

elaborada uma breve revisão dos temas transversais e as pesquisas recentes, que servem 

de alicerce e motivação para a presente tese. No capítulo 3, os princípios das técnicas 

analíticas e os procedimentos empregados são descritos, enquanto que, no capítulo 4 são 

apresentados os resultados na forma de artigos científicos, com exceção do item 4.3. Por 

último, as considerações finais e as propostas de trabalhos futuros são descritas no 

capítulo 5.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Essa revisão tem como principal objetivo sintetizar os fundamentos e as 

pesquisas atuais que dão base a esse trabalho. Na primeira seção serão abordadas 

sucintamente as características gerais do aerossol atmosférico e os seus efeitos na saúde 

e no clima. Nas seções seguintes serão discutidos os processos de formação de partículas 

e dos núcleos de condensação de nuvens, as técnicas de quantificação de fontes baseadas 

em modelos receptores e também no uso dos isótopos de Pb, Cu e Zn para a identificação, 

caracterização e discriminação de fontes poluentes no aerossol urbano. 

2.1 Características e fontes do material particulado na atmosfera e os impactos da 

poluição na saúde e no clima 

O aerossol atmosférico pode ser definido como a suspensão de partículas sólidas 

ou líquidas em um gás (atmosfera), sendo comumente denominado material particulado 

(MP). Esse pode ser emitido diretamente pelas fontes (naturais ou antrópicas), conhecido 

como aerossol primário, ou formado na atmosfera por processos de conversão gás-

partícula e nucleação, denominado aerossol secundário. As fontes naturais resultam de 

atividades que ocorrem no ambiente, tais como erosão das rochas, ressuspensão de poeira, 

spray de sal marinho, queima de biomassa ou emissões vulcânicas. Além disso, uma 

fração importante do MP emitido por esse tipo de fonte corresponde às partículas 

biológicas, tais como microorganismos (bactérias e algas), fungos, vírus e outros 

fragmentos dessa origem (Fuzzi et al., 2015). Por outro lado, as fontes antropogênicas, 

caracterizadas principalmente pelas emissões veiculares ou industriais, queima de 

resíduos e construções, são predominantes nos grandes centros urbanos ou áreas 

industriais (Seinfeld & Pandis, 2006; Raes et al., 2000).  

Genericamente as partículas são constituídas por uma fração inorgânica, 

representada por sais dos íons sulfato (SO4
-2), nitrato (NO3

-), cloreto (Cl-), amônio (NH4
+) 

e óxidos contendo variados metais (Ca, Na, Sr, Pb, Cu, Zn, Fe, Al, etc.) (Seinfeld & 

Pandis, 2006; Calvo et al., 2013). A composição química e isotópica dos compostos 

presentes nas partículas é determinada pelas fontes originárias dessas, sendo uma 

importante informação para as técnicas e estudos de identificação e quantificação das 

principais fontes poluentes para a atmosfera.  
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A fração orgânica do MP, que compreende cerca de 40% em centros urbanos, é 

ainda uma fração pouco estudada. Basicamente é constituída por carbono elementar 

(grafítico ou fuligem) na forma de Black Carbon (BC), definido como a fração composta 

essencialmente por carbono que absorve luz, que deve ter a nomenclatura compatível com 

a sua forma de medição (Petzold et al., 2013). A fração orgânica é composta também por 

variadas moléculas orgânicas hidrofílicas, como os ácidos mono- ou di-carboxilícos de 

cadeia curta, ou hidrofóbicas (hidrocarbonetos de cadeias longas, por exemplo), que 

apresentam relevante efeito nas propriedades do aerossol em absorver água e atuar como 

núcleo de condensação de nuvens (CCN, cloud condensation nuclei) ou núcleos de gelo 

(Andreae & Rosenfeld, 2008). 

O tamanho das partículas é uma propriedade física importante que determina o 

tempo de vida do aerossol na atmosfera, a sua toxicidade e também a facilidade em atuar 

na formação de CCN. Essencialmente, o tamanho das partículas é classificado de acordo 

com o seu processo de formação, de maneira que as partículas das modas fina (< 2,5 m) 

e ultrafina (< 0,1 m, UFP, ultrafine particles) são produzidas por processos de nucleação 

e crescimento. Por outro lado, as partículas da moda grossa (>2,5 m) são produzidas por 

processos mecânicos (Seinfeld & Pandis, 2006). No entanto, recentes estudos têm 

mostrado que processos de abrasão de pneus e freios, ou mesmo demolição e reciclagem 

de concreto, que liberam enormes quantidades de MP no ambiente, são importantes fontes 

de partículas finas e ultrafinas (Kumar & Morawska, 2014; Fuzzi et al., 2015). 

As altas concentrações de material particulado (MP) na atmosfera com tamanhos 

menores que 10 m (MP10), classificada como fração inalável, estão geralmente 

associadas a importantes efeitos à saúde pública. Esses efeitos estão relacionados a 

doenças nos sistemas cardiovascular e respiratório como o câncer de pulmão, que são as 

principais responsáveis pelo aumento dos índices de morbidade e mortalidade de 

populações expostas ao ar poluído, normalmente moradoras de grandes centros urbanos. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, World Health Organization) estima que mais 

de 80% da população mundial que vive em centros urbanos, nos quais a qualidade do ar 

é monitorada, respiram ar contendo partículas acima dos níveis recomendados por esse 

mesmo órgão para MP10 e MP2.5 (tabela 2.1) (WHO, 2016). Esse é um dado preocupante, 

considerando que mesmo abaixo dessas concentrações recomendadas foram observados 

efeitos adversos à saúde. Em 2012, foram estimadas cerca de 7 milhões de mortes 
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prematuras no mundo e 3,7 milhões de mortes relacionadas à poluição do ar (WHO, 

2015). 

As partículas finas e ultrafinas (UFPs, ultrafine particle) merecem especial 

atenção, visto que, além de permanecerem mais tempo na atmosfera até a deposição, 

atingem regiões mais profundas do trato respiratório, como os alvéolos pulmonares. A 

exposição por longos períodos a partículas menores que 1 m, ligadas a Cd, Cr, Ni e Pb, 

é associada a efeitos carcinogênicos (Trippetta et al., 2015). No caso das UFPs essas 

podem passar dos pulmões para a corrente sanguínea atingindo diversos órgãos e, 

portanto, são responsáveis por efeitos importantes à saúde, não relacionados às partículas 

maiores (HEI, 2013). Um trabalho recente identificou uma quantidade acentuada de 

partículas de magnetita com diâmetros < 200 nm em tecidos do cérebro que podem estar 

associadas à ocorrência de doenças neurodegenerativas como o mal de Alzheimer. Essas 

partículas formadas em processos de combustão e fricção ocorridos em altas temperaturas 

nas fontes antrópicas, entram no cérebro pelo tubo olfativo podendo ser danosas, devido 

suas propriedades redox, magnéticas e de carga superficial (Maher et al., 2016). Um outro 

estudo identificou o aumento da incidência de Alzheimer e demência em populações mais 

expostas ao ar poluído pelo tráfego de veículos (Oudin et al., 2016). 

Com o intuito de garantir a qualidade do ar, principalmente em regiões poluídas, 

organizações internacionais como a OMS, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (EPA, Environment Protecion Agency) e a União Européia, estabeleceram 

padrões de qualidade para as concentrações de partículas grossas (MP10) e finas (MP2,5). 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e, recentemente no 

estado de São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 

estabeleceram valores orientadores para a qualidade do ar, baseando-se em diretrizes da 

OMS (tabela 2.1).  

A qualidade do ar começou a ser monitorada na Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP) a partir da década de 70, pela CETESB, devido a necessidade de controlar 

os altos níveis da poluição industrial da época, principalmente nas regiões de Cubatão e 

Mauá. Esse problema se acentuou com o aumento do tráfego veicular nas décadas 

seguintes. Vale destacar que em 2013 todas as estações de monitoramento da qualidade 

do ar na RMSP e na cidade industrial de Cubatão, localizada próxima à RMSP, 
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apresentaram valores acima dos padrões estabelecidos pela OMS para PM2,5 ao menos 

em uma ocasião no ano (CETESB, 2014). 

Em relação às partículas menores que 1 m (PM1) ou UFPs, que apresentam 

potencialmente um alto efeito tóxico à saúde, ainda não existem níveis seguros 

estabelecidos para a qualidade do ar, sendo uma lacuna a ser explorada em futuros 

trabalhos. Essas partículas são principalmente medidas na forma de concentrações em 

número de partículas (PNC, particle number concentration) ao invés de massa, uma vez 

que, apresentam contribuição mais significativa para o número do que para a massa do 

aerossol (Kumar et al., 2014; Fuzzi et al., 2015). 

Tabela 2.1 – Valores orientadores de qualidade do ar estabelecidos por órgãos nacionais e 

internacionais. 

Os efeitos das altas concentrações de MP no clima estão relacionados 

principalmente às propriedades de absorção e espalhamento da radiação pela interação 

com as partículas e também à formação dos CCNs e dos núcleos de gelo que afetam o 

balanço radiativo e os processos de precipitação. Em estudos realizados na Amazônia foi 

evidenciado que durante as queimadas predominam altas concentrações de partículas 

(2000 a 8000 cm-3). Nessas condições foram observadas nuvens formadas (smoky clouds) 

em maiores altitudes (~ 7 km), com diâmetro em torno de 100 nm que, por sua vez, 

favorecem as tempestades e chuvas de granizo. Por outro lado, nuvens formadas em 

condições de atmosfera limpa (blue and green ocean), quando foram observadas um 

menor número de partículas (500 cm-3) com maiores diâmetros (130 a 170 nm), 
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predominaram em baixas altitudes (~ 1 km) favorecendo as chuvas leves e regulares 

(Andreae et al., 2004).  

2.2 Processo de formação de partículas e dos núcleos de condensação de 

nuvens e os efeitos da poluição 

2.2.1 Formação de partículas e concentrações em número 

A formação de aerossol secundário representa uma importante fonte de 

partículas para atmosfera, sendo responsável por parte das concentrações em massa de 

MP2,5 e em número das UFPs em áreas urbanas. Um recente trabalho apontou que 

aproximadamente metade das UFPs encontradas em 7 cidades da Europa são 

provenientes da nucleação de partículas na atmosfera, que afeta principalmente a 

concentração em número do aerossol menor que 100 nm (Fountoukis et al., 2012). Um 

outro estudo apontou que as altas concentrações de MP2,5, responsáveis pelas névoas de 

poluição nas megacidades de Xi’an e Beijing, na China, têm grande contribuição das 

partículas secundárias. De acordo com o estudo, esse mesmo processo foi responsável 

pela histórica névoa de poluição persistente (smog ou “big smoke”) que matou de 4 a 8 

mil pessoas em Londres entre janeiro e fevereiro de 1953 (Wang et al., 2016). 

A formação do aerossol secundário envolve basicamente as etapas de nucleação 

e crescimento das partículas por condensação de vapores de compostos orgânicos voláteis 

e semi voláteis e pela coagulação de partículas menores. Vários estudos concluíram que 

a etapa de nucleação tem como componente chave o H2SO4 com a participação de água e 

grupos básicos como NH3 e aminas que contribuem significativamente para o aumento 

da velocidade de nucleação (Holmes, 2007; Yue et al., 2011; Andreae, 2013; Fuzzi et al., 

2015; Wang et al., 2016; Long et al., 2016). Além desses, as condições físico-químicas 

da atmosfera são importantes para a manutenção das reações fotoquímicas, como a 

radiação solar UV-Vis, ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2) e óxidos de nitrogênio 

(NOx). Donahue et al. (2013) modelaram a contribuição de vapores de compostos 

orgânicos secundários (SOAs, secondary organic aerosol) polifuncionais na 

estabilização dos agrupamentos de H2SO4 e direcionamento da formação dos novos 

núcleos de partículas. Os SOAs são provenientes da oxidação de compostos orgânicos 

voláteis primários (VOCs, volatile organic compounds), que resultam em moléculas com 

grupos polares, as quais são menos voláteis. Portanto, a principal contribuição dos SOAs 

está relacionada ao crescimento das partículas pela condensação nas superfícies dos 



10 
 

núcleos formados (Hallquist et al., 2009; Riipinen et al., 2011; Zhu et al., 2014; Wang et 

al., 2016). A figura 2.1 ilustra sucintamente o processo de formação e crescimento das 

partículas, assim como a formação dos CCNs, discutidos a seguir. 

 

Figura 2.1 – Esquema de formação e crescimento das partículas de aerossol a partir de gases 

precursores provenientes de fontes biogênicas e antropogênicas. A formação dos núcleos de 

condensação de nuvens (CCN) também está ilustrada, conforme o vapor de água (em azul) se 

condensa nas partículas maiores (Figura modificada de Riipinen et al., 2011).  

Além do aerossol secundário, as fontes primárias antropogênicas representam 

uma importante contribuição para a emissão de nanopartículas (< 1000 nm), sendo que o 

tráfego veicular corresponde à principal fonte emissora em áreas urbanas e megacidades 

(Kumar et al., 2014). Nessas áreas, habitualmente são observadas as máximas PNCs 

associadas aos horários de rush (manhã e tarde), características da emissão veicular (Fuzzi 

et al., 2015; Bae et al., 2010). De acordo com uma compilação realizada por Paasonen et 

al. (2013) relacionada ao inventário de emissões de nanopartículas (3 a 1000 nm) em 28 

cidades européias, os resultados mostram que o transporte rodoviário é responsável por 

60% das emissões, enquanto as formas de transporte não-rodoviárias, como os navios e 

trens, e combustão doméstica, contribuem com 19% e 13%, respectivamente. Em 

medições realizadas a cerca de 10 m de distância das vias de tráfego, como em ruas ou 

avenidas com prédios (street canyons), que dificultam a dispersão dos poluentes, foram 

observadas PNCs de 3,08 x105 cm-3 em Nova Deli (Índia) e 1,20 x 105 cm-3 em Shangai 

(China) em comparação com a média de 0,32 ± 0.16 x 105 cm-3 para cidades européias 
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(Londres, Barcelona, Berlin, Zurique, entre outras). Além das várias considerações 

metodológicas e meteorológicas que contribuem para a variabilidade dos valores, os 

padrões de emissão de número de partículas para os veículos a diesel e gasolina, 

estabelecidos pela União Européia, representam um fator importante para as menores 

concentrações em relação às observadas em Nova Deli e Shangai (Kumar et al., 2014). 

2.2.2 Formação dos núcleos de condensação de nuvens 

As gotas de nuvem são formadas na atmosfera a partir da condensação do vapor 

de água supersaturado em partículas de aerossol. Portanto, as partículas com potencial 

para serem ativadas na forma de gotas são classificadas como núcleos de condensação de 

nuvens. A capacidade do aerossol em atuar como CCN depende principalmente do 

tamanho (efeito Kelvin) e composição química (lei de Raoult’s ou efeito do soluto) das 

partículas. Essas duas propriedades são ponderadas na teoria de Köhler, representada na 

figura 2.2, que ilustra a ativação de gotas em partículas de sulfato de amônio ((NH4)2SO4). 

De acordo com a figura, essa ativação é facilitada em partículas de (NH4)2SO4 de maior 

diâmetro. Como exemplo, partículas de 0,1 m (linha verde) necessitam de uma 

supersaturação crítica de 0,15% para a ativação, enquanto partículas de 0,05 m (linha 

vermelha) necessitam de uma supersaturação em torno de 0,45% (Seinfeld & Pandis, 

2006).  

A importância do efeito Kelvin está relacionada aos fundamentos da 

termodinâmica que descrevem que a pressão de vapor em uma superfície plana é menor 

em relação a uma superfície curva. Por outro lado, a lei de Raoult’s prevê que a pressão 

de vapor da água em soluções é menor em relação a água pura. Dessa forma, alguns 

estudos que validaram a teoria de Köhler mostraram que gotas de água pura (linha 

tracejada) necessitariam de uma supersaturação 8 vezes maior em relação a uma solução, 

contendo íons, para serem ativadas. Portanto, o aumento da quantidade de compostos 

hidrofílicos no aerossol, como sais ou moléculas polares, favorece a ativação de partícula 

na forma de CCN em supersaturações menores, enquanto substâncias hidrofóbicas 

apresentam comportamento oposto (Seinfeld & Pandis, 2006; Andreae & Rosenfeld, 

2008). 
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Figura 2.2 – Curvas de Köhler que mostram o equilíbrio da supersaturação do vapor de água em 

relação aos diâmetros das gotas para água pura (linha tracejada) e gotas contendo (NH4)2SO4 

(linhas coloridas). As linhas coloridas indicam para as condições de supersaturação críticas para 

a ativação das gotas (> 10 m) em diferentes diâmetros de partículas de (NH4)2SO4 secas. (Figura 

extraída de Andreae & Rosenfeld, 2008). 

O uso de parâmetros para medir a eficiência do aerossol atuar como CCN é 

fundamental para avaliar as características das partículas em variados tamanhos e 

composições químicas, resultantes da mistura de diferentes fontes na atmosfera. Um 

desses parâmetros conhecido como fração ou razão ativada (AR, activated ratio), é 

calculado pela relação CCN/PNC. A concentração do CCN é medida pela quantidade de 

partículas ativadas em uma câmara de supersaturação, enquanto o PNC corresponde ao 

total de partículas que entraram na câmara. Apesar da utilidade desse parâmetro para 

comparar as propriedades intrínsecas dos aerossóis relacionadas ao tamanho e 

composição química para a nucleação de gotas, a diferenciação dessas propriedades é 

importante para estudar o efeito de diferentes composições químicas na ativação de CCN. 

Para isso, o aerossol é selecionado em frações de partículas monodispersas de tamanhos 

específicos que são submetidas sequencialmente à câmara de supersaturação, então o AR 

é calculado para os diferentes intervalos de tamanho de maneira a obter o espectro de 

ativação de CCN (Fig. 2.3). A partir desse é possível calcular o diâmetro de ativação (Dact) 

das partículas, que corresponde ao diâmetro necessário para que 50% das partículas sejam 

ativadas (AR = 0,5) (Frank et al., 2006; Andreae & Rosenfeld, 2008) 
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A partir da figura 2.3 se evidencia que partículas de (NH4)2SO4 e aerossol 

marinho são facilmente ativadas para CCN em menores diâmetro, enquanto aquelas 

provenientes do aerossol continental, com níveis regionais de poluição, e também 

diretamente emitidas pelos processos de queima de biomassa têm sua ativação dificultada 

pela composição química, necessitando de maiores diâmetros para isso (Andreae & 

Rosenfeld, 2008). Um estudo realizado no Golfo do México associou os maiores valores 

de Dact (> 80 nm), em supersaturação de 0,44%, com as fontes antropogênicas contendo 

frações orgânicas ricas em hidrocarbonetos, enquanto o aerossol marinho apresentou os 

menores valores (Quinn et al., 2008). Além do efeito das fontes poluentes ou naturais na 

ativação dos CCNs, o envelhecimento do aerossol de fontes poluentes, como plumas de 

queimadas ou combustíveis fósseis, contribui significativamente para o aumento da 

hidrofilicidade desse, devido às transformações das moléculas apolares pela substituição 

por grupos polares nos SOAs (Andreae et al., 2004; McFiggans et al., 2006; Quinn et al., 

2008; Furutani et al., 2008; Dusek et al., 2010; Bougiatioti et al., 2011; Zhang et al., 

2014).  

Figura 2.3 – Espectro de ativação do CCN de diferentes tipos de aerossol submetidos a 

supersaturação de 0,4% (Figura extraída de Frank et al., 2006). 

2.3 Modelos receptores e sistemas de análise multivariada para a 

quantificação de fontes de material particulado na atmosfera 

A identificação e quantificação das principais fontes poluentes da atmosfera em 

grandes centros urbanos é uma tarefa fundamental para orientar políticas de controle da 

poluição. Conforme discutido nas seções anteriores, essas fontes predominantemente 

antropogênicas são responsáveis pelas altas concentrações de MP e, por consequência, 

pelos efeitos na saúde pública e no clima. Os principais estudos realizados para 

quantificar fontes de MP para o aerossol urbano empregaram os modelos receptores para 
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esse fim, que se fundamentam na conservação e balanço de massa. Esses modelos 

compreendem o balanço de massa químico (CMB, Chemical Mass Balance) e as análises 

multivariadas. Essa segunda classe de análise envolve diferentes técnicas, tais como: 

Análise de Fatores (AF), Análise de Componentes Principais (ACP), Análise de 

Componentes Principais Absolutos (ACPA), Funções Ortogonais Empíricas (EOF), 

Regressão Linear e Múltipla e Análise Cluster (Henry et al., 1984; Hopke, 1991). 

Os conjuntos de dados utilizados nesses modelos consistem nas concentrações 

de vários compostos medidos em amostras de aerossol. As quantidades e tipos de 

elementos ou compostos presentes nas amostras, por sua vez, são importantes para a 

identificação das fontes predominantes. As principais técnicas analíticas empregadas na 

análise multielementar são PIXE (Proton Induced X-Ray  Emission) e fluorescência de 

raios-X (EDX). Outras técnicas como as cromatografias por troca iônica, líquida ou 

gasosa, e de análise por refletância óptica são importantes para a caracterização de 

compostos iônicos (NH4
+, NO3

-, SO4
-2), orgânicos (VOC´s, HPA’s, glucosan) e o Black 

Carbon (BC), respectivamente, que são indicadores importantes de queima de biomassa, 

atividades industriais e emissão veicular. 

A AF e ACP basicamente se concentram na maximização da variância de um 

conjunto de dados com variáveis dependentes em fatores independentes, dessa forma, 

agrupando em uma nova estrutura alguns fatores que explicam parte da variabilidade dos 

dados. Portanto, as principais fontes responsáveis pela variabilidade de elementos 

específicos (variáveis) são atribuídas aos fatores resultantes da nova matriz. De maneira 

gráfica, a ACP pode ser exemplificada pela figura 2.4, na qual a variabilidade dos dados 

das variáveis A, B e C nas diferentes amostras são reduzidas e explicadas pelos fatores F, 

que são obtidos pelo cálculo da ACP. 

Atualmente a análise por Positive Matrix Factorization (PMF) vem sendo 

bastante empregada em estudos de quantificação de fontes de MP, uma vez que tem a 

vantagem do cálculo das contribuições dos fatores não negativos, que é um problema na 

ACP e AF no que tange à validade física dos resultados. Além disso, o modelo considera 

a incerteza de medição de cada elemento na forma do peso que esses terão no resultado 

final. Adicionalmente, a interface gráfica do software disponibilizado pela agência 

ambiental dos Estados Unidos (EPA, Environmental Protection Agency) facilita o 

emprego desse tipo de análise por vários usuários. Essa técnica consiste em um modelo 

bilinear que expressa a concentração da espécie j na amostra i (aerossol) como a soma do 
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perfil de fontes contribuintes, invariáveis no tempo. Essa é demonstrada na equação 2.1a 

na forma de notação e na equação 2.1b na forma matricial (Reff et al., 2007; Norris et al., 

2014). 

  𝑥𝑖𝑗 =  ∑  𝑔𝑖𝑘  𝑓𝑘𝑗 +  𝑒𝑖𝑗
𝑝
𝑘=1       (Eq. 2.1a) 

 

onde: Xij é a concentração da espécie j na amostra i, p é o número de fatores (fontes) que 

contribuem para as amostras, f é a concentração da espécie j no perfil do fator k, g é a 

contribuição relativa do fato k na amostra i e eij é o erro do modelo PMF. Na forma 

matricial, X é matriz original (nxm) das concentrações dos elementos nas amostras, que 

é decomposta em duas matrizes: G representa a contribuição das fontes (nxp), F 

representa o perfil da fonte (pxm) e E é o erro associado à análise.  

 

Figura 2.4 – Ilustração dos modelos para discriminação de fontes atmosféricas. A) Sistema 

isotópico, no qual a composição isotópica das amostras de aerossol depende da contribuição das 

assinaturas isotópicas específicas de cada fonte. B) Nos modelos receptores a variabilidade da 

concentração de elementos traçadores é atribuída à contribuição de uma determinada fonte. 

 

O principal objetivo da PMF é calcular os valores de fkj, gik e p que melhor 

representem Xij, normalmente encontrados com os menores valores de Q ou função perda 

(loss function), mostrada na equação 2.2.  

X = G . F + E  (Eq. 2.1b) 



16 
 

 

   (Eq. 2.2)  

  

   

onde: uij corresponde à incerteza experimental na medição da concentração j da espécie 

i, enquanto o termo no numerador corresponde à equação 2.1a reescrita em função do 

erro (eij). Portanto, o maior desafio da análise é minimizar o valor de Q com a condição 

de que fkj e gik não sejam negativos. Para isso, o ajuste dos mínimos quadrados não 

negativos é realizado pelo programa Multilinear Engine (ME), como proposto por 

Panteero et al. (1999). 

2.3.1 Estudos realizados na cidade de São Paulo utilizando ACP e PMF 

Os estudos relacionados à qualidade do ar e caracterização e quantificação de 

fontes poluentes do aerossol atmosférico na RMSP, vêm sendo desenvolvidos 

principalmente pelo grupo de ciências atmosféricas do Instituto de Física (IF) desde 1976 

e, posteriormente, pelo grupo do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 

Atmosféricas (IAG), ambos da USP (Boueres & Orsini, 1981; Orsini et al., 1986; Andrade 

et al., 1994; Castanho & Artaxo, 2001; Albuquerque, 2005; Miranda et al., 2002 e 2012; 

Sanchez-Ccoyllo & Andrade, 2002; Miranda & Andrade, 2004; Oyama, 2010; Andrade 

et al., 2012). 

Na tabela 2.2 estão relacionados os principais trabalhos que avaliaram as 

contribuições das fontes predominantes de MP fino para a atmosfera de São Paulo. Cabe 

destacar que os dois primeiros estudos, realizados na década de 1990, apontaram a queima 

de óleo combustível como a principal fonte emissora, contribuindo por volta de 40% da 

concentração de MP2,5, sendo essa fonte caracterizada principalmente pelos elementos V 

e Ni. Os estudos mais recentes mostraram menor contribuições dessa fonte, em torno de 

18 a 36%, geralmente associada ao aerossol secundário, marcado pelo S ou SO4
-2.  As 

emissões veiculares foram quantificadas entre 25 a 40%, tendo como principais elementos 

traçadores Cu, Pb, Zn, Cl e o BC, enquanto as emissões industriais foram marcadas 

também por Pb e Zn e, em alguns estudos, por Mn e Se, sendo estimada contribuição 

entre 5 a 18% no aerossol. Um aspecto interessante é que no único estudo realizado no 

verão (Castanho & Artaxo, 2001), foi observado que o solo ou ressuspensão de poeira de 
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rua foi o maior contribuinte para o aerossol, sendo identificado pelos elementos Ti, Ca, 

Fe e Si. Por outro lado, os trabalhos realizados no inverno observaram que esta fonte 

contribuiu com, no máximo, 25%, chegando até 4% em alguns casos. A contribuição da 

construção civil, que é uma relevante fonte na cidade de São Paulo, foi marcada pelo Ca 

e quantificada em 13% de contribuição, juntamente com o solo, em apenas um trabalho 

(Andrade et al., 2012). 

Tabela 2.2 – Resultados dos principais estudos realizados na cidade de São Paulo para a 

quantificação das fontes poluentes para o MP2,5, utilizando a ACP e PMF. 

 

Oyama (2010) empregando a análise por PMF concluiu a relevância dessa 

técnica na separação das diferentes formas de emissão veicular (leve e pesado). Além 

disso, a autora verificou uma melhor identificação da fonte de queima de biomassa em 

comparação com a análise por ACP, na qual não foi possível distinguir entre a queima de 

biomassa e a contribuição do solo, agrupadas em um mesmo fator. 

Os trabalhos relacionados à identificação e quantificação das fontes de 

particulado grosso em São Paulo estão resumidos na Tabela 2.3. Todos os trabalhos 

verificaram a ressuspensão da poeira de rua como a principal fonte emissora de partículas 

grossas, com mais de 60% de contribuição. Para a emissão industrial foram estimadas 

participações de 10 a 19% no MP10-2,5, enquanto o sal marinho contribuiu de 3 a 14%. Os 

elementos marcadores dessas fontes foram principalmente o Ti, Al e Fe para a poeira do 

solo, Zn e Pb para as emissões industriais e Cl e Na para a sal marinho.  
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Tabela 2.3 - Resultados dos principais estudos realizados na cidade de São Paulo para a 

quantificação das fontes poluentes para o MP2,5-10 atmosférico, utilizando a ACP. 

 

Apesar dos grandes avanços dos modelos receptores para a quantificação das 

fontes do aerossol, a identificação dessas fontes por marcadores elementares ou 

moleculares é ainda uma limitação importante dessa técnica, visto que a maior parte dos 

elementos traçadores estão presentes nas diferentes fontes poluentes. Além disso, essas 

podem apresentar composições heterogêneas em função do tempo e dos processos de 

fabricação envolvidos. Portanto, a atribuição de marcadores específicos para a 

identificação das fontes de aerossol é um desafio considerável na área de ciências 

atmosféricas (Fuzzi et al., 2015, Calvo et al., 2013). Nesse contexto, o uso das 

composições isotópicas para a caracterização e discriminação das principais fontes de 

aerossol é uma poderosa ferramenta que tem demonstrado grande potencial, conforme 

apresentado em alguns estudos descritos a seguir. 

2.4 Isótopos de Pb, Zn e Cu como traçadores das fontes poluentes na 

atmosfera 

O primeiro estudo a usar isótopos para traçar fontes poluentes na atmosfera foi 

realizado por Chow e Johnstone, em 1965, para avaliar as principais fontes de Pb no 

aerossol na cidade de Los Angeles. Com esse trabalho os autores comprovaram que as 

grandes quantidades do metal lançadas na atmosfera eram provenientes do aditivo de 

chumbo (Pb-tetraetila) utilizado na gasolina em todo o mundo. Esse estudo pioneiro foi 

fundamental para mostrar o grande potencial dos isótopos de chumbo para traçar fontes 

poluentes na atmosfera. 

A principal vantagem dos sistemas isotópicos em relação aos traçadores 

elementares ou moleculares para a discriminação de fontes está relacionada ao fato que a 

assinatura isotópica de um elemento é característica para cada fonte e a composição 

Referências Período / Ano

Andrade et al. (1994) inverno / 1989
poeira do solo 59%                       

(Al, Si, Ti, Ca, Fe, K, Sr)

Indútria 19%                       

(Zn, Pb, Mn, S)

Sal marinho 14%        

(Na, Cl)

Castanho & Artaxo 

(2001)
inverno / 1997

poeira do solo 75%                           

(Al, Si, Ti, Ca, Fe, Mn)

Indútria 14%                       

(Ni, S, V, Zn, Pb)

Sal marinho 11%           

(Cl, Pb, Zn)

Castanho & Artaxo 

(2001)
verão / 1998

poeira do solo 78%                        

(Al, Si, Ti, Ca, Fe, Mn)

Indútria 16%                       

(Ni, S, V, Zn, Pb)

Sal marinho 14%           

(Cl, Pb, Zn)

Albuquerque (2005) inverno / 2003
poeira do solo 68%                        

(Si, Ca, Ti, Mn, Fe, Sr, Zr)

Indútria 10%                       

(Zn, Pb, Ni)

Sal marinho 3%           

(Br, Cl, S)

Fontes / Contribuições (elementos traço)
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isotópica medida nas amostras de aerossol corresponde à mistura das contribuições das 

múltiplas fontes (Fig. 2.4a). Dessa forma, as contribuições de cada fonte podem ser 

ponderadas em equações de mistura de acordo com suas concentrações e assinaturas. Esta 

vantagem não ocorre com o uso de elementos ou grupos de elementos e suas 

concentrações, ou a variabilidade dessas nas amostras de material particulado, já que não 

fornecem tamanha especificidade para a identificação precisa das fontes (Fig. 2.4b). 

2.4.1 Isótopos de Chumbo 

O chumbo possui quatro isótopos estáveis: 208Pb (52%), 206Pb (24%), 207Pb 

(23%) e 204Pb (1%). Os três primeiros são radiogênicos e provenientes do decaimento 

radioativo dos isótopos de 232Th, 238U e 235U, respectivamente.  O 204Pb não é radiogênico 

e foi formado durante a nucleossíntese terrestre, com abundância constante na terra ao 

longo do tempo (Faure & Mensing, 2005). 

A principal fonte de chumbo para a atmosfera, entre 1960 e 1970, foi a gasolina 

contendo o Pb-tetraetila, devido seu intenso uso em escala global. Portanto, a composição 

isotópica dessa fonte, bem marcada pelas assinaturas dos minérios das principais reservas 

do mundo utilizadas como matéria prima, foi característica e predominante na atmosfera 

da época, sendo até hoje encontrada em diversos compartimentos ambientais que 

guardam o histórico de poluição de décadas, como turfas (Farmer et al., 2005; Weiss et 

al., 2002) e sedimentos (Hu et al., 2011; Etler et al., 2004; Renberg et al., 2002). Na 

Europa ocidental e Estados Unidos a variabilidade das composições isotópicas de Pb na 

atmosfera, entre 1965 a 1990, foram associadas principalmente ao uso da gasolina 

contendo Pb e às variações da proveniência do Pb de diferentes reservas (Bollhöfer & 

Rosman, 2001; Erel et al., 1997; Gousset et al., 1994). 

Os principais estudos realizados nas décadas posteriores a 1990 evidenciaram as 

mudanças nas assinaturas isotópicas de Pb na atmosfera, decorrentes da diminuição ou 

eliminação da gasolina com Pb. Esses eventos ocorreram de maneira particular em cada 

país, sendo que no Brasil a substituição desse aditivo por álcool ocorreu na década de 90 

no âmbito do programa Pró-Álcool. Na China essa eliminação ocorreu a partir de 2000 e, 

por essa razão, outras fontes importantes do metal, como a industrial (Mukai et al., 2001) 

e a queima de carvão, além da emissão veicular (Cheng & Hu, 2010) passaram a ser 

observadas como responsáveis pela composição isotópica e pelas altas concentrações de 
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chumbo na atmosfera (0,10 a 0,18 g m-3) em algumas cidades como Beijing, Shangai e 

Tianjin (Chen et al., 2005; Wang et al., 2006; Widory et al., 2010).  

Um estudo realizado em escala global entre 1994 e 1999 mostrou que a 

assinatura isotópica de Pb da atmosfera de países que ainda usavam gasolina com Pb era 

similar à assinatura isotópica da gasolina, já que esta era a fonte predomimante.  Por outro 

lado, nos países em fase de eliminação do metal na gasolina, a composição isotópica de 

Pb observada no aerossol era relacionada às fontes antrópicas locais, como as atividades 

industriais e/ou contribuição de fontes antrópicas de outros países ou continentes, devido 

ao transporte de massas de ar (Bollhöfer & Rosman, 2001). 

2.4.1.1 Estudos realizados no Brasil 

No Brasil poucos trabalhos foram desenvolvidos para a caracterização da 

composição isotópica de Pb na atmosfera e nas principais fontes poluentes (Aily, 2001; 

Babinski et al., 2003; Gioia, 2004, Gioia et al., 2005, 2010, 2016; Mirlean et al., 2005; 

Migliavacca et al., 2012). Todos esses estudos foram realizados cerca de 10 anos após a 

eliminação do Pb-tetraetila na gasolina do país.  

A maior parte desses trabalhos foi desenvolvida na cidade São Paulo com grande 

êxito, sendo que o primeiro discriminou três principais fontes contribuintes para o 

aerossol, tendo predominância as emissões veiculares, seguida pelas emissões industriais, 

e um terceira não identificada (Aily, 2001; Babinski et al., 2003). Gioia et al. (2010) 

identificaram essa terceira fonte de composição isotópica mais radiogênica (206Pb/207Pb > 

1,20) em relação às emissões veiculares (206Pb/207Pb < 1,20) como proveniente do 

transporte de longa distância da cidade de Cubatão, localizada cerca de 40 km de São 

Paulo, na direção sudeste, na qual se encontra a maior área industrial próxima à RMSP.  

Recentemente, Gioia et al. (2016), através de dados coletados em 2006, 

confirmaram o transporte de longa distância de massas de ar provenientes da área 

industrial de Cubatão, com assinatura isotópica mais radiogênica e coincidente com 

eventos de precipitação na cidade de São Paulo. Além disso, os autores caracterizaram as 

assinaturas de importantes fontes poluentes para atmosfera de São Paulo, como a 

suspensão de cimento (206Pb/207Pb = 1,196 a 1,199), poeira de rua (206Pb/207Pb = 1,137 a 

1,175) e de túnel (206Pb/207Pb = 1,173 a 1,177), além da exaustão de veículos a gasolina 

(206Pb/207Pb = 1,164 a 1,175) e diesel (206Pb/207Pb = 1,157 a 1,181), que foram 
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predominantes para as composições isotópicas medidas nas amostras de MP fino e grosso 

(206Pb/207Pb = 1,149 a 1,125).  

2.4.1.2 Limitações dos isótopos de Pb e combinação com isótopos de outros 

elementos 

A grande utilidade dos isótopos de chumbo está relacionada à composição 

isotópica constante e específica para cada fonte no ambiente, o que permite a 

discriminação entre elas. Essa propriedade provém de um fracionamento desprezível do 

metal durante processos físico-químicos ocorridos na indústria ou compartimentos 

ambientais. No entanto, a homogeneização das composições isotópicas do chumbo 

antropogênico, ocasionada principalmente pela mistura de Pb proveniente de diferentes 

reservas e pela refundição e reciclagem do metal, tem limitado a diferenciação de 

importantes fontes poluentes (Sangster et al., 2000; Cheng & Hu, 2010). Além disso, a 

eliminação do aditivo de Pb da gasolina, que apresentava composições características da 

reserva mineral de origem, também contribuiu para isso, uma vez que as composições do 

metal hoje encontradas nos combustíveis fósseis estão associadas às reservas petrolíferas 

originárias, que podem ser variadas. 

Nesse aspecto, alguns estudos recentes têm demonstrado que a combinação dos 

isótopos de chumbo com de outros elementos é uma alternativa interessante a essa 

limitação, visto que cada sistema isotópico apresenta comportamentos distintos no 

ambiente e, portanto, podem fornecer informações complementares. Dessa forma, o 

emprego de sistemas isotópicos de dois ou mais elementos tem se mostrado como uma 

ferramenta relevante na caracterização e discriminação de múltiplas fontes em 

compartimentos complexos como a atmosfera de megacidades (Widory, et al., 2004, 

2010; Cloquet et al., 2006; Dolgopolova et al., 2006; Lahd Geagea et al., 2008; Guéguen 

et al., 2012; Sherman et al., 2015). 

Utilizando os isótopos de C e de Pb, Widory et al. (2004) identificaram o diesel 

como o maior contribuinte em comparação à queima de carvão, gás natural e óleo 

doméstico, da fração orgânica de aerossóis (PM10 e PM2,5) em Paris. Os isótopos de Pb, 

que se concentraram na fração inorgânica, mostraram que além do tráfego veicular, com 

contribuição menor de 60%, as indústrias têm uma participação importante, enquanto as 

assinaturas das fontes geogênicas aparecem pontualmente em poucas amostras. 
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Na cidade de Metz, na França, os isótopos de Pb e Zn foram empregados na 

caracterização das principais fontes urbanas, como a emissão de um incinerador urbano, 

material particulado nos filtros dos ônibus e em líquens. Os autores observaram que os 

líquens coletados em áreas próximas ao centro tinham composições isotópicas de Pb 

menos radiogênicas, indicativas do alquilchumbo usado na gasolina (206Pb/207Pb < 1,50) 

em décadas anteriores, em relação aos líquens com composições mais radiogênicas, 

localizados próximos em áreas rurais (Cloquet et al., 2006).  

Na cidade de Beijing, China, Widory et al. (2010) estimaram que nos anos de 

2005 e 2006 as refinarias de Pb (206Pb/207Pb = 1,1518 a 1,1565) foram as principais 

contribuintes para as concentrações do metal no aerossol urbano (MP10 e MP2,5), enquanto 

que a queima de carvão (206Pb/207Pb = 1,1545 a 1,1765) e emissões veiculares tiveram 

menor contribuição. Por outro lado, a queima de carvão foi a fonte predominante para as 

concentrações de Sr, identificada pelos isótopos do metal, seguida pelas fábricas de 

cimento e fundições. 

Na região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos, um estudo realizado entre 

2003 e 2007 avaliou as composições isotópicas de Pb, Sr, e Hg em amostras de água de 

chuva. Os isótopos de chumbo mostraram que a principal fonte poluente nas localidades 

de Michigan e Ohio foi a queima de carvão das termelétricas. Esses resultados foram 

confirmados pelos isótopos de Sr e Hg. Por outro lado, os isótopos de Pb e Hg indicaram 

que o processamento de minérios do Vale do Mississipi foi a fonte predominante em 

algumas regiões de Steubenville e Ohio (Graney & Landis, 2013; Sherman et al., 2015). 

2.4.2 Isótopos de Zinco 

Há algumas décadas o fracionamento de isótopos leves no ambiente (H, O, C, 

N, S), classificados como “tradicionais”, tem se mostrado como uma importante 

ferramenta no estudo dos ciclos biogeoquímicos desses elementos. No entanto, o 

fracionamento isotópico que ocorre com a maior parte dos elementos da tabela periódica, 

com no mínimo um par de isótopos (Mg, Ca, Si, Fe, Zn, Cu, Cr, Hg, Mo, Li e outros), 

não podia ser medida por técnicas analíticas convencionais até o advento do 

espectrômetro de massas de duplo foco com plasma indutivamente acoplado e detecção 

por multicoletores (MC-ICP-MS). Portanto, a partir das últimas duas décadas um novo 

campo da geoquímica isotópica se abriu com o estudo do fracionamento isotópico desses 

elementos, classificados como isótopos “não-tradicionais”. Dessa forma, diversos 



23 
 

trabalhos têm sido desenvolvidos para explorar as potencialidades e aplicações desses 

sistemas isotópicos, em diversas áreas, incluindo a geoquímica ambiental (Albarède, 

2004; Wiederhold, 2015). 

Os primeiros estudos que analisaram os isótopos de Cu e Zn utilizando o MC-

ICP-MS, mostraram fracionamento menor do Zn (~ 1‰) em comparação com o Cu (~ 

9‰) nas amostras de minerais, sangue e sedimentos (Marechal et al., 1999; Zhu et al., 

2000). Além disso, um trabalho apontou para o fracionamento ocorrido durante o 

procedimento de purificação por cromatografia de troca iônica (Albarède & Marechal, 

2002). 

O zinco possui cinco isótopos estáveis 64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn e 70Zn, com 

abundâncias naturais de 48,63%, 27,90%, 4,10%, 18,75% e 0,62%, respectivamente. 

Normalmente a composição isotópica do zinco é representada pela notação delta (δ) em 

partes por mil (‰) (equação 2.4), a partir das razões dos isótopos da amostra e padrão 

(Albarède, 2004).  

         (Eq. 2.4) 

 

onde: X representa os valores (6, 7, 8) e Y (4 e 6) com relação aos isótopos normalmente 

utilizados para representação do valores de δ6XZn (‰). 

2.4.2.1 Zn antropogênico e o fracionamento na indústria 

De maneira geral, o fracionamento do Zn que ocorre nos compartimentos 

ambientais ou durante o processamento na indústria é resultado do equilíbrio físico ou 

químico, de natureza cinética ou termodinâmica, respectivamente, que favorecem 

isótopos leves ou pesados em diferentes frações da matéria. Portanto, a composição 

isotópica do Zn nas amostras (antropogênico ou geogênico) pode ser usada como 

traçadora dos diferentes processos biogeoquímicos ou industriais aos quais o metal foi 

submetido (Fig. 2.5).  

A maioria dos depósitos de esfarelita (ZnS), apresentam valores de 66ZnJMC 

pouco variáveis (-0,17 a +0,64‰) em várias regiões do mundo (Alaska, Austrália, 

Bélgica, Espanha, Finlândia, etc), com exceção de algumas reservas localizadas na 

Irlanda (66ZnJMC -0,17 a +1,33‰), Rússia (66ZnJMC -0,4 a +1,2‰) e norte do Alaska 

(6XZn / 6YZn)padrão 

(6XZn / 6YZn)amostra 
δ6XZn (‰) = 

= 

-1 
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(66ZnJMC 0,00 a +1,14‰). Independente desses valores extremos, a composição 

isotópica média do Zn no minério (66ZnJMC +0,16 ± 0,20‰) em 61 amostras coletadas 

em 10 reservas diferentes apresentou certa homogeneidade (Albarède, 2004; Sonke et al., 

2008; Yin et al., 2015). 

Figura 2.5 – Processos de fracionamento e variação das composições isotópicas do 66ZnJMC. 

Figura extraída de Cloquet et al. (2008). 

Ainda existem poucos estudos avaliando o fracionamento do Zn durante o 

processamento do minério na indústria para obtenção do produto metálico, porém aqueles 

realizados mostraram resultados concordantes. De maneira geral, esses trabalhos 

mostraram que o produto (Zn metálico) (δ66ZnJMC +0,10 a 0,30‰) apresenta composição 

isotópica próxima a do minério de Zn (δ66ZnJMC +0,16 ± 0,20‰), enquanto os resíduos 

são enriquecidos com isótopos pesados (δ66ZnJMC +0,2 a +1,5‰) e as partículas mais finas 

(<10 m) emitidas para a atmosfera e transportadas por distâncias de até 5 km, são 

enriquecidas com isótopos leves (δ66ZnJMC -0,50 a 0,00‰). A figura 2.6 mostra o resumo 

desses principais resultados em um esquema, extraído do trabalho de Sonke et al. (2008). 

Um dos principais trabalhos foi realizado em uma das maiores refinarias de Pb-

Zn da França por Mattielli et al. (2009), mostrando que durante o processamento do 

minério (δ66Zn = +0,08 a +0,16 ‰), em diferentes temperaturas (1300 a 1700 K) os 

vapores liberados são enriquecidos em isótopos leves do metal (δ66ZnJMC = -0,66 a -0,33 

‰). O material particulado, coletado a aproximadamente 1 km da chaminé, apresentou 

partículas maiores que 10 m enriquecidas com isótopos pesados (δ66ZnJMC = +0,02 a 

+0,19‰), com provável proveniência da escória. Por outro lado, as partículas coletadas a 

5 km de distância foram menores e enriquecidas com isótopos leves (δ66ZnJMC = -0,02 a -

Solução inicial

Absorção inorgânica

Sólido/Líquido inicial

Evaporação dos resíduosEvaporação

Difusão

Adsorção orgânica

Solo/solução
Translocação
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0,52‰), caracterizando o material provindo da pluma da chaminé e transportado para 

maiores distâncias.  

Figura 2.6 – Ciclo do Zn antropogênico e o fracionamento isotópico no ambiente. Zn(m) 

metálico, Zn(p) no rio.  Figura extraída de Sonke et al. (2008). 

A estimativa da composição isotópica do Zn antropogênico “comum” (δ66ZnJMC 

= +0,1 a +0,3‰) foi realizada por John et al. (2007) através de análises de 32 amostras 

de variados produtos comerciais contendo o metal (lingotes, ligas galvanizadas, 

medicamentos, padrões de laboratório com alta pureza, etc). As composições extremas 

foram verificadas em padrões de laboratório (δ66ZnJMC -9,15 a +0,17‰) e o metal 

galvanizado (δ66ZnJMC -0,56 a -0,20‰), resultantes, possivelmente, das múltiplas 

purificações não quantitativas do metal durante esses processos. A obtenção de uma 

assinatura isotópica homogênea para o Zn antropogênico comum, no produto e minério, 

se fundamenta pela mistura da esfarelita de variadas reservas para obtenção do 

concentrado e pela baixa variação da composição do produto final durante o 

processamento (John et al., 2007). O histórico de importações de minérios na Bélgica é 

um exemplo dessa prática comum, onde a esfarelita de mais de 20 reservas diferentes é 

misturada para a obtenção do concentrado (Sonke et al., 2008). 

2.4.2.2 Isótopos de Zn na atmosfera 

Ainda são poucos os trabalhos que avaliaram a composição e o fracionamento 

isotópico do Zn em amostras de MP atmosférico (Cloquet et al., 2006; Gioia et al., 2008; 

Dong et al., 2013; Ochoa et al., 2016). Alguns aspectos que contribuem para isso estão 

relacionados às limitações analíticas, impostas pelas baixas concentrações de Zn nessas 
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amostras (na ordem de ppb), e também a necessidade de caracterizar a assinatura das 

múltiplas fontes em ambientes complexos como áreas urbanas. Outros estudos têm 

avaliado a contribuição das refinarias e metalurgia de Zn para compartimentos ambientais 

que guardam registros importantes do histórico de deposição atmosférica, tais como os 

sedimentos (Sonke et al., 2008; Araújo et al., 2017), turfas (Weiss et al., 2007) e solos 

(Juliot et al., 2011).  

Um estudo, realizado na cidade de São Paulo, avaliou a composição isotópica do 

Zn em amostras de aerossol de diferentes tamanhos: MP10-2,5 (δ66ZnImperial = -0,96 a -

0,37‰) e MP2,5 (δ
66ZnImperial = 1,04 a +0,02‰), sendo observado uma boa concordância 

entre esses valores e aqueles analisados em fontes poluentes importantes, como exaustão 

veicular e filtros industriais, além do aerossol geogênico (natural) coletado em uma área 

remota (Gioia et al., 2008). O material particulado (2,5 a 80 m) da cidade de Londres, 

apresentou valores de δ66ZnIRMM entre +0,03 e +0,49‰, enquanto que em Barcelona os 

valores de δ66ZnIRMM para o MP10 variaram entre -0,13 a -0,51‰. Os autores sugerem, 

baseados nos fatores de enriquecimento de Sb, Fe, Cu e Zn, que a principal fonte de Zn 

está relacionada às partículas emitidas pelos pneus dos veículos em Londres e às 

indústrias metalúrgicas em Barcelona (Ochoa et al., 2016). 

Com o intuito de caracterizar o transporte de longa distância da areia do deserto 

de Sahel (Mauritania/Mali) para a porção norte do Oceano Atlântico, Dong et al. (2013) 

analisaram a composição isotópica do Zn em amostras de areia do deserto (δ66ZnJMC = 

+0,43 ± 0,10‰) e aerossol (< 1m) (δ66ZnJMC = +0,03 ± 0,04) dessas regiões. A partir 

desses resultados os autores sugeriram, utilizando simulações de transporte de massas de 

ar e a assinatura isotópica do Zn medida no aerossol urbano e águas de chuva na França 

(Cloquet et al., 2006; Chen et al., 2009), que a contribuição do Zn antropogênico leve 

(δ66ZnJMC = -0,3‰), proveniente da Europa, deve ter uma importante contribuição para 

as assinaturas medidas no aerossol do Atlântico.  

Um recente trabalho foi realizado com amostras de neve, gelo e poeira do solo 

em 6 regiões montanhosas da República Tcheca, localizadas próximas de minerações de 

carvão e metais, fundições e usinas de geração de energia à base de carvão. Um resultado 

interessante está relacionado às composições isotópicas observadas nas amostras de 

cinzas provenientes das fundições de Pribram e Olkusz, que tiveram menores valores de 

δ66Zn para as maiores distâncias, 1 km (δ66Zn = -0,50‰) e 5 km (δ66Zn = -1,50‰), em 
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relação à esfarelita usada (δ66Zn = -0,23 a 0,02‰). Esses resultados corroboram com 

estudos anteriores que demonstraram que o transporte em maiores distâncias é associado 

a partículas mais finas enriquecidas em Zn leve.  Além disso, foi observada grande 

heterogeneidade nas composições isotópicas das amostras de gelo e neve, sendo que 

algumas regiões, que apresentaram valores de δ66Zn mais negativos, possivelmente 

receberam maior influência da emissão das fundições (δ66Zn = -0.47‰) ou da queima de 

carvão (δ66Zn = -0.17‰). No entanto, os autores salientaram a necessidade de caracterizar 

as assinaturas de outras fontes importantes na região, como a reciclagem do metal, para 

melhor explicar a heterogeneidade das composições isotópicas. (Voldrichova et al., 

2014).  

2.4.3 Isótopos de Cobre 

O cobre possui dois isótopos (63Cu e 65Cu) com abundâncias de 69,17 e 30,83%, 

respectivamente, sendo que os seus átomos são encontrados nos estados de oxidação de 

+1, +2 normalmente e, em alguns casos específicos, +3. A notação usada para representar 

a composição isotópica do Cu está descrita na equação 2.5. 

          

         (Eq. 2.5) 

 

A maior parte dos estudos que aplicaram os isótopos de Cu em estudos 

ambientais, avaliaram o seu fracionamento em sistemas biogeoquímicos, no intuito de 

traçar processos físico-químicos ocorridos nos solos (Bigalke et al., 2011, 2010a,b), 

sedimentos (Petit et al., 2008; Thapalia et al., 2010), águas (Bermim et al., 2006) e plantas 

(Moynier et al., 2009). Em amostras de aerossol, apenas dois estudos foram realizados, 

sendo apenas um deles em duas megacidades (Dong et al., 2006; Ochoa et al., 2016). Um 

único estudo que avaliou os isótopos de Cu em uma refinaria de Pb-Zn, observou que a 

variabilidade das composições isotópicas nos minérios foi responsável pela maior 

variação (δ65Cu = 0,8‰) observada em relação ao processamento, uma vez que o 

minério possuia valor de δ65CuNIST = +0,04‰, enquanto o resíduo apresentou δ65CuNIST = 

+0,21‰. 

No estudo realizado por Dong et al. (2013), que avaliou o transporte da poeira 

do deserto de Sahel para o aerossol do Atlântico Norte, a composição dos isótopos de Cu 

(65Cu / 63Cu)padrão 

(65Cu / 63Cu)amostra 
δ65Cu (‰) =  -1 
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no aerossol (δ66CuNIST = -0,08 ± 0,06‰) foi mais próxima à composição observada na 

poeira do deserto (∆δ66Cupoeira-aerossol = +0,16 ± 0,06‰), sugerindo maior contribuição 

dessa fonte para as concentrações de Cu. No entanto, os autores reforçaram a necessidade 

da caracterização de outras fontes importantes para o aerossol da região. 

O único trabalho que avaliou os valores de δ66Cu em amostras de aerossol 

urbano, foi realizado em amostras de MP de Londres (δ66CuAE633 = +0,37 a 0,97‰) e 

Barcelona (δ66CuAE633 = +0,04 a 0,33‰). Apesar dos autores não caracterizarem as 

assinaturas isotópicas das fontes, a contribuição dessas para o aerossol foi estimada pelos 

fatores de enriquecimento de Sb, Al, Fe, Zn e Cu. Portanto, a contribuição dos veículos 

(freios) foi sugerida como predominante para as duas cidades, com exceção do período 

de inverno em Londres, quando foi observada uma razão Cu/Zn diferente daquela 

estimada para a emissão dos freios, sendo sugerida uma possível contribuição da 

combustão de carvão e óleo no MP desta cidade (Ochoa et al., 2016).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o objetivo de determinar a contribuição das principais fontes poluentes para 

a atmosfera da cidade de São Paulo, uma das maiores e mais poluídas megacidades do 

mundo, as concentrações e as composições isotópicas de Pb, Zn e Cu foram determinadas 

em amostras de aerossóis (MP10-2,5 e MP2,5) e em algumas das principais fontes poluentes, 

durante o inverno de 2013 e verão de 2014. As amostras de fontes foram relacionadas ao 

tráfego veicular (combustíveis, pneus, aerossol de túnel), construção civil (cimento) e à 

área industrial de Cubatão, que é a maior próxima à RMSP. 

Para atingir este objetivo um novo procedimento químico analítico, que 

permitisse as análises isotópicas simultâneas desses três elementos, foi desenvolvido no 

Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo). A validação da eficiência da separação 

química desse procedimento foi certificada a partir de curvas de eluição dos elementos 

em uma amostra de material de referência e outra de material particulado. Além disso, 

réplicas de diferentes materiais de referência, material particulado e fontes poluentes, 

contendo diferentes matrizes, foram utilizadas para avaliar a robustez desse 

procedimento.  

A eficácia dos métodos de correção do fracionamento instrumental no MC-ICP-

MS foi testada verificando os efeitos da concentração de dopante e sinal analítico durante 

as análises dos isótopos de Zn e Cu em soluções padrões e materiais de referência. Dessa 

forma, observou-se que os métodos de normalização externa foram os mais precisos. A 

precisão combinada do procedimento analítico para as análises das composições 

isotópicas de Pb, Zn e Cu foi aferida em 0.035‰ (206Pb/204Pb), 0.1‰ (ZnJMC) e 0.13‰ 

(CuNIST) a partir de réplicas de materiais de referência. A exatidão do procedimento foi 

validada pela comparação dos resultados obtidos nesse estudo com aqueles reportados na 

literatura para diferentes materiais de referência. A partir da validação do procedimento 

analítico foi possível determinar com precisão e exatidão as composições isotópicas de 

Pb, Zn e Cu em amostras de material particulado e fontes poluentes 

Foram anliasadas as concentrações e composições isotópicas de Pb em 113 

amostras de material particulado coletadas no inverno e 74 amostras no verão. As 

concentrações de chumbo variaram entre 0,2 e 47,2 ng m-3 no inverno e entre 0,02 e 19,3 

ng m-3 no verão. As composições isotópicas de Pb apresentaram razões 206Pb/207Pb entre 

1,149 e 1,312 no inverno e entre 1,156 e 1,258 no verão. A maior parte das amostras 
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coletadas nas duas estações apresentaram composições isotópicas de Pb menos 

radiogênicas (206Pb/207Pb < 1.20), enquanto algumas amostras, principalmente da moda 

fina, tiveram composições isotópicas de Pb mais radiogênicas (206Pb/207Pb > 1.20). 

As concentrações e composições isotópicas de Zn foram determinadas em 62 

amostras de material particulado coletadas no inverno e em 75 amostras no verão. As 

concentrações de zinco no inverno e verão apresentaram variações entre 0,8 e 142,7 ng 

m-3 e entre 3,6 e 152,5 ng m-3, respectivamente. Os valores de 66ZnJMC variaram de -1,36 

a +0,43‰ no inverno e de -1,68 a +0,36‰ no verão. No inverno, 52% das amostras 

tiveram valores de 66ZnJMC no intervalo entre -0,60 e 0,00‰, enquanto que no verão 

64% apresentaram valores nesse intervalo. 

Com relação às assinaturas isotópicas de Pb, Zn e Cu determinadas nas fontes 

poluentes, pôde-se observou-se que utilizando as razões 206Pb/207Pb foi possível 

diferenciar entre as fontes relacionadas ao tráfego veicular (combustíveis, poeira de rua, 

pneus, aerossol de túnel), com composições menos radiogênicas (206Pb/207Pb < 1.20), em 

relação ao aerossol da área industrial de Cubatão, mais radiogênico (206Pb/207Pb > 1.22). 

Além disso, as composições isotópicas de Pb (208Pb/206Pb vs 206Pb/207Pb) determinadas 

nessas fontes apresentaram ótima reprodutibilidade com os estudos previamente 

realizados na cidade de São Paulo, ratificando a grande utilidade e confiabilidade do uso 

dos isótopos de Pb como marcadores de fontes poluentes no ambiente. 

Utilizando as composições isotópicas de Pb e Zn (66ZnJMC vs 206Pb/207Pb) foi 

possível discriminar as assinaturas isotópicas das amostras de poeira de rua e pneus, 

enriquecidas em isótopos pesados de Zn (66ZnJMC > 0,0‰), em relação às fontes 

características da emissão veicular (exaustão de gasolina e aerossol de túneis), com 

valores de 66ZnJMC entre -0,1 e -0,6‰. Adicionalmente, as amostras de cimento, aerossol 

de túnel e poeira de rua apresentaram composições isotópicas de Zn e Cu bem definidas 

e distintas, sendo discriminadas em um diagrama de 65CuNISTversus 66ZnJMC. Esses 

resultados mostram avanços importantes que apontam para o grande potencial da 

aplicação dos sistemas multi-isotópicos de Pb, Zn e Cu para a identificação e 

discriminação de fontes poluentes na atmosfera de grandes cidades. 

A contribuição das fontes poluentes para o aerossol da cidade de São Paulo foi 

avaliada de maneira qualitativa pela comparação das composições isotópicas de Pb e Zn, 

determinadas nessas fontes e no material particulado, em diagramas do tipo 208Pb/206Pb 
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vs 206Pb/207Pb e também 66ZnJMC vs 206Pb/207Pb. A maior parte das amostras coletadas 

nas duas estações apresentaram composições isotópicas de Pb menos radiogênicas 

(206Pb/207Pb < 1.20) associadas ao campo do tráfego veicular, enquanto algumas amostras, 

principalmente da moda fina, tiveram composições isotópicas de Pb mais radiogênicas 

(206Pb/207Pb > 1.20) ficando distribuídas no campo referente à área industrial de Cubatão. 

Aproximadamente metade das amostras, plotadas no diagrama 66ZnJMC versus 

206Pb/207Pb, ficaram associadas ao campo da emissão veicular (-0,1 < 66ZnJMC < -0,6‰), 

enquanto que menos de 20% do total das amostras, tiveram composições isotópicas de 

Zn relacionadas à poeira de rua (66ZnJMC > 0,0‰). A outra parte das amostras que 

apresentaram valores de 66ZnJMC < -0,60‰ ficaram divididas entre aquelas com 

composições isotópicas de Pb menos e mais radiogênicas. As amostras com composições 

isotópicas de Pb mais radiogênicas foram identificadas como provenientes da área 

industrial de Cubatão. As amostras com valores de 66ZnJMC < -0,60‰, porém com 

composições isotópicas de Pb menos radiogênicas, foram associadas a uma fonte ainda 

não caracterizada, que pode estar associada às emissões industriais e queima de biomassa.  

As amostras de material particulado com composições isotópicas de Pb 

semelhantes às do aerossol da área industrial de Cubatão, foram observadas 

principalmente à noite e nos finais de semana com chegada de frentes frias e massas de 

ar vindas da direção sul/sudeste, sendo que esses eventos foram mais frequentes no 

inverno. As amostras associadas à poeira de rua (66ZnJMC > 0,0‰) foram predominantes 

em períodos com ventos intensos, normalmente verificados em dias antecedentes à 

chegada das frentes frias. As amostras com composições isotópicas semelhantes às 

assinaturas das emissões veiculares (-0,1 < 66ZnJMC < -0,6‰) foram relacionadas às 

massas de ar provenientes da direção norte, indicando a contribuição das duas principais 

vias de tráfego intenso (Marginais Tietê e Pinheiros) próximas ao ponto de coleta e 

também do centro da cidade de São Paulo, onde as emissões veiculares são expressivas. 

As composições isotópicas associadas à fonte não caracterizada foram observadas em 

períodos com massas de ar provenientes das regiões oeste e leste, onde estão localizados 

outros municípios da RMSP que abrigam indústrias de fundição de metais, como a área 

industrial de Mauá.  

A quantificação das contribuições das fontes poluentes para as composições 

isotópicas de Pb e Zn no aerossol atmosférico da cidade de São Paulo, foi realizada por 
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modelos de mistura ternária. No modelo 1, foram consideradas as assinaturas isotópicas 

de poeira de rua, emissões veiculares e a área industrial de Cubatão como membros finais. 

O modelo 2 foi calculado para estimar a contribuição da fonte não caracterizada, porém 

com assinatura isotópica específica de Pb e Zn, e também das contribuições do tráfego 

veicular e da área industrial de Cubatão. Os dois modelos indicaram o tráfego veicular 

como a principal fonte poluente para o aerossol da cidade de São Paulo, que contribuiu 

em até 66% para as composições isotópicas de Pb e Zn, enquanto a área industrial de 

Cubatão teve contribuições de até 17%. Além disso, a poeira de rua apresentou 

participações menores que 20% no modelo 1. Um aspecto interessante se ateve à fonte 

não caracterizada que apresentou contribuições de 25 a 32% nas estações do inverno e 

verão, respectivamente, o que indica ser uma fonte relevante para o aerossol da cidade de 

São Paulo. 

De maneira complementar, foi estimado no inverno de 2014 o impacto da 

poluição atmosférica no processo de formação dos núcleos de condensação de nuvens 

(CCN) na cidade de São Paulo. Essa estimativa foi realizada pelo cálculo da eficiência de 

ativação dos aerossóis em CCNs sob influência das fontes locais ou remotas, ou ainda 

durante eventos de formação de partículas secundárias. A identificação das fontes foi 

realizada pela análise de PMF, baseada nas concentrações elementares medidas no 

material particulado. Os resultados mostraram a contribuição diária constante do tráfego 

veicular como principal fonte local e em alguns dias específicos aportes de fontes remotas 

relacionados ao aerossol marinho e queima de biomassa. As plumas de queima de 

biomassa, detectadas pelo sistema lidar (Light Detection And Ranging) e associadas às 

trajetórias de massas de ar provenientes das principais regiões de queimadas no norte do 

país, foram observadas nos mesmos dias em que as altas concentrações de BC foram 

medidas no aerossol atmosférico de São Paulo. Adicionalmente, sete eventos de formação 

de partículas secundárias foram detectados próximos ao ponto de coleta, sendo 

diferenciados e classificados. 

As médias horárias dos parâmetros que indicam a eficiência da ativação do 

aerossol em CCN (AR e Dact), mostraram um padrão bem definido durante o dia e a noite. 

No início da manhã (~6 h) a ativação do CCN diminui, atingindo os menores valores ao 

meio do dia, sendo que essa ativação volta a aumentar durante a tarde atingindo o ápice 

no início da noite, permanecendo praticamente constante durante todo o período noturno. 

Essa variabilidade foi associada à distribuição de tamanho das partículas (PND), 
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controlada principalmente pelo tráfego veicular matinal, e à formação de aerossol 

secundário próximo ao meio dia, que contribuem com as modas mais finas (< 50 nm). O 

aumento da ativação de CCN durante a tarde foi relacionado ao envelhecimento e 

crescimento das partículas que são significativos para a higroscopicidade e tamanho do 

aerossol. Considerando que o tráfego veicular é uma fonte local constante, foram 

calculadas as médias de AR e Dact dos dias com e sem ocorrência de eventos de queima 

de biomassa ou brisa marinha. Em síntese, verificou-se que as fontes remotas 

apresentaram menor influência na ativação de CCN em comparação ao tráfego veicular 

local. 

A partir dos avanços alcançados nesse trabalho foi possível vislumbrar pontos 

relevantes a serem aprofundados em trabalhos futuros. Com relação à identificação e 

discriminação de fontes, utilizando sistemas isotópicos, a caracterização das assinaturas 

isotópicas de Pb, Zn e Cu em fontes poluentes se faz fundamental, principalmente 

naquelas não caracterizadas. Como exemplo, a contribuição da queima de biomassa e 

madeira como também as contribuições dos parques industriais, localizados em outras 

cidades da RMSP próximas ou vizinhas da cidade de São Paulo. Além disso, a 

caracterização das assinaturas isotópicas da exaustão veicular de diferentes veículos com 

variados tipos de combustíveis precisa ser realizada. O uso conjunto de outros sistemas 

isotópicos, tais como Fe e Cu, podem auxiliar na discriminação de várias fontes 

atmosféricas em grandes centros urbanos. 

A compreensão mais ampla da ativação do CCN na cidade de São Paulo depende 

de estudos realizados em larga escala temporal e espacial, com o intuito de verificar a 

sazonalidade e heterogeneidade desse processo. O monitoramento das composições 

químicas do aerossol em tempo real é importante para avaliar a higroscopicidade do 

mesmo. Além disso, as concentrações de CCN resolvidas por distribuição de tamanho das 

partículas traz informações importantes para o cálculo do diâmetro de ativação do 

aerossol. Um outro ponto a ser aprofundado está relacionado à mensuração individual da 

contribuição das principais fontes locais para a ativação do CCN. 
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