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RESUMO 

GIUBBINA, Fernanda Furlan.Compostos orgânicos oxigenados de baixa massa 

molar dissolvidos na água de chuva de Ribeirão Preto.2017. 136 f. Tese (Doutorado 

em Ciências) – Departamento de Química/Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Embora o uso de etanol como combustível venha aumentando no Brasil e em diversos 

países, há uma grande escassez de dados relacionados à abundância desse álcool e de 

espécies orgânicas correlatas na atmosfera. O estudo temporal do comportamento do 

etanol em água de chuva no Brasil é pioneiro, e serve de base para melhor compreender 

as alterações que possam ocorrer na atmosfera devido ao aumento do uso desse 

combustível. Neste trabalho foi desenvolvido um novo método utilizando headspace 

GC-FID para a determinação simultânea de acetaldeído (AA), acetona (AC), metanol 

(MeOH) e etanol (EtOH), em concentrações ambientalmente relevantes em águas 

naturais. O método é mais simples do que aqueles apresentados na literatura, robusto e 

de custo relativamente baixo. O método apresentou boa recuperação, precisão, e sua 

exatidão foi comprovada pela forte correlação com o método que utiliza HPLC, e que já 

é bem estabelecido. A concentração de etanol foi determinada em amostras de água de 

chuva de Ribeirão Preto coletadas de 2012 a 2016 (n = 186). A média ponderada pelo 

volume (MPV) foi de 5,28 ± 0,49 µmol L
-1

, que é próxima da concentração esperada no 

equilíbrio entre a fase gasosa e aquosa. Esse valor de etanol é cerca de 28 vezes maior 

do que a média encontrada na cidade de Wilmington (EUA), refletindo o elevado uso de 

etanol combustível no Brasil. As concentrações médias anuais de etanol na chuva nos 

mais de 4 anos de estudo variaram pouco, e também não apresentaram diferenças 

significativas de acordo com a estação do ano, sazonalidade das atividades agrícolas, ou 

com a direção das massas de ar. Para as amostras de água de chuva coletadas de 

fevereiro a dezembro de 2016 a concentração MPV das espécies analisadas foram: 0,84 

± 0,12 µmol L
-1 

AA (n= 62); 0,70 ± 0,08 µmol L
-1 

AC (n = 59);10,9 ± 1,19 µmol L
-1 

MeOH (n = 62), 15,8 ± 1,64 µmol L
-1

 ácido fórmico (n = 67); e 9,76 ± 0,95 µmol L
-1

 

ácido acético (n = 67). A massa média de carbono orgânico identificado nas amostras 

representou cerca de 20% do total de carbono orgânico dissolvido (COD) na água de 

chuva. O fluxo estimado de carbono orgânico por deposição úmida foi de 5,1 g C m
-2

 

ano
-1

, sendo 1,0 g C m
-2

 ano
-1

identificados neste trabalho. Além da emissão veicular, 

uma importante fonte de COD para a atmosfera é a queima de biomassa, que ainda 

ocorre com frequência no estado. As ferramentas estatísticas aqui utilizadas 

considerando as espécies orgânicas identificadas juntamente com outras espécies 

inorgânicas majoritárias, não permitiram separar claramente as fontes predominantes de 

emissão na região. Isso deve ocorrer porque a emissão veicular durante todo o ano é 

predominante com relação às possíveis emissões biogênicas e por queima de biomassa. 

A exposição de amostras de água de chuva à irradiação com luz solar artificial mostrou 

que houve perda de EtOH e formação de AA, porém os processos não ocorreram em 

proporção estequiométrica, e nem na mesma taxa. No caso do MeOH e formaldeído, a 

formação e perda dessas espécies ocorreram de forma errática. A ausência de uma 

tendência clara nas transformações fotoquímicas dos álcoois reflete a complexidade da 

matriz e das reações envolvidas na atmosfera. 

 

Palavras-chave: etanol, acetaldeído, acetona, metanol, atmosfera, reações fotoquímicas. 

 

 



 

ABSTRACT 

 
GIUBBINA, Fernanda Furlan. Low molecular weight oxygenated organic 

compounds dissolved in rainwater from Ribeirão Preto. 2017. 136 f. Tese 

(Doutorado em Ciências) – Departamento de Química/Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Although there has been a dramatic increase on the use of ethanol fuel in Brazil and in 

several other countries, there is a great lack of data related to the abundance of ethanol 

and associated organic species in the atmosphere. The temporal study of the behavior of 

ethanol in rainwater in Brazil is pioneer, and may serve as a basis to better understand 

the changes that occur in the atmosphere due to the increasing use of this fuel. This 

work presents a new headspace GC-FID method to simultaneously determine 

acetaldehyde (AA), acetone (AC), methanol (MeOH) and ethanol (EtOH) at 

environmentally relevant concentrations in the atmosphere and in a variety of natural 

waters. The method is simpler than those presented in the literature, robust and 

relatively low-cost. The method presented good recovery, precision and good agreement 

with a HPLC method for determination of acetaldehyde, methanol, and ethanol, which 

endorsed the accuracy of the proposed method. The ethanol concentration was 

determined in rainwater samples from Ribeirão Preto from 2012 to 2016 (n = 186). The 

volume-weighted mean (VWM) was 5.28 ± 0.49 μmol L
-1

, which is close to the 

expected concentration at the equilibrium between the gas and aqueous phases. The 

ethanol value is about 28 times higher than the average found in the city of Wilmington 

(USA), reflecting the high use of ethanol fuel in Brazil. The annual mean concentrations 

of ethanol in rainwater samples over 4 years of monitoring varied little, and also did not 

show significant differences according to the season, agricultural activities, or the 

direction of the air masses. For the rainwater samples collected from February to 

December 2016 the VWM concentration of the other analyzed species were: 0.84 ± 0.12 

μmol L
-1

 AA (n = 62); 0.70 ± 0.08 μmol L
-1

 AC (n = 59), 10.9 ± 1.19 μmol L
-1

MeOH (n 

= 62), 15.8 ± 1.64 μmol L
-1

formic acid (n = 67); and 9.76 ± 0.95 μmol L
-1

 acetic acid (n 

= 67). The identified organic carbon average mass in the samples represented about 

20% of the total dissolved organic carbon (DOC) in rainwater. The estimated flux of 

organic carbon by wet deposition was 5.1 g C m
-2

 year
-1

, being 1.0 g C m
-2

 year
-1

 

identified in this work. In addition to the vehicular emission, an important source of 

DOC to the atmosphere is the biomass burning, which still occurs frequently in the 

state. The statistical tools used here, considering the organic species identified together 

with other major inorganic species, did not allow to clearly separate the predominant 

emission sources in the region. This may occur because the year-round vehicular 

emission is predominant in relation to the possible biogenic and by biomass burning 

emissions. Exposure of rainwater samples to irradiation with artificial sunlight showed 

that there was loss of EtOH and formation of AA, but the processes neither occurred in 

stoichiometric proportion, nor at the same rate. In the case of MeOH and formaldehyde, 

the formation and loss of these species occurred erratically. The absence of a clear trend 

in the photochemical transformations of alcohols reflects the complexity of the matrix 

and the reactions involved in the atmosphere. 

 

Keywords: ethanol, acetaldehyde, acetone, methanol, atmosphere, photochemical 

reaction. 
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A atual necessidade de minimizar a emissão de gases de efeito estufa e a 

dependência do petróleo tem levado a um aumento da demanda mundial por 

biocombustível. O etanol combustível tem sido uma alternativa economicamente viável 

devido ao seu bom rendimento energético e rápido caráter renovável. Em anos recentes, o 

etanol tem recebido mais atenção da comunidade científica por causa do aumento da sua 

produção e consumo, incluindo os EUA, que recentemente aprovou a gasolina E15 

contendo 15% de etanol (AFDC, 2016; KIRSTINE; GALBALLY, 2012a; NAIK et al., 

2010; FREIRE, 2016). Outro ponto relevante é que num breve futuro, a produção de 

etanol de segunda geração no Brasil pode baratear os custos desse produto e, portanto 

aumentar a demanda por este biocombustível.  

Apesar do seu caráter renovável, existem vários pontos negativos com relação ao 

uso de etanol combustível. Durante sua queima, são emitidas espécies orgânicas 

oxigenadas de baixa massa molar para a atmosfera como aldeídos, ácidos carboxílicos, e 

álcoois que reagem com oxidantes comuns presentes na atmosfera como radicais 

hidroxila e ozônio, alterando assim a capacidade oxidativa do meio (ANDERSON, 2009). 

Vários desses compostos podem favorecer a formação do chamado „smog‟ fotoquímico, 

além de que o formaldeído e acetaldeído podem afetar diretamente a saúde humana 

(CETESB, 2016a; ANDRADE et al., 2002). 

Dado o exposto, faz-se necessário o monitoramento a médio e longo prazo do 

comportamento dessas espécies oxigenadas na atmosfera a fim de compreender melhor 

suas fontes de emissão, as principais reações que possam ocorrer na baixa troposfera, e os 

possíveis mecanismos de perda desses compostos (sumidouros). Desta forma, espera-se 

poder gerar subsídios para melhor avaliar os riscos ambientais das atuais políticas 

públicas com relação à produção e consumo de etanol no Brasil e no mundo.  

O levantamento bibliográfico realizado neste trabalho mostrou que os dados mais 

recentes sobre a concentração de etanol na atmosfera do Brasil têm mais de 15 anos, o 

que demonstra a necessidade de avaliar as condições atuais desse composto e de espécies 

correlatas na atmosfera. Outro fator importante é a ausência na literatura de um estudo 

temporal a longo prazo sobre a concentração de etanol na atmosfera.  

Como as espécies orgânicas oxigenadas de baixa massa molar são solúveis em 

água, este trabalho propõe acompanhar a concentração das espécies de interesse na água 

de chuva, a fim de avaliar seu comportamento na baixa troposfera ao longo do tempo na 

cidade de Ribeirão Preto.  
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1.1 Processos na atmosfera 

 

A atmosfera terrestre tem um papel fundamental para os seres vivos, pois sua 

função é manter as condições ideais na superfície para criação e manutenção da vida. Ela 

é dividida em cinco diferentes segmentos: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera 

e exosfera. A troposfera é a região mais estudada da atmosfera, pois é onde ocorre a 

maior parte das reações químicas, o que causa importantes modificações no meio 

influenciando nos processos de transporte e deposição (MARTINS et al., 2008; MONKS 

et al., 2009).  

Atualmente, grandes quantidades de contaminantes de origem antrópica vêm 

sendo emitidas para a atmosfera por atividades agrícolas e industriais, queima de 

biomassa, extração e queima de combustível fóssil, produção e consumo de energia 

(GONÇALVES et al., 2016; GURJAR; RAVINDRA; NAGPURE, 2016). 

O estudo sobre a composição química da atmosfera é importante para 

compreender as modificações que ocorrem nesse compartimento e as possíveis interações 

das espécies químicas com os demais compartimentos do planeta. Ao longo do tempo, a 

composição da atmosfera tem se modificado em resposta às interações biogênicas e 

antrópicas que ocorrem na interface com o meio aquático e terrestre do planeta.
 

A poluição atmosférica gera grande degradação da qualidade de vida da 

população, podendo provocar uma série de doenças respiratórias, cardiovasculares e 

neoplasias, além de acarretar alterações no sistema imunológico do indivíduo, tornando-o 

mais suscetível às infecções agudas(ESTEVES et al., 2007). 

A remoção das substâncias emitidas para a atmosfera pode ocorrer diretamente 

por deposição úmida (chuva e neve) e por deposição seca (vento e gravidade que arrastam 

a espécie em direção ao solo). Durante o processo de deposição úmida, há espécies 

químicas que estão presentes na atmosfera abaixo da nuvem, e que são solubilizadas e/ou 

carreadas com a água de chuva (do inglês – washout). Neste caso, pode haver uma 

diluição da concentração da espécie em estudo de acordo com o volume de chuva. No 

caso das espécies químicas que são principalmente incorporadas dentro da nuvem 

(rainout) o volume de chuva passa a ter menor relevância (SEINFELD; PANDIS, 2006). 

Outro importante processo de remoção é o indireto que ocorre por meio de reações 

químicas na atmosfera (ANDRADE et al., 2002). A identificação e quantificação das 

espécies presentes nos gases, aerossóis e na água de chuva ou neve, trazem importantes 

informações sobre as emissões de origem antrópica e natural que ocorrem para a 
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atmosfera. Tanto a deposição úmida quanto a seca são processos importantes que alteram 

a concentração de gases e aerossóis na troposfera, influenciando o aporte de nutrientes 

para ecossistemas aquáticos e terrestres (ARTAXO et al., 2005). 

A água de chuva tem importante papel na remoção de substâncias solúveis e 

insolúveis da atmosfera, refletindo a composição química atmosférica (FOWLER et al., 

2009; MONKS et al., 2009). A composição química da água de chuva varia 

regionalmente devido à influência das fontes de emissão. Se a região estudada possuir 

elevada influência de atividades industriais e grande frota automotiva, haverá maiores 

concentrações de espécies provenientes dessas atividades, como por exemplo, SO2 e NOx 

(BÁEZ et al., 2007; FONTENELE; PEDROTTI; FORNARO, 2009;CERQUEIRA et al., 

2014). As partículas de solo ressuspensas para a atmosfera contendo espécies básicas, 

como por exemplo, amônia, carbonatos e sulfatos, são parte importante para a 

neutralização das espécies ácidas, como SO2, ácidos acético e fórmico;  presentes na água 

de chuva antes de serem depositadas na superfície (KULSHRESTHA et al., 2003; WU et 

al., 2016).Essa neutralização foi observada em regiões em que a atividade agrícola é 

bastante intensa, devido à elevada ressuspensão do solo pelo maquinário agrícola (LARA 

et al., 2001; GARCÍA et al., 2009; ALLEN et al., 2010; COELHO et al., 2011; XU et al., 

2015; DOS REIS, 2016). 

 

 

1.2 Cana-de-açúcar e a produção de combustível no Brasil 

 

A cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil pelos portugueses no início do século 

XVI dando início à primeira atividade econômica organizada do país. Desde então, o país 

vem sendo o maior exportador de açúcar do mundo devido às suas condições desolo e 

clima favoráveis (BUCKERIDGE et al., 2012).  

Atualmente, a maior parte dos canaviais brasileiros localiza-se nas regiões 

Nordeste e Centro-Sul do país (Figura 1). O açúcar não é mais o principal produto 

proveniente da cana, já que no ano de 1979, com a implantação do “Programa Nacional 

do Álcool” (Proálcool), iniciou-se um importante processo de modificação do 

combustível automotivo no Brasil com o uso de etanol (FERREIRA FILHO; 

HORRIDGE, 2014). 

O Brasil passou de uma produção de aproximadamente 428 milhões de toneladas 

de cana em 2006 para aproximadamente 669 milhões de toneladas em 2016, isto é, um 
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aumento de 56% em 10 anos. O estado de São Paulo, que é considerado o maior produtor 

nacional, foi responsável por 55% de toda a cana produzida na safra de 2015/2016 

(UNICA, 2016). 

Na região agrícola de Ribeirão Preto (que compreende 25 municípios) a área de 

cultivo da cana aumentou de 1,14milhões de hectares em 2006 para 1,35milhões de 

hectares em 2016. Em relação à colheita da cana na região de Ribeirão Preto, esta passou 

a ser 91% colhida de maneira mecanizada, sendo que em 2006 esse percentual era de 

apenas 39% (UNICA, 2014; BASTOS, 2016).Até o ano de 2002, toda a colheita da cana 

era manual e a fim de facilitar esse processo, as folhagens da cana eram queimadas, 

levando a uma grande emissão de gases e material particulado para a atmosfera (ALLEN; 

CARDOSO; DA ROCHA, 2004). 

O aumento da mecanização do cultivo da cana-de-açúcar se deve ao projeto 

ambiental "Etanol Verde", baseado na Lei Estadual 11.241 de 2002, que estabelece a 

eliminação da prática da queima em 2021 para as áreas onde é possível a colheita 

mecanizada, e em 2031 para as áreas não mecanizáveis. Porém, em 2007 foi firmado o 

Protocolo Agroambiental do Estado de São Paulo que antecipa os prazos legais paulistas 

para 2014 e 2017, respectivamente. Trata-se de um acordo voluntário pioneiro, entre o 

governo do Estado de São Paulo e o setor sucroalcooleiro, que conta com a adesão de 

mais de 170 unidades agroindustriais e 29 associações de fornecedores, que juntos 

representam mais de 90% da produção paulista (UNICA, 2016). 

O bagaço da cana tem sido usado como combustível, tanto na produção de açúcar 

e álcool, como na produção de suco de laranja, e na geração de energia. Portanto, mesmo 

com o fim da queima da palha no campo, espera-se ainda ter uma significativa queima de 

biomassa nas regiões canavieiras. 
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Figura 1 - Mapa das principais áreas de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil e áreas de expansão 

potencial 

 

 
Fonte: KOHLHEPP(2010). 

 

No Brasil, o etanol substituiu gradualmente o chumbo tetraetila utilizado como 

antidetonante, sendo totalmente retirado da gasolina brasileira em 1991 devido à sua 

elevada toxicidade. A obrigatoriedade da adição de etanol à gasolina data de 1990, e 

atualmente a porcentagem de etanol adicionado chega a 25%, sendo hoje denominada no 

Brasil como gasool ou gasolina C. Tais ações levaram o Brasil a ser o único país da 

atualidade cujo uso de álcool combustível é considerável, representando cerca de 67% do 

combustível utilizado por veículos leves no Estado de São Paulo (CETESB, 2016a). 

Em 2003, foram implementados no Brasil veículos denominados flexfuel, com 

motores capazes de funcionar utilizando tanto gasolina C quanto etanol em qualquer 

proporção. Essa nova tecnologia (flexfuel)visa levar à redução da emissão de CO2para a 

atmosfera devido ao maior uso de um combustível renovável (BUCKERIDGE et al., 

2012). Segundo os fabricantes, esse tipo de veículo possui um sensor eletrônico e 

computador de bordo que reconhece a composição do combustível e ajusta os parâmetros 

de ignição do motor de acordo com o tipo de combustível. 
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Devido à deficiência de políticas públicas de transporte em massa, às crescentes 

taxas de urbanização e aos incentivos à produção e consumo de veículos no país, houve 

uma expressiva aquisição de automóveis para transporte individual no Brasil nos últimos 

10 anos (ANP, 2016). A frota veicular no Estado de São Paulo atingiu cerca de 15,3 

milhões de veículos em 2015, sendo composta por 52% de veículos flexfuel, 40% a 

gasolina, 6% com motorização diesel e 2% movidos a apenas etanol(CETESB, 2016a). 

Apesar dos veículos quando movidos a etanol emitirem menos CO2 para a 

atmosfera eles emitem espécies orgânicas oxigenadas como aldeídos, ácidos carboxílicos, 

álcoois entre outros (CETESB, 2016a). Parte desses compostos orgânicos participam de 

uma série de reações químicas na atmosfera, podendo reagir com radicais hidroxila e 

participar da formação do “smog” fotoquímico. Além disso, substâncias como acetaldeído 

e formaldeído são conhecidas por sua elevada toxicidade para o ser humano (ANDRADE 

et al., 2002). 

 

 

1.3 Álcoois, compostos carbonílicos e ácidos carboxílicos 

 

1.3.1 Etanol 

As fontes de etanol para a atmosfera incluem: i) queima de biomassa, ii) emissão 

por plantas vivas – principalmente em situação de estresse, iii) decomposição de plantas, 

iv) excrementos de animais, v) produção atmosférica, vi) emissão pelos oceanos, e vii) 

fontes antrópicas como o uso de biocombustível e processos industriais (KIMMERER; 

KOZLOWSKI, 1982; KREUZWIESER et al., 2000; KIRSTINE; GALBALLY, 2012b). 

Kirstine e Galbally (2012b), estimaram que a emissão global anual de etanol seja 

de 42 Tg ano
-1

. Os autores consideraram a emissão de etanol por plantas vivas como 

sendo 26 Tg ano
-1

, isto é, um valor muito maior que estimativas anteriores de 6 Tg ano
-1

e 

de 9,2 Tg ano
-1 

(SINGH et al., 2004; NAIK et al., 2010).As fontes urbanas de etanol 

foram estimadas sendo menores que 0,7% do total e, portanto, não foram incluídas nos 

cálculos globais por Kirstine e Galbally (2012b). Porém, os autores assinalam que há uma 

tendência de aumento dessas emissões devido ao aumento do uso de etanol combustível. 

Apesar da diversidade de fontes naturais de etanol, as concentrações desse álcool na 

atmosfera remota/rural em regiões do Hemisfério Norte não ultrapassam 0,4 

ppbv(MILLETet al., 2004, 2006; NAIK et al., 2010). 
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No Brasil, Cólon e colaboradores (2001) relataram que a atmosfera da cidade de 

São Paulo no ano de 1998, continha em média 414 ppbv de etanol, sendo que a soma dos 

álcoois medidos chegava a concentrações de 10 a 100 vezes maiores do que na atmosfera 

da cidade de Los Angeles (EUA). Em comparação com Osaka no Japão, as concentrações 

de etanol na atmosfera de São Paulo foram cerca de 20 vezes maiores (NGUYEN et al., 

2001). As variações nas concentrações de etanol na atmosfera de São Paulo foram 

maiores entre dias diferentes de amostragem do que ao longo do dia, sugerindo que as 

reações fotoquímicas com etanol são relativamente lentas (NGUYEN et al., 2001). Na 

cidade de Porto Alegre, nos anos 1996/97 as concentrações de etanol na atmosfera 

variaram de 0,4 a 68,2 ppbv (GROSJEAN; GROSJEAN; RASMUSSEN, 1998). No ano 

de 1996 as concentrações de etanol no Rio de Janeiro variaram de 12,5 a 154,2 ppbv, em 

Salvador de 21,3 a 354,6ppbv e em Cubatão de 220 a 360 ppbv (DE PAULA PEREIRA 

et al., 1999; SCHILLING et al., 1999).  

O tempo de residência do etanol na atmosfera foi estimado entre 2,8 e 4 dias 

(SINGH et al., 1995; GROSJEAN, 1997; NAIK et al., 2010).A remoção global de etanol 

da atmosfera se dá principalmente pela reação de oxidação na fase gasosa com o radical 

hidroxila (65%) (NAIK et al., 2010). A remoção de etanol da atmosfera via reação com 

radical hidroxila pode se dar de 3 formas, sendo a reação 2 a majoritária (90%) (MILLET 

et al., 2012):  

 

CH3CH2OH + 
•
OH→ CH3CH2O

•
 + H2O  (1) 

CH3CH2OH + 
•
OH → CH3CHOH

•
 + H2O  (2) 

CH3CH2OH + 
•
OH → CH2CH2OH

•
 + H2O (3) 

 

Os radicais alcoxi e α-hidroxialquil produzidos pelas reações 1 e 2 são oxidados 

pela reação com O2, levando a formação de acetaldeído (reações 4 e 5; MILLET et al., 

2012). 

 

CH3CH2O
•
 + O2→ CH3CHO + HOO

•
  (4) 

CH3CHOH
•
 + O2→ CH3CHO + HOO

•
  (5) 

 

O radical formado na reação3 reage com O2 formando 
•
OOCH2CH2OH (reação6) 

que poderá oxidar NO a NO2 e formar 
•
OCH2CH2OH (reação7): 

 



Introdução 9 
 

CH2CH2OH
•
+ O2→ 

•
OOCH2CH2OH   (6) 

•
OOCH2CH2OH + NO → 

•
OCH2CH2OH + NO2 (7) 

 

O radical alcoxi formado na reação7 também pode reagir com O2 para formar 

hidroxiacetaldeído e o radical hidroperoxila (reação 8) ou, também, pode ocorrer a 

clivagem da ligação C–C para formar formaldeído e o radical hidroximetila (reação9): 

 

•
OCH2CH3OH + O2→ HC(O)CH2OH + HOO

•
˙  (8) 

•
OCH2CH2OH →HCOH + 

•
CH2OH   (9) 

 

O radical hidroximetila poderá reagir com O2 produzindo formaldeído e radicais 

peroxila adicionais (reação 10): 

 

•
CH2OH + O2→ CH2O + HOO

•
   (10) 

 

O radical HOO
•
 formado nessa reação poderá oxidar NO a NO2, formando 

novamente o radical 
•
OH (reação 11): 

 

HOO
•
 + NO → 

•
OH + NO2    (11) 

 

A elevada solubilidade do etanol (KH = 179 mol L
-1

 atm
-1

 a 25°C, WARNECK, 

2006) contribui para que a chuva seja um importante mecanismo de remoção de gases 

solúveis da atmosfera, e, portanto a composição da chuva pode refletir a concentração das 

espécies presentes na atmosfera (COELHO et al., 2011). 

De acordo com o que foi revisado na literatura, apenas quatro trabalhos relatam a 

concentração de etanol em água de chuva. Snider e Dawson (1985) determinaram etanol 

em apenas 4 amostras de chuva coletadas na zona rural do estado do Arizona (EUA), na 

cidade de Santa Rita (52 km da Universidade do Arizona em Tucson), sendo que a 

concentração encontrada foi de 0,1 μmol L
-1

. Monod e colaboradores (2003) 

determinaram a concentração de etanol em fase aquosa em 12 amostras de água de chuva 

no campus da Universidade de Créteil (15 km de Paris, França), sendo que a concentração 

de etanol variou entre 1 e 5 μmol L
-1

. Kieber e colaboradores (2014) foram os primeiros a 

determinar a concentração de etanol em amostras de água de chuva em um número maior 
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de amostras (n = 52) sendo que as concentrações variaram entre 0,02 e 0,9 μmol L
-1

, na 

cidade de Wilmington (EUA).  

Felix e colaboradores (2017) determinaram a concentração de etanol em 12 

diferentes localidades do mundo, sendo que a faixa de concentração variou entre 0,02 

µmol L
-1 

e 3,1 µmol L
-1

. As maiores concentrações de etanol foram observadas em 

Atlanta (EUA), Sioux City (EUA) e Ribeirão Preto (Brasil), cidades com fortes fontes 

locais. 

Nenhum estudo temporal da concentração de etanol em água de chuva no Brasil 

foi realizado até o momento. Portanto, é importante que este estudo seja realizado para 

possibilitar um melhor entendimento da influência das fontes emissoras de etanol para a 

atmosfera. 

 

 

1.3.2 Metanol 

A emissão de metanol por atividades biogênicas, como degradação de matéria 

orgânica, queima de biomassa e produção secundária na atmosfera leva à significativa 

abundância desse gás na atmosfera (JACOB et al., 2005; SECO; PEÑUELAS; FILELLA, 

2007). Jacob e colaboradores (2005) estimaram que a emissão global anual de metanol é 

de 206 Tg, isto é, cerca de 5 vezes maior do que de etanol. A emissão de metanol por 

plantas foi estimado em 151 Tg ano
-1

, por atividades antrópicas em17 Tg ano
-1 

e a 

produção por reações atmosféricas com radicais peroxila em 38 Tg ano
-1 

(JACOB et al., 

2005). 

O metanol é produzido na atmosfera por reações do radical metilperoxila 

(
•
CH3O2), ou com outros radicais peroxila (ROO

•
) que são produzidos na atmosfera pela 

oxidação de compostos orgânicos voláteis (COVs) (reações 12 e 13). 

 

•
CH3O2 + 

•
CH3O2→ CH3OH + HCHO + O2 (12) 

•
CH3O2+ ROO

•
→ CH3OH + RCHO + O2  (13) 

 

O metanol proveniente de fontes antrópicas e biogênicas pode ser transportado 

para outras regiões devido ao seu elevado tempo de residência na atmosfera (5 – 10 dias), 

o que dificulta a determinação do principal aporte de metanol para o ambiente (FELIX et 

al., 2014).  
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A remoção global de metanol da atmosfera se dá principalmente pela reação de 

oxidação na fase gasosa com o radical hidroxila (63%), sendo que a remoção por 

deposição seca foi estimada em cerca de 27%, e a remoção pela chuva em 6% (JACOB et 

al., 2005). A remoção do metanol da atmosfera via reação com radical hidroxila pode 

ocorrer de2 formas, mostradas nas reações 14 e 15 (JACOB et al., 2005): 

 

CH3OH + 
•
OH → H2O + 

•
CH2OH   (14) 

CH3OH + 
•
OH → H2O + CH3O

•
   (15) 

 

Os radicais 
•
CH2OH e CH3O

•
 reagem com O2 e formam formaldeído e 

HOO
•
(reações 16 e 17, SEINFELD; PANDIS, 2006): 

 

•
CH2OH + O2→ HCHO + HOO

•
   (16) 

CH3O
•
 + O2→ HCHO + HOO

•
   (17)  

 

Outras reações de remoção do metanol também ocorrem pela reação com HOO
•
 e 

NO (reações 18 e 19; JACOB et al., 2005): 

 

CH3O2 + HOO
•
→ CH3OOH + O2   (18) 

CH3O2 + NO→HCOH + NO2   (19) 

 

No Brasil, Cólon e colaboradores (2001) determinaram que a média de metanol na 

atmosfera da cidade de São Paulo, no ano de 1998, era de 10,6 ppbv sendo essa 

concentração na mesma ordem de magnitude daquela encontrada na cidade de Los 

Angeles (EUA) de 16,7 ppbv. Em comparação com Osaka no Japão, as concentrações de 

metanol na atmosfera de São Paulo foram cerca de 5 vezes maiores devido, 

principalmente, ao período de amostragem apresentar maior emissão biogênica e ao tipo 

de combustível usado no Brasil (NGUYEN et al., 2001). Os autores observaram que nos 

meses de verão e em áreas rurais há uma maior emissão para a atmosfera, caracterizando 

a emissão biogênica como principal fonte desse gás para a atmosfera. Nas cidades de 

Salvador e Rio de Janeiro, as concentrações médias de metanol foram de 9,8 ppbv e 14 

ppbv, respectivamente, isto é, próximas daquelas encontradas na cidade de São Paulo (DE 

PAULA PEREIRA et al., 1999). 
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Assim como o etanol, o metanol também apresenta elevada solubilidade em água 

(KH = 216 mol L
-1

 atm
-1

 a 25 °C, WARNECK, 2006) e por isso, é possível determinar a 

concentração de metanol na água de chuva que reflete a concentração desse gás na 

atmosfera (SINGH et al., 2000; GALBALLY; KIRSTINE, 2002; HEIKES et al., 2002; 

TIE, 2003; VON KUHLMANN et al., 2003; JACOB et al., 2005). Snider e Dawson 

(1985) determinaram que a concentração média de metanol na água de chuva do Arizona 

(EUA) foi de 0,69 μmol L
-1 

enquanto Felix e colaboradores (2014) determinaram uma 

concentração de 1 ± 0,2 μmol L
-1

 (n = 49) na cidade de Wilmington (EUA). Segundo os 

autores, essa maior concentração média de metanol observada nas amostras de 

Wilmington é devido à maior emissão biogênica na cidade, uma vez que a cidade do 

Arizona é uma região mais árida. 

Não foi encontrado na literatura estudo de determinação de metanol em água de 

chuva no Brasil; fazendo-se necessário um estudo temporal da concentração de metanol 

na chuva a fim de entender melhora influência das fontes emissoras de metanol para a 

atmosfera. 

 

 

1.3.3 Acetaldeído 

Os aldeídos desempenham papel importante na química da atmosfera, podendo ser 

emitido diretamente ou formado por meio de reações de foto-oxidação de hidrocarbonetos 

(ANDRADE et al., 2002). 

Millet e colaboradores (2010) estimaram que a emissão global de acetaldeído para 

a atmosfera é de 213 Tg ano
-1

, sendo que a formação fotoquímica na atmosfera é 

responsável por 60% desse total. Além da produção fotoquímica, o acetaldeído pode ser 

emitido diretamente para a atmosfera pelos oceanos (57 Tg ano
-1

) ou por meio de plantas 

terrestres (23 Tg ano
-1

), uma vez que o etanol emitido pelas folhas e raízes das plantas 

pode ser oxidado a acetaldeído (SECO; PEÑUELAS; FILELLA, 2007; MILLET et al., 

2010). Fontes antrópicas como atividades industriais, queima de biomassa e queima de 

combustível são responsáveis por apenas 2,3% do acetaldeído presente na atmosfera 

(MILLET et al., 2010). Porém, dependendo do tipo de combustível queimado (etanol, por 

exemplo), sua concentração na atmosfera pode ser elevada, já que veículos leves que 

utilizam etanol como combustível emitem mais aldeídos do que os veículos movidos a 

gasolina (ANDRADE et al., 2002; CETESB, 2016a). 



Introdução 13 
 

Estudos indicaram que as concentrações de formaldeído e acetaldeído estão 

diretamente relacionadas com a frota veicular (DE ANDRADE; PINHEIRO; 

ANDRADE, 1995; NGUYEN et al., 2001; GROSJEAN; GROSJEAN; MOREIRA, 2002; 

CORRÊA; MARTINS; ARBILLA, 2003; VASCONCELLOS; CARVALHO; POOL, 

2005; PINTO; SOLCI, 2007; OCHS et al., 2011).Na atmosfera urbana brasileira, as 

concentrações de acetaldeído são mais elevadas do que em outras partes do mundo, e a 

razão entre formaldeído (FA) e acetaldeído (AA) na fase gasosa, tende a ser menor ou 

próxima da unidade (ANDERSON, 2009). Determinações de acetaldeído e formaldeído 

emitidos por veículos leves e pesados foram realizadas na atmosfera de dois diferentes 

túneis na cidade de São Paulo e, verificou-se que a razão FA/AA foi menor que 1 no túnel 

onde há circulação apenas de veículos leves (movidos a etanol e gasolina), e 

aproximadamente igual a 1 no túnel onde há circulação de veículos leves e pesados 

(movidos a diesel). Isso porque veículos movidos a diesel emitem mais formaldeído 

quando comparados com aqueles movidos a etanol e gasolina (VASCONCELLOS; 

CARVALHO; POOL, 2005; NOGUEIRA et al., 2015). 

A relação FA/AA também pode ser utilizada para inferir sobre a origem do AA e 

FA formados. Razão inferior a 1 está relacionada a uma predominância na emissão direta 

dos aldeídos, sendo essa relação observada principalmente em países que utilizam etanol 

como combustível. Razões entre 1 e 2 caracterizam áreas urbanas com importante 

formação fotoquímica de formaldeído, e razões superiores a 3 caracterizam ambientes 

rurais, onde há predominância de reações fotoquímicas (MONTERO et al., 2001). 

Nguyen e colaboradores (2001) demonstraram que a concentração de acetaldeído na 

cidade de São Paulo foi 3,6 vezes maior do que em Osaka no Japão, devido às emissões 

diretas desse gás no Brasil. Já a relação FA/AA foi de 1,3 na cidade japonesa, onde não 

existiam combustíveis com a adição de etanol e de 0,94 em São Paulo onde há elevada 

circulação de veículos com combustíveis contendo etanol. Outros trabalhos realizados no 

Brasil, também apresentaram a relação FA/AA maior que 1, possivelmente devido à 

maior abundância de formação secundária de formaldeído na atmosfera (CORRÊA; 

MARTINS; ARBILLA, 2003; MARTINS et al., 2007; PINTO; SOLCI, 2007; 

ANDERSON, 2009; NOGUEIRA et al., 2015). 

Tanto na atmosfera poluída como na não poluída, as reações de fotólise dos 

compostos carbonílicos são importantes fontes de radicais e de H2O2 na atmosfera, além 

do acetaldeído ter importante papel na atmosfera como fonte do ozônio (O3), nitrato de 

peroxialquilas (PAN) e radicais HOx (MILLET et al., 2010). O tempo de residência do 
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acetaldeído na atmosfera é de cerca de 3-5 dias, sendo que a velocidade da reação 

fotoquímica depende da intensidade da radiação solar (ANDRADE, et al., 2002). A 

remoção global de acetaldeído da atmosfera se dá principalmente pela reação de oxidação 

na fase gasosa com o radical hidroxila (88%), sendo que a remoção por deposição seca e 

úmida foi estimada em cerca de 1,5% (MILLETet al., 2010). 

As 3 possíveis rotas para a fotólise do acetaldeído são (ANDRADE et al., 2002): 

 

CH3CHO + hν → CH3
•
+ HCO

•
   (20) 

CH3CHO + hν → CH3CO
•
+ H

•
   (21) 

CH3CHO + hν → CH4 + CO    (22) 

 

Na ausência de luz, a remoção dos compostos carbonílicos ocorre com o radical 

NO3
• 

(reações 23 e 24), resultando na formação de PANs (reações 25 e 26),que são 

substâncias fitotóxicas, irritantes para os olhos, além de atuarem como um estoque de 

óxidos de nitrogênio na atmosfera. 

 

NO2 + O3→NO3
•
+ O2    (23) 

RCHO + NO3
•
→RCO

•
+ HNO3   (24) 

RCO
•
+ O2→RCOO2

•
    (25) 

RCOO2
•
+ NO2→RCOO2NO2   (26) 

 

A formação de um radical peroxila promove a oxidação do NO a NO2 (reação 27), 

levando a formação de ozônio (reações 28 e 29), uma substância de elevada toxicidade 

tanto para a vegetação como para a saúde humana. 

 

RCOO
•
+ NO →RCO

•
+ NO2   (27) 

NO2 + hν→NO + O
•
    (28) 

O2 + O
•
→ O3     (29) 

 

Comparado com o etanol, a literatura traz um número mais elevado de publicações 

de estudos realizados em diferentes países contemplando a determinação de acetaldeído 

na atmosfera, tanto em fase aquosa quanto gasosa (SNIDER; DAWSON, 1985; 

NOGUEIRA et al., 2015). Isso possivelmente ocorre, porque há uma grande variedade de 

técnicas disponíveis para a coleta de compostos carbonílicos em fase gasosa (utilização de 
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cartuchos impregnados com derivatizantes), para a pré-concentração de amostras 

(utilização de compostos derivatizantes), além da presença de métodos bem estabelecidos 

que utilizam a derivatização do acetaldeído seguida da cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC – High performance liquid chromatography; SAKURAGAWA et al., 

1999). 

A concentração de acetaldeído em fase gasosa em diferentes regiões do mundo 

variou entre 0,09 e 66,7 ppbv enquanto que para as amostras de água de chuva a variação 

foi entre 0,02 e 4,0 μmol L
-1 

(GROSJEAN; WRIGHT, 1983; SNIDER; DAWSON, 1985; 

BAEZ; BELMONT; PADILLA, 1995; KAWAMURA et al., 2001; PEÑA et al., 2002; 

BASHEER et al., 2010; LÜ et al., 2010, TAGUCHI et al., 2012; DABROWSKA; 

NAWROCKI, 2013; BALLA; PAPAGEORGIOU; VOUTSA, 2014; KIEBER et al., 

2014). Foram realizados no Brasil, apenas dois trabalhos para determinar a concentração 

de acetaldeído em água de chuva. Um na cidade de São Paulo, durante uma campanha 

realizada no mês de janeiro de 2006 (GONÇALVES et al., 2010), e outro, na cidade de 

Araraquara, uma região canavieira, no ano de 2012 (GODOY-SILVA, 2013).A 

concentração média de acetaldeído encontrada na cidade de Araraquara foi cerca de 10 

vezes menor que aquela relatada em São Paulo, fato que pode ser explicado pelas 

elevadas emissões veiculares na capital. 

Como Ribeirão Preto é uma cidade com grande circulação veicular é importante 

que seja realizado um estudo da concentração de acetaldeído na chuva de Ribeirão Preto 

como uma ferramenta para entender o comportamento dessa espécie na atmosfera e a 

influência de suas fontes emissoras. 

 

 

1.3.4 Acetona 

A acetona pode ser emitida diretamente para a atmosfera seja por fontes 

estacionárias ou móveis, assim como por fontes biogênicas, e via descarboxilação do 

acetoacetato (SINGH et al., 1994; SECO; PEÑUELAS; FILELLA, 2007). 

Compostos carbonílicos encontrados na atmosfera como a acetona, podem ser 

resultantes de reações atmosféricas de hidrocarbonetos não metano com ozônio e radicais 

livres, havendo a possibilidade de formação de uma variedade de intermediários 

oxigenados. A acetona também é resultante da oxidação de propano na atmosfera, que por 

sua vez pode participar da reação de formação de PAN (SINGH et al., 1994). Outro 

processo importante é a produção fotoquímica de acetona a partir de monoterpenos, 
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provenientes das plantas, que foi estimada em 46,8 Tg ano
-1

( KHAN et al., 2015). Este 

processo representa 64% do total da emissão estimada em 78,1 Tg ano
-1

. A emissão direta 

da acetona e sua produção por meio da oxidação de propano representam os outros 36% 

de sua concentração na atmosfera. 

O tempo de residência da acetona na atmosfera é de cerca de 18 dias, sendo que a 

fotólise (42%), a oxidação via radical 
•
OH (42%) e deposição seca (16%) contribuem para 

sua remoção da atmosfera (KHAN et al., 2015). Alguns mecanismos propostos de foto-

oxidação da acetona são mostrados na Figura 2. 

 

Figura 2 - Reações de foto-oxidação da acetona na atmosfera 

 

 
Fonte: SEINFELD; PANDIS (2006). 

 

No Brasil, um estudo realizado em Niterói (RJ) relatou concentrações de acetona 

entre 1,92 e 4,87 ppbv em amostras de ar coletadas em janeiro de 2010, encontrando 

concentrações máximas de acetona entre 10 horas da manhã e meio dia, demonstrando a 

importância das reações foto-mediadas (OCHS et al., 2011). Estudos realizados em outros 

países obtiveram concentrações de acetona na atmosfera entre 0,08 e 63,1 ppbv 

(FILELLA; PENUELAS, 2006; GROS et al., 2011; HO et al., 2014; WANG et al., 

2016). 

Snider e Dawson (1985)também determinaram a concentração dessa espécie na 

fase gasosa em outras cidades do Arizona cuja concentração variou de 2,8 a 12 ppbv. 
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Esses pesquisadores, também, foram os pioneiros a determinarem acetona em água de 

chuva. Eles encontraram uma concentração de 0,39 μmol L
-1 

em 4 amostras coletadas 

entre agosto e setembro de 1982, em Santa Rita, região rural localizada à 52 km ao sul de 

Tucson, capital do Arizona (EUA).  

De acordo com o que foi revisado na literatura, mais dois trabalhos determinaram 

acetona em água de chuva: na Polônia (0,4 - 1,6 µmol L
-1

) e na China (0,004 µmol L
-1

) 

(DABROWSKA; NAWROCKI, 2013; RAO et al., 2016). Não foram encontrados 

trabalhos que determinaram acetona em água de chuva em cidades brasileiras. Assim 

como as outras espécies citadas acima (etanol, metanol e acetaldeído) a solubilidade da 

acetona (KH = 26 mol L
-1

 atm
-1

 a 25°C, SNIDER; DAWSON, 1985) pode permitir que a 

composição da chuva reflita a concentração dessa espécie na atmosfera e, possibilitar um 

melhor entendimento do comportamento dessa espécie na atmosfera. 

 

 

1.3.5 Ácidos acético e fórmico 

As principais fontes de emissão de ácidos carboxílicos para a atmosfera por via 

direta são: queima de biomassa, veículos automotivos e vegetação. A via indireta é a 

formação secundária na atmosfera (CHEBBI; CARLIER, 1996; KAWAMURA; 

STEINBERG; KAPLAN, 1996; WILLEY et al., 2011). 

Devido à baixa massa molar e elevada polaridade, os ácidos carboxílicos são 

solúveis em água: KH HCOOH = 6.000 mol L
-1

 atm
-1

 e KH H3CCOOH = 10.000 mol L
-1

 atm
-1

a 

25 °C (SANDER, 1999). Esses ácidos representam uma fração relevante do carbono 

orgânico total (COT), juntamente com os compostos carbonílicos e álcoois, nas águas que 

formam as nuvens e na água de chuva. Além disso, eles são pouco reativos na atmosfera e 

por isso,as reações químicas que ocorrem na fase gasosa não são predominantes para sua 

remoção da atmosfera; sendo as deposições úmida e seca as principais vias de remoção 

(CHEBBI; CARLIER, 1996). 

O uso de etanol combustível contribui para que cidades brasileiras, principalmente 

São Paulo, sejam emissoras diretas de elevadas concentrações de aldeídos e ácidos 

orgânicos para a atmosfera, elevando assim a concentração dessas espécies na água de 

chuva (FORNARO; GUTZ, 2003; ROCHA et al., 2003). As concentrações médias dos 

ácidos fórmico e acético, na água de chuva (n = 52) da cidade de São Paulo, foram de 

17,1 μmol L
-1

 e 9,0 μmol L
-1 

no ano 2000, respectivamente (FORNARO; GUTZ, 2003). 

Essas concentrações relatadas em São Paulo são maiores do que aquelas encontradas em 
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outras cidades com influência urbana como Los Angeles (EUA), Maracaibo (Venezuela) 

e Wilmington (EUA), cujas concentrações de ácido fórmico variaram entre 1,2 e 12,4 

μmol L
-1

 e de ácido acético entre 2,6 e 7,7 μmol L
-1 

(SAKUGAWA; KAPLAN; 

SHEPARD, 1993; MORALES et al., 1998; WILLEY et al., 2011). 

Ácidos orgânicos também contribuem com a acidez da água de chuva, seja em 

áreas urbanas ou remotas (AVERY et al., 2001, 2006; FORNARO; GUTZ, 2003; 

WILLEY et al., 2011). Segundo o estudo temporal realizado por Willey e colaboradores 

(2011) de 1987 a 1990 na cidade de Wilmington (EUA), os ácidos fórmico e acético 

contribuíram com 19% e 4% para a acidez livre nas amostras de chuva, enquanto a acidez 

livre foi de 32,4 μmol L
-1 

de H
+
. Cerca de 20 anos depois (2008/2009), a acidez total 

diminuiu para 22,6 μmol L
-1

, mas o percentual correspondente da acidez pelo ácido 

acético e fórmico aumentou para 22% e 5%, respectivamente. Essa alteração foi explicada 

pelas mudanças na tecnologia envolvida na fabricação dos veículos e na composição da 

gasolina no mesmo período, implicando na diminuição da emissão veicular direta dos 

ácidos orgânicos, bem como de SO2 e NOx. 

O fato desses ácidos carboxílicos serem provenientes da queima de biomassa, 

emissão veicular e formação secundária (tendo como precursores alcenos terminais, 

álcoois e aldeídos), é importante que o comportamento dessas espécies também seja 

estudado juntamente com etanol, metanol, acetaldeído e acetona; já que apresentam 

elevada solubilidade em água e a maior parte de sua remoção da atmosfera ocorre por 

meio da deposição úmida. 

 

 

1.3.6 Métodos de determinação de etanol, metanol, acetaldeído e acetona em 

matrizes ambientais 

Álcoois saturados de baixa massa molar, tais como etanol e metanol, são difíceis 

de serem quantificados em matrizes ambientais aquosas por estarem presentes em baixas 

concentrações, além de que suas estruturas são semelhantes a da água, apresentam fracas 

absorções molares e são difíceis de derivatizar para análise espectroscópica. Apesar da 

sua reatividade documentada na troposfera, sabe-se pouco sobre a abundância de álcoois 

e compostos carbonílicos na fase gasosa e em águas naturais, principalmente porque os 

métodos analíticos existentes são inadequados. 

A realização de uma pesquisa bibliográfica mostrou que há apenas 3 artigos que 

determinam etanol e/ou metanol em água de chuva (SNIDER; DAWSON, 1985; 
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MONOD et al., 2003; KIEBER et al., 2014). Há na literatura um número mais elevado de 

publicações relacionadas às concentrações de acetaldeído, metanol e etanol em fase 

gasosa, o que possivelmente se deve a uma maior variedade de técnicas de pré-

concentração na fase gasosa, incluindo cartuchos de adsorção, métodos de purge and trap 

(P&T) e condensação (PEREIRA; DE ANDRADE, 1998; DE PAULA PEREIRA et al., 

1999; KIEBER et al., 2013; NOGUEIRA et al., 2015). 

Trabalhos realizados no Brasil para a determinação de etanol na fase gasosa datam 

da década de 1990 demonstrando uma escassez de dados nas últimas duas décadas 

(COLÓN et al., 2001; DE PAULA PEREIRA et al., 1999; GROSJEAN et al., 1998; 

NGUYEN et al., 2001; SCHILLING et al., 1999). 

Os compostos de interesse nesse trabalho (acetaldeído, acetona, metanol e etanol) 

são solúveis em água, com constantes de Henry entre 13 e 219 mol L
-1 

atm
-1 

a 25°C 

(SNIDER; DAWSON, 1985). Dessa forma, as concentrações das espécies presentes na 

água de chuva podem refletir a composição atmosférica, já que a precipitação é um 

importante processo de remoção de gases solúveis da atmosfera (COELHO et al., 2011; 

FORNARO; GUTZ, 2006). 

Diferentes métodos foram propostos para medir compostos oxigenados de baixa 

massa molar em diferentes matrizes (OCHS et al., 2011; BEALE et al., 2013; 

DABROWSKA; NAWROCKI, 2013; SCHLATTER et al., 2014). Entretanto, ainda não 

está disponível uma determinação simples e simultânea de acetaldeído, metanol, etanol e 

acetona na atmosfera e em águas naturais.Alguns métodos utilizados para a determinação 

de acetaldeído, acetona, metanol e etanol em amostras aquosas ambientais são mostrados 

na Tabela 1. Para a elaboração desta tabela, foi realizado um breve levantamento 

bibliográfico a fim de comparar as concentrações das espécies em estudo em diferentes 

matrizes aquosas, locais e períodos de amostragem, os tipos de métodos utilizados e as 

formas de preparação das amostras antes da análise, além dos limites de detecção dos 

métodos. 

Snider e Dawson (1985) foram os pioneiros em medir álcoois alifáticos, aldeídos e 

cetonas em fase aquosa usando a técnica de P&T seguida de cromatografia gasosa com 

detector de ionização em chama (GC-FID – gas chromatography flame ionization 

detector). A desvantagem do método é que para a pré-concentração são necessários 

grandes volumes de amostra (~ 60 mL) e alto período de tempo (~1 h) para a purga. Mais 

de uma década depois, Beale e colaboradores (2010) utilizaram o mesmo método (P&T 

GC-FID) para determinar etanol em água do mar. Eles alcançaram um limite de detecção 
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de 2 nmol L
-1

, mas o método demandou um tempo relativamente longo para a realização 

de uma única análise (~ 1 h) e apresentou baixa repetibilidade. 

Um artigo de revisão publicado em 1998 aponta a falta de um método adequado 

para medir etanol e/ou metanol na atmosfera devido à sua baixa concentração (PEREIRA; 

DE ANDRADE, 1998). Um ano depois, foram utilizados cartuchos de silicato de 

magnésio do tipo Florisil
® 

para determinar etanol em amostras atmosféricas de cidades 

brasileiras, no entanto, as concentrações de metanol só puderam ser estimadas (DE 

PAULA PEREIRA et al., 1999). Os compostos retidos nos cartuchos, após amostragem, 

foram eluídos com água e alíquotas de 1 μL foram injetadas diretamente na coluna 

cromatográfica acoplada com um detector de ionização de chama (DE PAULA PEREIRA 

et al., 1999). Este tipo de injeção tem a desvantagem de danificar rapidamente a coluna 

cromatográfica, o que pode conduzir a resultados com baixa reprodutibilidade. 

Monod e colaboradores (2003) introduziram a microextração em fase sólida 

(SPME – solid phase microextraction) como uma fase de pré-concentração da amostra 

antes de injetá-la no sistema de GC-FID, e obtiveram um limite de detecção de 22 µmol 

L
-1

 para etanol. Para melhorar a detectabilidade, os autores optaram por injetar 2 μL de 

amostra de água de chuva diretamente na coluna cromatográfica alcançando um limite de 

detecção de 1 µmol L
-1

 para o etanol. A injeção direta (ID) também foi utilizada para 

determinar acetaldeído, acetona, metanol e etanol em matrizes biológicas e cultura de 

células (PONTES et al., 2009), obtendo - se um limite de detecção de uma ordem de 

magnitude menor do que o trabalho de Monod e colaboradores (2003).  
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Tabela 1 - Concentração e métodos utilizados para análise de acetaldeído (AA), acetona (AC), metanol (MeOH) e etanol (EtOH) em amostras de águas 

naturais de diferentes localidades 

Tipo de 

amostra 

Amostragem Ano de coleta/ 

n amostra 

Analit

o 

Concentração Método Preparação 

de amostra 

LD Referência 

chuva Santa Rita, Arizona 

(EUA) 

1982  

(n = 4 ) 

AA 1,5 µmol L
-1

 GC-FID Purge and 

Trap  

 (SNIDER; DAWSON, 

1985) AC 0,4 µmol L
-1

  

MeOH 0,7 µmol L
-1

  

EtOH 0,1 µmol L
-1

  

Paris(França) 1996-1997 (n = 12) EtOH <1 – 5 µmol L
-1

 GC-FID ou GC-

MS 

ID (2 µL) 1 µmol L
-1

 (MONOD et al., 2003) 

Wilmington (EUA) 2012  (n =  52) EtOH 23 – 908 nmol L
-1

 GC-FID SPME 19 nmol L
-1

 (KIEBER et al., 2013, 

2014) AA 23 – 909 nmol L
-1

 HPLC Derivatização  10nmol L
-1

 

Wilmington (EUA) 2007-2008 (n = 49) MeOH <0,006 – 9,3 µmol L
-1

 HPLC Derivatização 6 nmol L
-1

 (FELIX et al., 2014) 

Poznań (Polônia) 2009-2011 (n = 30 ) AA 0,4 – 4,0 µmol L
-1

 GC-ECD Derivatização 

e extração 

0,1 nmol L
-1

 (DABROWSKA; 

NAWROCKI, 2013) AC 0,4 – 1,6 µmol L
-1

 

Araraquara (Brasil) 2012 (n = 21 ) AA 0,02 – 1,06 µmol L
-1

 HPLC Derivatização 0,2 nmol L
-1

 (GODOY-SILVA, 2013) 

Água do mar Atlântico Sul 2009 (n = 44) MeOH 48 – 361 nmol L
-1

 PTR - MS Diluição 27 nmol L
-1

 (BEALE et al., 2013) 

  AA 3 – 9 nmol L
-1

 0,7 nmol L
-1

 

  AC 2 – 24 nmol L
-1

 0,3 nmol L
-1

 

Atlântico Norte 2004 (n = 38) AC 5,5 – 9,6 nmol L
-1

 GC-MS Derivatização 

e SPME 

3,0 nmol L
-1

 (HUDSON; OKUDA; 

ARIYA, 2007) 

Wilmington (EUA) 2013 (n = 5) EtOH 81 – 334 nmol L
-1

 GC-FID SPME 19 nmol L
-1

 (AVERY et al., 2016) 

Água doce Wilmington (EUA) 2013 (n = 24) EtOH 5 – 598 nmol L
-1

 HPLC Derivatização 10 nmol L
-1

 (ROEBUCK et al., 2016) 

Poznań (Polônia) 2009-2011 (n = 94) AA 0,1 – 2,2 µmol L
-1

 GC-ECD Derivatização 

e extração 

0,1 nmol L
-1

 (DABROWSKA; 

NAWROCKI, 2013)   AC 0,05 – 1,42 µmol L
-1

 

Água de 

estuário 

Wilmington (EUA) 2012 (n = 7) EtOH 56 – 77 nmol L
-1

 GC-FID SPME 19 nmol L
-1

 (AVERY et al., 2016) 

Coréia  (n = 114) AA 0,02 – 0,27 µmol L
-1

 GC-MS Derivatização 

e HS/SPME 

2,3 nmol L
-1

 (KIM; SHIN, 2011) 

  AC <1,7 nmo L
-1

 1,7 nmol L
-1

 

Água mineral Coréia (n = 5) AA  1,3 – 2,5 µmol L
-1

 GC-MS Derivatização, 

HS/SPME 

 (KIM; SHIN, 2011) 

  AC <1,7 nmol L
-1

  

Fonte: Próprioautor 
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O método baseado em SPME GC-FID foi melhorado, permitindo a determinação 

de etanol em diferentes tipos de águas naturais com limite de detecção de 19 nmol L
-1 

(KIEBER et al., 2013;AVERY et al., 2016). SPME também tem sido utilizada para 

determinar aldeídos e acetona em águas naturais, na ordem de nanomolar, com 

derivatização prévia da amostra, seguida de cromatografia gasosa com detector de 

espectrometria de massas (GC-MS – gás chromatography mass spectrometry) 

(HUDSON; OKUDA; ARIYA, 2007; KIM; SHIN, 2011). Os baixos valores de pH (< 4) 

necessários para atingir uma melhor detectabilidade do método, é um problema para a 

análise de amostras de água do mar devido ao seu tamponamento natural.  

Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) tem sido utilizada para 

determinar etanol em água de chuva. Essa determinação é realizada basicamente pela 

oxidação do etanol a acetaldeído via enzima álcool oxidase (Hansenula sp), com limite de 

detecção de 10 nmol L
-1

(KIEBER et al., 2013). Primeiramente, o acetaldeído é 

determinado pela derivatização com 2,4 – dinitrofenilhidrazina (DNPH) por 1 hora no 

escuro formando a hidrazona, seguida pela separação e quantificação por HPLC e 

detecção UV (λ = 370 nm). O etanol é determinado em uma segunda alíquota por 

oxidação do álcool a acetaldeído via álcool oxidase. A reação enzimática leva 120 

minutos para ser completada, sendo que a concentração de etanol é determinada pela 

diferença de concentração do acetaldeído antes e depois dessa reação. Outros álcoois com 

baixa massa molar, que reagem com álcool oxidase como o metanol, são separados 

cromatograficamente. 

Beale e colaboradores (2013) determinaram metanol, acetaldeído e acetona em 

água do mar com reação de transferência de próton e espectrometria de massas (PTR-MS 

– Proton transfer reaction mass spectrometry) que permitiu baixos limites de detecção: 

27 nmol L
-1 

para o metanol, 0,7 nmol L
-1 

para o acetaldeído, e 0,3 nmol L
-1 

para a acetona. 

Essa técnica apresenta elevada sensibilidade, mas também, elevada complexidade. 

Todos os métodos viáveis citados acima incluem uma etapa de pré-concentração 

da amostra relativamente complexa ou ainda dependem de uma etapa de reação antes da 

injeção no sistema analítico. Essas etapas aumentam significativamente o tempo e custo 

da análise. O método de headspace (HS) convencional seguida de GC-FID inclui a etapa 

de pré-concentração da amostra como parte do equipamento já manufaturado na indústria. 

Uma revisão na literatura mostrou que o método HS GC-FID é utilizado principalmente 

para amostras biológicas com objetivos forenses, apresentando um limite de detecção 

(LD) para etanol acima de 100 µmol L
-1

, isto é, muito acima das concentrações esperadas 
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para águas naturais (CORRÊA; PEDROSO, 1997; DE MARTINIS; RUZZENE; 

MARTIN, 2004; BUENO et al., 2014; SCHLATTER et al., 2014). Depois da 

precipitação de proteínas das amostras de sangue, metanol, acetaldeído, acetona e etanol 

são determinados com LD entre 10 e 44 µmol L
-1

, valores esses bem acima daqueles 

esperados em amostras de águas naturais (HUDSON; OKUDA; ARIYA, 2007; KIM; 

SHIN, 2011; BEALE et al., 2013; DABROWSKA; NAWROCKI, 2013; AVERY et al., 

2016). 

 



24 Objetivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 



Objetivos 25 
 

 
 

O objetivo global deste trabalho é realizar um estudo temporal das concentrações 

de espécies químicas orgânicas de baixa massa molar na água de chuva de Ribeirão Preto 

a fim de identificar suas fontes de emissão, transformações na atmosfera e os fluxos de 

deposição úmida dessas espécies.  

Os objetivos específicos propostos são: 

1) Desenvolver um novo método analítico para a determinação simultânea de 

acetaldeído, acetona, metanol e etanol em amostras de águas naturais utilizando 

headspace e cromatografia gasosa com detector de ionização por chama (HS GC-FID); 

2) Realizar um estudo da concentração de etanol em água de chuva de 

Ribeirão Preto desde 2012, a fim de avaliar possíveis tendências ao longo dos anos;  

3) Determinar a concentração de acetaldeído, acetona, metanol e etanol em 

amostras de água de chuva coletadas em Ribeirão Preto, utilizando o método proposto; 

4) Determinar as concentrações dos ácidos fórmico e acético em amostras de 

água de chuva; 

5) Contextualizar as concentrações de acetaldeído, acetona, metanol, etanol, 

ácidos fórmico e acético em água de chuva obtidas neste trabalho, levando em 

consideração trabalhos realizados em outras localidades; 

6) Investigar as principais fontes de emissão de acetaldeído, acetona, metanol, 

etanol e dos ácidos acético e fórmico; 

7) Estudar alterações fotoquímicas de álcoois e aldeídos em amostras de água 

de chuva submetidas à radiação de luz solar artificial. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 
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3.1. Caracterização das áreas de estudo 

 

Amostras de água de chuva foram coletadas no Brasil (Ribeirão Preto – SP) e nos 

Estados Unidos (Wilmington, Carolina do Norte). O Brasil utiliza etanol combustível 

desde 1975, enquanto nos EUA há uma crescente demanda por etanol desde 2011 devido 

à exigência da mistura de 10 - 15% de etanol na gasolina (AFDC, 2016). 

O sítio de coleta do Brasil está localizado no campus da Universidade de São 

Paulo (USP) da cidade de Ribeirão Preto. O município está localizado a 300 km (a 

noroeste) da cidade de São Paulo (21°10‟42”S, 47°48‟24” O), a 546 m acima do nível do 

mar, em uma região sucroalcooleira, cuja principal atividade econômica é a produção e 

processamento da cana-de-açúcar (Figura 3). A cidade tem uma população estimada de 

666 mil habitantes e uma área total de 640,9 km
2 

(IBGE, 2016). Seu clima é tropical com 

inverno seco e temperaturas amenas, o verão é úmido com temperaturas elevadas. A 

temperatura média anual é de 23,2ºC,a precipitação normal climatológica (histórica) é de 

1422,5 mm, sendo que o maior índice pluviométrico se concentra entre os meses de 

novembro e março(CEPAGRI, 2016). 

 

Figura 3 - (a) Mapa do Estado de São Paulo com indicação das cidades de Ribeirão Preto e São 

Paulo; (b) vista aérea da cidade de Ribeirão Preto, com uma seta vermelha indicando a localização 

do coletor de chuva no campus da USP 

 

(a) 
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(b) 

 
Fonte: www.baixarmaps.com.br e http://jornal.usp.br/universidade/em-ribeirao-preto-usp-transformou-fazenda-de-cafe-

em-area-verde/ 

 

O sítio de coleta dos EUA está localizado na Universidade da Carolina do Norte 

de Wilmington (UNCW). Wilmington é uma cidade portuária no sudeste da Carolina do 

Norte(34
o
13‟25” N, 77

o
53‟10”O), construída em torno do rio “Cape Fear”. A cidade fica 

à 210 km da capital Raleigh e a aproximadamente 8,5 km do Oceano Atlântico (Figura 4). 

De acordo com o censo de 2013, a extensão da cidade é de 107 km
2 

e cerca de 112 mil 

pessoas habitam esse território (USA, 2010). O clima da cidade é classificado como 

subtropical úmido, com verão de elevadas temperaturas e umidade e, com a presença de 

furacões entre os meses de agosto e outubro. A temperatura média anual da cidade é 

17,7°C e, a precipitação normal climatológica é 1464,8 mm (NOAA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baixarmaps.com.br/
http://jornal.usp.br/universidade/em-ribeirao-preto-usp-transformou-fazenda-de-cafe-em-area-verde/
http://jornal.usp.br/universidade/em-ribeirao-preto-usp-transformou-fazenda-de-cafe-em-area-verde/
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Figura 4 - (a) Mapa dos EUA, indicando a cidade de Wilmington, na Carolina do Norte; (b)vista 

aérea do campus da UNCW na cidade de Wilmington (NC), com a seta vermelha indicando a 

localização do coletor de chuva 

 

(a) 

 
(b) 

 
Fonte: https://www.educolorir.com/paginas-para-colorir-eua-i8312.htmle http://uncw-

admissions.blogspot.com.br/2010/06/uncw-office-of-admissions-summer-hours.html 

Wilmington, NC

(a)

https://www.educolorir.com/paginas-para-colorir-eua-i8312.html
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3.2. Amostragem 

 

As amostras de água de chuva de Ribeirão Preto foram coletadas durante o 

trabalho de mestrado de setembro a dezembro de 2012 (n = 18) e durante este trabalho de 

janeiro de 2013 a dezembro de 2016 (n = 180). Para viabilizar uma análise temporal, os 

resultados para etanol obtidos durante o mestrado foram discutidos nesse texto. Para a 

coleta das amostras de chuva foi utilizado um coletor automático (Figura 5) construído na 

oficina do campus da USP de Ribeirão Preto baseado no modelo criado por Balbo; 

Rodrigues e Campos (2005). Esse coletor se abre no início da chuva e se fecha ao final do 

evento devido à presença de um sistema de resistências elétricas que aciona a abertura do 

coletor quando molhado e aciona o seu fechamento quando seco.  

 

Figura 5 - Foto do coletor de chuva automático aberto para coleta de 4 amostras simultaneamente 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Para a coleta de chuva destinada às análises de espécies orgânicas foram utilizados 

funis de vidro de 23 cm ou 14 cm de diâmetro, dependendo do volume de chuva previsto. 

Os funis e frascos de coleta foram previamente lavados com reagente de Fenton (1mmol 

L
-1 

FeSO4 e 100 mmol L
-1 

H2O2) e enxaguados pelo menos 10 vezes com água 

desionizada e 10 vezes com água ultra pura (sistema Milli-Q; Millipore). A solução de 
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Fenton foi utilizada para remoção de resíduos orgânicos devido à formação de radicais 

hidroxila (
•
OH) de alto poder oxidativo (CAMPOS et al., 2007). 

Um funil de polietileno de 25 cm de diâmetro foi utilizado para coleta de amostras 

destinadas à análise de íons majoritários solúveis. Neste trabalho foram realizadas 

análises de ácido acético (A) e ácido fórmico (F) a partir dos íons acetato e formiato. Os 

frascos de polietileno, utilizados para coleta de chuva, foram lavados com água corrente e 

escova e depois preenchidos com água desionizada e guardados em saco plástico até o 

momento da coleta. 

As amostras de água de chuva foram retiradas do coletor logo após o evento, ou 

logo pela manhã, quando as chuvas ocorriam durante a noite. Alíquotas destinadas à 

determinação dos compostos orgânicos foram armazenadas em freezer (- 22°C), sem 

filtrar e em frascos de polietileno previamente limpos. Já para a determinação dos íons 

majoritários, a amostra foi filtrada em um sistema de aço inoxidável utilizando 

membranas polietersulfona (PES - Sartorius, de porosidade 0,2μm) e congelada (- 22°C) 

para posterior análise. 

Nos EUA, as amostras de chuva foram coletadas entre agosto e novembro de 2015 

(n = 21) utilizando um coletor automático Aerochem-Metrics (ACM - modelo 301) 

(Figura 6), contendo um béquer de vidro de 4L pré-lavado e submetido à combustão por 

4horas a 450°C (em mufla) para remover qualquer impureza orgânica. Todas as amostras 

foram coletadas imediatamente após o fim do evento e filtradas sob vácuo com membrana 

PES e posteriormente armazenadas em frascos de teflon previamente limpos com solução 

HNO3 10% (v/v) e refrigerados em geladeira até a análise (KIEBER et al., 2014). 
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Figura 6 - Coletor automático Aerochem-Metrics (ACM - modelo 301) utilizado para a coleta de 

amostras de água de chuva em Wilmington (EUA) 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

3.3. Métodos de análise 

 

3.3.1. Cromatografia Gasosa e “Headspace” (HS GC-FID) 

As determinações de acetaldeído (AA), acetona (AC), metanol (MeOH) e etanol 

(EtOH) foram realizadas por cromatografia gasosa, utilizando o cromatógrafo Agilent GC 

7890 A (Agilent Technologies) equipado com detector de ionização em chama (GC-FID), 

coluna capilar de sílica fundida Carbowax (30m x 0,25mm, 0,25 µm de espessura; 

Chrompack), e amostrador automático (CombiPal, CTC Analytics). 

O volume de amostra no frasco de análise foi de 2,0 mL com adição de 1,0 g de 

NaCl para o favorecimento do efeito salting out. Os frascos foram selados com septo de 

silicone e tampas de aço, e posteriormente colocados na estante de amostragem. Cada 

frasco foi transferido de forma automática para o aquecedor a 80 ºC, sendo mantido sob 

agitação (250 rpm) por 10 minutos antes da injeção na coluna cromatográfica. Após o 

aquecimento, 400 μL da fase de vapor foram injetados no cromatógrafo onde a 

temperatura da coluna foi de 27°C com aquecimento de 5°C min
-1

 até atingir 50°C e, 

novo aquecimento de 35°C min
-1

 até 180°C. As temperaturas do injetor e do detector 
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foram de 220°C e 300°C, respectivamente. Nitrogênio foi utilizado como gás de arraste 

com fluxo de 1 mL min
-1

 e pressão 10,8 psi. 

 

3.3.2. Cromatografia Líquida de alta eficiência (HPLC) 

Para determinação da concentração de EtOH, MeOH e AA também foi utilizado o 

métodovia oxidação enzimática (KIEBER et al., 2013).Inicialmente as concentrações de 

AAe formaldeído (FA) foram determinadas pela derivatização com 2,4 – 

dinitrofenilhidrazina (DNPH), seguida de separação e detecção por UV. Amostras e 

padrões reagiram com DNPH formando suas hidrazonas (Figura 7), sendo posteriormente 

analisadas por HPLC com detector UV em comprimento de onda em 370 nm (Agilent 

1200 HPLC System - Agilent Technologies). A solução de DNPH foi preparada 

dissolvendo 20 mg da hidrazina em 2 mL de acetonitrila e mantida em sonicador por 5 

minutos. Após esse procedimento, foram adicionados 3 mL de água ultra pura e 4 mL de 

HCl concentrado. Para a completa dissolução dos cristais,a solução ficou por mais 10 

minutos no sonicador e depois, adicionou-se 7 mL de água ultra pura e misturou-se a 

solução. A solução pode ser armazenada em geladeira por até 1 semana. 

 

Figura 7 - Reação de derivatização dos compostos carbonílicos com a 2,4-dinitrofenilhidrazina 

 

 
Fonte: SAKURAGAWA et al., 1999. 

 

A amostra derivatizada (50μL) foi injetada na coluna de fase reversa XDB-C18 

(50 mm x 3,00 mm x 1,8 μm - Agilent) de poro com tamanho de 80 Å a 20°C. Como fase 

móvel, foi utilizada uma mistura 1:1 de 0,1% de ácido trifluoroacético (TFA – 

(34)

(35) 



34 Parte experimental 
 

trifluoracetic acid) em acetonitrila e 0,1% de TFA em água desionizada,com fluxo de 1 

mL min
-1

.  

As concentrações de EtOH e MeOH foram determinadas utilizando uma segunda 

alíquota em que o AA e o FA sofreram oxidação via álcool oxidase a partir da enzima 

Hansenula sp. A enzima foi preparada dissolvendo 100 unidades da enzima álcool 

oxidase em 5 mL de tampão fosfato 0,1 mol L
-1

 (pH 9,0). Em 1,0 mL da amostra foram 

adicionados 10 μL de tampão e 100 μL da enzima (0,18 unidades mL
-1

) e após 120 

minutos de reação a 40°C, 10 μL de DNPH foram adicionados para interromper a reação. 

A concentração de EtOH e MeOH foi calculada pela diferença entre a concentração de 

AA e FA nas amostras com e sem adição de enzima. 

 

3.3.3. Experimentos de fotoquímica 

Amostras de água de chuva foram expostas a um simulador de luz solar (Spectral 

Energy solar Simulator LH lamphousing) que simula o espectro solar medido no verão a 

uma latitude de 40°N, equipado com lâmpada de xenônio (1000W) e lentes difusoras que 

removem comprimentos de ondas que não são encontrados no espectro solar (Figura 8).  

 

Figura 8 - Simulador de luz solar (Spectral Energy solar simulator LH lamphousing) que imita o 

espectro solar, equipado com lâmpada de xenônio (1000W) 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Foram adicionadas alíquotas de amostra de chuva em tubos de quartzo de 30 mL, 

que foram expostos à irradiação por 6 horas. Uma amostra controle foi submetida às 

mesmas condições experimentais, no entanto, o frasco foi envolto em folha de alumínio 
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para impedir a penetração de luz na amostra. Essas alíquotas foram analisadas antes e 

depois da irradiação a fim de verificar a influência da luz solar na concentração das 

espécies de interesse presentes em solução. 

 

 

3.4. Análise dos resultados 

 

A composição química da chuva é influenciada pelo volume de chuva, sendo que 

volumes maiores tendem a diluir a concentração das espécies presentes na chuva. Por 

isso, para realizar os cálculos das concentrações médias sazonais e gerais é necessário o 

uso da média ponderada pelo volume (𝑀𝑃𝑉). 

A 𝑀𝑃𝑉 é calculada realizando o somatório da concentração da espécie 𝑖 (𝐶𝑖) de 

cada amostra, multiplicada pelo volume dessa amostra (𝑉𝑖) e dividindo-se pela soma do 

volume total de chuva coletada no período definido (36):  

 

𝑀𝑃𝑉 =  
 𝐶𝑖𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

      (36) 

 

O desvio padrão da média ponderada pelo volume (𝑆𝐷𝑀𝑃𝑉 ) foi calculado de 

acordo com a equação (37), sendo n o número de amostras (HU; 

BALASUBRAMANIAN, 2003): 

 

𝑆𝐷𝑀𝑃𝑉 =   
𝑛   (𝐶𝑖𝑉𝑖)

2𝑛
𝑖=1 −   (𝐶𝑖𝑉𝑖)

𝑛
𝑖=1  

2

  𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1  

2
 (𝑛−1)

    (37) 

 

 

3.5. Classificação de trajetórias de massa de ar 

 

Os eventos de chuva coletados foram classificados quanto à direção dos ventos 

que chegavam aos sítios de amostragens 72horas antes do evento de chuva com o auxílio 

do site HYSPLIT (Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model) 

disponibilizado em http://ready.arl.noaa.gov/hysplit-bin/trajasrc.pl.Essas trajetórias (a 

cada 12 horas) foram analisadas em 3 altitudes: 100, 500 e 1000 metros, a fim de 

abranger uma faixa ampla de coluna de ar. Para as amostras coletadas em Ribeirão Preto 

http://ready.arl.noaa.gov/hysplit-bin/trajasrc.pl
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foram estabelecidos quatro quadrantes: Norte-Leste (N-L), Leste-Sul (L-S), Norte-Oeste 

(N-O) e, Oeste-Sul (O-S) (Figura 9).   

 

Figura 9 - Rosa dos ventos indicando os quadrantes utilizados para a classificação da direção dos 

ventos 

 

 
Fonte: Adaptado de - upload.wikimedia.org. 

 

N - L

L - S

N - O

O - S

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Rosa_dos_Ventos_dsfdfdsdsaljdl.jpg/220px-Rosa_dos_Ventos_dsfdfdsdsaljdl.jpg
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4.1. Desenvolvimento de método HS GC-FID 

 

4.1.1. Otimização dos parâmetros cromatográficos 

Para a otimização dos parâmetros cromatográficos foram utilizadas soluções 

padrões contendo apenas etanol ou soluções padrões contendo a mistura de acetaldeído, 

acetona, etanol e metanol. 

a) Modo de injeção 

Primeiramente, foi realizada injeção líquida direta (1,0 μL) de padrões de etanol 

na coluna cromatográfica gerando picos com baixa resolução e sem reprodutibilidade 

(Figura 10 a e b). A injeção após headspace foi realizada tanto no modo splitless como no 

modo split (razão 1:10). Este último foi escolhido para a otimização dos parâmetros 

cromatográficos, pois tanto a resolução quanto a intensidade do sinal ficaram melhores. 

 

Figura 10 - Cromatogramas referentes ao modo de injeção de uma solução padrão de etanol de 6,0 

µmol L
-1

 utilizando (a)injeção líquida direta(b) injeção por headspace 

 

 
Fonte: Próprio autor 

 

b) Volume de amostra e tempo de aquecimento do frasco 

Diferentes volumes de padrões foram testados nos frascos de injeção que possuem 

volume fixo de 10 mL. Inicialmente, foram testados os volumes de 0,50; 1,0 e 2,0 mL de 

amostra. Observou-se que para o volume de 2,0 mL, houve um aumento de 

aproximadamente 1,7 e 1,5 vezes na área do pico quando comparado com as áreas dos 

picos obtidos para os volumes de 0,5 e 1,0 mL, respectivamente. Portanto, foi utilizado no 

frasco de análise o volume de 2,0 mL de amostra e headspace de 8 mL. 

Também foram testados os tempos de aquecimento da amostra de 10, 15 e 20 

minutos, antes desta ser injetada no cromatógrafo. Para uma solução padrão de 4,0 μmol 

L
-1

 de etanol o aumento da área do pico do etanol foi relativamente pequeno (Tabela 2). A 

Minutos
2 3

p
A

6

7

etanol

(b)

Minutos
2 3

p
A

6

7

etanol

(a)



Resultados 39 
 

 
 

fim de reduzir o tempo de análise, optou-se pelo menor tempo de aquecimento, isto é, 10 

minutos.  

 

Tabela 2 - Áreas referentes à solução padrão de 4 µmol L
-1

 de etanol com diferentes tempos de 

aquecimento antes de ser injetado no GC-FID 

 

Tempo 

(min) 

Área 

(pA) 

10 5100 

15 5302 

20 5414 

Fonte: Próprio autor. 
 

c) Volume de injeção 

Diferentes volumes de injeção também foram testados: 250, 400, 600 e 800 μL. 

Embora as áreas dos picos aumentassem com o aumento dos volumes de injeção, as 

injeções de 600 e 800 μL produziram picos alargados e com baixa eficiência (Figura 11). 

Portanto, para as análises subsequentes foi escolhido o volume de 400 μL para ser 

injetado na coluna cromatográfica. 

 

Figura 11 - Cromatogramas de uma solução padrão de etanol 2,0 µmol L
-1

, usando diferentes 

volumes de injeção: 200 µL, 400 µL, 600 µL e 800 µL 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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d) Efeito “salting out” 

Para melhorar a eficiência de extração dos compostos voláteis durante o 

aquecimento das amostras, soluções contendo a mistura de todos os analitos foram 

analisadas com e sem a adição de NaCl para favorecer o efeito salting out. Esse efeito 

trata-se do favorecimento da transferência de compostos orgânicos voláteis polares de 

uma matriz aquosa para a fase de vapor (ZUBA; PARCZEWSKI; REICHENBÄCHER, 

2002). 

Foram adicionados à amostra 0,5 g e 1,0 g de NaCl. A adição de 0,5 g de NaCl 

apresentou menor efeito salting out, possivelmente porque a saturação do sal a 80 °C é 

0,76 g para 2 mL de amostra  (PINHO; MACEDO, 2005). Portanto optou-se por 

adicionar 1,0 g de NaCl a fim de supersaturar a amostra. 

A adição de NaCl aumentou as áreas dos picos de todos os analitos de interesse 

(AA, AC, MeOH e EtOH) (Figura 12) sendo que o etanol foi selecionado para outros 

testes utilizando 2 concentrações diferentes do analito e 4 diferentes sais inorgânicos 

(Tabela 3). O aumento máximo da área do pico foi obtido com Na2CO3; entretanto o 

elevado desvio padrão das análises evidenciou a baixa repetibilidade do método ao 

utilizar esse sal. Visto que ao adicionar NaCl a área do pico do etanol dobrou, esse sal foi 

adicionado em todas as amostras e padrões utilizados para análise. 

 

Figura 12 - Cromatograma de uma solução padrão contendo 0,85 µmol L
-1

 de acetaldeído (AA), 

2,03 µmol L
-1 

de acetona (AC), 12,9 µmol L
-1 

de metanol (MeOH) e 3,96 µmol L
-1 

de etanol 

(EtOH) com e sem a adição de 1 g de NaCl 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 3 - Razão média entre as áreas dos picos com e sem adição de 1g de sal inorgânico em 

soluções padrões de etanol e desvio padrão da razão (n =3) 

 

Etanol 

(µmol L
-1

) 
NaCl Na2CO3 Na2SO4 NaNO3 (NH4)2SO4 

1,5 2,4 ± 0,2 8,2 ± 1,4 3,5 ± 0,6 2,4 ± 1,2 1,7 ± 0,1 

9,0 2,0 ± 0,6 5,9 ± 1,5 3,7 ± 0,9 1,8 ± 0,7 2,4 ± 0,6 

Fonte: Próprio autor. 

 

e) Padrão interno 

O padrão interno é utilizado para diminuir erros decorrentes da injeção e variações 

instrumentais. O composto a ser escolhido deve apresentar similaridade aos analitos que 

serão quantificados, não fazer parte da amostra, ter tempo de retenção próximo aos 

analitos de interesse, e o pico referente ao padrão interno deve ficar separado dos demais 

picos (COLLINS, BRAGA, BONATO, 2006). 

Em trabalho anterior, foram testados acetonitrila, t-butanol, isopropanol, hexano, 

acetona e isobutanol, como padrão interno sem sucesso (GIUBBINA, 2013). No entanto, 

após as modificações realizadas nas condições analíticas, o isobutanol se mostrou 

adequado e, portanto, foi escolhido como padrão interno (pI). Este composto, além de ter 

grande similaridade com os compostos de interesse, seu pico pode ser observado em 6,10 

minutos bem separado dos demais analitos (Figura 13). Para cada 2 mL de amostra, foram 

adicionados 70μL de uma solução de isobutanol de 20μmol L
-1

, chegando a concentração 

final no frasco de 0,8μmol L
-1

. 

Após a análise da amostra, calcula-se a razão entre as áreas do analito quantificado 

e do padrão interno, possibilitando construir um gráfico da razão versus a concentração 

do analito de interesse. 

 

f) Rampa de aquecimento 

Diferentes rampas de aquecimento foram testadas, sendo que os picos com melhor 

separação e resolução foram obtidos com temperatura inicial da coluna de 27°C com 

aquecimento de 5°C min
-1

 até atingir 50°C e, novo aquecimento de 35°C min
-1

 até 180°C. 

Foi utilizado como gás de arraste o nitrogênio com vazão de 1 mL min
-1

 e pressão 10,8 

psi. Os tempos de retenção para o AA, AC, MeOH e EtOH foram 2,38; 2,86; 3,66; e 4,13 

minutos, respectivamente.A boa simetria e separação dos picos são notáveis mesmo para 

concentrações relativamente baixas dos analitos (Figura 13).O aumento da inclinação da 
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linha de base após 5 minutos de corrida é devido ao aumento da razão de aquecimento de 

5 °C min
-1

 para 35 °C min
-1

. Esta maior velocidade acelerou a análise sem afetar a 

resolução do pico atribuído ao isobutanol. 

 

Figura 13 - Cromatograma de uma solução padrão contendo 0,8 μmol L
-1

 de acetaldeído (AA), 

1,9 μmol L
-1

 de acetona (AC), 3,7 μmol L
-1

 de metanol (MeOH), 3,6 μmol L
-1

 de etanol (EtOH) e 

0,7 μmol L
-1

 de padrão interno (isobutanol) 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

 

4.1.2. Validação do método 

Para a validação do método foram utilizados padrões de AA (99,5%, Sigma), AC 

(99,9%, Sigma), MeOH (99,9%, JTBaker) e EtOH (99,5%, JTBaker) em diferentes 

concentrações preparados em água ultra pura. Os parâmetros avaliados nesse processo 

foram: linearidade, precisão (intra e interdia), exatidão, recuperação, seletividade, 

sensibilidade e efeito memória (carryover). 

Foram feitas 6 curvas analíticas, de forma que 3 curvas foram construídas de 

forma sequencial no mesmo dia, e outras 3 curvas foram construídas em um dia diferente, 

para se determinar a intercalibração do método, como sugerido pela ANVISA (resolução 

RDC nº 27 de 17/05/2012) (ANVISA, 2012). 

Para a determinação da precisão e exatidão do método, soluções padrões em 

diferentes concentrações foram utilizadas, sendo estes denominados: controle de 

qualidade de baixa (CQB), média (CQM) e alta (CQA) concentração. Essas 
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concentrações foram escolhidas tomando por base os valores esperados em amostras de 

água de chuva. 

 

a) Linearidade 

Para cada um dos analitos, foram construídas seis curvas analíticas utilizando 6 

soluções padrões contendo uma mistura dos mesmos (Figura 14). As concentrações das 

curvas analíticas variaram entre 0,1 e 2,0 µmol L
-1

 para AA; 0,1 e 5,5 µmol L
-1 

para AC; 

0,5 e 20 µmol L
-1 

para MeOH e 0,5 e 16µmol L
-1 

para EtOH. 

Todos os coeficientes lineares (r) foram maiores que 0,99, indicando uma boa 

correlação linear entre a razão das áreas do analito e do padrão interno (pI) e 

concentrações testadas. A maior sensibilidade do método foi observada para a acetona, 

seguida do acetaldeído, etanol e metanol. 

 

Figura 14 - Curvas analíticas de interensaio (n = 6) para acetaldeído (AA), acetona (AC), metanol 

(MeOH), e etanol (EtOH) 

 

 
Fonte: GIUBBINA et al., 2017 

 

b ) Efeito memória, precisão e exatidão 

A possibilidade de haver efeito memória foi avaliada analisando a água ultrapura 

(Milli-Q > 18MΩ) imediatamente depois da análise do ponto mais alto da curva. As áreas 

dos picos obtidas na água ultrapura antes e após a análise dos padrões não apresentaram 
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diferenças estatisticamente significativas (teste-t, P = 0,05), indicando a ausência do 

efeito memória. 

A precisão pode ser expressa como coeficiente de variação ou como o desvio 

padrão relativo, a exatidão foi expressa pelo erro padrão relativo considerando o valor 

teórico do controle de qualidade (CQ) como verdadeiro, e a porcentagem de recuperação 

foi determinada considerando as concentrações teóricas e experimentais dos controles de 

qualidade. 

Como esperado, a precisão e exatidão mais baixas foram obtidas para os CQs de 

baixa concentração. A precisão intra e interensaio variou entre 2 e 15%, e a recuperação 

variou entre 96 e 110%. Esses valores estão dentro dos aceitáveis pela ANVISA (RDC Nº 

27, 17/05/2012) e pelo Escritório das Nações Unidas de drogas e crimes (UNODOC – 

United Nation soffice on drugs and crimes) (Tabela 4) (UNODC, 2009; ANVISA, 2012).  

 

Tabela 4 - Precisão (%) e recuperação (%) intra e interensaio utilizando diferentes concentrações 

(µmol L
-1

) de soluções de controle de qualidade (CQ) 

 

  
Intraensaio 

(n = 5) 

Interensaio 

(n = 10) 

Analito CQ precisão recuperação precisão recuperação 

AA 

0,2 7 108 11 110 

0,8 2 103 11 99 

1,7 3 97 6 102 

AC 

0,5 5 101 10 104 

2,0 2 99 9 107 

4,1 5 101 7 100 

MeOH 

6,2 11 96 15 98 

12,3 5 97 5 98 

17,8 8 102 5 98 

EtOH 

1,1 14 105 11 104 

3,9 5 101 4 97 

11,8 5 100 4 102 

Fonte: Próprio autor. 

 

c) Detectabilidade 

O limite de detecção (LD) foi calculado baseado na ISO 11843-2:2000 

(HIBBERT; GOODING, 2006). O limite de quantificação (LQ) foi calculado como sendo 
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33 vezes o LD. Um exemplo do cálculo do LD do etanol está descrito no Apêndice 1. Os 

limites de detecção e quantificação obtidos (Tabela 5) mostraram que o método proposto 

é adequado para análise das amostras neste trabalho. 

 

Tabela 5 - Limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) para os analitos em estudo 

 

Analito 
LD 

(µmol L
-1

) 

LQ 

(µmol L
-1

) 

AA 0,20 0,60 

AC 0,21 0,63 

MeOH 1,45 4,35 

EtOH 0,41 1,23 

Fonte: Próprio autor. 

 

d) Preservação das amostras 

Foram armazenadas 31 amostras de chuva sem filtrar e após filtração em 

membrana PES de poro 0,2 µm. As curvas de intercomparação resultantes apresentaram 

coeficientes angulares e intersecções que não foram estatisticamente diferentes da 

unidade e de zero, respectivamente, com 95% de confiança (Figura 15) (MILLER; 

MILLER, 2010). Portanto, optou-se por não filtrar as amostras para que houvesse menor 

manipulação possível. O valor do coeficiente angular para a AC de 0,79 é justificado pelo 

fato dos valores de concentração das amostras serem muito próximos do LQ do método. 

Testes para avaliar a preservação das amostras de chuva quanto ao conteúdo de 

AA, AC, MeOH e EtOH também foram realizados. Em um primeiro momento tentou-se 

preservar soluções padrões de etanol com HgCl2, como sugerido por Kieber e 

colaboradores (2013). No entanto, o grau de dissociação eletrolítica do HgCl2 em solução 

é muito baixo (α = 0,01), e portanto, quando utilizada uma solução de 0,1g L
-1

 de HgCl2 

apenas 1% foi ionizado em solução (MOELLER; O‟CONNOR, 1972). Por esse motivo, 

traços de mercúrio foram transferidos para a fase gasosa e interagiram com a coluna 

cromatográfica, levando a resultados inconsistentes.    
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Figura 15 - Concentrações de acetaldeído (AA), acetona (AC), metanol (MeOH) e etanol (EtOH) 

(µmol L
-1

) em amostras de água de chuva armazenadas filtradas e não filtradas. A linha tracejada 

representa uma correlação perfeita entre os pares, e a linha contínua se refere à regressão linear 

das amostras. No caso do etanol um ponto duvidoso não foi incluído no cálculo da reta 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Para o teste de preservação de soluções padrões sem conservante, uma série de 

alíquotas individuais de cada CQ foi armazenada a -22°C. A análise de uma alíquota em 7 

dias consecutivos não revelou mudanças significativas para as concentrações de quaisquer 

dos analitos (t-test, P= 0,05; Figura 16).  
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Figura 16 - Concentração média (n = 3) de acetaldeído (AA), acetona (AC), metanol (MeOH) e 

etanol (EtOH) de soluções padrões de controle de qualidade em concentrações baixa (CQB), 

média (CQM) e alta (CQA) (µmol L
-1

) e desvio padrão em que alíquotas individuais eram 

descongeladas e analisadas em dias sucessivos 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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concentração no 3º ciclo, no entanto, esses valores estão muito próximos do limite de 

quantificação do método e um maior desvio padrão do método é esperado (Figura 17). 

Desta forma, uma vez que a amostra é descongelada, não é aconselhável realizar novo 

ciclo de congelamento para posterior determinação de etanol. 

 

Figura 17 - Concentração média (n = 3) de soluções padrões de controle de qualidade de etanol 

(EtOH) em concentrações baixa (CQB), média (CQM) e alta (CQA) (µmol L
-1

) e desvio padrão 

quando uma mesma alíquota foi submetida a ciclos de congelamento/descongelamento em dias 

sucessivos 

 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Com o objetivo de preservar a integridade da matriz, amostras de chuva não 

filtradas foram fortificadas para alcançar um valor entre a concentração esperada e a 

precisão das análises. Diversas alíquotas foram mantidas congeladas para evitar repetidos 

ciclos de congelamento e descongelamento, sendo que cada alíquota foi analisada em 

triplicata. As concentrações de AA, AC e MeOH permaneceram estáveis quando 

congeladas até 6 dias (teste-t; P = 0,05), porém no caso de algumas amostras, a 

concentração de EtOH aumentou depois de 4 dias de armazenamento (Figura 18). 

Possivelmente, esse aumento de etanol se deve às atividades bacterianas nas amostras não 

filtradas, e isto poderia ser evitado por meio da filtração da amostra em membrana com 

um tamanho de poro de 0,2 μm.  
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Figura 18 - Concentração média (n = 3) e desvio padrão de acetaldeído (AA), acetona (AC), 

metanol (MeOH), e etanol (EtOH) em amostras de água de chuva de Ribeirão Preto não filtradas, 

fortificadas e  armazenadas a -22 °C. Amostra 1 (♦) foi coletada em 25/02/2016; amostra 2 (■) em 

12/05/2016; amostra 3 (▲) em 16/05/2016; e amostra 4 (●) em 17/02/2016. 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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desenhada na Figura 19 se refere a uma correlação perfeita entre os pares. As curvas de 
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confiança (Figura 19) (MILLER; MILLER, 2010). 
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Figura 19 - Concentração de acetaldeído (AA) (n = 32), etanol (EtOH) (n = 31) e metanol 

(MeOH) (n = 33) determinadas por HPLC e headspace GC-FID (HS GC-FID) em amostras de 

água de chuva coletadas em Ribeirão Preto. 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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referem ao período de mestrado e que foram aqui colocadas por se tratar de uma série 

temporal.  

A concentração de etanol na chuva de Ribeirão Preto variou de 0,25 a 12,9 µmol 

L
-1 

(Figura 20). A concentração média ponderada pelo volume do período total (MPV) foi 

de 5,28 ± 0,49 µmol L
-1 

(n = 186). As concentrações de etanol na água de chuva na cidade 

de Wilmington nos Estados Unidos variaram de 0,02 µmol L
-1 

a 0,91 µmol L
-1

, com 

média de 0,19 ± 0,02 µmol L
-1

 (n= 52; KIEBER et al., 2014). As altas concentrações de 

etanol na água de chuva no Brasil são reflexo do elevado uso de etanol combustível no 

país.  

Para efeito de comparação amostras de água de chuva foram coletadas na cidade 

de São Paulo entre os meses de maio e setembro de 2015. A concentração média foi de 

3,41 ± 1,08 µmol L
-1

 (n = 5), valor que está próximo da média encontrada em Ribeirão 

Preto. Essa similaridade surpreende uma vez que a frota veicular da cidade de São Paulo é 

cerca de 15 vezes maior do que a de Ribeirão Preto (DENATRAN, 2016).  

 

Figura 20 - Concentração de etanol (µmol L
-1

) nas amostras de chuva de Ribeirão Preto no 

período de setembro de 2012 a novembro de 2016. A linha vermelha representa a MPV de etanol 

(5,28 µmol L
-1

) determinada na cidade de Ribeirão Preto 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Considerando a concentração média de etanol na fase gasosa na atmosfera de São 

Paulo, como sendo de 13,9 ppbv coletada em 2004 (MOREIRA et al., 2005), e a 

constante de Henry para esse gás (KH = 179 mol L
-1

 atm
-1

, T= 25 
o
C; WARNECK, 2006), 

a concentração de etanol na água de chuva no equilíbrio deveria ser de aproximadamente 

2,5 µmol L
-1

, um valor na mesma ordem de magnitude daqueles obtidos neste trabalho. 

As concentrações de etanol atmosférico na cidade de São Paulo apresentadas por Moreira 

e colaboradores (2005) estão próximas daquelas obtidas pela aluna do grupo Caroline 

Scaramboni para o ano de 2017 (comunicação pessoal), e por isso, a média de 13,9 ppbv 

foi utilizada para o cálculo de etanol na fase aquosa no equilíbrio.   

O fato de outros trabalhos da literatura apresentarem valores mais elevados de 

etanol na atmosfera da cidade de São Paulo nos anos 1998/1999 (GROSJEAN et al., 

1998; COLÓN et al., 2001; NGUYEN et al., 2001), poderia ser devido aos motores 

veiculares da época, que realizava a mistura de combustível e ar com no carburador de 

maneira mecânica, e não homogênea. Isso levava a maiores emissões de compostos 

orgânicos voláteis para a atmosfera; diferente dos veículos automotores atuais que 

possuem injeção eletrônica de combustível. Outro ponto importante é que houve uma 

melhoria na formulação do próprio combustível, levando a uma combustão mais efetiva. 

As amostras de água de chuva foram divididas considerando o período de safra da 

cana-de-açúcar (abril a novembro) e entressafra (dezembro a março), para avaliar a 

possível sazonalidade nas concentrações de etanol de acordo com essa atividade agrícola 

predominante na região. As médias das concentrações de etanol no período de safra de 

2012/2013 (6,09 ± 1,95 µmol L-1, n = 15) e 2013/2014 (7,18 ± 1,49 µmol L
-1

, n = 22); 

foram significativamente maiores do que na entressafra (2012/2013: 4,59 ± 1,90 µmol L
-

1
, n = 10; 2013/2014: 3,84 ± 0,33 µmol L

-1
, n = 13) (Figura 21; teste-t, P = 0,05). No 

entanto, essa tendência não é mantida a partir do período seguinte, isto é, após 2014/2015, 

as concentrações médias observadas para a safra e a entressafra não foram 

estatisticamente diferentes (P = 0,05). Desta forma, ao contrário do que foi observado 

para vários íons majoritários na água de chuva (COELHO et al., 2011), não é possível 

afirmar que há emissão de etanol durante a queima de biomassa. O aumento da colheita 

mecanizada da cana não justifica o fato de não haver diferença significativa entre os 

períodos de safra e entressafra em 2014/2015. Isso porque no período de safra de 2015 

houve um número de focos de incêndio acumulados de 1665, comparado com ano 

anterior (2014) que foi de 4282 (satélites de referência, https://prodwww-

queimadas.dgi.inpe.br/bdqueimadas/ - INPE, 2017) (Figura 22). Outros aspectos que 

https://prodwww-queimadas.dgi.inpe.br/bdqueimadas/
https://prodwww-queimadas.dgi.inpe.br/bdqueimadas/
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poderiam contribuir com a emissão de etanol para a atmosfera e alterar sua concentração 

ao longo dos anos são os fatores meteorológicos que podem incluir umidade relativa do 

ar, radiação solar e temperatura (KIMMERER; KOZLOWSKI, 1982; CETESB, 2016b). 

 

Figura 21 - Média ponderada pelo volume e desvio padrão para etanol (µmol L
-1

) nos períodos: 

safra, entressafra e total, para os anos de 2012 a 2016. O período de safra é considerado entre os 

meses de abril e novembro e de entressafra entre dezembro e março 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 22 - Focos de incêndio acumulados no Estado de São Paulo (a) na safra de 2014 

(01/04/2014 e 31/10/2014), onde foram registrados 4282 focos de incêndio no período; (b) na 

safra de 2015 (01/04/2015 a 30/11/2015), onde foram registrados 1665 focos de incêndio no 

período Os pontos vermelhos indicam os focos de incêndio identificados por satélites de 

referência  
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(b) 

 
Fonte: INPE (https://prodwww-queimadas.dgi.inpe.br/bdqueimadas/) 

 

A quantidade (altura) de chuva por evento, durante o período amostral foi bastante 

variável (~0,5 – 42,4 mm), portanto, é importante avaliar se uma maior quantidade de 

chuva levaria a um processo de diluição do analito na amostra. A esse fenômeno dá-se o 

nome de washout ou lavagem. A Figura 23 mostra que não foi observado um processo 

claro de lavagem da atmosfera no caso de amostras com maior volume de chuva. Um 

comportamento similar também foi observado para etanol na água de chuva da cidade de 

Wilmington, EUA (KIEBER,et al., 2014). Apesar da elevada solubilidade do etanol em 

água, a interação gás - água que ocorre abaixo da nuvem durante o evento de chuva, deve 

ocorrer suficientemente rápida para que o equilíbrio não seja atingido, ou ainda, a 

emissão de etanol veicular de forma contínua pode levar a uma reposição do gás na 

atmosfera.  
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Figura 23 - Concentração de etanol (µmol L
-1

) versus altura de chuva (mm) nas amostras de água 

chuva de Ribeirão Preto (n = 186) 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Outro parâmetro que poderia influenciar a dissolução de etanol gasoso na água de 

chuva seria o tempo de contato entre esses dois meios. Desta forma, seria interessante 

avaliar se um evento de chuva fraca e prolongada levaria a uma maior dissolução de 

etanol comparado com o caso de chuvas fortes e rápidas. Foi calculada a taxa de chuva 

por minuto, isto é, a razão entre a quantidade de chuva (altura em mm) e duração do 

evento (minutos). O evento que apresentou maior taxa de chuva (0,40 mm min
-1

) teve 

baixa concentração de etanol (2,5 µmol L
-1

), no entanto outras amostras que tiveram 

elevadas concentrações de etanol (> 5,5 µmol L
-1

) apresentaram taxas de chuva abaixo de 

0,15 mm min
-1

 (Figura 24). Esse comportamento indica que em chuvas amenas há maior 

contato da água com o etanol na fase gasosa, levando uma maior dissolução do analito na 

fase aquosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50

e
ta

n
o

l (
µ

m
o

l L
-1

)

altura  de chuva (mm)



56 Resultados 
 

Figura 24 - Taxa de chuva versus concentração de etanol nas amostras de água chuva de Ribeirão 

Preto (n = 57). A curva exponencial negativa foi desenhada manualmente 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Baseado na análise de amostras de água de chuva coletadas em 12 locais 

diferentes com ou sem fontes de emissão de etanol pontuais, como por exemplo, grandes 

cidades e a presença de usinas de álcool, Felix e colaboradores (2017) estimaram que o 

fluxo global de etanol depositado por via úmida é 2,4 ± 1,6 Tg ano
-1

. Para esse cálculo, os 

autores se basearam na quantidade de chuva anual média (746 mm) na área terrestre de 

1,49 x 10
14 

m
2
,sendo que 2% de todo o território corresponde aos locais que possuem 

fontes importantes de emissão pontual de etanol. 

Considerando a precipitação normal climatológica de Ribeirão Preto (1422,5 mm; 

CEPAGRI, 2016), o fluxo médio de etanol por deposição úmida foi 0,35 g m
-2

 ano
-1

. Se 

considerarmos a área da Região Metropolitana de Ribeirão Preto (14787,9 km
2
), a 

deposição úmida de etanol é equivalente a 5,2 Gg ano
-1

, ou seja, a região de Ribeirão 

Preto é responsável por 0,22% da deposição úmida global de etanol.  
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época do ano, a abundância de luz favorece a formação de radicais hidroxila, que por sua 

vez reagem com etanol formando acetaldeído e ácido acético, diminuindo assim a 

concentração do precursor.  

No caso do Brasil, foi observada uma diferença relativamente pequena, porém 

estatisticamente significativa (teste-t; P = 0,05) entre as concentrações de etanol 

encontradas nas amostras de chuva de ambos os períodos (Figura 25). Apesar da variação 

da intensidade da radiação solar durante o ano em Ribeirão Preto não ser marcante 

(Figura 26), uma menor concentração média de etanol foi obtida no período seco (abril a 

setembro) quando há maior formação de ozônio (CETESB, 2015), podendo acarretar em 

uma maior oxidação (perda) do etanol atmosférico nessa época do ano. 

 

Figura 25 - Concentração MPV de etanol agrupada em 2 estações do ano: primavera - verão (01 

de setembro a 28 de fevereiro), outono - inverno (01 de março a 31 de agosto). O número de 

eventos (n) está indicado 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

A Figura 26 mostra informações meteorológicas da cidade de Ribeirão ao longo o 

período de amostragem, como precipitação mensal acumulada, temperatura mensal 

média, umidade relativa média mensal e radiação média mensal retiradas do site Centro 

Integrado de Informações Agrometeorológicas – CIIAGRO 

(http://www.ciiagro.org.br/diario/periodo). No ano de 2014, foram registrados menores 

índices pluviométricos devido ao sistema de alta pressão atmosférica que prejudicou o 

transporte de umidade da Amazônia, impedindo a passagem da Zona de Convergência do 

Atlântico Sul e das frentes frias (principais sistemas causadores de chuva) (MARENGO 

et al., 2015).  
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A fim de entender se o regime de chuvas teria alguma influência na concentração 

de etanol na atmosfera, as amostras de água de chuva foram classificadas de acordo com a 

precipitação acumulada em período seco e chuvoso, A partir dos dados meteorológicos 

apresentados na Figura 26, os meses que registraram precipitação acumulada acima de 

100 mm foram classificados como período chuvoso, e os demais como seco. Portanto, os 

meses considerados chuvosos no ano de 2014 foram: janeiro, novembro e dezembro. Já 

para os anos de 2013 e 2016, o período chuvoso foi considerado para os meses de janeiro, 

fevereiro, março, novembro e dezembro; e para 2015, os meses considerados chuvosos 

foram janeiro, fevereiro, março e novembro (Figura 27).  

Foi observada uma diferença significativa (teste-t; P = 0,05) entre as 

concentrações de etanol, nos períodos seco e chuvoso, nas amostras de chuva para o ano 

de 2015 (Figura 27), no entanto, este comportamento não foi observado novamente no 

período seguinte, não sendo possível afirmar se os regimes de chuva estão influenciando a 

concentração de etanol na atmosfera.  

 

Figura 26 - Dados meteorológicos mensais de Ribeirão Preto ao longo do período amostral de 

janeiro/2013 a dezembro/2016 

 

 
Fonte: Ciiagro - http://www.ciiagro.org.br/diario/periodo 
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Figura 27 - Média ponderada pelo volume e desvio padrão para etanol nos períodos: anual, 

chuvoso e seco, para os anos de 2013 a 2016. Para o período chuvoso foram considerados os 

meses que registraram precipitação acumulada> 100 mm e, seco aqueles com precipitação 

acumulada < 100 mm. O número de amostra analisada para cada ano está indicado 

 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Ao correlacionar o número de dias sem chuva antecedentes ao evento de chuva e a 

concentração de etanol nessas amostras observa-se que o período de estiagem, também, 

não influencia na concentração de etanol na chuva, já que para eventos com períodos de 

estiagem curtos (< 5 dias) a faixa de concentração de etanol variou entre 0,25 e 12,9 µmol 

L
-1

 (Figura 28). Além disso, duas amostras de chuva com período de estiagem maior que 

30 dias apresentaram concentrações de etanol dentro da mesma faixa de concentração, 

possivelmente devido à emissão contínua de etanol veicular. 

 

Figura 28 - Número de dias secos antecedentes ao evento de chuva em Ribeirão Preto versus 

concentração de etanol nas amostras de chuva  

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Deve-se também levar em consideração a sazonalidade da emissão biogênica de 

etanol, ainda que possivelmente pequena, quando comparada com a emissão veicular. 

Kimmerer e Kozlowski (1982) verificaram que quando as plantas são expostas a 

diferentes níveis de estresse como baixas temperaturas, déficit de água e, exposição a 

elevadas concentrações de SO2 e ozônio, há uma indução da produção de etanol e 

acetaldeído. No caso do Brasil, esse fenômeno deveria ocorrer com maior intensidade no 

período de inverno já que maiores concentrações de O3, por exemplo, são encontradas 

neste período.  

 

4.2.2 Trajetórias de massas de ar 

A Figura 29 mostra exemplos de trajetórias de massas de ar de retorno com 72 

horas (3 dias) antes do início do evento de chuva,onde cada ponto se refere a 12 horas de 

trajetória. A Figura 29a mostra um exemplo de uma trajetória no quadrante Norte-Leste 

(N-L) e a Figura 29b mostra um exemplo de uma trajetória mista. 

 

Figura 29 - Trajetória de massa de ar de retorno (72 horas) calculadas para chegar em Ribeirão 

Preto nos dias (a) 12/01/2014 e (b) 17/03/2015. A estrela na origem dos seguimentos indica o sítio 

amostral em Ribeirão Preto 

 

 
Fonte: HYSPLIT (disponibilizado em: http://ready.arl.noaa.gov/hysplit-bin/trajasrc.pl.) 

 

De 186 amostras analisadas, 58 (31%) foram classificadas como tendo massas de 

ar com origem no quadrante N-L; 24amostras (13%) no quadrante N-O, 4 amostras (2%) 

(b)(a)

http://ready.arl.noaa.gov/hysplit-bin/trajasrc.pl
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no quadrante O-S e outras 4 amostras (2%) no quadrante L-S (Figura 30). Para as demais 

amostras (n= 96, 52%) não foi possível classificar uma trajetória de massa de ar em um 

único quadrante, sendo, portanto caracterizada como trajetória mista. 

 

Figura 30 - Frequência em porcentagem das direções de massas de ar que chegaram ao ponto 

amostral em Ribeirão Preto com 72 horas de antecedência do evento de chuva 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

O levantamento das trajetórias de massas de ar para cada evento permitiu separar 

as concentrações de etanol nas amostras de chuva de acordo com a direção dos ventos que 

chegam a Ribeirão Preto para investigar possíveis diferenças regionais na emissão de 

etanol (Figura 31). O quadrante L-S é aquele onde se localiza grandes cidades onde a 

emissão veicular é intensa, como Campinas e São Paulo. No entanto, apenas 4 amostras 

tiveram trajetórias de massa de ar vindas dessa direção, e as concentrações de etanol não 

foram mais elevadas do que para os demais quadrantes.Uma ampla faixa de concentração 

foi encontrada nos quadrantes N-L e N-O, sendo estas regiões tipicamente agrícolas com 

extenso plantio de cana-de-açúcar, incluindo um grande número de  usinas de açúcar e 

álcool. Na Figura 32 é possível observar como a cidade de Ribeirão Preto está rodeada 

por usinas de açúcar e álcool e, portanto, as emissões evaporativas das destilarias podem 

contribuir para enriquecer a atmosfera local com etanol (FELIX et al., 2017). 
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Figura 31 - Concentração de etanol de acordo com os quadrantes das trajetórias de massa de ar de 

retorno em Ribeirão Preto, 72 horas antes do evento de chuva 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 32 - Localização das usinas de açúcar e álcool de todo o Estado de São Paulo, e parte dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. A cidade de Ribeirão Preto está 

indicada em azul, e as cidades de Campinas e São Paulo estão indicadas em preto 

 

 

Fonte: Adaptado de http://www.udop.com.br/index.php?item=unidades&cn=am&id_pais=1# 
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4.3 Metanol, acetaldeído, acetona e ácidos fórmico e acético em água de 

chuva 

 

As determinações de metanol, acetaldeído, acetona,foram realizadas para as 

amostras de água de chuva coletadas de 25 de fevereiro a21 de dezembro de 2016 (n = 

67). As concentrações dos formiato e acetato foram determinadas utilizando 

cromatografia iônica, e foram fornecidas pela aluna Cristina Pena Crispim do mesmo 

grupo de pesquisa. Neste trabalho considerou-se que a concentração dos ânions se 

igualam a concentração dos ácidos correspondentes.  

As medianas e a média ponderada pelo volume das espécies estudadas neste 

período de amostragem estão mostradas nas Figuras 33 e 34.  

O gráfico box-plot representa segundo quartil, mediana e terceiro quartil e os 

valores de desvio padrão das amostras analisadas. Os quartis dividem o conjunto de dados 

em quatro partes. O primeiro quartil representa 25% das amostras em relação à mediana 

das amostras. O segundo e terceiro quartil, que incluem a mediana, é composto por 50% 

da distribuição das amostras. O quarto quartil representa 100% das amostras. Os valores 

atípicos são aqueles que ficam muito afastados da grande maioria dos dados (TUKEY, 

1977). Este gráfico é útil para observar a dispersão dos dados durante todo o período 

amostral, sendo possível identificar as amostras “atípicas”, que neste estudo, 

apresentaram majoritariamente valores superiores à mediana (Figura 33). No caso dos 

ácidos F e A observa-se uma maior dispersão dos resultados, que pode estar relacionado 

com a variação na intensidade das diferentes fontes de emissão e processos de remoção. 

As concentrações MPV das espécies estudadas nas amostras de água de chuva 

variaram entre 0,70 e 15,8 µmol L
-1

, sendo 0,70 ± 0,08 µmol L
-1 

AC, 0,84 ± 0,12 µmol L
-

1 
AA, 10,9 ± 1,19 µmol L

-1 
MeOH, 15,8 ± 1,64 µmol L

-1 
F, e 9,76 ± 0,95 µmol L

-1 
A 

(Figura 34). 
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Figura 33 - Box-plot da concentração de acetaldeído (AA), acetona (AC), metanol (MeOH), ácido 

fórmico (F) e ácido acético (A) (µmol L
-1

) nas amostras de água de chuva de Ribeirão Preto 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 34 - Concentrações médias ponderada pelo volume (MPV; µmol L
-1

) e desvios padrões 

para acetaldeído (AA), acetona (AC), metanol (MeOH), ácido fórmico (F) e ácido acético (A) nas 

amostras de água de chuva coletadas no ano de 2016em Ribeirão Preto 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica para investigar os trabalhos que 

abordavam a concentração de AA, AC, MeOH e EtOH em água de chuva, compilados na 

Tabela 6. As concentrações dessas espécies em outras matrizes ambientais como, fase 

gasosa, água do mar, águas estuarinas e água doce, também foram compiladas e são 

apresentadas no Apêndice 2. 
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Tabela 6 - Faixa de concentração e média (µmol L
-1

) (quando disponível) de acetaldeído (AA), acetona (AC), metanol (MeOH) e etanol (EtOH) em 

água de chuva de diferentes locais e períodos amostrais 

Local Ano amostragem/n 

amostra 

AA AC MeOH EtOH Referência  

Ribeirão Preto 2016 (n = 62) <LD-2,19 

(0,84±0,12) 

0,29-2,61 

(0,70±0,08) 

4,75-23,9 

(10,9±1,19) 

0,25-12,9 

(5,28±0,49,n=186) 

Este trabalho 

Araraquara 2012 (n = 21) 0,02–1,06  

(0,47±0,11) 

   (GODOY-SILVA, 2013) 

São Paulo 2015 (n = 5)    2,95-4,58 

(3,41 ± 1,08)  

Este trabalho 

 2006 (n = 12) 1,32–12,8 

(5,69±3,82) 

   (GONÇALVESet al., 2010) 

Arizona (EUA) 1982 (n = 4) 1,5 0,4 0,7 0,1 (SNIDER; DAWSON, 1985) 

Paris (França) 1996-1997(n = 12)    <1-5  (MONOD et al., 2003) 

Wilmington (EUA) 2012 (n = 52) 0,02-0,91 

(0,19±0,02) 

  0,02-0,91 

(0,19±0,02) 

(KIEBER et al., 2014)  

 2007-2008 (n = 49)   <0,006-9,3 

(1±2) 

 (FELIX et al., 2014) 

Los Angeles (EUA) 1985-1991(n = 82) 0,1–2,27  

(0,2) 

   (SAKUGAWA; KAPLAN; SHEPARD, 1993) 

 1981–1984 (n = 45) 0,08–4,8  

(0,65±0,72) 

   (KAWAMURA et al., 2001) 

 1982-1983 (n = 13) 0,06–0,7 

(0,30) 

   (KAWAMURA; STEINBERG; KAPLAN, 1996) 

Póznan (Polônia) 2009 – 2011(n = 30) 0,4–4,0 0,9 0,4–1,6  

(0,87) 

  (DABROWSKA; NAWROCKI, 2013) 

Polônia 2010 (n = 14) 0,06–0,55     (CZAPLICKA; JAWOREK; WOCHNIK, 2014) 

Galícia (Espanha) 1996–1997 (n = 272) 0,08    (PEÑA et al., 2002) 

Tessalônica (Grécia) 2012-2013 0,04–1,20 

(0,31) 

   (BALLA; PAPAGEORGIOU; VOUTSA, 2014) 

Cingapura  2009 (n=6) 0,19±0,01     (BASHEER et al., 2010) 

Yokohama (Japão) 2003 (n = 169) 0,10±0,15     (MATSUMOTO; KAWAI; IGAWA, 2005) 

Toyama (Japão)  2008-2011 (n = 125) 0,03-0,06    (TAGUCHI et al., 2012) 

Pequim (China) 2013 (n = 9) 0,007 0,004     (RAO et al., 2016) 

Fonte: Próprio autor. 
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Snider e Dawson (1985) foram os pioneiros na determinação de EtOH, MeOH, 

AA e AC em água de chuva coletada no Arizona (EUA), porém foram analisadas apenas 

4 amostras, e os resultados não são representativos daquela região (Tabela 6). As maiores 

concentrações de acetaldeído (AA) foram encontradas nas águas de chuva de localidades 

brasileiras, atingindo até 12,8 µmol L
-1

 em São Paulo. Nas chuvas da cidade de Los 

Angeles, algumas das concentrações de AA se aproximaram dos valores encontrados no 

Brasil, diferentemente de Wilmington, também nos Estados Unidos, onde a concentração 

máxima foi de 0,91 µmol L
-1

. No caso das chuvas de países da Europa e Ásia as 

concentrações de AA foram relativamente baixas, possivelmente devido ao tipo de 

combustível utilizado. As principais fontes de acetaldeído indicadas pelos autores foram: 

emissões veicular e biogênica e, reações fotoquímicas. No caso das amostras da Galícia 

(Espanha) a influência biogênica foi citada como predominante na emissão dessa espécie. 

A elevada concentração de AA na água de chuva da cidade de São Paulo (5,69 ± 

3,82 µmol L
-1

; n = 12) é um forte indicativo de que essa espécie é emitida diretamente 

pelo uso de etanol combustível na grande frota de veículos leves circulantes 

(GONÇALVES et al., 2010). No entanto, no caso da emissão de etanol não houve uma 

diferença clara entre as concentrações observadas em Ribeirão Preto (5,28 ± 0,49 µmol L
-

1
) e em São Paulo (3,41 ± 1,08 µmol L

-1
). Como o número de amostras oriundas de São 

Paulo foi bastante reduzido, não é possível tecer conclusões contundentes com relação à 

similaridade entre os valores médios de etanol nas amostras.  

Até o presente, apenas 2 grupos de pesquisa investigaram a concentração de 

metanol na água de chuva; sendo estes realizados em duas cidades distintas dos Estados 

Unidos: Santa Rita e Wilmington (Tabela 6). As concentrações de metanol na água de 

chuva na cidade de Wilmington variaram de 0,006 a 9,3µmol L
-1

,os autores sugerem que 

essa ampla faixa de concentração é devido às grandes variações nas emissões biogênicas. 

Concentrações ainda mais baixas foram encontradas na região rural de Santa Rita no 

Arizona: 0,69 µmol L
-1

; possivelmente devido ao fato da região ser mais árida e assim 

ocorrer menores emissões biogênicas. Já para as amostras deste trabalho, a menor 

concentração de metanol foi de 4,75 µmol L
-1 

o que deve estar relacionada, à emissão 

veicular, porém outras fontes podem contribuir com a emissão de metanol como a queima 

de biomassa, processos industriais ou até mesmo reações fotoquímicas de formação de 

metanol na atmosfera (JACOB et al., 2005).  

A concentração média de metanol na fase gasosa na atmosfera nos 3 trabalhos 

encontrados para a cidade de São Paulo, variou de 10,6 a 34,1 ppbv (Apêndice 2). 
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Utilizando um valor intermediário de 21,6 ppbv, e a constante de Henry para esse gás (KH 

= 216 mol L
-1

 atm
-1

, T= 25
o
C; WARNECK, 2006), a concentração de metanol na água de 

chuva no equilíbrio deveria ser de 4,7 µmol L
-1

, isto é, um valor relativamente próximo 

da média obtida neste trabalho (10,9 ± 1,19 µmol L
-1

), indicando certa proximidade do 

equilíbrio entre a fase gasosa e aquosa. Deve-se destacar que metanol na água de chuva 

também poderia ser formado por reações fotoquímicas na fase aquosa, elevando assim 

sua concentração nessa fase. 

Apenas 3 trabalhos determinaram acetona em água de chuva, sendo que na China 

as concentrações foram cerca de 2 ordens de magnitudes menores que nas demais 

localidades na Polônia, Arizona e Ribeirão Preto (Tabela 6).  

As elevadas concentrações dos ácidos fórmico (F) e acético (A) nas amostras de 

água de chuva possivelmente ocorrem por causa das elevadas emissões veiculares e 

queima de biomassa (DE SOUZA; DE CARVALHO, 2001).As concentrações dos ácidos 

fórmico e acético obtidas em água de chuva de Ribeirão Preto foram comparadas com 

outras regiões e estão compiladas na Tabela 7. As menores concentrações para o F e A 

foram observadas no Tibet devido às baixas emissões antrópicas. No caso de Torres Del 

Paine no Chile, a região também é bastante remota, mas a concentração de F na água de 

chuva ficou próxima de vários centros urbanos. Os autores sugerem que F e A são 

provenientes de emissão biogênica direta combinada com oxidação de hidrocarbonetos 

emitidos pela biota marinha e terrestre (GALLOWAY; KEENE; LIKENS, 1996). Na 

cidade de São Paulo as concentrações médias desses ácidos na chuva foram 17,1 µmol L
-1 

de ácido fórmico e 9,0 µmol L
-1

 de ácido acético, que é reflexo do elevado uso de etanol 

combustível no país (FORNARO; GUTZ, 2003). Na cidade de Wilmington (EUA), local 

onde a emissão biogênica é predominante, as concentrações de F e A na água de chuva 

em 2008 foram de no máximo5,6 e 2,6µmol L
-1

, respectivamente (WILLEY et al., 2011). 

Em regiões rurais em várias localidades do mundo, as concentrações dessas espécies 

foram bem menores do que na cidade de Ribeirão Preto. 

As concentrações MPV de ácido fórmico e ácido acético no ano de 2016 relatado 

neste trabalho foram o dobro das médias encontradas no mesmo sítio amostral nos anos 

de 2005 e 2006 (COELHO et al., 2011). Esse aumento pode ser consequência de uma 

maior emissão veicular direta e de precursores, pois a frota automotiva de Ribeirão Preto 

praticamente dobrou nesses últimos 10 anos. 

Assim como no caso dos aldeídos, o valor da razão entre ácido fórmico e acético 

(F/A) pode auxiliar na identificação das suas fontes. A razão F/A<1 indica a 
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predominância de emissão direta de ácido acético, seja por queima de combustível, 

emissão biogênica ou queima de biomassa, enquanto a relação F/A>1 indica a 

predominância de formação secundária de ácido fórmico na atmosfera (DE SOUZA; DE 

CARVALHO, 2001; FORNARO; GUTZ, 2003; LEAL et al., 2004).  

A Figura 35 mostra as concentrações de F versus A presentes na água de chuva de 

Ribeirão Preto do ano de 2016, onde a linha tracejada representa a razão F/A igual a 

unidade e a linha contínua apresenta a regressão linear das amostras analisadas. O 

coeficiente angular de 1,847 demonstra que na média,há uma maior concentração de F 

nas amostras de água de chuva. Observa-se que aproximadamente 85% das amostras 

possuem razão F/A>1, indicando que as condições meteorológicas podem favorecer a 

formação fotoquímica de ácido fórmico na atmosfera. Em diferentes trabalhos realizados 

com amostras de água de chuva coletadas na cidade de São Paulo as razões F/A não 

apresentaram o mesmo comportamento. No caso das amostras coletadas no centro da 

cidade a razão F/A foi menor que a unidade (0,4), indicando predominância das emissões 

diretas devido ao grande número de veículos na região, além de formação fotoquímica de 

ácido fórmico relativamente baixa. Outro ponto importante é que a solubilidade do ácido 

acético é cerca de 66% maior do que a do ácido fórmico, favorecendo uma razão menor 

que um (LEAL et al., 2004). No caso das amostras coletas no campus da USP da capital, 

a razão F/A foi maior que a unidade (1,9), indicando uma formação fotoquímica mais 

eficiente de ácido fórmico nessa localidade com relação ao centro de São Paulo 

(FORNARO; GUTZ, 2003).   

A concentração das espécies AA, AC e MeOH não teve correlação clara com o 

volume de chuva, demonstrando que, assim como para etanol, o efeito washout não foi 

observado. Na cidade de Wilmington (EUA) esse processo também não foi observado 

para essas espécies, sugerindo um aporte contínuo por processos biogênicos e antrópicos.  
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Figura 35 - Concentração de ácido acético (A) versus ácido fórmico (F) (µmol L
-1

) em água de 

chuva de Ribeirão Preto. A linha tracejada representa o coeficiente angular igual à unidade, e 

linha contínua se refere à regressão linear das amostras 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 7 - Concentrações médias de ácido fórmico (F) e ácido acético (A) (µmol L
-1

) e razão F/A em amostras de água de chuva de diferentes regiões 

Local Tipo de sítio 

amostral 

Período de 

amostragem 

F A F/A Referência 

Ribeirão Preto urbana/rural 2016 15,8 ± 1,6 (n = 67) 9,7 ± 0,95 (n = 67) 1,6 Este trabalho 

2005-2006 7,8 ± 1,3 (n = 69) 5,0 ± 1,0 (n = 54) 1,6 (COELHO et al., 2011) 

São Paulo urbana 2000 17,1 (n = 52) 9,0 (n =52) 1,9 (FORNARO; GUTZ, 2003) 

2002- 2003 9,8 ± 14,6 (n=94) 25,9 ± 20,9 (n =94) 0,4 (LEAL et al., 2004) 

Amazônia floresta 1988-1990 2,9 (n = 36) 9,3 (n = 36) 0,3 (WILLIAMS; FISHER; MELACK, 1997) 

  1998-2001 5,2 0,45 11 (PAULIQUEVIS et al., 2012) 

Congo (África) floresta 1986-1987 6,6 3,0 2,2 (LACAUX et al., 1992) 

Bermuda rural 1980-1984 2,0 (n = 88) 0,80 (n = 88) 2,5 (GALLOWAY et al., 1989) 

Torres del Paine (Chile) rural 1984-1993 5,1 3,0 1,7 (GALLOWAY; KEENE; LIKENS, 1996) 

Dayalbagh (Índia) rural 1991-1992 18,7 ± 3 (n = 59) 14,5 ± 3 (n = 59) 1,3 (KUMAR et al., 1993) 

Anshun (China) rural 2007-2008 8,8 6,9 1,3 (ZHANG et al., 2011) 

Tibete rural 2010-2011 0,38 ± 0,16 (n =71) 0,20 ± 0,08 (n =71) 1,9 (LIU et al., 2014) 

Los Angeles (EUA) urbana 1985-1991 12,4 (n = 57) 4,1 (n = 57) 3,0 (SAKUGAWA; KAPLAN; SHEPARD, 1993) 

Wilmington (EUA) urbana 2008-2009 5,6 ± 0,8 (n = 78) 2,8 ± 0,03 (n = 78) 2,1 (WILLEY et al., 2011) 

Maracaibo (Venezuela) urbana 1995-1996 1,2 (n =44) 7,7 (n = 44) 0,1 (MORALES et al., 1998) 

Galicia (Espanha) industrial 1996-1997 7,0 (n = 272) 8,3 (n = 272) 0,8 (PEÑA et al., 2002) 

Puli (Taiwan) urbana 2009 2,7 ± 1,7(n =5) 6,8 ± 4,0 (n = 5) 0,4 (TSAI; KUO, 2013) 

Fonte: Próprio autor.
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A fim de verificar a representatividade das espécies orgânicas determinadas na 

água de chuva, os dados de carbono orgânico dissolvido (COD) foram fornecidos pela 

aluna Daniely Godoy-Silva do grupo da Profa. Dra. Raquel Fernandes Pupo Nogueira do 

Instituto de Química da Unesp de Araraquara. As concentrações de COD nas amostras de 

chuva de Ribeirão Preto foram determinadas por oxidação catalítica em alta temperatura 

usando um analisador de carbono orgânico total Shimadzu TOC 5000A, de acordo com o 

método proposto por Campos e colaboradores (2007). A MPV de COD para o período 

estudado (fevereiro a dezembro de 20116) foi de 297,7 ± 47,8 µmol C L
-1

 (n = 67). 

Coelho e colaboradores (2008) sugeriram que a concentração de COD encontrada na água 

de chuva das cidades de Ribeirão Preto e Araraquara são provenientes de diversas fontes 

combinadas como queima de biomassa, e em menor extensão queima de combustível, 

ressuspensão do solo, atividades industriais e transporte de longa distância.Em áreas 

urbanas, emissões veiculares podem ser importantes fontes de carbono na atmosfera, 

incluindo carbono orgânico dissolvido volátil (CODV), que participa de uma série de 

reações fotoquímicas, resultando na formação de espécies oxidadas. 

A média da soma dos átomos de carbono presentes nas espécies orgânicas 

quantificadas neste trabalho (AA, AC, MeOH, EtOH, F e A) foi de 60,5 μmol C L
-1

, o 

que representa 20,3% da concentração média de carbono nas amostras. Isso demonstra 

que há um grande número de espécies orgânicas emitidas para a atmosfera que não foram 

identificadas neste trabalho. Coelho e colaboradores (2011) fazendo o balanço de carga 

gerado pela identificação das espécies majoritárias dissolvidas na água de chuva, 

mostraram que havia um déficit de ânions, e sugeriram que a queima de biomassa poderia 

emitir espécies orgânicas aniônicas que não foram identificadas. 

Dentro dessa fração de 20,3%, as espécies que representam a maior parte do 

carbono foram A (32%) seguido de F (26%), que são mais estáveis, e forma orgânica 

mais oxidada (Figura 36). 
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Figura 36 - Porcentagem de etanol (EtOH), metanol (MeOH), acetaldeído (AA), acetona (AC), 

ácido fórmico (F) e ácido acético (A) em termos de carbono em relação ao total de carbono 

orgânico dissolvido (COD) presente nas amostras de água de chuva de Ribeirão Preto, e as 

frações de cada espécie identificada. 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

O fluxo de deposição úmida de carbono para cada uma das espécies em estudo 

também foi calculado utilizando a média histórica de chuva em Ribeirão Preto de 1422,6 

mm (Tabela 8). Os maiores fluxos foram obtidos para F e A, e em termos de carbono, o 

fluxo de deposição úmida de espécies identificadas foi de 1,04 g C m
-2

 ano
-1

. Esse valor 

representa cerca de 20% do fluxo de carbono dissolvido calculado em 5,08 g C m
-2

 ano
-1

. 

 

Tabela 8 - Fluxos de deposição úmida em termos de carbono (g C m
-2

 ano
-1

) para acetaldeído 

(AA), acetona (AC), metanol (MeOH), etanol (EtOH), ácido fórmico (F) e ácido acético (A) 

 

Analito fluxo 

AA 0,03 

AC 0,04 

MeOH 0,19 

EtOH 0,18 

F 0,27 

A 0,33 

Fonte: Próprio autor. 
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4.4 Análise multivariada 

 

Foi construída uma matriz de correlação linear utilizando as concentrações de 

todas as espécies estudadas neste trabalho (AA, AC, MeOH, EtOH, F e A), juntamente 

com outras espécies majoritárias dissolvidas na água de chuva (Tabela 9).Os números em 

negrito indicam a presença de correlação significativa entre as espécies (P = 0,05; teste-t), 

indicando que ambas as espécies têm uma fonte de emissão em comum.  

Dependendo da localização, o íon K
+
pode ser um marcador de queima de 

biomassa, pois está presente em grandes concentrações no citoplasma de plantas, que 

quando queimadas liberam partículas enriquecidas com esse elemento (ANDREAE, 

1983). Outras fontes do íon K
+
 são fertilizantes e aerossóis marinhos (BERNER; 

BERNER, 1996), e, portanto, o uso de K
+
 como marcador de queima de biomassa se 

limita a regiões onde essa atividade é mais expressiva do que as demais fontes. 

O íon Ca
2+

é o principal marcador de ressuspensão do solo devido aos processos 

naturais de formação do solo e da adição de CaO e CaCO3para a correção da acidez do 

solo. Outras fontes antrópicas como a fabricação de cimento e a queima de biomassa 

também são fontes de emissão direta de Ca
2+

 para a atmosfera (BERNER; BERNER, 

1996). Como o solo também é naturalmente rico em sais de magnésio, essa espécie 

também pode ser indicadora de ressuspensão do solo. 

Os íons SO4
2-

 e NO3
-
 são oriundos principalmente das atividades industriais e da 

queima de combustíveis, que levam a emissão de SO2 e NOx. Por esse motivo, esses íons 

podem ser considerados marcadores de fontes de emissão antrópica (LEAL et al., 2004; 

SANTOS et al., 2007; FONTENELE; PEDROTTI; FORNARO, 2009). A queima de 

biomassa também pode ser uma fonte de emissão dos referidos gases (ALLEN; 

CARDOSO; DA ROCHA, 2004). 

Houve correlação significativa entre todos os íons avaliados (Tabela 9). Uma 

elevada correlação (0,958) foi encontrada entre SO4
2-

 e NO3
-
, o que poderia sugerir uma 

relevante emissão veicular, no entanto, essas espécies também se correlacionaram 

fortemente com K
+
 (0,940 e 0,935; respectivamente), sugerindo fonte na queima de 

biomassa. As espécies orgânicas como HCOOH e H3CCOOH se correlacionaram 

fortemente entre si (0,934), e apresentaram correlação forte com os íons SO4
2-

 e NO3
-

(possível emissão veicular com formação secundária), e com K
+
(possível emissão por 

queima de biomassa). As outras espécies orgânicas (AA, AC, MeOH e EtOH) não se 

correlacionaram com os íons avaliados.  
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Tabela 9 - Coeficiente de correlação linear entre as espécies avaliadas. Os números em negrito correspondem às correlações significativas com 95% de 

confiança (n= 56) 

 

 
AA AC MeOH EtOH COD CODV H3CCOOH HCOOH Na

+
 K

+
 NH4

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Cl

-
 NO3

-
 SO4

2-
 

AA 1,00 
               

AC 0,504 1,00 
              

MeOH 0,194 0,316 1,00 
             

EtOH 0,184 0,008 0,037 1,00 
            

COD -0,054 -0,099 -0,071 -0,035 1,00 
           

CODV 0,236 0,188 -0,111 -0,249 0,326 1,00 
          

H3CCOOH 0,075 -0,019 -0,052 0,152 0,795 0,314 1,00 
         

HCOOH -0,021 -0,094 -0,154 0,077 0,796 0,267 0,934 1,00 
        

Na
+
 0,152 0,054 0,136 0,014 0,664 0,375 0,658 0,503 1,00 

       
K

+
 0,161 0,097 0,098 0,027 0,739 0,333 0,768 0,333 0,851 1,00 

      
NH4

+
 0,057 0,034 -0,051 0,001 0,658 0,272 0,847 0,897 0,449 0,681 1,00 

     
Ca

2+
 0,107 -0,019 0,100 0,052 0,638 0,353 0,707 0,562 0,835 0,840 0,493 1,00 

    
Mg

2+
 0,113 0,041 0,075 0,020 0,770 0,373 0,826 0,734 0,859 0,977 0,722 0,908 1,00 

   
Cl

-
 0,107 0,058 0,063 -0,016 0,760 0,384 0,816 0,741 0,869 0,921 0,744 0,838 0,945 1,00 

  
NO3

-
 0,231 0,136 0,074 -0,005 0,709 0,373 0,831 0,768 0,763 0,935 0,848 0,772 0,941 0,923 1,00 

 

SO4
2-

 0,145 0,049 0,048 0,012 0,823 0,370 0,845 0,788 0,767 0,940 0,815 0,805 0,953 0,926 0,958 1,00 

Fonte: Próprio autor. 
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Esse elevado número de correlações lineares significativas dificultou a separação 

das espécies de interesse de acordo com sua possível fonte de emissão. Desta forma, nova 

ferramenta estatística foi utilizada: a análise multivariada. 

Para a análise multivariada dos dados foi utilizado o software PIROUETTE® 

(versão 4.5, rev.1) que emprega o algoritmo NIPALS (Interação não-linear parcial dos 

mínimos quadrados – Non-linear Iterative Partial Least-Squares), com validação cruzada 

(P =0,05), com rotação Varimax normalizada (G.L.= 3). 

Os dados passaram por pré-tratamento auto-escalado de acordo com a Equação 36. 

Isso porque as concentrações das espécies apresentaram ordens de magnitude diferentes, e 

sem o tratamento autoescalado, seria dado maior peso às espécies de maior concentração, 

independente da sua relevância ambiental. Assim, após o pré-tratamento, todas as 

variáveis passaram a ter a mesma importância relativa. 

 

𝑥𝑖𝑗  𝑎𝑒 =  
𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝐽   

𝑠𝑗
    (38) 

 

Onde: 

𝑥𝑖𝑗  𝑎𝑒  = concentraçãoauto-escalada da amostra i na variável j 

𝑥𝑖𝑗 = concentração da amostra i na variável j  

𝑥𝐽  = média aritmética das concentrações de todas as amostras na variável j  

𝑠𝑗 = desvio padrão da concentração de todas amostras para a variável j 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados dos pesos para a análise de três componentes 

principais para 56 amostras de água de chuva. A primeira componente principal (CP1) 

explica 57% da variância, e mostra maiores pesos para as variáveis: COD, K
+
, NH4

+
, 

Ca
2+

, Mg
2+

, H3CCOOH, HCOOH, Cl
-
, NO3

-
 e SO4

2-
. Na CP1, destacam-se espécies com 

fonte na queima de biomassa como K
+
,Cl

-
 e COD, porém estas estão agrupadas com NO3

-

, SO4
2-

, H3CCOOH e HCOOH que podem ter fonte veicular predominante, e também 

agrupadas comas espécies Ca
2+

 e Mg
2+

, que correspondem às emissões com relevância na 

ressuspensão do solo. Essa diversidade de variáveis numa mesma componente pode ser 

explicada pelo baixo valor dos pesos da CP1, pois o maior peso foi de apenas 0,324.  

A segunda componente principal (12% da variância; CP2) mostra a correlação 

entre AA, AC e MeOH, que poderia indicar emissões veiculares diretas, além de 

formação secundária. No entanto, EtOH tem um peso muito baixo nessa componente 
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(0,129) e sua emissão direta por veículos automotivos é conhecida. A terceira 

componente principal (CP3) apresenta um peso relativamente elevado para EtOH e 

CODV, com evidente importância da queima de combustíveis, explicando somente 8% da 

variância.  

As ferramentas estatísticas aqui utilizadas demonstraram que não foi possível 

separar claramente as espécies estudadas em suas fontes de emissão predominantes. 

Embora se espere que as concentrações das espécies orgânicas como EtOH, MeOH, AA e 

AC tenham importante fonte veicular, não houve uma única componente que mostrasse o 

agrupamento dessas espécies. A análise multivariada com 4 e com 5 componentes, 

também não apresentou uma separação clara das fontes predominantes.  

 Foi realizada a análise multivariada separando os dados nos períodos de seca (abril 

– outubro, n = 26) e chuvoso (novembro – março; n = 30). Nesse caso também não foi 

possível separar as componentes de acordo com cada uma das possíveis fontes de 

emissão.  

 

Tabela 10 - Matriz de pesos das componentes principais de análise de amostras de água de chuva 

coletadas no período de fevereiro a dezembro de 2016 (n = 56) e espécies marcadoras 

 

Variáveis CP1 CP2 CP3 

AA 0,070 0,557 -0,004 

AC 0,033 0,574 -0,134 

MeOH 0,043 0,444 0,184 

EtOH 0,061 0,129 0,744 

COD 0,267 -0,186 -0,035 

CODV 0,104 0,099 -0,607 

H3CCOO
-
 0,299 -0,125 0,097 

HCOO
-
 0,274 -0,226 0,092 

Na
+
 0,278 0,098 -0,056 

K
+
 0,317 0,066 0,002 

NH4
+
 0,269 -0,123 0,040 

Ca
2+

 0,284 0,042 -0,002 

Mg
2+

 0,324 0,016 -0,008 

Cl
-
 0,316 0,009 -0,042 

NO3
-
 0,319 0,063 -0,022 

SO4
2-

 0,322 -0,006 -0,007 

Variância (%) 57 12 8 

Variância Acumulada 57 69 76 

Fonte: Próprio autor. 
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4.5 Comportamento do etanol frente à irradiação solar artificial 

 

Para um entendimento mais amplo do ciclo biogeoquímico do etanol é preciso 

incluir o estudo de sua produção/emissão direta e indireta na atmosfera. Uma fonte 

importante, e ainda pouco conhecida de etanol na atmosfera envolve transformações 

fotoquímicas da fase aquosa.  

Estudos prévios demonstraram que importantes espécies encontradas na atmosfera 

são produzidas fotoquimicamente na água de chuva em períodos relativamente curtos 

como, por exemplo, formaldeído, peróxido de hidrogênio e Fe(II) (KIEBER et al., 2003, 

2009; SOUTHWELL et al., 2010). 

Existem algumas evidências de que a produção fotoquímica de etanol na fase 

aquosa pode desempenhar um papel significativo, ainda desconhecido no ciclo 

biogeoquímico dessa espécie. Outra evidência da participação do etanol em reações 

atmosféricas seria a ausência de washout observada tanto neste trabalho quanto em 

trabalhos realizados em Wilmington (KIEBER et al., 2014). Ou seja, o etanol, ainda que 

solúvel em água, mantém elevadas concentrações na atmosfera durante o evento de chuva 

devido à contínua emissão veicular e/ou por meio da sua formação por reações 

fotoquímicas. 

Southwell e colaboradores (2010)sugeriram que pode haver foto-produção de 

formaldeído na atmosfera a partir de matéria orgânica cromófora, além da oxidação do 

etanol. Naik e colaboradores (2010) não foram capazes de determinar as fontes emissoras 

de concentrações relativamente elevadas de etanol (29,3 Tg ano
-1

) encontradas em regiões 

remotas e distribuídas por toda a troposfera.  

Foi realizado um estudo sobre aspectos da fotoquímica do etanol em amostras de 

água de chuva coletadas no Brasil e nos EUA entre os meses de agosto e novembro de 

2015, utilizando luz artificial no laboratório da Universidade da Carolina do Norte em 

Wilmington (UNCW, EUA). 

Neste trabalho foi feito um estudo cinético da produção/perda de álcoois e 

aldeídos em amostras de chuva sob luz solar artificial, retirando uma alíquota para análise 

a cada hora. Durante esse processo, foi observada perda de etanol concomitantemente 

com a produção de acetaldeído em ambas as amostras de água de chuva analisadas 

(Figura 37a e 38a). Nas primeiras 2 horas de irradiação a amostra coletada em 04/11/2015 

nos EUA, apresentou uma perda média de 142 nmol L
-1

 h
-1 

de etanol, e produção de 48 

nmol L
-1

 h
-1 

de acetaldeído. Para a amostra, do dia 08/11/2015, a perda de etanol em duas 
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horas foi em média 215 nmol L
-1

 h
-1

 e a produção de acetaldeído de 67 nmol L
-1

 h
-1

.Esses 

resultados indicam que o EtOH possivelmente não é precursor apenas da formação de 

AA, mas que pode ter importante papel na formação fotoquímica de outras espécies. 

No caso do MeOH e FA, não houve uma correlação clara entre as espécies, o que 

demonstra que a sua formação e perda não estão diretamente correlacionadas, havendo 

diferentes precursores e reações fotoquímicas independentes (Figura 37b e 38b). Esse 

comportamento foi similar àquele observado por Southwell e colaboradores (2010), que 

relataram haver dentro das primeiras 3-4 horas de fotólise uma produção de formaldeído 

independente do comportamento do metanol. 

 

Figura 37 - Concentrações de (a) acetaldeído e etanol, (b) formaldeído e metanol em função do 

tempo de irradiação para a amostra de água de chuva coletada em 4/11/2015 em Wilmington 

(EUA). 

 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 38 - Concentrações de (a) acetaldeído e etanol, (b) formaldeído e metanol em função do 

tempo de irradiação para a amostra de água de chuva coletada em 8/11/2015 em Wilmington 

(EUA). 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Dezesseis amostras de chuva coletadas no Brasil e nos EUA foram submetidas a 6 

horas de irradiação solar artificial. Uma alíquota denominada controle foi envolvida em 

folha de alumínio para não receber luz, e foi submetida às mesmas condições que as 

demais. As concentrações de EtOH, AA, FA e MeOH foram determinadas pelo método 

de oxidação enzimática com posterior análise por HPLC-UV. 

A literatura sugere que o etanol pode tanto ser produzido pela luz a partir do COD, 

quanto removido a partir da reação com radicais •OH e/ou pela atividade biológica nas 

amostras (GUNZ; HOFFMANN, 1990; MORAN; ZEPP, 1997). As equações 39 a 41 

representam esquematicamente possíveis rotas de formação e decomposição do etanol 

durante reações fotoquímicas. 

 

COD + hν → EtOH     (39) 

EtOH + 
•
OH → produtos oxidados   (40) 

EtOH + atividade biológica → outros produtos (41) 

 

A partir da diferença de concentração de cada espécie após 6 horas na luz e a 

amostra controle no escuro (∆ = luz – escuro), foram obtidos os resultados para o estudo 

da influência da luz no comportamento das espécies de interesse em meio aquoso.  

Sete das 16 amostras de chuva produziram etanol durante o estudo fotoquímico (> 

5 nmol L
-1

), enquanto6 amostras perderam etanol (Figuras 39a e b).Não houve correlação 

linear significativa entre as concentrações de etanol e acetaldeído após as 6 horas de 

irradiação.  

No caso do metanol, houve formação desta espécie em 8 amostras e perda em 8 

(Figuras 39a e d). Houve formação de formaldeído em 12 amostras e perda em 4, sem que 

houvesse correlação entre as espécies. Esses resultados evidenciam que diferentes 

mecanismos fotoquímicos estão envolvidos na formação e perda das espécies estudadas, 

havendo também a participação de diferentes precursores.  

Gao e Zepp (1998) demonstraram a importância da presença de compostos 

orgânicos cromóforos dissolvidos na formação de espécies orgânicas oxigenadas de baixa 

massa molar. No entanto, neste trabalho não foi observada correlação linear significativa 

entre a concentração de COD e a concentração dos analitos estudados após a irradiação de 

luz solar artificial durante 6 horas, demonstrando a complexidade das reações.  
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Figura 39 - Diferença de concentração entre as espécies após 6 horas na luz e a amostra controle 

no escuro (∆ = luz – escuro), (a) etanol (■), acetaldeído (□) nos EUA; (b) etanol (■), acetaldeído 

(□) no Brasil; (c) metanol (●) e formaldeído (○) nos EUA e (d) metanol (●) e formaldeído (○) nos 

EUA no Brasil 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Um dos mecanismos de produção do radical hidroxila é por meio da fotólise do 

peróxido de hidrogênio (ANDRADE et al., 2002), portanto a concentração desta espécie 

na água de chuva pode ser usada para inferir de forma indireta a concentração dos 

radicais hidroxila. Uma correlação linear positiva (teste-t, P = 0,05) entre as 

concentrações iniciais de H2O2 e COD presentes nas amostras de chuva foi observada o 

que indica uma possível participação dos compostos orgânicos cromóforos na formação 

de peróxidos (Figura 40). 

 

Figura 40 - Concentração inicial de H2O2 versus concentração inicial de COD nas amostras de 

água de chuva coletadas nos EUA (n = 10) 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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O novo método utilizando HS GC-FID desenvolvido neste trabalho permite 

determinar simultaneamente acetaldeído, acetona, metanol e etanol em amostras de águas 

naturais de forma rápida e com um custo relativamente baixo. A determinação de etanol 

pelo método que utiliza SPME tem a vantagem de atingir um menor limite de detecção do 

que o método aqui proposto, no entanto, a fibra de microextração apresenta tempo de vida 

útil limitado e tem um custo elevado. No caso do método enzimático, sua vantagem 

também é uma maior sensibilidade, mas como o método é moroso, o número de análises 

diárias se limita a um máximo de 25, que é bastante inferior aquilo que o método de HS 

GC-FID atinge, que é de cerca de 80 análises. Uma vez que para diversos tipos de águas 

naturais, o limite de detecção obtido pelo método aqui desenvolvido é suficientemente 

elevado, abre-se uma nova perspectiva para que outros grupos de pesquisa também 

avaliem a concentração de etanol e espécies correlatas numa diversidade de sistemas 

naturais.  

O estudo temporal do comportamento do etanol em água de chuva no Brasil 

também é pioneiro, e serve de base para melhor compreender as alterações que possam 

ocorrer na baixa troposfera devido às políticas públicas para o uso de biocombustíveis. As 

concentrações médias de etanol obtidas para a água de chuva deste trabalho são cerca de 

30 vezes maiores do que aquelas observadas em chuvas coletadas nos Estados Unidos, 

refletindo o elevado uso de etanol combustível no Brasil. Em contraste, as concentrações 

de acetaldeído na água de chuva dos dois países foram próximas, apesar da diferença no 

tipo de combustível utilizado. 

Por meio de experimentos utilizando um reator que simula a radiação solar, foi 

possível demonstrar que reações fotoquímicas na atmosfera podem levar a perda de etanol 

(possivelmente por reações com radicais 
•
OH) e a formação de espécies com elevada 

toxicidade como acetaldeído e formaldeído. Espécies orgânicas cromóforas presentes na 

atmosfera possivelmente tem importante papel na formação e perda de etanol na fase 

aquosa na atmosfera.  

As concentrações médias anuais de etanol na chuva de Ribeirão Preto de 2012 e 

2016 foram próximas, e não houve diferenças significativas quando as amostras foram 

agrupadas de acordo com a sazonalidade das atividades agrícolas, com a estação do ano, 

ou com a direção das massas de ar. Isso indica que as emissões locais/regionais são 

elevadas e contínuas durante todo o ano, e ao longo dos anos estudados. 
 

O fluxo anual por deposição úmida de carbono considerando as espécies 

analisadas (etanol, acetaldeído, metanol, acetona, ácido fórmico e ácido acético) foi de 
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1,0 g C m
-2

, o que representa aproximadamente 20% da deposição média de carbono 

orgânico dissolvido na água de chuva. Os ácidos fórmico e acético representaram a maior 

fração de carbono identificada nas amostras, possivelmente porque além da emissão 

veicular e formação fotoquímica, uma importante fonte de emissão pode ser a queima de 

biomassa, que ainda ocorre com frequência no estado de São Paulo. 

As estimativas de emissão global de etanol para a atmosfera vão de 15 a 42 Tg por 

ano (Felix et al., 2017), sendo que a emissão biogênica é considerada como fonte 

dominante. No entanto, este estudo demonstrou a importância das emissões veiculares de 

etanol, dependendo do tipo de combustível utilizado no país. Levando em conta que o uso 

de etanol combustível tende a aumentar globalmente, os cálculos globais deverão em 

breve, ser revistos.  Esse aumento do consumo de etanol como combustível em diversos 

países é previsto devido às políticas de mitigação do efeito estufa, além da perspectiva da 

produção de etanol de segunda geração, que irá disponibilizar maiores quantidades desse 

biocombustível. 

Considerando que o volume histórico de chuva do Brasil corresponde ao volume 

de chuva anual de Ribeirão Preto (~1400 mm), isso leva a uma deposição úmida de etanol 

de 0,36 g m
-2

 ano
-1

. Se considerarmos que essa deposição representa um média para todo 

o país temos uma deposição anual no território brasileiro de 3 Tg de etanol por ano, o que 

corresponde de 6 a 20% da emissão global estimada.  

Tendo em vista o aumento global no uso de etanol combustível, este trabalho traz 

dados que podem servir de base para avaliar futuras variações na composição química da 

baixa troposfera,tanto no Brasil, como em outros países. 
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Seria interessante realizar campanhas de amostragens de água de chuva em outras 

localidades do país, como por exemplo na Amazônia, para verificar a importância da 

emissão biogênica de etanol e de outras espécies orgânicas oxigenadas de baixa massa 

molar. 

Outro ponto de interesse é realizar a coleta do primeiro milímetro de chuva em 

paralelo com o evento total, para avaliar a remoção de compostos oxigenados de baixa 

massa molar da atmosfera com relação aos processos que ocorrem dentro da nuvem e 

baixo da nuvem.  

A realização de amostragens de chuva em diferentes países possibilitaria entender 

a influência do tipo de combustível utilizado na concentração de etanol e das outras 

espécies estudadas na atmosfera. Além disso, a amostragem de água de chuva em países 

cujo combustível não é o etanol permitiria um possível entendimento da emissão 

biogênica de etanol para a atmosfera. 
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8. APÊNDICE 1 – CÁLCULO DO LIMITE DE DETECÇÃO 



106 Apêndice 1 
 

O limite de detecção (LD) foi calculado baseado na ISO 11843-2:2000 (equação 

40), considerando 8 valores independentes (branco e padrões) e 6 replicatas de cada 

padrão utilizado (HIBBERT; GOODING, 2006). O cálculo do LD para etanol está 

descrito na Tabela B. 

 

LD = 
2
𝑡0,05 ′,𝑛−2

𝑠𝑦 𝑥 

𝑏
 

1

𝐾
+ 

1

𝐼𝑥𝐽
+  

𝑥  2

𝐽  (𝑥𝑖−𝑥 )2
𝑖

 (40) 

 

Onde: 

t0,05‟,n-2 = valor de t para 95% de confiança para n - 2  graus de liberdade 

b = coeficiente angular da equação da reta 

K = número de replicatas da amostra 

I = número de pontos da curva (incluindo branco) 

J = número de vezes que cada padrão foi medido 

𝑥𝑖  = concentração do analito 

𝑥  = concentração média do analito 

sy/x =coeficiente angular médio = 
 (𝑦𝑖−𝑦𝑖 

𝑛−2
    (41) 

𝑦𝑖  = razão entre área do pico do analito e do pI  

𝑦𝑖  = valor calculado a partir da curva de calibração 

 



                                                      Apêndice 1 107 
 

 
 

Tabela A- Dados utilizados para elaboração da curva de calibração de etanol e cálculo de seu 

limite de detecção (LD). As concentrações são em µmol L
-1 

 

Dados para elaboração da curva e equações 

𝒙 𝒙𝒊 − 𝒙  𝒚𝒊 𝒚 𝒊 (𝒚𝒊 − 𝒚 𝒊) 

0,00 -5,41 0,000 0,01 -0,013 

0,52 -4,90 0,048 0,06 -0,007 

1,05 -4,37 0,122 0,10 0,023 

2,11 -3,30 0,198 0,19 0,012 

3,88 -1,53 0,324 0,33 -0,008 

7,99 2,57 0,650 0,67 -0,019 

11,77 6,36 0,989 0,98 0,009 

16,00 10,58 1,328 1,33 0,001 

Dados para equações 

 
n  48 

 a  0,013 

 b  0,082 

 ttabelado(n-2)  1,679 

 I  8 

 J  6 

 K  3 

Cálculos 

 (𝑦𝑖 −  𝑦𝑖 )2 1,4 x 10
-3

 

sy/x =  
 (𝑦𝑖− 𝑦𝑖 ) 

𝑛−2
 

0,015 

 

𝒙  5,41 

𝒙 𝟐 29,3 

 (𝑥𝑖 −  𝑥 )2 244 

𝐿𝐷 =
2t0,05’,n−2sy/x

b
 

1

K
+

1

I x J
+

x 2

J   xi − x  2
i

 0,41 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela B: Faixa de concentração e média (quando disponível) de acetaldeído (AA), acetona (AC), metanol (MeOH) e etanol (EtOH) em diferentes 

matrizes ambientais de diferentes locais e períodos amostrais 

Tipo de amostra/Local Ano amostragem/n 

amostra 

AA AC MeOH EtOH Referência  

Fase gasosa (ppbv)       

São Paulo 1991-1995 (n = 105) 1,2–72    (DE ANDRADE; ANDRADE; PINHEIRO, 1998) 

 1996 – 1997 (n = 9)   <7,6–72,5  

(19,6) 

16,0–63,8 

(36,2) 

(DE PAULA PEREIRA et al., 1999) 

 1998 (n = 34)   10,6 414 (COLÓN et al., 2001) 

 1998 (n =44)    180 – 310  (GROSJEAN et al., 1998) 

 1998 (n =11) 1,0–10,2  

(5,4±2,8) 

 20,8–51,1 

(34,1±9,2) 

109-242,7 

(176,3±38,1) 

(NGUYEN et al., 2001) 

 1999 (n = 33) 18,9 - 17,2    (MONTERO et al., 2001) 

 2001 1,2-56,6     (VASCONCELLOS; CARVALHO; POOL, 2005) 

 2003 (n = 12) 1,0-9,2     (MARTINS et al., 2008) 

 2004 15,4    (ANDERSON, 2009) 

 2004 (n = 14)    13,9 (MOREIRA et al., 2005) 

 2006 (n = 36) (4,00±0,01)     (ALVIM et al., 2011) 

 2012/2013 (n = 63) 3,2 

(5,4±5,2) 

   (NOGUEIRA et al., 2015) 

Rio de Janeiro 1996 – 1997 (n = 12)     <7,6–25,4 

(14)  

12,5–154 

(66,4) 

(DE PAULA PEREIRA et al., 1999) 

 1999-2001 (n = 24) 4,9–41    (CORRÊA; MARTINS; ARBILLA, 2003) 

 2000 (n = 13) 5,8    (GROSJEAN; GROSJEAN; MOREIRA, 2002) 

 2001-2002 (n = 24) 15,8–38    (CORRÊA; ARBILLA, 2005) 

 2002 (n = 45) 35    (RODRIGUES et al., 2007) 

 2002-2003 (n = 86) 30    (MARTINS et al., 2007) 

 2004 - 2009 (n = 183) 3,72–33,4     (CORRÊA  et al., 2010) 

 2008 (n = 142) 3,1–16,9    (JORGE; DA SILVA; ARBILLA, 2008) 

Porto Alegre 1996-1997 (n = 22)    0,4–68,2  

(12,1±13,3) 

(GROSJEAN et al., 1998) 

Salvador 2011 (n = 2) 2,18 1,65   (GARCIA et al., 2013) 
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(Continuação Tabela B)       

Tipo de amostra/Local Ano amostragem/n 

amostra 

AA AC MeOH EtOH Referência  

Salvador 1996 – 1997 (n = 26)   <7,6–25,4 

(9,8) 

21,3–354,6  

(65,4) 

(DE PAULA PEREIRA et al., 1999) 

Cubatão 1996 (n = 23)    20-360  (SCHILLING et al., 1999) 

Fortaleza 2004 (n = 12) 0,4    (CAVALCANTE et al., 2006) 

Londrina 2002 (n = 96) 3,0–5,7    (PINTO; SOLCI, 2007) 

Niterói 2010 (n = 42) 1,61–7,36  1,92–4,87   (OCHS et al., 2011) 

 Los Angeles (EUA) 1998 (n = 30)   16,7 17,7 (COLÓN et al., 2001) 

Alabama (EUA) 1990   12,1 1,7 (GOLDAN et al., 1995) 

Arizona (EUA) 1982 (n = 18) (6,9±2,5) (2,8±0,8)  (2,6±1,1) (0,4±0,17)  (SNIDER; DAWSON, 1985) 

Riverside (EUA) 2003 3,05    (NA; COCKER, 2008) 

Pitsburg (EUA) 2002 0,40–2,15  0,66-4,90 2,35–14,6  0,67–3,57 (MILLET  et al., 2005) 

Boulder (EUA) (n = 56) 30,9 47,5 10,5 7 (WARNEKE et al., 2003) 

Wilmington (EUA) 2012 -2013 (n = 40)    0,42 – 0,79  

(0,31±0,16) 

(AVERY et al., 2016) 

Novo México (EUA) 1993-1995  (n = 53) 1,4–7,3     (GAFFNEY et al., 1997) 

Bahamas 1988 (n = 59) (0,57±0,28)  (0,40±0,15)   (ZHOU; MOPPER, 1993) 

 Ontario (Canadá) 2009 -2010  0,7–1,6  0,5–2,4   (GORDON et al., 2014) 

 2008  0,25–0,42  0,13–0,32   (SJOSTEDT et al., 2012) 

Osaka (Japão) 1997 (n = 11) (1,5±0,8)   (5,8±3,8)  (8,2±4,6) (NGUYEN et al., 2001) 

Yokohama (Japão) 2003 (n = 103) (4,38±3,63) (1,64±0,82)   (MATSUMOTO; KAWAI; IGAWA, 2005) 

Kawasaki (Japão) 1997 (n = 18) 4,1    (KOMAZAKI; NARITA; TANAKA, 1998) 

 1997 (n = 158) (4,1±2,0)     (KOMAZAKI et al., 1999) 

Wank (Alemanha) 1995 0,77  2,25 0,25 (LEIBROCK; SLEMIR, 1997) 

Schauinsland (Alemanha) 1992 (n = 35) 0,1 –1,8  

(0,7) 

0,2–4,8 

(2,6)  

  (SLEMR; JUNKERMANN; VOLZ-THOMAS, 

1996) 

Rússia   4,55 3,89  2,97  (BALYATINSKAYA; FILIMONOV; 

GARKAVAYA, 1997) 

Londres (Reino Unido) 2012 (n = 4920) <0,18-6,18 0,37–6,79  1,34–10,4   (VALACH et al., 2014) 

 2006 (n = 1065) 3,35±0,95  1,49±0,47  12,3±13,7  (LANGFORD et al., 2010) 
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(continuação Tabela B)       

Tipo de amostra/Local Ano amostragem/n 

amostra 

AA AC MeOH EtOH Referência  

Creteil( França) 1994 (n = 24) 1,5    (FERRARI et al., 1999) 

Paris (França) 1996 – 1997 (n = 9)    (3 ± 2) (MONOD et al., 2003) 

 

 

2007 0,86–8,95  

(3,93±1,79) 

0,09-2,74 

(1,04±0,47) 

1,59-15,6 

(5,99±2,51)  

 (GROS et al., 2011) 

 2011 0,53–6,50  

(2,48) 

1,56-16,11  

(7,08) 

2,08-0,50  (GROS et al., 2011) 

Roma (Itália) 1994 -1995 (n = 113) 2,9-17,4     (POSSANZINI et al., 1996) 

 2007 0,44-1,74  0,96-2,84  1,64-4,32   (DAVISON et al., 2009) 

Barcelona (Espanha) 2003-2004 0,62-6,90  1,14-26,24 2,78-42  (FILELLA; PENUELAS, 2006) 

Cidade Real (Espanha) 2008-2009 0,44-1,72 

(0,94±0,33) 

   (VILLANUEVA et al., 2013) 

       

Xangai (China) 2007 (n =114) 8,84±6,70  4,99±2,97    (HUANG et al., 2008) 

Xi‟na (China) 2009-2010 0,87-12,30  0,59-7,79    (DAI et al., 2012) 

Pequim (China) 2008 (2,18 ± 2,59)  (4,02±4,06) (7,06±8,78)   (LIU et al., 2015) 

 2008 (n = 26) 0,55-38,1 

(16,3±8,38)  

   (ALTEMOSE et al., 2015) 

 2013 (n = 9) 4,8 5,7   (RAO et al., 2016) 

Haicang(China) 2010-2011    11,6-123  (NIU et al., 2012) 

Mainland (China) 2010 0,25-6,24  0,08-11,3    (HO et al., 2014) 

Liwan (China) 2005 0,09-8,55  0,57-13,5    (LÜ et al., 2010)  

Wushan (China) 2005 0,55-24,0 0,67-10,9   (LÜ et al., 2010) 

Guangzhou (China) 2003 (n = 20) 4,62 7,48   (FENG et al., 2005) 

Nan-Chie (Taiwan) 2006 ( n = 48) 4,64-13,5 

(8,27±2,17) 

0,07-0,70  

(0,52±0,08) 

  (WANG et al., 2010) 

Kaoshiung (Taiwan) 2006 ( n = 48) 3,97-14,9  

(8,72±2,40) 

0,15-0,61 

(0,48±0,05)  

  (WANG et al., 2010) 

Taoyan (Taiwan) 2010-2011 (n = 60)  6,5-26,6    (WANG et al., 2016) 

 2001 (n = 9)  0,10-11,9   (NIAN et al., 2008) 

Hong Kong 1997-2000 (n = 60) 0,17-4,27  0,004-1,81   (SIN; WONG; LOUIE, 2001) 
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(Continuação Tabela B)       

Tipo de amostra/Local Ano amostragem/n 

amostra 

AA AC MeOH EtOH Referência  

Hong Kong 2002 2,00-7,72     (HO; LEE; TSAI, 2006) 

 2010  0,004-2,45    (GUO et al., 2013) 

 2013-2014 0,83 1,88   (CUI et al., 2016) 

Finlândia 1997-1998  0,30-35     (VISKARI; VARTIAINEN; PASANEN, 2000) 

 2006-2011 (n = 1247) 0,55-0,94  2,0-3,0  3,2-4,9  (PATOKOSKI et al., 2015) 

 2012 (n = 551) 0,40-1,3  0,30-0,60  1,2-5,5   (KAJOS et al., 2015) 

Gumi (Coreia) 2003- 2004 (n = 507) 2,05-7,35 2,68-4,27    (BAEK; SUVARAPU; SEO, 2015) 

 2010- 2011 (n = 668) 1,43-3,32  0,35-0,50     

Argelia 1999  2,9-13,2    (YASSAA et al., 2011) 

 2000-2001 (n = 28) 1,44-5,72  0,08-1,64    (CECINATO et al., 2002) 

Saara 1999  1,32-2,91  

(1,88) 

  (YASSAA et al., 2011) 

 

Ahmedabad (India) 

2014 (n = 27) 0,53-0,97 

(0,7± 0,13 )  

4,11-8,15 

(5,10±1,03) 

10,1-25 

(18,3±4,16)  

 (SAHU; YADAV; PAL, 2016) 

Eslovênia 1999-2000 (n = 15) 3,22-9,11  2,23-6,40    (LEVART; VEBER, 2001) 

Cidade do México 1993 (n = 24) 2,0-66,7    (BAEZ; BELMONT; PADILLA, 1995) 

 2011- 2012  

(n = 18307) 

 31,9±4,6   30,8±4,0 (GARZÓN et al., 2015) 

Xalapa (México) 1997 (n = 18) 0,8-37 0,9-15    (BÁEZ, A. P. et al., 2001) 

Monterrey(México) 2011-2012 (n = 28) 5,2-15,7 7,1-15,4    (MENCHACA-TORRE et al., 2015) 

Santiago (Chile) 2003 (n = 40) 3,0±0,9  2,4±1,0    (RUBIO et al., 2006) 

Senegal 2006 1,0 1,0 1,0 0,8 (GRANT et al., 2008) 

Sudeste Oceano Indico 2004 0,12-0,52  0,42-1,08  0,68-1,93  (COLOMB et al., 2009) 

Artico – Atlântico Norte 2013  0,4-1  ~0,2-0,6   (YANG; BLOMQUIST; NIGHTINGALE, 2014) 

Água do mar (nmol L
-1

)             

Atlântico Norte 2004 (n = 5)   5,5-9,6      (HUDSON; OKUDA; ARIYA, 2007) 

 2009 (n = 44) 3-9  2-24  48-361  (BEALE et al., 2013) 

Artico – Atlântico Norte 2013  3-9  

(5,7±1,3) 

7-28 

(16,3±5,5)  

 (YANG; BLOMQUIST; NIGHTINGALE, 2014) 
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(continuação Tabela B)       

Tipo de amostra/Local Ano amostragem/n 

amostra 

AA AC MeOH EtOH Referência  

Wilmington (EUA)  2013  (n = 5)    81-334 (AVERY et al., 2016) 

Atlântico Tropical 2009 (n = 38) 5-6 5-14  

(17,6±8,1) 

12-237 

(118±48,2) 

 (WILLIAMS et al., 2004) 

Ártico 2008  1,6–12 1,7–70   (SJOSTEDT et al., 2012) 

Reino Unido 2011-2012 (n = 132) 3-37 2-10  16-78    (BEALE et al., 2015) 

Água de estuário (nmol L
-1

)             

Wilmington (EUA) 2012 (n = 7)       56-77 (AVERY et al., 2016) 

Coréia  (n = 114) 20-270 <1,7      (KIM; SHIN, 2011) 

Águadoce (µmol L
-1

)             

Wilmington (EUA) 2012-2013 (n = 24) 0,02-0,53     0,04-0,78 (ROEBUCK et al., 2016) 

Poznań (Polônia) 2009-2011(n = 94) 0,1-2,2  0,05-1,42     (DABROWSKA; NAWROCKI, 2013) 

      “conclusão” 
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