
  

Aerossóis Atmosféricos

Partículas sólidas ou líquidas em 
suspensão em um gás

0,001-100µm



  

Importância

• Danos à saúde
• Condições Meteorológicas:

– formação de nuvens
– espalhamento e absorção de radiação 

eletromagnética - luz, UV, IV
– Clima

• Registro das fontes geradoras e de 
conversões gás-partículas



  

Denominações
• poeira (dust): partículas sólidas produzidas por processos 

mecânicos (moagem, peneiramento etc).
• partícula grossa (coarse particle): com diâmetro superior 

a 2 µm
• partícula fina (fine particle): com diâmetro menor que 2 

µm.
• fumos (fume):  partículas sólidas produzidas pela 

condensação de vapores ou produtos gasosos de 
combustão; normalmente são menores que 1 µm.

• fumaça (smoke): fumaça visível, resultante de combustão 
incompleta; as partículas podem ser sólidas ou líquidas e 
usualmente são menores que 1 µm.



  

• névoa (mist): partículas líquidas formadas por 
condensação ou atomização, com tamanhos desde 
submicron até 20 µm.

• nevoeiro (fog): névoa visível.
• smog (smoke+fog): produtos de reação fotoquímica, 

usualmente combinado com vapores de água; as partículas 
geralmente são menores que 1 ou 2 µm.

• nuvens (cloud): um aerossol visível com contornos 
definidos.



  

Diâmetro de Partícula

• Diâmetro do Volume Equivalente
– transforma a partícula em esfera (mesmo volume e densidade).

• Diâmetro de Stokes
– partícula esférica com mesma densidade e velocidade de 

sedimentação (velocidade limite de queda no ar).

• Diâmetro Aerodinâmico Médio (mais explicitamente- diâmetro 
aerodinâmico equivalente médio)
– esfera com densidade de 1 g/cm³ e mesma velocidade de 

sedimentação. 



  

Estimativas de Emissões de partículas na 
atmosfera (Hinds, 1999) (Tg/ano)

Emissões Naturais Faixa Melhor valor
Poeira do Solo 1000-3000 1500
Sal Marinho 1000-10000 1300
Lascas vegetais 26-80 50
Poeira vulcânica 4-10000 30
Incêndios Florestais 3-150 20
Conversão Gás Partícula 100-260 180
Fotoquímico 40-200 60
TOTAL 2200-24000 3100

Emissões Antropogênicas
Emissão direta 50-160 120
Conversão Gás Partícula 260-460 330
Fotoquímico 5-25 10
TOTAL 320-640 460



  

Concentrações típicas para diferentes tipos de 
localidades (Hinds, 1982/1999)

Local (µg/m³)
Fundo 20
Rural 40
Urbano <105 Habitantes 86

105 - 106Habitantes 104
>106 Habitantes 154



  

Partículas biológicas (com vida ou passíveis 
de terem vida) (Hinds, 1982)

Diâmetro (µm) Concentração (número/m³)
Vírus 0,015 - 0,45 -

Bactérias 0,3 - 15 0,5 – 100
Fungos 3 - 100 100 - 10.000
Algas 0,5 10 - 1000

Esporos 6 - 60 0 - 100.000
Pólen 10 - 100 0 - 1000



  

Composições Típicas

• Vindas da queima de combustíveis fósseis:
C e S

• Solo: Al, SI, Ca e Fe



  

Argilomineral-Caulinita



  

Argilomineral-Montmorilonita e quartzo



  

Partículas de Óxido de Ferro
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