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Material particulado 

(poeira)

Aerossóis atmosféricos são suspensões de partículas 

sólidas e/ou líquidas (excluindo gotas de nuvem) no ar 

que tem velocidade terminal desprezível.
(Atmospheric Science – An Introduction Survey, J.M. Wallace e P.V. Hobbs)



C. E. Kolb, Nature 2002, 417(6889), 597

Aerossol atmosférico: visão ampla



https://qz.com/1369046/nasa-images-show-swirling-sea-salt-black-carbon-and-dust-in-the-atmosphere/

As imagens coloridas (23 de agosto de 2018) mostram as enormes nuvens de fumaça que se elevavam acima dos incêndios na 

costa oeste da América do Norte, bem como a fumaça na África subsaariana provocada pelas queimadas agrícolas sazonais. O 

black carbon desses incêndios é retratado em vermelho. 

A imagem global também inclui redemoinhos de sal marinho suspenso, retratados em azul, agitados por tempestades sobre a 

água; em, no Havaí observa-se o furacão Lane e, na costa da Coréia do Sul e do Japão, dois tufões - Soulik e Cimaron.

Partículas de poeira rodavam sobre o deserto do Saara na África e o deserto de Taklamakan na Ásia, retratado em roxo/violeta.

https://qz.com/1369046/nasa-images-show-swirling-sea-salt-black-carbon-and-dust-in-the-atmosphere/


24 de junho de 2005

http://www.uol.com.br

Obelisco – Ibirapuera – São Paulo

efeito do MP na visibilidade
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http://www.urbanemissions.info/wp-content/uploads/docs/2011-03-ESMAP-PMSA-Handbook.pdf

Concentração de MP10 e população de regiões urbanas de 

diferentes regiões do planeta.

OMS

Nova Delhi São Paulo



Definições:

• Aerossol é uma suspensão na fase gasosa de partículas sólidas ou líquidas.

• Aerossóis atmosféricos é o material constituído de pequenas partículas sólidas ou 

liquidas em suspensão no ar.

• Bioaerossol: aerossol de origem biológica. 

(Exemplos: virus, bacteria, fungos, esporos ,e pólens)

•  O tamanho do aerossol, em geral, é medido em unidades de micrometros (μm):

– 1 μm = 10–6 m

– 1 μm = 104 angstrom (Å)

– partículas finas (<1 μm) vs partículas grossas (>1 μm)

– Material particulado inalável, MP10 (diâmetro <10 μm)

– MP2,5 (material particulado com diâmetro menor do que 2,5 μm).



Tamanho da partícula: diâmetro aerodinâmico

•  Partículas atmosféricas são geralmente consideradas como tendo um raio ou diâmetro, 

ou seja, idealizadas como partículas esféricas. 

• Na realidade, muitas partículas atmosféricas têm formas irregulares, portanto raios e 

diâmetros geométricos podem não ser significativos. 

• Na prática, o tamanho das partículas de forma irregular é expresso em termos de algum 

tipo de diâmetro equivalente ou efetivo que dependem de propriedade físicas, em vez de 

propriedade geométrica.

• Diâmetro aerodinâmico é o mais usado para “diâmetro equivalente ou efetivo”.

– É definido como o diâmetro de uma esfera de densidade unitária (1 g/cm3) que tem a 

mesma velocidade terminal de queda no ar como a partícula em consideração.

Finlayson-Pitts & Pitts, 2000



Descrição matemática de uma distribuição log-normal de 

partículas

Finlayson-Pitts & Pitts, 2000

Desvio padrão para uma distribuição

normal, sendo que a área riscada

representa 68% do total da área sob a

curva.



Modas de tamanho das partículas atmosféricas

• as curvas observadasde distribuição de tamanho do aerossol atmosférico 

indicam ser uma combinação de distribuições múltiplas diferentes → modas 

múltiplas 

• Moda dos núcleos de Aitken: 0.01-0.08 μm

• Moda acumulação: 0.08-2 μm

• Moda grossa : 2-10 μm



Esquema da 

Distribuição de 

Tamanho do 

aerossol atmosférico. 
(Finlayson-Pitts e Pitts, 

2000).



Esquema da 

Distribuição de 

Tamanho do 

aerossol atmosférico. 
(Finlayson-Pitts e Pitts, 

2000).

Partículas inaláveis = 

Material particulado (fino + grosso) 

ou (MP2,5 + MP2,5-10)

=

MP10

Material particulado fino, MP2,5

Material particulado

grosso, MP2,5-10



cabelo humano

~70 mm diâmetro médio

< 2,5 mm de diâmetro

< 10 mm de diâmetro

Areia de grão fino

~90 mm diâmetro médio EPA, Office of Research and Development

Comparação dos diâmetros de um fio de 

cabelo humano e areia com MP2,5 e MP10
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Distribuição de partícula por tamanho

http://www.urbanemissions.info/wp-content/uploads/docs/2011-03-ESMAP-PMSA-Handbook.pdf



Distribuição de número (N / logD)

versus diâmetro (logD) para um

modelo de aerossol urbano típico.

Finlayson-Pitts & Pitts, 2000



Distribuição de número, área e volume para um modelo de aerossol urbano típico.

A área sob a curva resulta no número total de 

partículas na faixa de tamanho.
número

superfície

volume

A área sob a curva resulta na área

superficial total de partículas na faixa de

tamanho.

A área sob a curva resulta no volume total

de partículas na faixa de tamanho.

Finlayson-Pitts & Pitts, 2000

As distribuições de superfície e

volume são importantes para

reações de gases na superfície

ou mesmo reações dentro da

partícula.
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http://www.urbanemissions.info/wp-content/uploads/docs/2011-03-ESMAP-PMSA-Handbook.pdf
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http://www.urbanemissions.info/wp-content/uploads/docs/2011-03-ESMAP-PMSA-Handbook.pdf



http://www.iac.ethz.ch/groups/schaer/research/reg_modeling_and_scenarios/influence_of_aerosol_processes_on_European_clim

Carbono orgânico

Black carbon

sulfato

Poeira (dust)

Sal marinho

água

Mistura interna /

solúvel insolúvel

Nucleação

Acumulação

Aitken

Moda grossa

Classificação por modas (distribuição de número por tamanho) das 

espécies mais abundantes no aerossol e solubilidade.



Química atmosférica

(incluindo poluição do ar)

10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 102 103

radiação atmosférica

(processos ópticos)

eletricidade atmosférica

Íons grandes

Íons 

pequenos

Nuvens e precipitação

Núcleos

Aitken

Partículas

grandes

Partículas

gigantes

Diâmetro da partícula (mm)

Classificação e comparação por tamanho das partículas atmosféricas



(1) As partículas grossas são geralmente produzidas por processos 

mecânicos como a moagem, o vento ou erosão

(2) Partículas na faixa de acumulação tipicamente surgem do crescimento de 

partículas da moda dos núcleos de condensação de vapores de baixa 

volatilidade e de coagulação das partículas menores na faixa de núcleos. 

(3) Dois picos no modo de acumulação são resultado de diferentes processos 

atmosféricos agindo sobre as partículas menores: modo de condensação e 

modo de gotículas.

(4) As partículas de modo Aitken surgem à temperatura ambiente, da 

conversão de gás de partículas (nucleação) e processos de combustão. 

Fontes de partículas de diferentes modas:



Processos de formação, crescimento e remoção de aerossol atmosférico

Nucleação

Condensação / coagulação 

Limpeza / evaporação

Sedimentação

Desintegração mecânica



Nucleação

Condensação / coagulação 

Limpeza / evaporação

Sedimentação

Desintegração mecânica

Processos físicos e químicos do aerossol na atmosfera.



Distribuição global das principais fontes de material particulado

Aerossol secundário???? 

➢Inorgânico (sais de nitrato e sulfato de amônio)

➢Orgânico (emissões biogênicas e antrópicas de   

COVs seguido de reações fotoquímicas)



Ressuspensão de poeira de solo 

(industrial, agricultura, 

mineração, estradas de terra), de 

fontes biológicas, construção / 

demolição, spray marinho

Combustão (carvão, óleo, 

gasolina, diesel, madeira); 

conversão gás-partícula de NOx, 

SO2 e COVs, fundiçõão, moinhos 

(farinhas)

Diferenças entre material particulado:

fino (MP2,5)                                grosso (MP2,5-10) 

Fontes

Caminho de 

formação
Perturbação mecânica, 

suspensão de poeira

reação química, nucleação, 

condensação, coagulação de 

nevoeiro/nuvem 

Poeira suspensa, cinzas de carvão 

e óleo, óxidos de elementos da 

crosta (Si, Al, Ti, Fe), CaCO3, 

NaCl, pólen, mofo, esporos, restos 

de animais e vegetais

Composição

SO4
2-, NO3

-, NH4
+, H+, carbono 

elementar, moléculas 

orgânicas,  água,metais (Pb, 

Cd, Cu, Ni, Zn, Mn, etc)

Tempo de vida 

(atmosfera)

Distância 

percorrida

Dias a semanas Minutos a dias

Entre 100 e 1000 km Geralmente < 10 km



Fontes dominantes e compostos presentes nas partículas da moda de nucleação, 

acumulação e grossa. Fonte: adaptado de Jacobson (2002).

Moda grossaModa de Nucleação Moda de acumulação

H2O(aq), SO4
2-, 

NO3
-, NH4

+
BC, Corg, SO4

2-, Fe, Zn H2O, Na+, Ca2+, Mg2+,

K+, Cl-, SO4
2-, Br-, OC

Emissões por 

combustíveis fósseis

Emissões por queima

de biomassa

Emissões por poeira

do solo, spray marinho

SO4
2-, NO3

-, BC (EC), Corg, K
+, Cl-, 

Na+, Ca2+, Mg2+, Fe, Mn, Zn, Pb, V, 

Cd, Cu, Co, Sb, As, Ni, Cr
BC, MO, SO4

2-, Fe, Zn

Si, Al, Fe, Ti, P, Mn, Co, 

Ni, Cr, Na+, Ca2+, Mg2+,

K+, SO4
2-, Cl-, CO3

2-, Corg

Emissões por queima 

De biomassa
Emissões industriais Cinza da queima de

biomassa, cinza das

emissões industriais,

desgaste de pneus

BC, Corg, Fe, Al, S, P, Mn, Zn,

Pb, Ba, Sr, V, Cd, Cu, Co, Hg,

Sb, As, Sn, Ni, Cr, H2O, 

NH4
+, Na+, Ca2+, K+, SO4

2-, 

NO3
-, Cl-, CO3

2-

BC, Corg, K+, Na+, Ca2+, 

Mg2+, SO4
2-, NO3

-, Cl-, Fe, 

Mn, Zn, Pb, V, Cd, Cu, Co, 

Sb, As, Ni, Cr

Condensação / 

dissolução

H2O(aq), SO4
2-, 

NO3
-, NH4

+, Corg

Coagulação de todos os

componentes da moda de

nucleação

Coagulação de todos os

componentes da moda de 

nucleação

Condensação / 

dissolução

Condensação / 

dissolução

H2O(aq), NO3
-



Distribuição de tamanho 

observada de partículas totais 

em suspensão e de alguns 

constituintes inorgânicos de 

partículas coletadas no 

Japão.

Finlayson-Pitts & Pitts, 2000



Exercício

•Na figura a seguir estão apresentados os gráficos de distribuição de número,

distribuição de volume e composição química em função do tamanho das

partículas atmosféricas representativas de diferentes regiões e condições de

qualidade do ar. Descreva estas diferenças observadas entre as regiões (A, B,

C e D). Proponha qual região característica representa cada uma destas

áreas estudadas. Lembrar que os números no alto de cada gráfico

representam o total do número de partículas (1ª. Coluna), total do volume de

partículas (2ª. Coluna) e concentração total – massa por volume (3ª e 4ª.

Colunas)

(Fonte: Brasseur, Prinn, Pszenny, Atmospheric Chemistry in a Changing

World, 2003, Springer).



Brasseur, Prinn, Pszenny, Atmospheric Chemistry in a Changing World, 2003, Springer

Distribuição de número por 

tamanho das partículas

Distribuição de volume por 

tamanho das partículas



: Brasseur, Prinn, Pszenny, Atmospheric Chemistry in a Changing World, 2003, Springer

Composição química sub - mm Composição química super - mm

A

C

B

D



Dust

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE MP2,5 (NARSTO PM ASSESSMENT)

R
U

S
S

E
L

L
 R

. 
D

IC
K

E
R

S
O

N



J. L. Jimenez, et al, Evolution of Organic Aerosols in the Atmosphere,Science 326, 1525 (2009)
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http://www.urbanemissions.info/wp-content/uploads/docs/2011-03-ESMAP-PMSA-Handbook.pdf

Amostragem material particulado (MP)



Amostragens diárias (24h) a partir de maio de 2007



Filtros de policarbonato, antes

da amostragem, deixados para

climatização em sala 

apropriada

T ~ 22 oC

UR ~ 45%



Amostragem: impactador em cascata (MOUDI) – possibilita amostragem e avaliação 

da composição física e química por distribuição de tamanho das partículas



Metodologia de amostragem 

Aerossóis atmosféricos

Amostradores: Coletor de Particulados Fino e Grosso e 
Impactador em Cascata

Estágio Diâmetro de 

corte (μm)

inlet 18

1A 10

2A 5,60

3A 3,20

4A 1,80

5A 1,00

6A 0,56

7A 0,32

8A 0,18

9A 0,10

10A 0,056

After filter < 0,056



MATERIAL PARTICULADO

Partículas Finas Partículas 
Grossas

Courtesy of

U. Lohmann



Distribuição de tamanho de partículas 

representativo de diferentes regiões

urbano 

fresco

urbano 

envelhecido

rural

remoto

Warneck [1999] in RUSSELL R. DICKERSON



Distribuição de tamanho 

média da massa das 

partículas coletadas pelo 

MOUDI durante experimento 

em São Paulo (ICB/USP), 

agosto a outubro de 2005. 

Valores calculados da média e 

desvio padrão em a) e curva 

ajustada para a média com 

respectivas modas.

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO, 2007

Marcio Gledson Lopes Oliveira

Orientadora: Maria de Fátima Andrade



Vieira-Filho et al., Water-soluble ions species of size-resolved aerosols: Implications for the atmospheric acidity in São Paulo
megacity, Brazil Atmospheric Research 181 (2016) 281–287



Vieira-Filho et al., Water-soluble ions species of size-resolved aerosols: Implications for the atmospheric acidity in São Paulo
megacity, Brazil Atmospheric Research 181 (2016) 281–287

Relative size-resolved distributions of particulate matter mass and ions in Sao Paulo megacity, from 

August 8 to September 5, 2012. The white dashes line represents the threshold between fine and coarse 

modes.
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Distribuição do tamanho das partículas e trato respiratório



Padrões Nacionais de Qualidade do Ar
(Resolução CONAMA no. 3 de 28/06/1990)

Poluente Tempo de

amostragem

Padrão primário

mg/m3

partículas        24 horas1 150

inaláveis            MAA3 50

fumaça           24 horas1 150

MAA3 60

SO2 24 horas1 365

MAA3 80

NO2 1 hora1 320

MAA3 100

CO            1 hora1 40000 (35 ppm)                                                                                         

8 horas1 10000 (9ppm)

O3 1 hora1 160

MP10

25 mg m-3 média de 24h

10 mg m-3 média anual

50 mg m-3 média de 24h

20 mg m-3 média anual

MP2,5

Recomendações

Organização Mundial da Saúde

OMS (WHO, 2005)

No Brasil não há padrão para MP2,5



Poluente

Tempo de

Amostragem

MI1

(µg/m³)

MI2

(µg/m³)

MI3

(µg/m³)

PF

(µg/m³)

partículas 

inaláveis (MP10)

24 horas

MAA1

120

40

100

35

75

30

50

20

partículas inaláveis

finas (MP2,5)

24 horas

MAA1

60

20

50

17

37

15

25

10

dióxido de enxofre (SO2)
24 horas

MAA1

60

40

40

30

30

20

20

-

dióxido de nitrogênio 

(NO2)

1 hora

MAA1

260

60

240

50

220

45

200

40

Ozônio (O3) 8 horas 140 130 120 100

monóxido de carbono 

(CO)
8 horas - - - 9 ppm

fumaça* (FMC)
24 horas

MAA1

120

40

100

35

75

30

50

20

partículas totais

em suspensão* (PTS)

24 horas

MGA2

-

-

-

-

-

-

240

80

Chumbo** (Pb) MAA1 - - - 0,5

Padrões Estaduais de Qualidade do Ar

(Decreto Estadual nº 59113 de 23/04/2013)

http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/Informa??es-B?sicas/22-Padr?es-e-?ndices

Lembrar CONAMA 2018



Métodos analíticos

Após a amostragem, inicia-se a fase de análises:

1. Concentração em massa - GRAVIMETRIA

2. Black Carbon por REFLETÂNCIA

3. Concentração de elementos  (Al, Fe, Pb, Mn, Ni, Cu, Zn, 

Si, S, Ca, V, Ti )  por FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X

4. análise de íons (Cl-, NO3
-, SO4

2-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4
+) 

por CROMATOGRAFIA DE ÍONS. 



Combustion -

35%

Nitrate - 13%

Sulfate - 47%

Soil - 5%

Composição do Material Particulado Fino

na parte leste dos EUA.

Composição média do Material 

Particulado inalável- São 

Paulo

Veículos

37%

Sulfato sec.

20%Nitrato sec.

1%

Carbono 

sec.

30%

Queima 

biomassa

7%

Solo

5%

Material particulado (MP) 

Inalável – MP2,5-10

Fino – MP2,5

Composição química



Material particulado fino (MP2,5), 

distribuição de fontes para a RMSP 

(CESTESB, 2009)

~51%

Aerossol 

secundário



Resultados de análise elementar e ânions de MP2,5 amostrados em diferentes 

cidades brasileiras
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Exemplo de comparação entre EDX e IC para o enxofre

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
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1.4

            Y = A + B * X

Value  Error

---------------------------------------

A 0.008     0.004

B 1.004     0.012

---------------------------------------

R SD N P

---------------------------------------

0.982 0.046 262   <0.0001

----------------------------------------
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Material particulado em São Paulo

(rede CETESB)



http://www.cetesb.sp.gov.br/

CETESB tem muito material de qualidade sobre material particulado e poluição do ar em geral



Emissões relativas de poluentes por tipo de fonte na RMSP, 2018 

(CETESB, 2019)

Região metropolitana de 

São Paulo

22 milhões de habitantes e

7 milhões de veículos

Emissão total de material 

particulado  em 2018:

4,81 de 103 toneladas

https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2019/07/Relat%C3%B3rio-de-Qualidade-do-Ar-2018.pdf

https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2019/07/Relat%C3%B3rio-de-Qualidade-do-Ar-2018.pdf


Perfil da variação da concentração média anual de MP10 na RMSP

OMS

Relatórios de Qualidade do Ar - CETESB



MP10 – Evolução das concentrações médias anuais – RMSP

https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2019/07/Relat%C3%B3rio-de-Qualidade-do-Ar-2018.pdf

OMS

https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2019/07/Relat%C3%B3rio-de-Qualidade-do-Ar-2018.pdf


Relatórios de Qualidade do Ar - CETESB



https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2019/07/Relat%C3%B3rio-de-Qualidade-do-Ar-2018.pdf

MP10 – Evolução das concentrações médias anuais – Baixada Santista

OMS

https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2019/07/Relat%C3%B3rio-de-Qualidade-do-Ar-2018.pdf


OMS

Perfil da variação da concentração média 

anual de MP2,5 no Estado de São Paulo



MP2,5 – Evolução das concentrações médias anuais – RMSP

Atenção para aumento do 

número de estações de medidas

https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2019/07/Relat%C3%B3rio-de-Qualidade-do-Ar-2018.pdf

OMS

https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2019/07/Relat%C3%B3rio-de-Qualidade-do-Ar-2018.pdf


Perfil da variação da concentração média anual de SO2 na RMSP
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Variação das concentrações médias anuais de MP10 e SO2 na RMSP



Efeito direto do aerossol atmosférico na 

forçante radiativa

O efeito do aerossol no fluxo de energia do aerossol na 

atmosfera depende do tamanho e da composição química das 

partículas:

-Partículas escuras (contendo carvão) tendem a absorver 

radiação, então aquecendo a atmosfera da Terra.

- partículas pequenas tendem a espalhar luz, aumentando o 

albedo da Terra.



Efeito indireto do aerossol atmosférico na 

forçante radiativa
Aerossóis servem de núcleos de condensação de nuvens (NCC).

-NCC são partículas que podem contribuir na formação de gotas de neblina 

(ou nevoeiro) e nuvens na presença de supersaturação de vapor de água.

- em atmosfera sem partículas, as nuvens não se formam.

-O aumento do número de partículas, deve

aumentar o número de NCC, 

aumentando a cobertura de nuvens 

e, assim, maior o albedo.



Efeito dos aerossóis 

no clima

Efeitos diretos

• aerossóis espalham e 

absorvem radiação no 

visível e infravermelho

• efeito total: resfriamento

Efeitos indiretos

▪ servem como núcleos de 

condensação de nuvens 

(NCN)

▪ mais NCN leva a mais 

cobertura de nuvens

▪ efeitos possíveis incluem 

mudanças no albedo da 

Terra e mudanças no ciclo 

hidrológico.



Efeitos atmosféricos

A radiação eletromagnética é atenuada por sua passagem 

através da atmosfera

Atenuação = espalhamento + absorção

Espalhamento é o redirecionamento da 

radiação por reflexão e refração.

Atenuação é dependente do comprimento de onda.



Espalhamento atmosférico

Espalhamento Mie

- Partículas que apresentam em média diâmetro 0,1 a 10 vezes o 

tamanho do comprimento de onda incidente,

- Exemplos: vapor de água, partículas de fumaça, poeira fina

- Intensidade do espalhamento é proporcional a -4 até 0 

(dependendo do diâmetro da partícula)

Atmosfera limpa apresenta ambos espalhamentos Rayleigh e Mie.



Espalhamento atmosférico

O tipo de espalhamento na 

atmosfera é função:

1) Comprimento  de onda da 

radiação incidente,

2) o tamanho da molécula de 

gás, partícula de poeira 

e/ou gota de vapor de 

água.



Interações entre radiação e aerossol atmosférico

Processos de espalhamento de um feixe de radiação:

(A) reflexão: A mudança abrupta de direção de um feixe de luz em um interface entre 

dois meios, sendo que o feixe de luz retorna para o meio do qual se originou.

(B) refração: o desvio da luz quando passa de um meio para outro (devido à diferença 

na velocidade de luz no meio).

(C) refração e reflexão internas

(D) difração: o desvio da luz a partir da linha reta de propagação.

Espalhamento: um feixe de radiação 

é espalhado por uma partícula em 

seu caminho quando sua direção de 

propagação é alterada sem que 

ocorra absorção.



Eficiência do espalhamento por uma partícula
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A eficiência  do espalhamento:

1) pode ser maior que 1 devido à 

difração;

2) é máxima para partículas de raio 

correspondente ao comprimento de 

onda da radiação incidente.

3) Partículas grandes também 

podem espalhar radiação 

eficientemente.

4) Partículas pequenas são 

espalhadoras ineficientes.

5) Partículas na moda acumulação

(0,1-1μm) são espalhadoras 

eficientes de radiação solar.

Eficiência de espalhamento da luz verde

(λ = 0,5 μm) por uma esfera de água

líquida em função do diâmetro da esfera.



Interações radiação aerossol atmosférico

a) Aerossóis espalham a radiação

solar, assim menor quantidade de

radiação solar atinge a superfície,

o que causa resfriamento

localizado.

b) A circulação atmosférica e

processos de mistura espalham o

ar resfriado regionalmente e na

vertical.

resfriamento

Efeito do espalhamento da radiação por aerossóis

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf



Interações radiação aerossol atmosférico
Efeito da absorção da radiação por aerossóis

aquecimento

c) Aerossóis absorvem radiação

solar, aquecendo a camada

atmosférica contendo aerossol,

mas a superfície que recebe

menos radiação solar resfria

localmente

d) Em grande escala ocorre um

aquecimento na superfície e na

atmosfera porque a circulação

atmosférica e processos de

mistura redistribuem a energia

térmica.

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf



Aerossóis servem como núcleos de

condensação de nuvem sobre a qual

gotículas podem formar

Maior concentração de aerossóis

produz nuvem com gotículas

menores, mas em maior número,

produzindo uma nuvem brilhante.

No entanto, existem muitos outros processos possíveis aerossol 

– nuvem-precipitação que podem amplificar ou atenuar o efeito 

de interação com a radiação.

Visão geral de interações de aerossol – nuvem e 

seu impacto sobre o clima.

http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf



Espalhamento não seletivo

❖Partículas de aerossol muito maior do que o comprimento de onda (>10x)

❖exemplos: vapor de água, cristais de gelo, poeira vulcânica, “smog”

❖Independente do comprimento de onda: 0



Embora a maioria dos aerossóis refletem a luz do sol, alguns também

absorvem. O efeito do aerossol na radiação depende, principalmente, da

composição e também da cor das partículas. Genericamente pode-se dizer que

partículas de cores vivas ou translúcidas tendem a refletir a radiação em todas

as direções e de volta na direção do espaço. Enquanto que, os aerossóis mais

escuros podem absorver uma quantidade significativa de luz.

Aerossóis contendo sais de nitrato e sulfato puros refletem quase toda radiação,

resfriando a atmosfera. Ao contrário, aerossóis contendo Black Carbon absorvem

radiação, aquecendo a atmosfera, mas também resfriando a superfície. Carbono

orgânico, às vezes chamado de carbono marrom ou matéria orgânica, tem uma

influência de aquecimento na atmosfera dependendo do brilho do solo subjacente.

Poeira impacta a radiação em diferentes graus, dependendo da composição dos

minerais que compõem os grãos de poeira, e se eles são revestidos com carbono

preto ou marrom. Partículas de sal tendem a refletir a luz do sol.

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Aerosols/page3.php



Aquecimento atmosférico

resfriamento da superfície

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Aerosols/page3.php

Aerossóis contendo black

carbon, semelhantes a

fuligem em uma chaminé,

absorvem a luz solar em

vez de refleti-la. Isto

aquece a camada da

atmosfera, mas também

esfria a superfície abaixo.

Efeito do Black Carbon na forçante energética na atmosfera e na superfície



Aerossóis estratosféricos (profundidade óptica) Anomalia da temperatura (oC)

Efeito da presença de sulfato em aerossóis na temperatura na global

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Aerosols/page3.php

Grandes erupções vulcânicas podem elevar os aerossóis de sulfato para a estratosfera, que 

geralmente esfria o clima global nos dois anos seguintes. (Gráfico de Robert Simmon, com base em 

dados de aerossóis do GISS e dados de temperatura da UAE CRU.)

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Aerosols

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Aerosols/page3.php
https://earthobservatory.nasa.gov/features/Aerosols


Efeito dos aerossóis no clima

Aerossóis espalham radiação    →   aumentam albedo da Terra   →   resfriamento

Exemplo: erupção do vulcão Pinatubo em 1991   

Linha azul → temperatura observada

Linha vermelha → temperatura modelada



https://earthobservatory.nasa.gov/features/Aerosols/page3.php

Aerossóis escuros alteram dramaticamente a refletividade da superfície da Terra quando pousam 

na neve. As cinzas negras cobriram o cume do Monte Ruapehu, na Nova Zelândia, após uma 

erupção em 2007, mas logo foram cobertas por neve fresca. A acumulação a longo prazo de 

aerossóis de black carbon no Ártico e no Himalaia está levando ao aumento do derretimento da 

neve. (Foto © 2007, Nova Zelândia GeoNet.)

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Aerosols/page3.php


Poeira do deserto, compostos orgânicos voláteis da vegetação, fumaça de incêndios 

florestais e cinzas vulcânicas são fontes naturais de aerossóis. Fotografa com direitos autorais 

(da esquerda para a direita: Western Sahara Project, Jonathan Jessup, Vox, and Ludie Cochrane.)

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Aerosols

Este mapa mostra a distribuição 

global de aerossóis e a proporção 

entre moda grossa e fina. Cores 

intensas indicam espessa camada 

de aerossóis. As áreas amarelas são 

predominantemente partículas 

grossas, como poeira, e as 

vermelhas são principalmente 

aerossóis finos, como fumaça ou 

poluição. Cinza indica áreas sem 

dados. (Mapa da NASA de Robert 

Simmon, baseado em dados MODIS 

das Observações da Terra da 

NASA.)

http://www.flickr.com/photos/western_sahara_project/2959766276/in/set-72157608223275169/
http://www.jonathanjessup.com/index.php
http://www.flickr.com/photos/vox/54963058/
http://www.flickr.com/photos/ludiecochrane/4542320422/
https://earthobservatory.nasa.gov/features/Aerosols


http://www.geog.ucsb.edu/events/department-news/738/nasa-earth-image-of-the-week-ship-

tracks-of-the-pacific/

NASA Earth Image of the Week:

Ship Tracks of the Pacific.

Image: NASA MODIS Rapid Response System

linhas nestas nuvens devido 

navios sobre o Oceano Atlântico, 

na costa leste dos Estados 

Unidos. 11/05/2005





Desenvolvimento dos modelos climáticos, mostrando como os 

diferentes componentes são inicialmente desenvolvidos 

separadamente e depois acoplados em modelos climáticos.
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