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factorização positiva de matriz (FPM) 
 

resumo 
 

 

No presente trabalho é feita uma avaliação das fontes do aerossol atmosférico 
em Portugal, mais concretamente na região de Aveiro e na Ilha Terceira, 
Açores, utilizando dois métodos de Modelização no Receptor aplicados a 
aerossóis colhidos e medidos durante o Projecto Europeu CARBOSOL. A 
modelização recorrerá a técnicas como a análise de componentes principais e 
a factorização positiva de matriz. 
São dadas a conhecer a possíveis fontes de matéria particulada para os dois 
locais e é feita uma breve comparação entre os dois modelos de análise 
utilizados. 
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abstract 

 

In the present work an evaluation of the Portuguese atmospheric aerosol 
sources is made, more concretely in the region of Aveiro and in Terceira Island, 
Açores, using two different receptor modeling methods to measured aerosol 
samples from the European Project CARBOSOL. The modelling will appeal to 
techniques as the principal component analysis and the positive matrix 
factorization. 
The possible sources of particulate matter for both places are given to know, 
and is also made a brief comparison between the two analysis methods. 
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1 Introdução 
 

1.1 ENQUADRAMENTO 

A gestão da qualidade do ar é um dificíl problema com importantes consequências 
para a saúde ambiental e do ser humano. Dois dos mais importantes problemas ambientais 
presentes relacionados com a mudança da nossa atmosfera são problemas de saúde 
associados à poluição do ar e das alterações climáticas decorrentes de actividades 
realizadas pelo Homem. Um dos grandes desafios actuais da investigação que lida com 
estes dois aspectos está relacionado com o papel desempenhado pelos aerossóis. 

Numerosos estudos têm demonstrado a forma como os aerossóis atmosféricos 
causam diversos efeitos ambientais adversos, incluindo os impactos negativos a nível da 
saúde humana, a indução das alterações climáticas e a redução da visibilidade.  

Os aerossóis podem ser transportados por longas distâncias, e por isso, é 
extremamente importante entender melhor as contribuições relativas das diferentes fontes 
(naturais e antropogénicas), de partículas ambientais às escalas local e regional. As 
condições meteorológicas podem influenciar a forma como as fontes potenciais contribuem 
para o total de matéria particulada, fazendo com que a mesma zona experiencie 
composições químicas diferentes de aerossol baseadas na época do ano (Prather Lab, s.d.). 

Estudos epidemológicos têm demonstrado uma associação entre a poluição 
provocada pela matéria particulada e o número de mortes por cancro e por doenças 
cardiovasculares e respiratórias (Pope et al., 2002). Há também evidências que relacionam 
a poluição por matéria particulada com o aumento das entradas em hospitais por doenças 
respiratórias e cardiovasculares. Estudos epidemológicos mostram que a matéria 
particulada fina é especificamente responsável por essas associações. 

 
De forma a avaliar e reduzir o impacto dos aerossóis na saúde, o Projecto 

CARBOSOL, que, tendo como objectivo global a avaliação do impacto dos aerossóis no 
presente e as suas transformações no passado, no que respeita a alterações de concentração 
mássica, composição e efeitos climáticos, sobre a Europa,  irá contribuir para melhorar a 
compreensão e, portanto, a previsão climática e as questões ambientais. Isso é obrigatório 
num desenvolvimento sustentável prospectivo, que é parte essencial da política ambiental 
da União Europeia. 

 

1.2 OBJECTIVO 

Este trabalho tem por finalidade avaliar as fontes do aerossol atmosférico em 
Portugal utilizando métodos de Modelização no Receptor aplicados a aerossóis colhidos e 
medidos durante o Projecto Europeu CARBOSOL. Neste projecto foi analisado um 
conjunto de constituintes químicos do aerossol, incluindo iões inorgânicos e espécies 
orgânicas. No presente trabalho estas análises serão complementadas pela medição de 
elementos vestigiais por Análise de Activação de Neutrões no Instituto Tecnológico e 
Nuclear. 
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A Modelização no Receptor recorrerá a metodologias tais como Análise de 
Componentes Principais (ACP) e a Factorização Positiva de Matriz (FPM).  

O trabalho permitirá calcular a contribuição das fontes sazonalmente para o aerossol 
durante um período de dois anos. 
 

1.3 ATMOSFERA E POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

A atmosfera pode ser descrita como uma mistura de gases, vapor de água e partículas 
que envolve o planeta por acção da gravidade (Gomes, 2001). Enquanto a proporção 
relativa dos diferentes gases que constituem a atmosfera se mantem constante até uma 
altitude aproximada de 60 km (aproximadamente 78% de Azoto - N2, 21% de Oxigénio - 
O2, 0,93% de Árgon - Ar, 0,03% de Dióxido de Carbono - CO2, e cerca de 0,04% de outros 
gases), o vapor de água e as partículas apresentam uma proporção variável com a altitude 
(e.g. 75% do vapor de água encontra-se abaixo dos 4 km)  (Oliveira, 2006). 

A atmosfera é dividida em duas regiões: a baixa atmosfera e a alta atmosfera. A 
baixa atmosfera é a camada que vai desde a superfície até ao topo da estratosfera, a uma 
altitude de ~50 km (Nunes, 2003). 

As variações no perfil de temperatura média com a altitude são usadas para distinguir 
as camadas da atmosfera (troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera) 
separadas entre si por regiões de fronteira denominadas “pausas” (tropopausa, 
estratopausa, etc....), como se pode observar pela Figura 1-1. 

 
 
 
 

 

´ 

 

 

 

 

A troposfera é a camada que se situa entre a superfície terrestre e a estratosfera; 
corresponde a cerca de 80% da massa atmosférica e apresenta uma espessura média 
próxima dos 14 km. Esta é a camada de maior interesse no controlo da poluição do ar em 
virtude de albergar a maior parte dos seres vivos existentes no Planeta, sendo também a 
camada receptora dos poluentes resultantes das actividades antropogénicas (Peavy et al., 
1985). Por ser uma dos raros recursos naturais que é compartilhado pelo mundo inteiro, os 
efeitos negativos sobre esta são globalmente sentidos. 

O problema da poluição atmosférica não é recente: data de há muitos anos atrás, 
talvez desde o momento em que o Homem começou a usar o fogo. Antes da Revolução 

 
Figura 1-1 A sobreposição das camadas atmosféricas (adaptado de NASA) 
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Industrial, que se iniciou no século XVIII, com o aparecimento da máquina de vapor, as 
principais indústrias associadas à produção de poluição atmosférica eram metalurgias, 
cerâmicas e indústrias de transformação de produtos animais, enquanto que no século XIX, 
o problema dominante resultava dos fumos e cinzas provenientes da queima de carvão ou 
fuel em caldeiras de centrais térmicas, locomotivas e barcos, e no aquecimento doméstico. 
Já no século XX, associaram-se os poluentes derivados do tráfego automóvel.   

Ao longo dos séculos, o Homem tem-se preocupado com a poluição do ar, tendo 
começado cada país a tentar resolver os seus próprios problemas (Nunes, 2003). No 
entanto, a poluição do ar, devido às características da circulação atmosférica e devido à 
permanência de alguns poluentes na atmosfera por largos períodos de tempo, apresenta, 
actualmente, um carácter transfronteira e é responsável por alterações ao nível planetário, o 
que obriga à conjugação de esforços a nível internacional.  

 
De facto, a poluição do ar é um dos mais graves problemas postos à sociedade 

moderna, e é usualmente, definida como uma condição atmosférica na qual gases e 
partículas estão presentes em concentrações mais elevadas do que as suas concentrações 
normalmente encontradas, produzindo efeitos significativos, nos seres humanos, animais, 
vegetação ou materiais (Arya, 1999; Seinfeld, 1986), bem como efeitos no clima global, 
provocando interferências na distribuição da pluviosidade e no balanço térmico do Planeta 
(Penner, 1990; Preining, 1992).  

 

1.4 AEROSSOL ATMOSFERICO 

Criado por Schumauss em 1920 (Renoux, 1998), o termo aerossol designa as 
suspensões relativamente estáveis de partículas sólidas ou gotículas dispersas num gás com 
dimensões inferiores a 100 µm, mas tamanhos superiores aos das moléculas 
individualizadas. Tais suspensões são frequentemente designadas como aerocolóides, 
matéria particulada ou simplesmente partículas, e incluem poeiras, fumos, cinzas, 
nevoeiros e sprays.  

Incluídos entre os principais vectores da poluição e da radioactividade atmosféricas, 
os aerossóis participam em diversos fenómenos naturais que abrangem a formação de 
nuvens e de precipitação, o balanço radiativo da atmosfera, a visibilidade, as permutas 
entre o oceano e a troposfera e as eventuais modificações na camada de ozono. Os 
aerossóis intervêm igualmente em numerosos domínios industriais, incluindo as 
tecnologias de despoeiramento do ar e a climatização, e os seus efeitos são considerados 
nas directrizes dos programas de higiene e segurança laborais. Pelas características 
qualitativas e importância quantitativa da sua presença na atmosfera, as partículas 
constituem ainda um dos principais poluentes monitorizados nas redes de medida da 
qualidade do ar (Alves, 2005). 
 

Nas últimas décadas o aerossol atmosférico tem merecido especial atenção por dois 
motivos. Primeiro porque está demonstrado que pode influenciar significativamente o 
clima global, quer pela dispersão que provoca na radiação solar, quer pela sua influência na 
formação de nuvens, originando assim uma diminuição da temperatura na superfície 
terrestre (Charlson et al., 1992). Segundo, pelos efeitos que as partículas do aerossol têm 
na saúde pública, havendo indicações de que as partículas micrométricas e sub-
micrométricas podem aumentar a morbidade e até mesmo a mortalidade em ambientes 
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urbanos (Pope et al., 2002), possivelmente mais do que qualquer poluente gasoso nas suas 
concentrações actuais (Almeida, 2004). 
  

1.5 PROPRIEDADES FÍSICAS DO AEROSSOL ATMOSFÉRICO 

As propriedades físicas das partículas incluem, o seu número, concentração, massa, 
dimensão e propriedades ópticas (Almeida, 2004). 

 A dimensão das partículas é um dos parâmetros mais importantes que afecta a 
escala de transporte dos aerossóis, a sua deposição atmosférica, migração e os seus efeitos 
ambientais e a nível da saúde do ser humano. Assim, o tamanho é o principal determinante 
do comportamento de um aerossol e é frequentemente apresentado em termos de diâmetro 
aerodinâmico equivalente (DAE) (Pacyna, 1995). O DAE é o diâmetro de uma partícula 
esférica de densidade unitária (1000 kg/m3 ou 1g/cm3) que apresenta a mesma velocidade 
gravitacional que a partícula a em consideração e é expresso em micrómetros (Seinfeld e 
Pandis, 1998). 

 
Os diâmetros das partículas podem variar de menos de 10 nanómetros a mais de 

100 micrómetros. Estas dimensões representam a série contínua de algumas moléculas até 
ao tamanho onde as partículas já não podem ser carregadas por um gás.  

No presente trabalho será feita referência a diferentes dimensões das partículas, 
recorrendo à nomenclatura internacionalmente denominada por PMx – material particulado 
com diâmetro igual ou inferior a x µm, sendo a notação PM10 utilizada para descrever 
partículas de 10 micrómetros ou menos e a notação PM2.5 para as partículas com menos de 
2.5 micrómetros no diâmetro aerodinâmico. Será também utilizada a notação PM2.5-10 para 
descrever as partículas com diâmetros aerodinâmicos compreendidos entre os 2.5 e os 10 
µm. 

 

1.5.1 FORMAÇÃO DAS PARTÍCULAS 

As partículas com um DA inferior a 1 µm são geralmente denominadas de 
partículas finas, enquanto que aquelas que têm um DAE superior a  1 µm são 
denominadas de partículas grosseiras (Jaenicke, 1998; Raes et al., 2000; Almeida, 2004). 
No presente trabalho vão ser consideradas partículas finas aquelas com DAE inferior a 2.5 
µm e partículas grosseiras as que tem um DAE superior a 2.5 µm. 

De acordo com Seinfeld (1986) as partículas finas podem ser divididas em dois 
modos: o modo de nucleação e o modo de acumulação, também denominados por “fracção 
fina”.  Estes dois modos, são transformados separadamente, são removidos da atmosfera 
por mecanismos diferentes, requerem técnicas de controlo diferentes, têm composição 
química diferente e têm diferentes propriedades ópticas. É portanto fundamental fazer a 
distinção entre a fracção fina e a fracção grosseira de partículas. 

 
O modo de nucleação consiste em partículas com diâmetro inferior a 0.2µm 

geradas por processos que envolvem a condensação de vapores quentes ou formadas 
através da conversão gás-partícula. Devido ao seu pequeno tamanho, estas partículas 
apenas contribuem numa baixa percentagem para a massa total de matéria particulada. 

O modo de acumulação consiste em partículas com diâmetros compreendidos 
entre os 0.2 e os 2.0µm formadas a partir das partículas do modo de nucleação através da 
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coagulação de partículas e da condensação de vapores. Normalmente constitui a maior área 
de superfície do aerossol e uma parte substancial da massa que o constitui. 

O modo grosseiro, que consiste em partículas com diâmetro superior a 2.0 µm, é 
formado por vários processos de atrito mecânico (Pacyna, 1995). 

Vários modos de partículas com indicação de alguns meios de formação são 
apresentados na Figura 1-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.5.2 CICLO DE VIDA DAS PARTÍCULAS 

Uma vez na atmosfera, ocorrem interacções/transformações químicas e físicas nas 
partículas, que sofrem assim alterações no tamanho, no número (e noutras propriedades 
físicas) e na composição química, até serem removidas por processos naturais.  

O aerossol atmosférico possui um ciclo de vida que engloba os fenómenos de 
emissão, dispersão, transformação, transporte e remoção das partículas.  

 
Na Figura 1.3 é ilustrado o ciclo atmosférico dos aerossóis. 

 
Figura 1-2 Distribuição e classificação do aerossol por diâmetro 
aerodinâmico (baseado em Alves, 2005) 
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1.5.3 TEMPO DE RESIDÊNCIA/PROCESSOS DE REMOÇÃO DE 
PARTÍCULAS 

 Uma vez na atmosfera, as partículas podem ser removidas através de dois 
mecanismos: a deposição na superfície da Terra (deposição seca) e a incorporação em 
gotas de água durante a formação da precipitação (deposição húmida) (Seinfeld e Pandis, 
1998). 

 O tamanho das partículas determina o tempo que estas passam na atmosfera e 
alguns dos processos físico-químicos que afectam a “idade” das partículas atmosféricas são 
mais eficientes num modo de tamanho de partículas do que noutro.  

O principal processo de remoção de partículas do modo de nucleação, é a sua 
passagem para o modo de acumulação, a partir de processos de coagulação (Raes et al., 
2000; Almeida, 2004). Quanto menor for a dimensão de duas partículas, maior será a sua 
taxa de coagulação, sendo este processo eficiente para estas granulometrias (Almeida, 
2004). O tempo de residência para essas partículas é superior a 10 horas (Pacyna, 1995). 

As partículas finas do modo de acumulação são geralmente demasiado pequenas 
para serem removidas com eficiência por deposição seca e demasiado grandes para se 
coagularem a partículas maiores. Por serem essencialmente constituídas por material 
solúvel, as partículas do modo de acumulação, constituem eficientes núcleos de 
condensação e são removidas da atmosfera através da precipitação - deposição húmida. O 
tempo de residência na atmosfera para estas partículas ronda os 10 dias, dependendo de 
vários parâmetros, particularmente da ocorrência de precipitação na altura da formação das 
partículas (Pacyna, 1995). 

 
Figura 1-3 Ciclo atmosférico do aerossol (Pöschl, 2005) 
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As partículas da fracção grosseira do aerossol são removidas da atmosfera através 
de processos gravitacionais, de remoção seca, que determinam a sua persistência na 
atmosfera. A sua velocidade de sedimentação obedece à lei de Stokes (Mark, 1998). 

No geral, as partículas da fracção grosseira, com DA superior a 10 µm são as que 
menor tempo de residência possuem na atmosfera (Pacyna, 1995), movimentando-se 
habitualmente em distâncias que variam entre os metros e as centenas de quilómetros, 
conforme a sua dimensão, a turbulência atmosférica e a velocidade do vento (Almeida, 
2004). São removidas, sobretudo, através da deposição seca. O tempo de residência das 
partículas é na ordem das horas.  

 

1.6 FONTES E MECANISMOS DE PRODUÇÃO DO AEROSSOL 
ATMOSFÉRICO 

Segundo Pacyna (1995), os aerossóis atmosféricos podem ser classificados em dois 
grupos distintos, de acordo com as fontes da matéria particulada que o constitui: 1) as 
fontes antropogénicas – onde os veículos automóveis e a produção industrial assumem 
especial importância – que contribuem essencialmente para a fracção fina e estão 
relacionadas com a emissão de substâncias tóxicas; e 2) as fontes naturais, associadas 
essencialmente à formação de matéria particulada primária grosseira, proveniente do solo, 
mar, vulcões, incêndios e queima de biomassa. A natureza da fonte influencia tanto as 
propriedades físicas (ex: massa, tamanho, densidade, …) como a composição química das 
partículas (APA, 2008). 

Os aerossóis podem ainda ser classificados de acordo com a sua origem e processos 
de formação  como primários ou secundários, sendo os primeiros constituídos por 
partículas emitidas por múltiplas fontes (naturais ou antropogénicas) directamente para a 
atmosfera, e os segundos, constituídos por partículas formadas no ar, geralmente através de 
reacções químicas de gases precursores. A contribuição relativa destes processos depende 
do tipo de emissões locais, das condições meteorológicas e das condições químicas na 
atmosfera (Jacobson et al., 2000). 

Na Figura 1.4 encontram-se representadas as fontes de emissões directas e os 
mecanismos da formação de aerossóis. 
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De seguida apresentam-se algumas das principais fontes de aerossol atmosférico, 
bem como a sua composição química. 

Transportes  

O sector dos transportes tem sido identificado como uma larga fonte de matéria 
particulada, produzindo emissões a partir dos combustíveis e do desgaste do motor. Os 
veículos motorizados produzem também partículas a partir dos travões, dos pneus e da 
ressuspensão da poeira das estradas. A condição do motor e o modo de condução são 
também variáveis importantes para o factor de emissão.  

Segundo o canadiano National Ambient Air Quality Objectives for Particulate 

Matter – Science Assessment Document (1999) os veículos movidos a gasolina e a diesel 

produzem emissões de partículas que são maioritariamente <10 µm em tamanho, e 
encontram-se predominantemente na fracção fina de aerossol.  

A composição química das partículas emitidas por esta fonte demonstra tipicamente 
uma larga variação de veículo para veículo. Estudos mostraram já que as taxas de emissão 
de camiões a diesel são de entre 6 a 100 vezes mais elevadas do que aquelas produzidas 
por automóveis a gás (Hildemann et al., 1991; NRCC, 1982; Williams et al., 1989). 

 Os automóveis são responsáveis pela emissão de Zn, Mo, Ni, Cu, Ag, Cd, Sb, Br, 
Se e carbono (Weckwerth, 2001; Huang et al., 1994; Almeida, 2004), sendo o zinco 
proveniente da abrasão dos pneus (Pacyna, 1986). Kawamura e Kaplan (1987) e Grosjean 
(1989) propuseram que os veículos são também fonte primária dos seguintes ácidos 
dicarboxílicos: oxálico, malónico, sucínico, e glutárico.  

 

Figura 1-4 Representação esquemática dos mecanismos de formação do aerossol 
atmosférico (Alves, 2005) 
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Emissões industriais 

As indústrias são uma fonte significativa de material particulado. A sua 
contribuição, bem como a composição e a dimensão das partículas que emitem, dependem 
não só da natureza da indústria, como também da localização e do tipo de tecnologia que 
utiliza. 

De acordo com Pacyna (1998), os processos das indústrias metalúrgicas são 
responsáveis pelas maiores emissões de As, Cd, Cu, Ni e de  Zn. 

Combustão de combustíveis fósseis 

A combustão de combustíveis fósseis inclui tipicamente todas as caldeiras, 
calefactores e fornalhas associados à indústria e estabelecimentos comerciais/institucionais 
e residenciais. As emissões dos processos da combustão de combustível fóssil são 
dependentes de muitos factores, incluindo o tipo de combustível queimado, o tipo da fonte 
e o tipo de controlo de emissão empregue. Este tipo de combustão é a principal fonte 
antropogénica de Be, Co, Hg, Mo, Ni, Sb, Se, Sn e V, bem como uma grande contribuinte 
de As, Cr, Cu, Mn e Zn (Allen et al., 2001). 

Quiema de biomassa 

 A queima de biomassa é uma fonte global importante de matéria particulada para a 
atmosfera  (Yamasoe et al., 2000). 

 O levoglucosano e produtos de degradação da celulose podem ser utilizados como 
indicadores da presença de emissões provenientes da queima de biomassa em amostras da 
fracção fina de matéria particulada (Simoneit et al., 1999). Segundo Locker (1988) e 
Simoneit et al. (1999, 2004), o levoglucosano é emitido em grandes quantidades, é 
suficientemente estável e é específico para a queima de produtos que contém celulose. 
Juntamente com o levoglucosano, outros açúcares, nomeadamente o manosano e o 
galactosano, servem também como traçadores da queima de biomassa, apesar de a 
quantidade das suas emissões ser inferior (Shafizadeh, 1984). 

 Rogge et al. (1998) propuseram que alguns ácidos dicarboxílicos são também 
emitidos pela queima de biomassa, particularmente o ácido malónico (madeira de pinheiro) 
e o ácido sucínico (madeira de carvalho). 

 Segundo Nriagu (1989a), os metais Cu, Pb e Zn podem ser encontrados nas 
emissões da combustão da biomassa.  

 O potássio solúvel em água (K+) tem também sido utilizado como um bom traçador 
da queima de biomassa (Zheng, 2005; Graham, 2002).   

Emissões biogénicas 

As emissões biogénicas podem estar associadas a emissões primárias ou 
secundárias. 
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Os aerossóis primários, biogenicamente emitidos, e conhecidos por bio-aerossóis, 
são constituídos por componentes vegetais (pólen, fragmentos de plantas, etc.) matéria 
húmica e partículas microbianas (bactérias, vírus, fungos, algas e esporos) (Alves, 2005). 
Os vírus e as bactérias podem ser encontrados na fracção fina do aerossol  enquanto que, 
por sua vez, os fragmentos de plantas e os esporos, são frequentemente encontrados na 
fracção grosseira (Pósfai e Molnár, 2000). Segundo Puxbaum e Tenze-Kunit (2003) a 
celulose atmosférica é um constituinte principal do aerossol solúvel inorgânico e é um 
“macro traçador” para fragmentos de plantas. Os açúcares arabitol e manitol são 
substâncias comuns que se encontram armazenadas nos esporos de fungos (Bauer et al., 
2008), e que podem servir como traçadores destas partículas microbianas. 

Os aerossóis orgânicos secundários têm como principal fonte as florestas (Almeida, 
2004), onde quantidades significativas de vapores orgânicos são emitidas para a atmosfera 
durante o processo de transpiração das plantas.  

Os processos biogénicos são também as principais fontes naturais de metais para a 
atmosfera (Almeida, 2004). O material particulado volátil com origem biogénica contribui 
com 30 a 50% do As, Cd, Cu, Mn, Pb, Sb e Zn e com 50% do Se, Hg e Mo emitido 
mundialmente por todas as fontes naturais (Nriagu, 1989b). 

Mar – sal marinho 

Outra fonte a ter em conta é o spray marinho. O spray marinho é principalmente 
gerado por processos de formação de bolhas na superfície do oceano e pela rebentação das 
ondas nas áreas costeiras. Estes processos são favorecidos pela acção do vento e produzem 
aerossóis de spray marinho na gama grosseira de tamanhos. 

As partículas de sal marinho são uma mistura complexa de materiais que se 
encontram em solução e em suspensão no oceano (Cadle, 1966). O principal constituinte é 
o cloreto de sódio, mas pequenas quantidades de outras substâncias inorgânicas também 
estão presentes, principalmente sulfatos, carbonatos, potássio, cálcio, magnésio e segundo 
o canadiano National Ambient Air Quality Objectives for Particulate Matter – Science 

Assessment Document, compostos orgânicos. 

O Br  é um também um importante constituinte da água marinha. A produção de 
aerossol marinho na superfície do oceano é a maior fonte de Br (Sander et al., 2003). 

Vulcões 

Os vulcões são uma importante fonte de enxofre e de matéria particulada para a 
atmosfera. 

De acordo com Pacyna (1998), a actividade vulcânica contribui para cerca de 40 a 
50%  do Cd e Hg, e 20 a 40% do As,  Cr, Cu, Ni, Pb e Sb emitidos anualmente. 
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Poeira do solo 

As partículas do solo constituem uma importante fracção da carga particulada da 
atmosfera  (Cadle, 1966). 

Uma fracção significativa da matéria particulada, primária e de origem natural, é 
constituída por partículas minerais, cuja composição química e mineralogia podem sofrer 
variações regionais em função da geologia das áreas fonte. Estas contribuições de poeiras 
minerais para as partículas atmosféricas podem resultar de re-suspensão local de sólidos 
áridos ou de transporte a longas distâncias a partir de regiões áridas. 

O Al, Si, Ca, Sc, Ti, Mn, Fe, La e Sm são elementos típicos que reflectem a 
contribuição do solo para o aerossol atmosférico (Almeida et al., 2005). 

Segundo Pacyna (1998), a poeira derivada do solo contribui com mais de 50% do 
total de emissões de Cr, Mn e V, assim como 20-30% do Cu, Mo, Ni, Pb, Sb e Zn 
libertados anualmente para a atmosfera. 

De acordo com Chow (1995), o K, Mg, Ca e Fe são também característicos de 
poeiras do solo. 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Como já foi referido, os processos da formação e da remoção que afectam as 
fracções finas e grosseiras da matéria particulada são distintamente diferentes. Não é de 
admirar portanto, que as espécies químicas encontradas dentro destas fracções devam 
igualmente variar significativamente. 

Os componentes principais da fracção fina incluem o sulfato, o nitrato, a amónia e 
compostos inorgânicos e orgânicos do carbono. Estas partículas são geralmente de origem 
antropogénica ou secundária preliminar, embora se saiba que os incêndios florestais são 
uma grande fonte natural de matéria particulada fina. As partículas nesta escala de 
tamanhos tendem a ser ácidas na natureza. A fracção grosseira consiste primariamente em 
materiais da crosta da Terra (óxidos do ferro, cálcio, silicone e alumínio) e sal marinho 
(sódio e cloreto). As partículas desta gama de tamanho são tipicamente básicas na natureza  
(Figura 1-5). 
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Alguma espécies químicas como os nitratos e os cloretos podem ser encontrada nas 
fracções finas e grosseiras.  

A identificação das fontes emissoras é possível a partir da composição química das 
partículas. Há alguns compostos, denominados de “traçadores”, que não são mais do que 
moléculas orgânicas, inorgânicas, ou até mesmo elementos, típicos de uma fonte ou de um 
tipo de fonte (devendo ser idealmente exclusivos), e que são emitidos em grandes 
quantidades e quimicamente estáveis na atmosfera. 

 Os elementos traçadores altamente voláteis como o arsénico e o cádmio são 
emitidos sob a forma de vapor de combustão e de outros processos industriais de altas 
temperaturas, e condensam-se rapidamente na atmosfera. Segundo Fennelly (1975) estas 
espécies encontram-se na fracção fina de aerossol.  Os óxidos de silício, alumínio, ferro, 
potássio, cálcio e magnésio são constituintes comuns da crosta terrestre e também da 
fracção grosseira. O sódio derivado do sal marinho é frequentemente encontrado fracção 
grosseira. 
 
 Quando os elementos traçadores exibem uma abundância elevada relativamente a 
outros elementos num perfil de fonte, podem ser usados como a espécie de indicação para 
essa fonte. Por exemplo, o vanádio é um traçador comum para a combustão do óleo 
pesado, enquanto que o zinco é usado para identificar incineradores municipais. (Cheng e 
Hopke, 1989; Schroeder et al., 1987). O ferro é um bom traçador para o material da crosta 
terrestre em suspensão (Lyons et al., 1993) e o selénio é associado aos produtos da 
combustão de carvão (Andren et al., 1975). O cobre é ainda usado para identificar veículos 
motorizados, apesar de estarem a ser investigados traçadores alternativos ao chumbo na 
gasolina com chumbo, tais como os PAHs (Li e Kamens, 1993). 

De seguida é fornecida uma breve descrição das espécies químicas mais comuns 
associadas à matéria particulada. 

 

 

Figura 1-5  Distribuição idealizada (massa) de partículas finas e 
grosseiras numa atmosfera urbana, e sua composição química 
associada (de Seinfeld, 1986)  
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Carbono Elementar 

O carbono inorgânico ou elementar (EC), também conhecido como grafite ou 
carbono negro, é o produto da combustão incompleta de materiais feitos à base de carbono 
e combustíveis e tem uma origem primária. As fontes principais de EC incluem a 
combustão de combustíveis fósseis, principalmente associada aos veículos automóveis a 
diesel, e a queima de biomassa (Penner et al., 1993). 

Carbono Orgânico 

O carbono orgânico (OC) pode ser libertado directamente para a atmosfera ou 
produzido através de processos secundários de conversão gás-partícula. É 
predominantemente encontrado na fracção fina de matéria particulada (Van Vaeck e Van 
Cauwenberghe, 1978). É na ordem das centenas a milhares, o número de espécies 
orgânicas associadas ao OC (Rogge et al., 1991, 1993a, 1993b, 1993c). 

As principias classes de compostos OC incluem os alcanos, alcenos e os 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs), que têm origem tipicamente primária na 
natureza (Seinfeld, 1986). Os hidrocarbonetos oxidados, como os ácidos, aldeídos, alcoóis, 
cetonas, fenóis e ésteres podem ser primários ou secundários na natureza. 

 Sulfato 

 O sulfato é uma das espécies predominante na fracção fina de aerossol secundário. 
As espécies de sulfato em partículas incluem ácido fortes como o H2SO4 e o NH4HSO4 e 
ácidos fracos como o (NH4)2SO4  (Lipfert et al., 1989).  

 Uma descrição detalhada dos mecanismos de formação do sulfato particulado pode 
ser encontrada em U.S. EPA (1982a). Resumidamente, o sulfato pode ser formado a partir 
de processos de conversão gás-partícula e as partículas que o constituem podem ser 
transportadas por longas distâncias (Pierson et al., 1980; Tanner et al., 1984).  

Nitrato 

 O nitrato particulado é um produto final das reações fotoquímicas que envolvem 
óxidos de azoto. Tem sido identificado como um componente principal da matéria 
particulada secundária em áreas urbanas na Colômbia Britânica (Pryor e Steyn, 1994) e no 
oeste dos Estados Unidos (Gray et al., 1988; Chow et al., 1992a, 1992b).  
 O nitrato particulado é formado a partir de reacções que envolvem o ácido nítrico 
(HNO3) e a amónia ou partículas pré-existentes (National Ambient Air Quality Objectives 

for Particulate Matter – Science Assessment Document, 1999). 
 

1.8 EFEITOS DOS AEROSSÓIS ATMOSFÉRICOS 

A emissão de partículas e dos seus gases percursores tem vindo a aumentar 
drasticamente desde o final do século XIX, causando problemas que vão desde a saúde 
pública às alterações climáticas (Finlayson-Pitts e Pitts, 2000; Seinfeld e Pandis, 1998). Os 
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aerossóis e a capacidade de adsorção de poluentes gasosos por estes, que deriva das 
características químicas e da larga área específica das partículas, é responsável por 
impactes significativos no ambiente (Alves, 2005). 

 
 
1.8.1  EFEITOS NO PATRIMÓNIO 

 Os aerossóis contribuem para a degradação física e estética do património 

construído (Oliveira et al., 2005). Elevados níveis de matéria particulada estão associados 

à sujidade de tecidos e estruturas; as partículas ácidas ou alcalinas, principalmente as que 

contém enxofre, corroem materiais como pedras, tintas, fios eléctricos e têxteis (Seinfled, 

1986). 

 A chuva ácida e a deposição seca de partículas ácidas contribuem para a corrosão 

dos metais (tais como o bronze) e à deterioração de pinturas e de pedras (tal como o 

mármore e a pedra calcária). Estes efeitos reduzem significativamente o valor social dos 

edifícios, das pontes, de objectos culturais (tais como estátuas, monumentos, e lápides), e 

dos carros. 

 A deposição seca de compostos ácidos pode também manchar edifícios e outras 

estruturas, conduzindo a um aumento dos custos de manutenção. Por exemplo, para reduzir 

os danos provocados nas pinturas dos automóveis pela chuva ácida e pela deposição seca 

ácida, alguns fabricantes utilizam pinturas resistentes aos ácidos, que têm custos 

acrescidos. 

A EPA no documento de 1996 Air Quality Criteria for Particulate Matter, 
apresenta os seguintes resultados-chave e conclusões relacionadas com os efeitos da 
matéria particulada no património: 

“A exposição a matéria particulada conduz à formação de manchas em 
superfícies pintadas e em outros materiais de construção, aumentando a 
frequência de limpeza das superfícies expostas e possivelmente reduzindo 
o seu tempo de vida útil” (U.S. EPA, 1996, pp. 1-19). 
Os danos nos materiais pode resultar da deposição ácida de aerossóis e da 
dissolução de gases geradores de ácidos em superfícies metálicas, 
aumentando a corrosão dos metais; “ a exposição a gases geradores de 
ácidos pode também limitar a esperança de vida das tintas e pode danificar 
várias pedras de edifícios e produtos do cimento para além dos danos 
resultantes dos processos naturais climáticos” (U.S. EPA, 1996, pp. 1-20). 
 
 

1.8.2 EFEITOS NA VISIBILIDADE 

 A degradação da visibilidade é o impacto mais perceptível do efeito da poluição 
atmosférica. A capacidade de visão através da atmosfera depende da concentração das 
partículas em suspensão e dos gases atmosféricos, que têm a capacidade de dispersar e 
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absorver a luz, causando uma visão enevoada, uma diminuição do contraste e uma 
diminuição da capacidade de distinguir cores com o aumento da distância (Seinfeld, 1986). 
 A absorção de certos comprimentos de onda pelas partículas é muitas vezes 
responsável pelas diferentes colorações da atmosfera. No entanto, a dispersão da luz é o 
fenómeno mais importante responsável pela degradação da visibilidade. A dispersão da luz 
consiste na deflexão da sua direcção provocada pela matéria particulada em suspensão 
(Almeida, 2004). 

 
Grande parte da redução da visibilidade deve-se PM2.5, apesar de também existir 

uma menor contribuição associada ao carbono elementar. Estudos revelam também que o 
sulfato é também  uma espécie importante constituinte do aerossol e que contribui para a 
redução da visibilidade e para o aumento da turbidez na atmosfera (Jennings, 1993). 

 

1.8.3 EFEITOS NA SAÚDE 

 As partículas do aerossol atmosférico, podem afectar a saúde do ser humano de 
várias formas, sendo a mais óbvia  a sua inalação (Mark, 1998). 
 O material particulado tem, de facto, sido indicado como causador de efeitos 
adversos na saúde. Dados epidemiológicos demonstram que a exposição a material 
particulado está associada com o aumento das incidências de doenças respiratórias, 
bronquite crónica, bronco contrição, diminuição das funções pulmonares e aumento das 
taxas de mortalidade (National Research Council, 1979; U.S. EPA, 1982b; Seinfeld, 1986). 
Entre os efeitos adversos associados à exposição a curto prazo a matéria particulada, 
encontram-se os aumentos das taxas de ataques de asma (Whittermore e Korn, 1980; 
Cohen et al., 1972). Também duas investigações distintas levadas a cabo por 
investigadores britânicos (Martin, 1964) e americanos (Samet et al., 1981) demonstraram a 
existência de uma correlação pequena, mas estatisticamente significativa, entre os níveis de 
matéria particulada na atmosfera e o número de admissões nas urgências dos hospitais.  
 O risco associado à inalação de partículas depende da composição química das 
partículas, e em que zona do aparelho respiratório elas se depositam. Segundo a norma ISO 
7708, relativa à amostragem de aerossóis baseadas nos efeitos das partículas na saúde 
humana, a fracção inalada e a percentagem de partículas depositada nos vários locais do 
sistema respiratório do ser humano, depende do diâmetro aerodinâmico (Figura 1.6). 
Enquanto as partículas grosseiras apresentam uma maior probabilidade de se depositarem 
na região dos brônquios, nariz e laringe, as partículas finas depositam-se tendencialmente 
na periferia dos pulmões, especialmente nos bronquíolos e alvéolos pulmonares, de onde a 
sua remoção, após inflamações alveolares é muito lenta (Schwartz, 1993; Almeida, 2004).  
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 As partículas ultrafinas podem provocar inflamações alveolares que potenciam 
doenças pulmonares e o aumento da coagulação do sangue. Este processo pode explicar o 
aumento de mortes associadas a probelmas cardiovasculares em episódios de poluição 
urbana (Almeida, 2004). 
 
 De facto, a avaliação sistemática de dados completada no ano de 2004 pelo 
European Centre for Environmental and Health, pertencente à World Health Organization, 
indica que: 
 

• as PM2.5 afectam gravemente a saúde, aumentando o número de mortes por 
doenças respiratórias e cardiovasculares e cancro de pulmão. O aumento das 
concentrações deste tipo de partículas aumenta o número de entradas em 
hospitais devido a causas cardiovasculares e respiratórias, e 

• as PM10 afectam a morbidade respiratória, de acordo com as entradas em 
hospitais por doenças respiratórias. 

  
 Segundo a mesma organização diversos estudos scientíficos relacionaram a 
exposição a poluição provocada por matéria particulada a uma variedade de problemas, 
que incluem: 
 

• o aumento de sintomas respiratórios, como por exemplo, a irritação das vias 
respiratórias, tosse ou dificuldade em respirar; 

• a diminuição da actividade pulmonar; 
• asma agravada; 
• o desenvolvimento de bronquite crónica; 
• batimento cardíaco irregular; 
• ataques cardíacos não fatais, e 
• a morte prematura em pessoas com doenças do coração ou dos pulmões.  
 
 

 
Figura 1-6 Deposição de partículas em vários locais do sistema 
respiratório humano de acordo com o seu diâmetro aerodinâmico  (em 
German Medical Science, adaptado de ISO 7708). 
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1.8.4 EFEITOS NOS ECOSSISTEMAS 

 Como já foi referido, as partículas transportadas por via aérea, os seus precursores e 
os produtos da sua transformação são removidos da atmosfera por processos de deposição 
seca ou húmida. Este processo de limpeza atmosférica diminui, felizmente, a acumulação a 
longo prazo de concentrações letais destes poluentes no ar e modera o potencial  dos 
efeitos directos que estes poluentes têm na saúde do ser humano, causados, como já 
referido, pela sua inalação.  
 Infelizmente, estes processos de deposição transferem igualmente poluentes 
existentes na matéria particulada para outros meios ambientais onde podem alterar a 
estrutura, a função, a diversidade, e a sustentabilidade de ecossistemas complexos (EPA 
2004a). 
 
 A deposição de matéria particulada no meio ambiente tem como consequência 
efeitos directos e indirectos nos ecossistemas. Os efeitos directos resultam quando ocorre a 
deposição de matéria particulada em receptores sensíveis. Tais efeitos podem ser de 
origem química e/ou física e são normalmente, o resultado de poeira calcária de pedreiras, 
de fornos de cimento, ou de metais pesados provenientes de fábricas de fundição de ferro e 
de chumbo.  Os efeitos indirectos de maior relevância (como a saturação de nitrogénio, 
acidificação e eutrofização) são mediados através do solo ou dos ambientes aquáticos e 
têm o potencial de degradar o funcionamento de um ecossistema através da alteração da 
diversidade de espécies, estrutura e sustentabilidade dos ecossistemas em detrimento da 
vida dos animais e das plantas (EPA, 2004a). 

 

1.8.5 EFEITOS NO CLIMA 

 O clima da Terra depende do equilíbrio entre a energia absorvida da radiação solar 
e a energia emitida sob a forma de radiação de longo comprimento de onda. Este equilíbrio 
pode ser afectado por um diversos, como mudanças nas concentrações dos gases “com 
efeito de estufa”, e um aumento na carga de aerossol na baixa atmosfera. (Jennings, 1993). 
 
 Os aerossóis actuam como parte do sistema climático através da sua influência na 
radiação solar e terrestre (Jennings, 1993). Os efeitos do aerossol no clima são geralmente 
classificados como directos ou indirectos, no que respeita às alterações radiactivas no 
sistema climático. O efeito radiactivo directo deve-se ao facto de as partículas dispersarem, 
absorverem e emitirem radiação electromagnética. Isto resulta numa re-distribuição da 
energia da radiação solar e terrestre, provocando o aquecimento ou o arrefecimento 
atmosférico, que é dependente das propriedades micro físicas e ópticas, dos constituintes 
químicos do aerossol, e da distribuição espacial das partículas. Enquanto as alterações 
radiativas de sinal negativo (a dispersão e a reflexão da radiação solar por parte do aerossol 
e das nuvens) tendem a diminuir a temperatura da superfície terrestre, as alterações 
radiativas de sinal positivo (absorção de radiação terrestre por gases causadores de efeito 
de estufa e por nuvens) tendem a aumentá-la. Os efeitos indirectos incluem efeitos como o 
albedo das nuvens, efeitos no tempo de vida das nuvens, efeitos termodinâmicos, e efeitos 
de glaciação (Haywood e Boucher, 2000; Pöschl, 2005). Na Figura 1.7 apresentam-se os 
efeitos directos e indirectos causados pelo aerossol no sistema climático.  
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1.9 ENQUADRAMENTO LEGAL 

Para além da luta contra os gases com efeito de estufa, responsáveis pelas 
alterações climáticas, a legislação ambiental tem também o grande objectivo de melhorar a 
qualidade do ar, cuja poluição é responsável, nomeadamente, por doenças que afectam o 
Homem e por ameaças ambientais como a acidificação ou a eutrofização. 

Com o objectivo de avaliar o grau de contaminação por matéria particulada nos 
locais em estudo vai ser feita uma comparação com valores tabelados (tendo por base a 
legislação europeia, nacional e valores propostos pela EPA e pela WHO). 

 

1.9.1 LEGISLAÇÃO EUROPEIA 

 A Directiva 1999/30/CE do Conselho de 22 de Abril de 1999, estabelece valores-
limite para partículas em suspensão, sendo progressivamente mais restrito desde 2001 até 
2010. Faz uma separação por datas de cumprimento de valores limite, tendo a primeira fase 
terminado no ano de 2005, aplicando-se actualmente a segunda fase da Directiva, a 
terminar em Janeiro do  ano 2010, que estabelece o limite diário de 50µg/m3 PM10, que não 
poderá ser ultrapassado mais do que 7 dias por ano, e a concentração média anual não 
deverá exceder 20µg/m3. 

Na Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 21 de 
Setembro de 2005, intitulada: Estratégia Temática sobre a Poluição Atmosférica, é 
proposto um nível PM 10 máximo de 25 µg/m3 que não deverá impor encargos adicionais, 
excepto nas zonas mais poluídas da U.E. e um objectivo de redução intermédio uniforme 
de 20% para todos os Estados-Membros, a atingir entre 2010 e 2020. Prevê-se que este 

 
Figura 1-7 Efeitos directos e indirectos no sistema climático do aerossol atmosférico (Pöschl, 
2005) 
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objectivo seja revisto quando estiverem disponíveis mais informações sobre a 
monitorização da qualidade do ar. Esta revisão incidirá em especial sobre a introdução de 
objectivos diferenciados para cada Estado-Membro em função da respectiva situação em 
matéria de qualidade do ar e sobre a oportunidade de tornar estes objectivos juridicamente 
obrigatórios. 

 

1.9.2 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril 

Transpôs a Directiva comunitária 1999/30/CE de 22 de Abril, relativa a valores 
limite para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em 
suspensão e chumbo no ar ambiente. Além de estabelecer os valores limite das 
concentrações no ar ambiente de todos estes poluentes, este decreto-lei define as regras de 
gestão da qualidade do ar a eles aplicáveis. 

 

1.9.3 VALORES PROPOSTOS PELA EPA 

 De acordo com o documento da EPA National Ambient Air Quality Standards for 

Particulate Matter de 1997, o valor limite anual para PM2.5 é de 15µg/m3, baseado na 
média aritmética de três anos de concentrações obtidas para períodos de 24 horas, e o valor 
limite de 24 horas é de 35µg/m3 (valor efectivo desde 17 de Dezembro de 2006 ) baseado 
na média de 3 anos do percentil 98, das concentrações obtidas para períodos de 24 horas. 

 Relativamente às PM10, a EPA estabeleceu o valor limite anual de 50µg/m3, 
baseado na média aritmética de três anos de concentrações obtidas para períodos de 24 
horas, e de 150µg/m3 como valor limite de 24 horas, baseado na média de 3 anos do 
percentil 99, das concentrações obtidas para períodos de 24 horas. 
 

1.9.4 VALORES PRPOSTOS PELA WHO 

 De acordo com o documento Air Quality Guideline (AQG) da WHO, a média anual 
de concentração para as PM2.5  é de 10 µg/m3 e para as PM10 é de 20 µg/m3. Estes valores 
são baseados no nível mais baixo a que a mortalidade devida a problemas 
cardiopulmonares e cancro dos pulmões tem demonstrado aumentar com mais de 95% de 
confiança à exposição prolongada a estas partículas. 
 Em relação à exposição a curto-prazo, a WHO propõe, no mesmo documento, os 
valores de 25 µg/m3 PM2.5 e 50 µg/m3 PM10 com base na relação entre níveis de matéria 
particulada  diários (24 horas) e anuais. 
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2 Procedimentos e Métodos 
 

2.1 LOCAL DE AMOSTRAGEM 

Durante o Projecto Europeu CARBOSOL foi colhido aerossol de forma quase 
contínua, durante dois anos completos em seis locais distribuídos ao longo de um eixo W-
E de 4000 km, desde as ilhas dos Açores, Portugal, situadas no meio da zona central-norte 
do Oceano Atlântico, até K-Puszta (Hungria), situada nas planícies da Europa Central. 
(Figura 2.1). 

Para o presente trabalho foram analisadas as amostras de dois desses locais, Açores, 
Ilha Terceira (38º41’N, 27º21’W) e Aveiro (40º35’N, 8º38’W), recolhidas durante o 
período de Julho do ano 2002 até Julho do ano 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇORES 

Os Açores são um conjunto de ilhas representativas de um cenário de atmosfera 
marinha, sendo os seus teores influenciados frequentemente pelo transporte da América do 
Norte e, a um nível inferior, da Europa e de África (Pio et al., 2007). 

A amostragem foi realizada no topo de um penhasco elevado sobre o mar, na costa 
sudoeste da Ilha Terceira (397 km2, 60,000 habitantes). A estação de amostragem 
encontrava-se situada a cerca de 15 km de Angra do Heroísmo, a principal cidade da ilha, 
com aproximadamente 20,000 habitantes.  

O local era adjacente a áreas agrícolas, solos de pastagem e vinhas. Encontrava-se a 
1-1.5 km de distância da estrada principal e de uma floresta com uma área de 10,000 m2, 
que continha como espécies predominantes, Myrica faya e Laurus azorica (Alves et al., 
2007). 

 
 

 

Figura 2-1 Localização dos pontos de amostragem do projecto 
CARBOSOL (Pio et al., 2007) 
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AVEIRO 

O local de amostragem situava-se em Moitinhos numa área rural utilizada para o 
cultivo de milho na Primavera e no Verão, localizado na costa oeste de Portugal, a 10 km 
do Oceano Atlântico e a 6 km na direcção sudoeste da pequena cidade de Aveiro (50,000 
habitantes). A região é caracterizada pela existência de florestas de eucalipto e de pinheiro 
marítimo e de campos agrícolas de pequena escala ( horticultura e cultivo de milho)  (Pio 
et al., 2007). 

 

2.2 MÉTODOS DE AMOSTRAGEM  

AÇORES 

 O aerossol foi recolhido continuamente durante um período de 7 dias, através da 
sucção de ar a uma taxa de 1.1 m3 min-1 através de filtros de quartzo (Whatman QM-A, 10 
x 8 polegadas) pré aquecidos com elevado volume de amostragem e com um caudal de 30-
60 m3/h. 

 A estação de amostragem encontrava-se situada a 50 m acima do nível do mar, e o 
amostrador encontrava-se situado 2.5 m acima do solo. Funcionou com uma entrada 
Anderson PM10 para remover as partículas com diâmetro superior a 10 µm. O suporte do 
filtro continha um impactor em cascata Tisch 2.5 µm que fez a separação das partículas 
com diâmeto superior e inferior a 2.5 µm. Apenas foram analisadas as partículas com 
diâmetro inferior a 2.5 µm (PM2.5). 

 Durante todo o período de amostragem houve a perda de várias amostras, sobretudo 
no inverno, como resultado de avarias no equipamento, associadas ao mau tempo e a falhas 
de energia eléctrica. 

 No total, foram recolhidas 81 amostras. 

AVEIRO 

 Em Aveiro, o amostrador encontrava-se a 2.5m acima do solo e a amostragem foi 
realizada através do uso de um sistema similar ao dos Açores e tal como nas ilhas, apenas 
foram analisadas as partículas PM2.5. 

 Recolheram-se, no total, 103 amostras. 

 Em ambos os locais de amostragem houve pré-tratamento dos filtros em 
laboratório: foram aquecidos numa fornalha durante várias horas a 500-700ºC. Após o pré-
tratamento foram envolvidos numa folha de alumínio termicamente tratada e limpa. 
 Após a amostragem, os filtros foram dobrados em dois, com a face exposta frente a 
frente, envoltos numa folha de alumínio e transportados seguidamente para o laboratório a 
cargo do respectivo local de amostragem (ver sub-capítulo 2.3), onde foram armazenados a 
-20ºC. Grupos de filtros de amostragem e de filtros “brancos” foram divididos em várias 
fracções, fechados em cilindros de alumínio tratados com calor, e enviados por correio 
expresso para os vários laboratórios participantes no trabalho analítico (Pio et al., 2007). 
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2.3 ANÁLISE DOS FILTROS RECOLHIDOS AO LONGO DO PROJECTO 
CARBOSOL 

 As amostras dos filtros foram analisadas na Universidade de Aveiro (análises de 
OC, EC e compostos orgânicos por GS/MS - cromatografia de gás com espectroscopia de 
massa) e também no “Laboratoire de Glacilogie et Géophysique de l’Environment” em 
Grenoble (iões inorgânicos e carboxilatos leves), no “Institute for Analytical Chemistry –
Vienna University of Technology “ (levoglucosano, galactosano e manosano, celulose e 
HULIS), na “University of Veszprém” (WSOC e HULIS) e na “University of Heidelberg” 
(210Pb e 14C).  
 Para o presente trabalho, apenas não foi considerado o elemento 14C, e o 210 Pb 
apenas foi analisado nos filtros de Aveiro. 
 

2.4 ANÁLISE ELEMENTAR DE MATERIAL PARTICULADO 

 A análise elementar de amostras de aerossol é importante pois pode ser muito útil 
na identificação de fontes de partículas, e na determinação da contribuição do solo e do 
oceano para a massa da fracção fina de matéria particulada. 
 Esta análise foi realizada pelo Instituto Técnológico e Nuclear, em Lisboa. 
 

Técnica Nuclear INAA (Instrumental Neutron Activation Analysis) 

 Em estudos relacionados com a origem e os destinos de elementos traçadores, é 
vantajoso poder analisar amostras para um largo espectro de elementos com uma 
sensibilidade e uma exactidão elevadas. Esta condição é satisfeita com a análise 
instrumental de activação de neutrões (INAA) uma vez que é uma das técnicas de análise 
multi elemento mais sensível, selectiva e fiável disponível (Ölmez, s.d.). 

 Durante os anos 60, a INAA esteve na vanguarda da caracterização multi-elementar 
de material particulado, efectuada em estudos atmosféricos. Este método foi um dos 
maiores contributos para o desenvolvimento inicial dos modelos no receptor, na medida 
em que, sem esta informação multi-elementar, os modelos matemáticos nunca poderiam ter 
sido rigorosamente aplicados. 

 A INAA, utilizando o método do factor k0, apresenta a vantagem de não recorrer a 
padrões e portanto, não exige uma pré-selecção dos elementos a estudar, resultando de 
cada análise uma grande quantidade de informação que, por vezes, à partida não era 
expectável nem de interesse principal, mas que acaba por se revelar de grande importância 
ambiental (Almeida, 2004). 

 Os limites de detecção para a análise instrumental de activação de neutrões de 
aerossóis, particularmente em áreas remotas, dependem da variabilidade das concentrações 
dos elementos nos filtros dos “brancos”. 

 INAA – Método do factor k0 

 A técnica de análise por activação com neutrões térmicos baseia-se no facto de os 
núcleos dos isótopos naturais dos elementos químicos absorverem neutrões térmicos 
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tornando-se instáveis por conterem excesso de partículas – este processo é denominado por 
activação.  

 Este método baseia-se no uso de um elemento (comparador), que é sempre 
irradiado juntamente com a amostra, sendo a concentração de um dado elemento na 
amostra determinado com base nesse comparador. Por simplicidade e conveniência foi 
escolhido o ouro para comparador, na medida em que, os seus parâmetros nucleares são 
bem conhecidos e o seu período de meia-vida e a sua única risca gama constituem pontos 
favoráveis para que seja acolhido como isótopo de referência. 

 Os valores dos factores k0 foram determinados em relação ao ouro para cada 
elemento X (k0, Au(X)), por dois institutos independentes (Instituto de Ciências Nucleares, 
da Bélgica e Instituto Central de Investigação Física, da Hungria). A determinação foi 
efectuada através da irradiação em simultâneo de cada elemento X e do ouro (ambos com 
concentrações bem conhecidas), sendo que os valores dos factores de k0, Au(X) só eram 
recomendados caso os valores experimentais coincidissem em mais de 99%. Desde então, 
os valores de k0, Au(X) passaram a ser constantes nucleares compostas tabeladas (De Corte, 
1987; Almeida, 2004). 

 A técnica INAA utilizando o método k0 foi implementada no Reactor Português de 
Investigação em 1987 (Freitas, 1987; Almeida, 2004) e, desde então, tem sido aperfeiçoada 
(Freitas et al., 1990; De Corte e Freitas, 1992; De Corte et al., 1993; Freitas e De Corte, 
1994; Freitas, 1993) e utilizada na determinação de elementos em amostras ambientais, 
biológicas, geológicas e em alimentos. 

 As amostras de matéria particulada não necessitam de qualquer pré-tratamento e  
são normalmente alvo de duas radiações diferentes num reactor nuclear (Landsberger e 
Biegalski, 1995). 

 Esta técnica foi utilizada no Instituto Tecnológico e Nuclear, e forneceu dados 
relativamente aos seguintes elementos: Al, Cl, Mg, Ti, V, I, Na, K, Sc, Cr, Fe, Co, Zn, As, 
Se, Br, Rb, Mo, Cd, In, Sn, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Hf, Ta, W, Au, Hg, Th 
e U. 

 

2.5 INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

 A variação temporal das concentrações de material particulado, a origem das 
partículas em suspensão e a identificação de fontes foram calculadas com base nos 
seguintes instrumentos: 
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2.5.1 DADOS METEOROLÓGICOS 

 Durante todo o período de amostragem foram medidos nos dois locais os 
parâmetros meteorológicos. Estes, apenas foram utilizados como confirmação das 
possíveis fontes da matéria particulada amostrada, e não como elemento de estudo. 
 Os dados de precipitação e de radiação solar apenas estão disponíveis para Aveiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2  MODELOS NO RECEPTOR 

A identificação de fontes foi efectuada através da análise de resultados obtidos por 
dois métodos distintos de modelização no receptor: 1) análise de componentes principais 
(ACP), recorrendo ao programa SPSS 16 e 2) factorização positiva de matriz (FPM), 
recorrendo ao programa EPA PMF 1.1. 

 Fundamentos Teóricos dos Modelos no Receptor 

Um dos problemas que tem preocupado quem se interessa pelos fenómenos de 
poluição atmosférica relaciona-se com os efeitos que as emissões lançadas pelas fontes 
poluentes têm no receptor, ou inversamente, com as causas que levam à observação de 
níveis de poluição no ar ambiente derivados de emissão de poluentes para a atmosfera. 

Os inventários de emissões atmosféricas e os modelos de transporte (dispersão) são 
problemáticos na avaliação da poluição atmosférica por partículas porque fontes 
importantes são frequentemente fugitivas. Além disso, há uma importante contribuição das 
partículas secundárias para o aerossol e os modelos de transformação de gás-partículas não 
são sempre fiáveis. O estudo da concentração de partículas no receptor é essencial para 
elucidar as fontes do aerossol e os processos associados com a sua formação. Estratégias 
de abatimento podem melhorar significativamente a qualidade do ar, após a identificação 
das principais fontes de matéria particulada (Almeida et al., 2005). A determinação da 
contribuição dessas mesmas fontes de poluição num determinado local de interesse e a 

Tabela 2-1  Valores médios anuais relativos aos dados meteorológicos para Aveiro 

2002 14.79 84.42 1.89 721 125

2003 14.14 75.98 1.36 291 148

2004 11.67 84.09 1.47 109 108

Radiação solar 

(W/m
2
)

Humidade 

(%)

Período de 

amostragem
13.72 80.44 1.53 1121 131

Temperatura 

(ºC)
Ano

Velocidade do 

vento (m/s)

Precipitação 

(mm H2O)

 

Tabela 2-2  Valores médios anuais relativos aos dados meteorológicos para os Açores 

2002 19.6 81.2 5.6

2003 17.6 83.3 6.3

2004 15.9 83.8 2.9

Período de amostragem 17.4 83.0 5.3

Ano
Temperatura 

(ºC)

Humidade 

(%)

Velocidade do vento 

(m/s)
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realização de uma aproximação ao receptor, são os objectivos da distribuição na fonte 
(Hopke, s.d. a). 

Os modelos no receptor são ferramentas frequentemente complementares para 
avaliar e quantificar fontes de partículas em situações onde há dificuldade em aplicar 
modelos de fonte/dispersão (Hopke, 1991). No entanto, a aplicação da modelização no 
receptor não resulta numa descrição detalhada da fontes e dos processos que contribuem 
para a emissão e formação do aerossol; no geral, resulta apenas na quantificação das 
maiores clases de fontes (Almeida et al., 2006). 

 
A modelização no receptor é então, a aplicação de métodos estatísticos variados 

para a identificação e distribuição quantitativa dos poluentes atmosféricos nas suas fontes 
(Hopke, s.d. b). O princípio fundamental deste tipo de modelização assenta na teoria da 
conservação de massa, assumindo que a massa de material particulado existente na 
atmosfera é o resultado do somatório da contribuição das várias fontes (Henry et al., 1984), 
baseando-se na Equação 2.1: 

 

p

m

p
SC

1=
Σ=                        Equação 2-1  

 
em que C é a concentração mássica do aerossol medida no receptor; Sp é a 

concentração mássica da fonte p; e m é o número total de fontes. 
 
Para cada constituinte i do aerossol, a equação anterior estende-se: 

),....,1(
1

niSaC pip

m

p
i =×Σ=

=
      Equação 2-2  

em que Ci é a concentração do constituinte i; aip é a fracção do constituinte i na massa 
Sp proveniente da fonte p, e n o número de constituintes analisados no aerossol (Pio, 
1994). 

Na modelação do receptor têm sido aplicadas variadas técnicas, sendo os métodos mais 
comuns de modelação no receptor o balanço químico mássico (BQM) e os modelos 
multivariável. 

O BQM baseia-se nas hipóteses de que a massa depositada no filtro é uma combinação 
linear das massas emitidas por cada fonte e de que a composição química se mantém 
constante durante o transporte e colheita.  

O método procura atingir a melhor combinação linear das composições químicas dos 
efluentes de fontes específicas que é necessária para reconstruir a composição das amostras 
seleccionadas. O método requer, portanto, que a composição de todas as fontes 
contribuintes seja conhecida. Na maioria dos casos este tipo de informação não é 
facilmente obtida porque as emissões são de difícil amostragem ou porque a classe da fonte 
consiste na existência de várias pequenas fontes com composições pouco distintas entre si, 
não contemplando assim as transformações químicas que ocorrem na atmosfera. Segundo 
Henry (1991) outro problema técnico que ocorre frequentemente na modelação por BQM é 
a disparidade entre as espécies determinadas na amostra e as espécies dadas em listas 
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publicadas de composições de fontes (muitas das vezes as espécies que foram 
determinadas na amostra não aparecem em listas publicadas, não podendo assim ser 
utilizadas no modelo); um exemplo é o caso dos compostos orgânicos voláteis, dos 
elementos traçadores e das espécies tóxicas, cujos dados, frequentemente, omitidos.  

O modelo, no entanto, apresenta como vantagens o facto de analisar amostras de um 
único receptor e de os resultados da distribuição identificarem fontes conhecidas 
específicas. 

Devido à dificuldade em obter perfis de fontes com o grau de detalhe compatível com 
as análises das partículas atmosféricas adequados para cada local de amostragem, este 
método não vai ser abordado. 

Os modelos multivariável apresentam uma complexidade superior à do método do 
BQM e procuram ultrapassar os problemas deste através do uso dos dados para não só 
estimar a contribuição das fontes mas também as suas caracterizações quer termos de 
composição química, possibilitando também a detecção de fontes secundárias (Henry, 
1991; Almeida, 2004). Esta complexidade baseia-se em informação referente à 
concentração dos constituintes de uma série de amostras colhidas no receptor e utilizando 
uma equação semelhante à Equação 2.2, mas acrescida de uma dimensão (Henry et al., 
1984). 

),....,1;,....,1(
1

niNjSaC pjip

m

p
ij ==×Σ=

=
    Equação 2-3 

em que ijC  é a concentração do constituinte i  na amostra j ; ipa  é a fracção do 

constituinte i  na massa proveniente da fonte p ; pjS  é a concentração mássica da fonte p  

que contribui para a amostra j ; N  é o número de amostras, j , analisadas (normalmente 

correspondente a um período de 24 horas); n  é o número de constituintes, i  ,analisados e 
m  é o número de fontes, p , consideradas (Pio, 1994). 

Esta equação pode ser expressa em forma de matriz:  

SAC ×=  

onde C , A  e S  são matrizes de dimensões ( ) ( )mnNn ×× ,  e ( )Nm × , 

respectivamente, sendo o objectivo desta técnica a determinação de A  e de S . 

Os modelos multivariável baseiam-se na variação das concentrações das diversas 
espécies químicas entre diferentes amostras do aerossol e necessitam, portanto, de um 
número elevado de amostras, para se obterem resultados fiáveis (Pio, 1994). Por essa razão 
a aplicação destes modelos em locais onde não existam medições da qualidade do ar não é 
possível (Henry et al.,. 1984). Os modelos multivariável tentam definir a combinação mais 
provável de fontes que explicam a variabilidade de composição no receptor, quer ao longo 
do tempo, quer ao longo do espaço. Estes métodos têm a limitação de não serem efectivos 
quando aplicados a dados que não tenham variação no tempo ou no espaço. Eles também 
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não distinguem fontes que possuam emissões com características semelhantes ou que 
apresentem uma variabilidade no tempo idêntica (multicolineariedade), nem avaliam o 
impacto de uma fonte que possua uma contribuição constante durante o período de estudo. 
Os modelos no receptor também não conseguem avaliar modificações futuras de processo 
industriais ou implementação de novas estruturas (Gordon, 1980). Apresentam, no entanto, 
a vantagem de não necessitar do conhecimento das fontes emissoras, nem dos parâmetros 
meteorológicos e de permitir a identificação de fontes não inventariadas (Almeida, 2004). 

Há uma variedade de métodos baseados no modelo multivariável, dos quais os mais 
comuns e empregues são a Análise Factorial/Análise de Componentes Principais (ACP) e a 
Regressão Multilinear (Pio, 1994). 

A utilização conjunta do método do BQM e dos modelos multiariável permite melhorar 
grandemente a sua capacidade para prever os impactos das fontes no receptor. A 
comparação entre estes dois tipos de métodos encontra-se resumida na Figura 2-2. 

 

Análise Factorial/Análise de Componentes Principais  

A análise factorial baseia-se na variabilidade das concentrações dos diferentes 
constituintes dos aerossóis e determina quantitativa e qualitativamente as fontes que 
poderão ter contribuido para os níveis registados (Almeida, 2004). 

Normalmente, a análise factorial parte da matriz das concentrações normalizadas, z , 
em que: 

Ci

iij

ij

CC
z

σ

_

−
=          Equação 2-4 

 BQM Modelos 
Multivariável 

Quantitativo S S/N 
Pode-se aplicar a uma única amostra S N 
Dá uma estimativa da incerteza do impacto S N 
Requer o conhecimento das composições das fontes S N 
Resolve fontes de aerossóis secundários N S 
Consegue distinguir fontes de idêntica composição N N 
Pode incluir prâmetros não químicos e 
meteorológicos 

N S 

Obriga a conhecer o número de fontes previamente S N 
Identifica fontes fortes mas constantes S N 
Figura 2-2 Comparação entre o método do BQM e os Modelos Multivariável (adaptado de Pio, 1994); 
S - sim; N - não 
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Onde 
_

iC e Ciσ são a concentração média e o desvio padrãodo constituinte i  nas 

amostras. 

As concentrações normalizadas ijz , são variáveis adimensionais e apresentam uma 

média nula e um desvio padrão unitário. A utilização destas variáveis permite eliminar as 
influências que resultam da utilização de diferentes escalas de valores e de várias gamas 
observadas na concentração dos diferentes constituintes.  

Se não for efectuada uma normalização, a ACP baseia-se na magnitude das 
concentrações dos diversos constituintes da matéria particulada, e não na sua variabilidade. 
Há, no entanto, o risco da normalização amplificar os erros analíticos, uma vez que a 
magnitude da variação das concentrações dos constituintes pode ser semelhante à 
magnitude desses erros. Assim, os constituintes do aerossol que apresentem, na maior parte 
das amostras, uma concentração próxima do limite de detecção, deverão ser excluídos da 
análise. 

A análise factorial clássica, utiliza equações do tipo:  

),,....,1;,....,1(
1

mjniUdfz ijipjpi

m

p
ij ==+×Σ=

=
α    Equação 2-5 

 

onde 
Ci

sp

ipip a
σ

σ
α =          Equação 2-6 

é o coeficiente de ponderação (factor loading) que representa a correlação entre a 

variável i  e o factor pf ,  

sendo 2/1
2_

2
_

)( ppSp SS −=σ         Equação 2-7 

o desvio padrão da contribuição da fonte pS para as amostras. f é a coordenada (factor 

score) relacionada com a contribuição mássica das fontes, segundo seguinte equação: 

 
 

Equação 2-8 
 
 

  

 id  e ijU  são os coeficientes de ponderação e coordenadas únicos que explicam a 

variância remanescente da variável ijz , sendo muitas vezes deixados de fora, 

transformando a análise factorial numa ACP. 

Na ACP parte-se usualmente da matriz R das correlações entre as concentrações dos 
diferentes constituintes, para a qual se calculam os valores próprios e os vectores próprios. 

sp

ppj

pj

SS
f

σ

_

−
=
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Cada vector próprio corresponde a um dos factores independentes pjf , representando o 

respectivo valor próprio e a variância atribuída a esse factor. 

Os algoritmos que procedem à determinação dos vectores próprios calculam estes de 
maneira a que a maior fracção possível da variância total seja atribuída ao primeiro vector, 
a maior fracção da variância restante ao segundo vector, e assim sucessivamente. Este 
grupo de vectores próprios não é o único que permite explicar o sistema, havendo um 
número infinito de soluções que se obtém através de diferentes combinações lineares. No 
entanto, nem todas as soluções têm significado físico. Aplicando rotações ortogonais, 
consegue-se uma solução (rotação Varimax) em que cada factor apresenta um elevado 
coeficiente de ponderação apenas para alguns dos componentes do aerossol, sendo fácil 
associar cada componente principal a uma fonte de partículas. A rotação Varimax é o 
método utilizado na maioria dos estudos, e foi também utilizada no presente trabalho. 

 

Regressão Multilinear 

A regressão multilinear (RM) permite a determinação da contribuição de cada fonte 
recorrendo ao método dos mínimos quadrados. A RM utiliza como variável dependente a 

concentração mássica total, ou de um dos constituintes )( iC , e como variáveis 

independentes as coordenadas absolutas )( pX , obtidas através da ACP: 

ε+Σ+=
=

pp

m

p
i XbbC

1
0 ,       Equação 2-9 

onde 0b  é a massa não atribuída a qualquer das fontes, ε  é o erro e os pb  são os 

coeficientes calculados através da regressão. 

A ACP fornece as coordenadas normalizadas, e, por isso, para determinar o zero das 
coordenadas, Thurston e Spengler (1985) desenvolveram um método no qual é introduzida 
na ACP uma amostra fictícia com concentrações iguais a zero para todos os componentes 
do aerossol. As coordenadas calculadas pela ACP para esta amostra representam o 
verdadeiro zero, pelo que são subtraídas aos restantes valores da matriz f , obtendo-se 

variáveis modificadas que representam as verdadeiras contribuições das fontes, apenas 
normalizadas em termos de desvio padrão. 

Na RM, a constante de intercepção representa a contribuição de fontes não 
identificadas. Uma intercepção constante negativa, não tem qualquer significado físico, 
podendo ser originada por uma anticorrelação entre os componentes do aerossol e a fonte. 
A anticorrelação poderá ser motivada por reacções químicas, como por exemplo, a reacção 
do ácido sulfúrico com o cloreto de sódio, que provoca a volatilização do Cl ou por 
condições meteorológicas específicas (Almeida, 2004). 

Após a determinação dos ceoficientes pb , a contribuição de cada fonte para a 

concentração de partículas em suspensão no receptor é dada pelo produto entre pb e pX . 

Ao multiplicar os coeficientes pb pelo valor médio da variável pX  e dividindo-se este 
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produto pelo valor médio da variável dependente 
iC , obtém-se a fracção do constituinte i  

que é proveniente de cada fonte, caracterizada pela variável pX . 

Para o presente trabalho, foi utilizado o programa SPSS para a realização deste método.  
Os resultados obtidos encontram-se no Capítulo 4 – Resultados. 

 

Factorização Positiva de Matriz (FPM) 

 A modelização através do método FPM é um avanço recente na modelização no 
receptor, e foi desenvolvida pelo Dr. P. Paatero (Dept. De Física, Universidade de 
Helsínquia). Tal como a ACP é um modelo multivariável que não necessita as 
composições da fonte como inputs e identifica simultaneamente os “factores” e as suas 
contribuições para uma amostra no receptor. 

 Matematicamente, o modelo FPM tenta resolver a seguinte equação: 

ij

p

k

kjikij eBAX ∑
=

+=
1

, ),....,2,1;,....,2,1( njmi ==     Equação 2-10 

 onde ijX  é a concentração num dado receptor da espécie j  no dia i ; 
ikA  é a 

contribuição do factor k  para o receptor no dia i ; kjB é a fracção do factor k  que é a 

espécie j ; e ije  é o valor residual para a espécie j  no dia i . 

 Para encontrar a melhor solução para um número específico de factores, o FPM usa 
um método iterativo para minimizar a soma dos quadrados, normalizados, Q: 

2

1 1
∑∑

= =













=

n

i

m

j ij

ij

s

e
Q ,        Equação 2-11 

 onde ije  vem da equação 2-12: 

∑
=

−=
p

k

kjikijij BAXe
1

        Equação 2-12 

 e ijs  é a incerteza associada à espécie j no dia i . 

Esta forma de factorização difere bastante da ACP. ikA  e ikB  são determinados de 

modo que o valor residual ije seja minimizado. Como mostrado por Paatero e Tapper 

(1994), é impossível executar a factorização utilizando uma decomposição do valor 
singular ponto por ponto numa matriz de grandes dimensões. A FPM usa um algoritmo 
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original em que as matrizes de 
ikA  e de 

ikB  variam simultaneamente em cada etapa dos 

mínimo quadrados. O algoritmo foi descrito por Paatero (1997). 
A aplicação da FPM exige que as estimativas de erro para os dados sejam 

judiciosamente escolhidas de modo a que essas estimativas reflictam a qualidade e a 
confiabilidade de cada um dos pontos de dados. Esta característica fornece uma das 
vantagens mais importantes da FPM e que é a capacidade de lidar com dados em falta ou 
abaixo do limite de detecção através do ajustamento das estimativas de erro 
correspondentes (Ramadan, 2000). 

 
Um passo crítico na análise por FPM é a determinação do número de factores. A 

análise do Q , como definido na Equação 2-11, pode ser usada para ajudar a determinar o 

número óptimo de factores. Em casos de dados ambientais reais, há frequentemente pontos 
de dados abaixo do limite de detecção e as suas estimativas de erro são baseadas 
principalmente nos julgamentos do investigador, sendo assim razoável o valor calculado de 
Q  afastar-se em certa medida do valor teórico. É também uma boa prática experimentar 

com diferentes números de factores e comparar os resultados da análise. Os resultados do 
cálculo de regressão multi-linear das concentrações reconstruídas da massa de matéria 
particulada podem fornecer dados adicionais sobre a qualidade do modelo pois assegura 
que os coeficientes de regressão sejam positivos (Ramadan, 2000). 

 
A imposição de restrições de não-negatividade nos factores diminui a liberdade 

rotatória e, em alguns casos, produz soluções únicas sem liberdade rotatória. No entanto, 
alguma ambiguidade rotatória permanece geralmente nas soluções de FPM (Ramadan, 
2000). 

 
Para o presente trabalho, foi utilizado o programa EPA PMF 1.1 para a realização deste 

método. Os resultados obtidos encontram-se no Capítulo 4 – Resultados. 

Comparação entre os modelos ACP e PMF 

 As principais diferenças entre o método de ACP e o método FPM encontram-se 
sumarizadas na Tabela 2-3.  
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 PCA PMF 

Corre sem a composição das fontes como inputs? ���� ���� 
Os compostos reactivos podem ser utilizados como 
traçadores? 

���� ���� 

Pode incluir as incertezas de medição?  ���� 
Tem em conta as incertezas nas amostras que servem 
como input? 

 ���� 

Confina as soluções para serem >0? (assim os 
“factores” não têm componentes químicos negativos) 

 ���� 

Funciona com dados em falta?  ���� 
Funciona com dados abaixo do limite de detecção?  ���� 
Pode encontrar problemas de colineariedade? ���� ���� 
É necessário interpretar os “factores” para identificar 
as fontes?  

���� ���� 

Tabela 2-3 Comparação entre os modelos multivariável ACP e FPM (adaptado de Hildemann) 
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3 Tratamento de dados 
 

 Todos os dados trabalhados ao longo do presente trabalho foram fornecidos pelos 
parceiros CARBOSOL, com excepção dos dados relativos aos elementos de vida curta e de 
vida longa, analisados através do método INAA, e que foram fornecidos pelo Instituto 
Tecnológico e Nuclear (ITN). 

 Dos parceiros CARBOSOL foram fornecidos os dados dos seguintes compostos: 
carbono total (TC), negro (BC), orgânico (OC), solúvel em água (WSOC), OC1, OC2, 
OC3, PC, substâncias do tipo húmico (HULIS), Cl-, NO3

-, ácidos glutárico, sucínico, 
málico, malónico, tartárico, oxálico, SO4

2-, Na+, NHa
+, K+, Mg2+, Ca2+, celulose, PM2.5, 

210Pb, levoglucosano, manosano, galactosano, xilitol, sorbitol, manitol, arabinose, 
galactose, glucose, manose, frutose e arabitol. 

 Numa primeira fase do trabalho, foi efectuado o tratamento dos dados fornecidos. 

 Primeiramente vão ser explicadas as alterações feitas aos dados originais, de forma 
a criar uma matriz homogénea em termos dimensões, e posteriormente será dada uma 
explicação das alterações que foram necessárias efectuar na matriz composta pelos dados 
originais devido à introdução dos dados fornecidos pelo ITN e dos dados meteorológicos. 

 

3.1 ALTERAÇÕES DOS DADOS ORIGINAIS DOS DOIS LOCAIS DE 
AMOSTRAGEM 

1. Valores limite de detecção 

 Quer para os dados de Aveiro, quer para os dados dos Açores, foi feita a 
substituição das amostras que apresentavam valores inferiores aos valores limite de 
detecção, por metade deste mesmo valor.  

 Para a utilização do programa da E.P.A., EPA PMF 1.1, foi necessário saber os 
valores limites de detecção (VLDs) para todos os elementos a analisar, assim como a 
incerteza associada à medição de cada um desses elementos. O procedimento foi aplicado 
para as amostras provenientes de Aveiro e dos Açores. 

 Regra geral, os VLD foram determinados através da multiplicação do desvio padrão 
dos brancos por três e normalizados para um volume médio de ar colectado para as 
amostras semanais. No entanto, não foram fornecidos VLD para todos os elementos. Por 
essa razão procedeu-se da seguinte forma: 

Para os VLD em falta para os elementos amostrados, foram considerados os VLD 
de Schauinsland (Alemanha), outro local alvo de estudo pelos parceiros CARBOSOL, ou, 
na falta destes últimos, os VLD encontrados em artigos científicos relacionados com o 
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mesmo projecto. Os HULIS não foram utilizados no programa pois não era conhecido o 
seu VLD.  

2. Açúcares 

 Para os açúcares xilitol, sorbitol, manitol, arabinose, galactose, glucose, manose, 
frutose e arabitol procedeu-se também à alteração dos resultados das análises das amostras 
que tiveram problemas como: 

• material não identificado;  
• falta de material; 

 No caso de material não identificado, foram assumidas que as concentrações eram 
zero e no caso de falta de material (devido ao facto de na altura de se fazer a análise já não 
haver filtro disponíveis), deixaram-se as células respectivas vazias. 

 Posteriormente, e devido ao facto de apenas existirem valores mensais para estes 
compostos, optou-se por fazer uma atribuição dos valores mensais existentes às semanas 
correspondentes a cada mês, para que existissem valores semanais para todos os elementos. 

 Para estes mesmos açúcares, as linhas relativas às amostras AZO 48 – AZO 51 e 
AZO 59 – AZO 62 foram deixadas em branco devido à falta de dados. 

 Em relação às amostras do açúcares levoglucosano, manosano e galactosano, visto 
a primeira análise aos filtros não ter corrido da melhor forma, os parceiros CARBOSOL 
optaram pela utilização de um método de análise que permitiu fazer uma comparação entre 
os valores semanais novos e os valores semanais de facto analisados, utilizando pools 
mensais. Foi, portanto necessário o cálculo dos novos valores semanais. 

 O cálculo dos respectivos valores semanais para cada pool mensal foi feito da 
seguinte forma: 

( ) ( ) ( )
( )3

33
3

/

/*/
/

mngantigamensalmédia

mngnovomensalvalormngantigosemanalvalor
mngsemanalvalorNovo =  

 No entanto, para os resultados de Aveiro, havia valores semanais para os meses de 
Julho e Agosto de 2003 (amostras AVE 54 até AVE 62), e foi então possível fazer uma 
comparação entre esses valores e os valores recalculados. Foi feita uma regressão linear 
para a comparação e os resultados obtidos apresentam-se de seguida. 
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Figura 3-2. Relação entre os valores recalculados e os valores reanalisados para o 
galactosano 
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Figura 3-1  Relação entre os valores recalculados e os valores reanalisados para o 
levoglucosano 
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Figura 3-3 Relação entre os valores recalculados e os valores reanalisados para o manosano 
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 Os resultados da comparação realizada foram considerados suficientes e foram por 
isso utilizados os valores recalculados na determinação das fontes. 

Para os açúcares foi também necessário calcular os seus VLD, para cada pool 
(combinação de fracções de vários filtros). O cálculo foi feito com base nos seus valores 
típicos de VLD (Tabela 3-1), e para cada mês de amostragem, da seguinte forma: 

1000*
)(

)(

)(

*)(*)()/(
3

2

2

3

mV

cmA

cmA

mLVppmVLDmgVLD
amostraTotal

analisada

filtroTotal

típico extracção
=µ  Equação 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a realização do cálculo, foi feita uma média de todos os valores mensais para 
cada açúcar, e foi esse valor o utilizado como VLD. 

 

3.2 ALTERAÇÕES REALIZADAS DEVIDO À INTRODUÇÃO DOS DADOS 
METEOROLÓGICOS E  DO ITN 

Dados meteorológicos 

Apenas foi necessário alterar a matriz relativa aos Açores por falta de dados, uma 
vez que para Aveiro havia dados para todas as semanas de amostragem. 

Para os dados meteorológicos coincidirem semanalmente com as amostras, foi então 
necessário eliminar algumas semanas de dados meteorológicos ou fazer médias entre 
valores de duas semanas, como no caso dos dados meteorológicos relativos às amostras 
AZO 49, AZO 62 e AZO 83. 

Tabela 3-1 Valores limite de detecção típicos para os 
açúcares (adaptado de Caseiro et al., 2007) 

Açúcar VLD (ppm)

Xolitol 0,004

Levoglucosano 0,034

Sorbitol 0,017

Manitol 0,047

Galactosano 0,008

Arabitol 0,010

Manitol 0,022

Arabinose 0,005

Glicose 0,020

Glucose 0,028

Manose 0,018

Frutose 0,033  
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Dados do ITN 

Como já foi anteriormente referido, estes dados apenas foram disponibilizados para  
as amostras colhidas nos Açores. 

Como o elemento Sn nunca foi identificado em nenhum branco, assumiu-se que a 
média dos seus brancos é zero. 

Uma vez que não existia um valor relativo ao volume de amostragem (o que 
impossibilitou a realização dos cálculos necessários de conversão de unidades) e devido à 
falta de dados, a amostra AZO 72 foi eliminada. 

 Os VLD dos elementos fornecidos pelo ITN foram calculados com base nas médias 
dos VLD fornecidos para cada filtro. 

 Para a incerteza, foi atribuído o valor de 5% para os elementos carbonosos, ácidos 
dicarboxílicos, cloro, nitrato, sulfato, sódio, amónia, potássio, magnésio, cálcio e celulose, 
15% para os açúcares e para os elementos fornecidos pelo ITN fez-se a média dos valores 
da exactidão.  

 Após a compilação dos dados fornecidos pelos parceiros CARBOSOL e pelo ITN 
numa só matriz, e devido à existência de muitos compostos e elementos com um grande 
número de zeros no valor da amostragem, facto que iria afectar negativamente os 
resultados, optou-se por eliminar aqueles que apresentavam uma percentagem de zeros 
superior a 50%. Foram então eliminados: 1) na matriz dos Açores, os açúcares xilitol, 
sorbitol, arabinose, galactose, manose e frutose e os elementos I,  Na (vida longa), K (vida 
longa), Cr, As, Cd, In, Sn, Tb, Yb, Hf, Hg, Th, Au e W; 2) na matriz de Aveiro, os 
açúcares xilitol, sorbitol, arabinose, glicose, manose e frutose.  

 Após o tratamento de dados, a matriz final para Aveiro ficou com um total de 2363 
amostras analisadas dos seguintes compostos: BC, OC, Cl-, NO3

-, ácidos glutárico, 
sucínico, málico, malónico, tartárico, oxálico, SO4

2-, Na+, NHa
+, K+, Mg2+, Ca2+, celulose, 

PM2.5, 
210Pb, levoglucosano, manosano, galactosano, manitol, glucose e arabitol. Já a 

matriz final para os Açores ficou com um total de 2059 amostras dos seguintes compostos: 
BC, OC, Cl-i, NO3-i, ácidos glutárico, sucínico, málico, malónico, tartárico, oxálico, SO4

2-, 
Na-i, NHa

+, K+, Mg-i, Ca2+, celulose, PM2.5, levoglucosano, manosano, galactosano, 
manitol, glucose, arabitol, Fe, Sc, Ta, Sm, Eu, Co, Mo, U (vida curta), Ti, U (vida longa), 
V, Zn, Se, Br (vida curta), Sb, Rb, Al, Br (vida longa), NO3

-, Cl, Mg e Na. 
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4 Resultados 
 

 Caracterização do aerossol atmosférico na região de Aveiro e dos Açores 

 A amostragem de material particulado resultou num total de 81 amostras para os 
Açores e de 103 amostras para Aveiro, como já foi referido. 

A variação da concentração da PM2.5 e das PM10 ao longo de todo o período de 
amostragem pode ser observada nos gráficos que se seguem.  
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Figura 4-1 Variação da concentração de PM2.5 durante o período de 
amostragem nos Açores  
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Figura 4-2 Variação da concentração de PM10 durante o período de amostragem 
nos Açores  
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 Quer as PM2.5, quer as PM10 apresentam uma ligeira variação sazonal para os dois 
locais. O pico existente para o mês de Novembro em Aveiro para as PM10, , e que sobressai 
na Figura 4-4,  pode ser explicado por uma falha na análise dos filtros. 

 Na seguinte Tabela, são apresentadas as concentrações médias para cada ano de 
amostragem nos dois locais, bem como as concentrações médias de PM10. 
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Figura 4-4 Variação da concentração de PM10 durante o período de amostragem 
em Aveiro 
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 Com base na legislação relativa à matéria particulada, é possível verificar que nos 
Açores , as concentrações de PM10 ultrapassaram em todos os anos o valor de 20µg/m3 
recomendado pela Directiva Europeia 1999/30/CE e pela WHO, tendo ultrapassado o valor 
recomendado de 50µg/m3 estabelecido pela E.P.A. em dois anos (2003 e 2004). As 
concentrações de PM2.5 ultrapassaram nos anos de 2003 e 2004 os valores de 10µg/m3 e de 
15 µg/m recomendados pela WHO e E.P.A., respectivamente.  

 Já em Aveiro, o valor limite anual para PM2.5 ultrapassou em todos os anos os 
valores estabelecidos pela EPA e pela WHO de 15µg/m3 e de 10µg/m3, respectivamente. 
As concentrações das PM10 ultrapassaram, em todos os anos, os valores propostos pela 
Directiva Europeia 1999/30/CE (20µg/m3), pela E.P.A. (50µg/m3) e pela WHO (20µg/m3). 

 

4.1 RESULTADOS DA ACP 

 A ACP foi primeiramente aplicada apenas aos elementos fornecidos pelos parceiros 
CARBOSOL. Por trazer resultados fisicamente difíceis de explicar, a análise foi realizada 
sem a celulose. 
 

4.1.1 AÇORES 

A ACP identificou 5 factores que explicam aproximadamente 100% da variância 
observada nas amostras e estão associados: 1) ao aerossol secundário orgânico, que, 
segundo Hatakeyama et al. (1985), é identificado pelos ácidos dicarboxílicos glutárico e 
sucínico e pelo carbono orgânico; 2) ao aerossol marinho, correlacionado com os iões de 
Na, Cl, Mg, K e Ca; 3) à queima de biomassa, identificada pelo levoglucosano, manosano 
e galactosano; 4) às biopartículas, correlacionadas com o arabitol, glucose e manitol; e 5) 
ao aerossol secundário inorgânico, identificado pelos iões NH4

+ e SO4
2-. 

 

Tabela 4-1 Média anual das concentrações de partículas durante o período 
de amostragem (µg/m3) 

2002 2003 2004

PM2.5 9,5 24,4 23,9

PM10 38.8 62.6 50.5

PM2.5 22,1 22,8 25,8

PM10 35.8 36.6 36.9

AZO

AVE
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 Analisando as tabelas, verifica-se que o sal marinho representa a maior contribuição 
para o aerossol atmosférico durante o período de amostragem, nos Açores, facto facilmente 
explicável, pelo facto de os Açores serem um conjunto de ilhas, localizadas no meio do 
Oceano Atlântico. È possível também observar que o aerossol secundário orgânico e as 

Tabela 4-2 Resultados da análise de componentes principais com Rotação Varimax normalizada, aplicada às 
concentrações obtidas para os açúcares, ácidos dicarboxílicos, iões solúveis em água, OC e BC. Indicados 
apenas os coeficientes de ponderação cujo valor absoluto é maior ou igual a 0.25, encontrando-se assinalados 
a negrito os coeficientes de ponderação maiores ou iguais a 0.65. –i: ião 

1 2 3 4 5

Sec. org. Sal 

marinho

Biomassa Biopartículas Sec. inorg.

Málico 0,95     

Glutárico 0,93     

Oxálico 0,91     

OC 0,88     

Malónico 0,86    0,28

Sucínico 0,85     

Na-i  0,97    

Cl-i  0,95    

Mg-i  0,94    

K-i  0,89    

Ca-i  0,77    

Levoglucosano   0,84   

Galactosano   0,83   

Manosano   0,79 0,33  

Tartárico 0,50  0,58   

Arabitol    0,91  

Glucose    0,88  

Manitol    0,77  

SO4-i 0,32 0,32   0,82

NH4-i     0,78

BC  -0,48   0,50

NO3-i   0,30  0,49  

Tabela 4-3 Contribuição mássica de cada factor 
obtido pela ACP para a fracção fina do aerossol. 
K representa as fontes não identificadas pela 
análise. 

Fontes Contribuição mássica (%)

K -3,6

1 -4,4

2 62,8

3 12,0

4 12,1

5 21,4

Total 100,3  
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fontes não identificadas apresentam uma ligeira contribuição negativa, significando que as 
suas contribuições para a massa total de partículas é muito fraca, quando comparada com 
as outras fontes. 
 Na figura que se segue é possível observar a contribuição relativa de cada fonte 
identificada para a concentração de PM2.5, durante todo o período de amostragem. Há 
algumas amostras que se encontram em branco, devido às falhas nos dados originais dos 
açúcares e ao facto de a amostra AZO 66 ter o valor de zero para as PM2.5, provavelmente 
devido a uma falha na análise do filtro. 

 
Verifica-se uma variação sazonal do aerossol marinho, apresentando maiores 

contribuições durante os meses de Inverno, tal como já tinha sido verificado por outros 
autores (Hall e Wolff, 1998; Wagenbach et al., 1998), e que se deve à maior agitação do 
mar nestes meses, bem como um aumento das tempestades, o que leva a uma maior 
libertação dos constituintes deste tipo de aerossol para a atmosfera. 
 Observa-se também, que o aerossol secundário orgânico, apesar de apresentar uma 
contribuição negativa, contribui maioritariamente para o aerossol total nos meses de Verão. 
Isto significa, que, de facto, os valores negativos obtidos pela ACP têm significado físico. 
 

4.1.2 AVEIRO 

 A ACP identificou 4 factores que explicam aproximadamente 100% da variância 
observada nas amostras e estão associados: 1) ao aerossol secundário orgânico e 
inorgânico, identificado pelos ácidos dicarboxílicos, SO4 e NH4; 2) à queima de biomassa, 
correlacionada sobretudo com os elementos levoglucosano, manosan e galactosano (e 
também com a glucose, que, de acordo com Caseiro, Pio e Puxbaum (2008) pode ser, em 
certas condições, traçador da queima de biomassa); 3) ao sal marinho, identificado 
sobretudo pelos elementos Mg e Na; e 4) a biopartículas, correlacionadas com o arabitol e 
com o manitol. 
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Figura 4-5  Variação da contribuição percentual de cada fonte identificada para a massa total de PM2.5 nos 
Açores 
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Tabela 4-4 Resultados da análise de componentes principais com Rotação Varimax normalizada, aplicada 
às concentrações obtidas para os açúcares, ácidos dicarboxílicos, iões solúveis em água, OC, BC e 210Pb. 
Indicados apenas os coeficientes de ponderação cujo valor absoluto é maior ou igual a 0.25, encontrando-se 
assinalados a negrito os coeficientes de ponderação maiores ou iguais a 0.65. 

1 2 3 4

Sec. Queima de 

biomassa

Sal 

marinho

Biopartículas

Málico 0.95    

Oxálico 0.94    

Malónico 0.91    

Glutárico 0.89 0.33   

NH4 0.89    

Sucínico 0.85 0.37   
210

Pb 0.81    

SO4 0.79 -0.48   

Tartárico 0.56 0.43 0.34  

Ca 0.54  0.37  

Levoglucosano  0.94   

Manosano  0.93   

OC 0.31 0.86   

Galactosano  0.83   

Glucose  0.82   

BC  0.79 -0.29  

NO3 0.39 0.71   

Cl  0.70 0.45  

K 0.62 0.69   

Mg   0.94  

Na   0.89  

Manitol    0.92
Arabitol  -0.29  0.89  

Tabela 4-5  Contribuição mássica de cada 
factor obtido pela ACP para a fracção fina do 
aerossol. K representa as fontes não 
identificadas pela análise. 

Fontes Contribuição mássica (%)

K 28,5

1 49,1

2 29,9

3 -1,2

4 -6,3

Total 100,00
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É possível observar que o aerossol formado secundariamente foi o maior contribuinte 
para o aerossol atmosférico em Aveiro durante o período de amostragem, seguido da 
queima de biomassa. Ficaram por identificar cerca de 28% das fontes do aerossol 
atmosférico. 

Na figura que se segue é possível observar a contribuição relativa de cada fonte 
identificada para a concentração de PM2.5, durante todo o período de amostragem. 

Analisando a figura, verifica-se a existência de uma sazonalidade do aerossol 
secundário, orgânico e inorgânico, apresentando maiores contribuições nos meses de 
Verão, reflectindo a maior produção fotoquímica de aerossol secundário existente nestes 
meses (Heal et al., 2000). A queima de biomassa, por sua vez, apresenta maiores 
contribuições para o aerossol total nos meses de Inverno, o que é explicado pela existência 
de maiores queimas residenciais nestes meses, devido à diminuição da temperatura. 

Foi também feita uma ACP com base na sazonalidade, dividida em Inverno (meses 
compreendidos entre 1 de Outubro e 31 de Março) e Verão (meses compreendidos entre 1 
de Abril até 30 de Setembro). Os resultados apresentam-se de seguida. 

1. Verão 

 A ACP identificou 6 factores que explicam aproximadamente 100% da variância 
observada nas amostras e estão associados: 1) ao aerossol secundário, identificado pelos 
ácidos dicarboxílicos, SO4 e NH4; 2) à queima de biomassa, correlacionada sobretudo com 
os elementos levoglucosano, manosano e galactosano; 3) a biopartículas, correlacionadas 
com os açúcares arabitol, manitol e a glucose; 4) ao sal marinho, identificado pela presença 
dos elementos Mg, Cl e Na;  5) ao tráfego, identificado pela presença de 210Pb e de carbono 
negro; e 6) ao solo, identificado pela presença de cálcio e de carbono orgânico. 
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Figura 4-6  Variação da contribuição percentual de cada fonte identificada para a massa total de PM2.5 
em Aveiro 
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O aerossol secundário é o que mais contribui para o aerossol de Verão em Aveiro. 
Apenas cerca de 2% estão relacionados com a queima de biomassa, o que nos indica que, 
de facto, a grande contribuição desta fonte para a totalidade do período de amostragem se 
deve a queimas realizadas nos meses mais frios, e não a queimas provenientes de incêndios 
florestais (que ocorrem sobretudo nos meses mais quentes do ano). 

Tabela 4-6  Resultados da análise de componentes principais com Rotação Varimax normalizada, 
aplicada às concentrações obtidas para os açúcares, ácidos dicarboxílicos, iões solúveis em água, 
OC, BC e 210Pb. Indicados apenas os coeficientes de ponderação cujo valor absoluto é maior ou igual 
a 0.25, encontrando-se assinalados a negrito os coeficientes de ponderação maiores ou iguais a 0.65. 

1 2 3 4 5 6

Sec. Queima de 

biomassa

Biopartículas Sal 

marinho

Tráfego Solo

Sucínico 0,94      

Málico 0,93      

Oxálico 0,91      

Malónico 0,90      

Glutárico 0,90    0,28  

NH4 0,90      

SO4 0,88 -0,27     
210

Pb 0,79    0,50  

K 0,75    0,32 0,39

Tartárico 0,71 0,28     

OC 0,62 0,29   0,36 0,55

Galactosano  0,90     

Levoglucosano  0,89     

Manosano  0,77 0,40    

NO3  0,65  0,41   

Arabitol   0,88 -0,27   

Manitol  0,37 0,87    

Glucose  0,36 0,76    

Mg    0,89   

Na   -0,28 0,85   

Cl  0,40  0,67 -0,25 -0,27

BC     0,87  
Ca 0,41     0,80  

 

Tabela 4-7  Contribuição mássica de cada factor 
obtido pela ACP para a fracção fina do aerossol. K 
representa as fontes não identificadas pela análise. 

Factores Contribuição mássica (%)

K 34,7

1 55,9

2 2,4

3 -1,1

4 -3,9

5 12,1

6 1,1

Total 101,2  
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As biopartículas e o aerossol marinho de Verão, foram as fontes que menos 
contribuíram para o aerossol de Verão em Aveiro. A amostra em falta (AVE 42) deve-se 
ao facto de, não ter sido realizada a análise aos filtros para os iões Na+, NH4

+, K+, Mg2+ e 
Ca2+, tendo sido por isso eliminada. 

Verifica-se uma contribuição quase constante do aerossol secundário, bem como do 
tráfego automóvel. Houve a ocorrência também de episódios pontuais de queima de 
biomassa, que poderão provir de incêndios florestais. 

2. Inverno 

 A ACP identificou 5 factores que explicam aproximadamente 100% da variância 
observada nas amostras e estão associados: 1) ao aerossol secundário orgânico e 
inorgânico, identificado pelos ácidos dicarboxílicos, e pelos iões SO4

2- e NH4
+; 2) à queima 

de biomassa, correlacionada sobretudo com os elementos levoglucosano, manosano e 
galactosano; 3) ao sal marinho, identificado pela presença dos elementos Mg, Cl e Na; 4) a 
biopartículas, correlacionadas com o arabitol e o manitol; e 5) ao solo, identificado pela 
presença de cálcio. 
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Figura 4-7  Variação da contribuição percentual de cada fonte identificada para a 
massa total de PM2.5 nos meses de Verão em Aveiro 
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Verifica-se que nos meses mais frios em Aveiro, a fonte que mais contribui para o 
aerossol atmosférico total foi a queima de biomassa, e que a contribuição mássica das 
biopartículas para a matéria particulada fina apresenta-se negativa, indicando que estas 
representam uma contribuição muito fraca para a fracção fina do aerossol de Inverno. 

Tabela 4-8  Resultados da análise de componentes principais com Rotação Varimax normalizada, 
aplicada às concentrações obtidas para os açúcares, ácidos dicarboxílicos, iões solúveis em água, OC, 

BC e 210Pb. Indicados apenas os coeficientes de ponderação cujo valor absoluto é maior ou igual a 
0.25, encontrando-se assinalados a negrito os coeficientes de ponderação maiores ou iguais a 0.65. 

1 2 3 4 5 

Sec. Queima de 

biomassa

Sal 

marinho

Biopartículas Solo

Málico 0.96     

NH4 0.92     

Glutárico 0.92 0.33    

Oxálico 0.91     

Sucínico 0.90 0.27    

Malónico 0.88    0.32

SO4 0.84 -0.30    
210

Pb 0.82     

NO3 0.79 0.40    

Tartárico 0.66  0.38  0.35

Manosano  0.94    

Levoglucosano  0.92    

OC 0.45 0.76    

Galactosano  0.75   0.30
K 0.65 0.67    

BC  0.65 -0.30  -0.34

Glucose  0.51   -0.38

Na   0.91   

Mg   0.90   

Cl  0.26 0.82  -0.33

Manitol    0.93  
Arabitol    0.90  

Ca 0.38    0.81  
 

Tabela 4-9  Contribuição mássica de cada factor 
obtido pela ACP para a fracção fina do aerossol. 
K representa as fontes não identificadas pela 
análise. 

Fontes Contribuição mássica (%)

K 15,2

1 37,9

2 52,5

3 5,0

4 -10,4

5 -0,4

Total 99,9
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Da análise da figura é possível verificar que a queima de biomassa e o aerossol 
secundário, estão sempre presentes durante os meses de Inverno, como seria de esperar.  

Por outro lado, as biopartículas apresentam também alguma sazonalidade, 
apresentando uma maior contribuição nos mesesde Outono. 

Comparando agora os resultados obtidos nos meses quentes de Verão e nos meses frios 
de Inverno, verifica-se que a fonte “tráfego automóvel” desaparece no Inverno, facto que 
pode ser explicado pela menor importância relativa que esta fonte tem no conjunto total de 
fontes para os meses de Inverno. Outro factor pode ser que o carbono negro, o principal 
elemento associado à fonte identificada como “tráfego automóvel” no Verão, terá outras 
fontes para além desta, nos meses mais frios (como por exemplo, a queima de biomassa). 

Verifica-se ainda que o aerossol secundário apresenta contribuições importantes nos 
meses de Verão e de Inverno, sendo, no entanto, a sua contribuição nos meses quentes 
mais forte. Isto pode ser explicado pelo facto de a actividade fotoquímica da atmosfera ser 
superior nesses meses. 

Da análise dos resultados obtidos para os meses de Verão e de Inverno, verifica-se que 
o aerossol secundário é o maior contribuinte para o aerossol total nos meses de Verão, e 
que nos meses de Inverno o principal responsável pelas emissões que contribuem para a 
composição química do aerossol atmosférico total é a queima de biomassa. Verifica-se 
ainda que o sal marinho contribui, uma vez mais, em maior quantidade para o aerossol 
atmosférico no Inverno do que no Verão.  

Comparando agora os resultados obtidos com a separação em Verão e Inverno, com a 
análise à totalidade do período de amostragem, verifica-se que o factor relacionado com o 
solo apenas se manifesta na separação dos meses (Tabela 4-15). Isto, porque o ião Ca2+ que 
se encontra associado com o solo nos meses de Verão e de Inverno, na análise total se 
encontra relacionado com o factor correspondente ao sal marinho, o que significa que tem 
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Figura 4-8  Variação da contribuição percentual de cada fonte identificada para a 
massa total de PM2.5 nos meses de Inverno em Aveiro 
 



 RESULTADOS  

 

4-12 
 

um input de várias fontes; Essas mesmas fontes apresentam sazonalidades, e quando os 
dados são analisados en conjunto (todo o período de amostragem), os resultados da análise 
dependem das variações relativas das fontes. O mesmo sucedeu com o carbono negro, 
como já foi referido. 

Com o objectivo de identificar associações existentes entre a composição do aerossol e 
as condições meteorológicas, foram introduzidas na ACP os valores médios relativos às 
condições meteorológicas durante o período de amostragem. Realça-se no entanto, o facto 
de que, uma vez que não havia dados meteorológicos para todas as semanas amostradas, 
houve semanas, 29 no caso dos Açores e 8 no caso de Aveiro, que ficaram sem estes 
dados, trazendo desta forma, limitações no que respeita aos resultados.  

Primeiramente foi realizada a análise com as matrizes que continham os dados 
fornecidos pelos parceiros CARBOSOL. 

 

4.1.3 AÇORES COM DADOS METEOROLÓGICOS 

Tabela 4-10  Resultados da análise de componentes principais com Rotação Varimax normalizada, 
aplicada às concentrações obtidas para os elementos, açúcares, ácidos dicarboxílicos, iões solúveis em 
água, OC, BC e às variáveis meteorológicas. Indicados apenas os coeficientes de ponderação cujo valor 
absoluto é maior ou igual a 0.25, encontrando-se assinalados a negrito os coeficientes de ponderação 
maiores ou iguais a 0.65. –i: ião 

1 2 3 4 5

Sec. org. Sal marinho Queima de 

biomassa

Biopartículas Sec. inorg.

Málico 0.91     

Glutárico 0.91     

Oxálico 0.88     

Malónico 0.86    0.26

OC 0.82     

Sucínico 0.72     

Tartárico 0.65  0.39  -0.41

Na-i  0.97    

Cl-i  0.96    

Mg-i  0.92    

K-i 0.29 0.88    

Ca-i  0.73    

BC  -0.61    

Galactosano   0.83   

Manosano   0.79 0.35  

Levoglucosano   0.70  -0.28

NO3-i   0.42  0.40

Arabitol   0.31 0.87  

Glucose    0.84  

Manitol    0.79 -0.31

SO4-i 0.29    0.81

NH4-i     0.79

Humidade média  0.35  0.29  

 

Temperatura média 0.44 -0.29 -0.46 0.35  

Intensidade média 

do vento
 0.54 -0.36
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A introdução das variáveis meteorológicas no caso dos Açores veio, em parte, 
comprovar os resultados já obtidos pela análise sem estas variáveis. 

Verifica-se a existência de uma correlação negativa, embora não muito significativa, 
entre a temperatura média e a queima de biomassa. De facto, como já foi referido, a 
queima de biomassa é um fenómeno mais intenso nos meses de Inverno do que nos meses 
de Verão. A temperatura média encontra-se também anti-correlacionada com o factor “sal 
marinho”, uma vez que os elementos que o categorizam são libertados para a atmosfera em 
maior quantidade nos meses frios, como também já foi anteriormente mencionado. 

 

4.1.4 AVEIRO COM DADOS METEOROLÓGICOS 

Com a introdução de variáveis meteorológicas na análise para os dados de Aveiro, 
verifica-se uma forte anti-correlação entre a temperatura média e a queima de biomassa, 
que demonstra, mais uma vez, que a queima é proveniente de queimas residenciais feitas 

Tabela 4-11  Resultados da análise de componentes principais com Rotação Varimax normalizada, 
aplicada às concentrações obtidas para os açúcares, ácidos dicarboxílicos, iões solúveis em água, OC, 
BC, 210Pb e às variáveis meteorológicas. Indicados apenas os coeficientes de ponderação cujo valor 
absoluto é maior ou igual a 0.25, encontrando-se assinalados a negrito os coeficientes de ponderação 
maiores ou iguais a 0.65. 

1 2 3 4

Queima de 

biomassa

Sec. Sal 

marinho

Biopartículas

Levoglucosano 0.94    

Manosano 0.92    

OC 0.82 0.35   

Galactosano 0.80    

Glucose 0.79   0.35

BC 0.77  -0.30  

Cl 0.69  0.53 0.29

NO3 0.68 0.50   

K 0.64 0.63   

Arabitol -0.58   0.50

Málico  0.94   

Oxálico  0.93   

Malónico  0.91   

Glutárico 0.33 0.88   

NH4  0.87   

Sucínico 0.29 0.87   
210

Pb  0.78 -0.29  

SO4 -0.52 0.74   

Tartárico 0.37 0.62 0.27  

Ca  0.53 0.25 -0.30

Mg   0.91  

Na   0.87  
Manitol -0.34  -0.28 0.69

Humidade média    0.68

Radiação solar média -0.48   -0.61

Precipitação média    0.46

Temperatura média -0.88    
Velocidade média do vento -0.34 -0.34 0.63   
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nos meses mais frios do ano. Observa-se também que a velocidade média do vento está 
correlacionada com o factor relativo ao sal marinho, indicando que um aumento da 
velocidade média do vento, leva a um aumento da libertação de constituintes do sal 
marinho para a atmosfera. Ainda é possível verificar uma correlação entre a humidade 
média e as biopartículas, e também uma anti-correlação entre o mesmo factor e a radiação 
solar média, o que significa que o aumento da humidade e a diminuição da radiação solar 
média influenciam positivamente a libertação destas partículas para a atmosfera. 

 

4.1.5  AÇORES COM ITN 

Os resultados que se seguem são derivados da ACP à matriz final de dados para os 
Açores e que já inclui os elementos analisados pelo ITN. 

Inicialmente foi realizada uma ACP que resultou em 11 factores não havendo 
explicação física para todos eles. Por essa razão, tiveram que ser eliminados da análise 
alguns compostos. 

A eliminação foi feita com base nas comunalidades (que são índices atribuídos às 
variáveis originais que expressam, em termos percentuais, o quanto da variabilidade de 
cada variável é explicada pelo modelo de análise factorial estimado) das variáveis; optou-
se por seleccionar para a análise os elementos com comunalidades supeirores a 0.7 e que 
apresentavam uma fraca correlação com os factores. 

Segundo estes critérios, foram então eliminados, por esta ordem, os seguintes 
elementos: Mo, U, Ti, V, Zn, Se, Br, Sb, Rb, Al e Br.  

Verificou-se também que as concentrações de Cl, Mg e Na eram inferiores às 
concentrações dos respectivos iões, tendo apenas sido considerados, por essa razão, os iões 
para realizar a análise. 

Nesta análise, a ACP identificou 6 factores que explicam aproximadamente 98% da 
variância observada nas amostras e estão associados: 1) à fracção orgânica do aerossol 
secundário, identificada pelos ácidos dicarboxílicos; 2) ao sal marinho, fortemente 
correlacionado com os iões dos elementos Na, Mg, Cl, K e Ca; 3) ao solo, identificado 
pelos elementos Fe, Sc, Ta, Sm e Eu; 4) às biopartículas, relacionadas com os açúcares 
manitol, arabitol e glucose; 5) à queima de biomassa, identificada pelos compostos 
levoglucosano, manosano, galactosano e tartárico; 6) à fracção inorgânica do aerossol 
secundário, correlacionada com os iões NH4

+ e o SO4
2-. 
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A introdução dos dados fornecidos pelo ITN na matriz dos Açores veio introduzir uma 
nova variável e que é o factor 3 e que se relaciona com  as emissões do solo. Apresenta, no 
entanto, uma contribuição para o aerossol total muito fraca, assim como o factor que se 
relaciona com o aerossol secundário orgânico. 

Tabela 4-12  Resultados da análise de componentes principais com rotação Varimax normalizada, 
aplicada às concentrações elementares obtidas. Indicados apenas os coeficientes de ponderação cujo 
valor absoluto é maior ou igual a 0.25, encontrando-se assinalados a negrito os coeficientes de 
ponderação maiores ou iguais a 0.65. –i: ião 

1 2 3 4 5 6 

Sec. org. Sal marinho Solo Biopartículas
Queima de 

biomassa
Sec. inorg.

Málico 0.96      

Glutárico 0.93      

Sucínico 0.93      

Oxálico 0.92      

OC 0.88      

Malónico 0.86     0.26

Na-i  0.98     

Mg-i  0.96     

Cl-i  0.96     

K-i  0.92     
Ca-i  0.78     

Fe   0.97    

Sc   0.96    

Ta   0.94    

Sm   0.82    

Eu   0.78    

Arabitol    0.90   

Glucose    0.86   
Manitol    0.75   

Levoglucosano     0.82  

Galactosano     0.76  

Mannosano    0.44 0.67  

Tartárico 0.51    0.54  

NO3-i    -0.28 0.54 0.33

NH4-i      0.83

SO4-i 0.33 0.32    0.82

BC  -0.37 0.44   0.45

 

Tabela 4-13  Contribuição mássica de cada factor 
obtido pela ACP para a fracção fina do aerossol. K 
representa as fontes não identificadas pela análise 

Fontes Contribuição mássica (%)

K -17,1

1 -3,0

2 84,1

3 0,4

4 20,2

5 -2,2

6 15,7

Total 98,0  
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A queima de biomassa e o solo apresentam também contribuições fracas para a massa 
total de partículas. 

 

Da Figura 4-9 e das tabelas anteriores, observa-se que as fontes que apresentam maior 
contribuição para o aerossol atmosférico nos Açores durante todo o período de amostragem 
foram o sal marinho e as biopartículas. O facto de o factor 4 apresentar uma contribuição 
tão elevada poderá dever-se a transporte por massas de ar provenientes da América do 
Norte, Europa e África. 

Comparando agora estes resultados com os resultados obtidos anteriormente (ver 
Tabela 4-15), para os Açores, mas sem os dados do ITN, verifica-se que a introdução dos 
dados da análise elementar trouxe um aumento significativo da contribuição relativa de 
fontes não identificadas (-3.6% para 17.1%) e levou a uma considerável diminuição da 
contribuição do factor relacionado com a queima de biomassa (de 12% para -2.2%), o que 
leva a crer que a introdução destas variáveis traz algumas reticências no que respeita à 
analise. Para uma mais fácil comparação, pode ser consultada a Tabela 4-15, que se 
encontra no final do presente Capítulo. 

O factor relacionado com o sal marinho, continua, no entanto, a ser a fonte identificada 
como principal. 
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Figura 4-9  Variação da contribuição percentual de cada fonte identificada para a massa total de 
PM2.5 nos Açores, com dados do ITN 
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Foi também realizada uma análise para a matriz dos Açores com os dados do ITN e 
dados meteorológicos, que apenas veio comprovar, da mesma forma que as matrizes 
anteriores com dados meteorológicos, as possíveis origens das fontes, e que se apresenta de 
seguida: 

 

Uma vez mais a temperatura média encontra-se ligeiramente anti-correlacionada com o 
aerossol marinho e com a queima de biomassa. Encontra-se também correlacionada com o 
aerossol secundário orgânico, significando que a contribuição desta fonte aumenta com a 
temperatura média. 

 

4.2 RESULTADOS DA FPM 

Relativamente à análise por ACP, na análise por FPM apenas não foi utilizado o 
210Pb, pois o seu valor limite de detecção não era conhecido, não podendo dessa forma ser 
utilizado no modelo. A análise foi feita utilizado o mesmo número de factores que na ACP. 
 

Tabela 4-14  Resultados da análise de componentes principais com Rotação Varimax normalizada, 
aplicada às concentrações obtidas para os açúcares, ácidos dicarboxílicos, iões solúveis em água, OC, BC, 
210Pb e às variáveis meteorológicas. Indicados apenas os coeficientes de ponderação cujo valor absoluto é 
maior ou igual a 0.25, encontrando-se assinalados a negrito os coeficientes de ponderação maiores ou 
iguais a 0.65. –i: ião 

1 2 3 4 5 6

Sec. org. Sal 

marinho

Solo Queima de 

biomassa

Biopartículas Sec. inorg.

Málico 0.93      

Glutárico 0.93      

Oxálico 0.89      

Sucínico 0.88      

Malónico 0.87      

OC 0.81      

Tartárico 0.65   0.33  -0.35

Na-i  0.97     

Cl-i  0.97     

Mg-i  0.96     

K-i 0.29 0.91     

Ca-i  0.78     

BC  -0.54 0.45    

Fe   0.97    

Sc   0.96    

Ta   0.96    

Sm   0.83    

Eu   0.80    

Galactosano    0.80 0.32  

Manosano    0.75 0.44  

Levoglucosano    0.67  -0.28

NO3-i    0.53 -0.29  

Arabitol    0.29 0.86  

Manitol     0.82  

Glucose     0.76  

NH4-i      0.87

SO4-i 0.28 0.30    0.84

Humidade média  0.30     

Intensidade média do vento    0.59 -0.36  
Temperatura média 0.43 -0.28  -0.47 0.36   
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4.2.1 AÇORES SEM ITN 

Foram obtidos 5 factores, cujas características podem ser observadas de seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se uma forte relação entre este factor e as possíveis fontes “queima de 
biomassa” e “biopartículas”, devido à elevada percentagem com que os açúcares 
levoglucosano, manosano, galactosano, manitol, glucose e arabitol contribuem para este 
factor. No gráfico inferior da figura encontra-se a variação ao longo do tempo deste factor 
e verifica-se que a contribuição deste factor é razoavelmente constante ao longo do período 
de amostragem.  

O facto de as duas fontes se encontrarem juntas num mesmo factor e de não 
apresentar sazonalidade, poderá estar relacionado com o transporte de aerossol primário 
pelas massas de ar com origem continental, que, ao atingirem os Açores, levam a que estas 
duas possíveis fontes, se manifestem num mesmo factor e não apresentem variação nas 
suas contribuições ao longo do tempo. Neste caso, o transporte de aerossol primário seria, 
então, preponderante às fontes. 

 

 

 
Figura 4-10  Representação da contribuição do factor 1 para o aerossol atmosférico 
Açoreano (gráfico superior) e da sua variação temporal (gráfico inferior), obtida pelo 
método FPM.  
Gráfico inferior: 1-11, 25-45 e 67-77 são meses de Verão 
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O factor 2 encontra-se relacionado com os iões NH4
+ e SO4

2-, relacionando-se, por 
isso, com o aerossol secundário inorgânico. É possível verificar a variação da sua 
contribuição para o aerossol total o longo do tempo, sendo esta superior nos meses mais 
quentes. Segundo Castro (1997), este facto é explicado pelo facto de, nos períodos quentes, 
o NH4

+ resultar essencialmente da neutralização da amónia por compostos de enxofre, 
encontrando-se, por isso, sob a forma de (NH4)2SO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-12  Representação da contribuição do factor 3 para o aerossol 
atmosférico Açoreano (gráfico superior) e da sua variação temporal (gráfico 
inferior), obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1-11, 25-45 e 67-77 são meses de Verão 
 

 
Figura 4-11  Representação da contribuição do factor 2 para o aerossol atmosférico 
Açoreano (gráfico superior) e da sua variação temporal (gráfico inferior), obtida 
pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1-11, 25-45 e 67-77 são meses de Verão 
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 O terceiro factor, pela sazonalidade que apresenta (maior contribuição nos meses 
mais frios) e pelas elevadas contribuições dos iões Cl-, Na+, K+ e Mg2+, relaciona-se, de 
forma clara, com o sal marinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 O factor 4, que apresenta uma contribuição para o aerossol total nos meses mais 
quentes, relaciona-se com o aerossol secundário orgânico, devido às elevadas contribuições 
dos ácidos dicarboxílicos e do carbono orgânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-13  Representação da contribuição do factor 4 para o aerossol 
atmosférico Açoreano (gráfico superior) e da sua variação temporal (gráfico 
inferior), obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1-11, 25-45 e 67-77 são meses de Verão 

 
Figura 4-14  Representação da contribuição do factor 5 para o aerossol 
atmosférico Açoreano (gráfico superior) e da sua variação temporal 
(gráfico inferior), obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1-11, 25-45 e 67-77 são meses de Verão 



 RESULTADOS  

 

4-21 
 

 Finalmente, o factor 5, que apresenta pouca sazonalidade, tem como principais 
contribuintes os iões NO3

- e SO4
2- e o carbono negro. Apresenta também contribuições na 

ordem dos 10-30% de potássio, magnésio e sódio, que se relacionam sobretudo com o 
aerossol marinho. Poderá ter sucedido uma substituição do ião Cl- pelos iões nitrato e 
sulfato, que, de acordo com Kerminen et al. (1998),  Mouri et al. (1999), Ro et al. (2001) e 
Li et al. (2003), são frequentemente os compostos mais importantes que substituem o 
cloreto. Este factor, relacionar-se-à portanto, com um aerossol marinho mais antigo, uma 
vez que já houve a depleção do cloreto. 

 Para uma mais fácil visualização dos resultados obtidos, por favor consultar Tabela 
4-15, que se encontra no fim do Capítulo 4. 

 

4.2.2 AÇORES COM ITN 

A introdução dos dados do ITN forneceu os seguintes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devido à sua sazonalidade (maior contribuição nos meses mais quentes), o primeiro 
factor fornecido pela análise, apresenta maiores contribuições de potássio e de ácido 
sucínico que, de acordo com Rogge et al. (1998) e com Legrand et al. (2007) já foram 
associados à queima de biomassa; o ácido sucínico em particular, foi associado por Rogge 
et al. (1998) à queima de madeira de carvalho. Este factor aparenta, portanto, estar 

 
Figura 4-15  Representação da contribuição do factor 1 para o aerossol atmosférico 
Açoreano (gráfico superior) e da sua variação temporal (gráfico inferior), obtida 
pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1-11, 25-45 e 67-77 são meses de Verão 
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relacionado com um tipo de queima de biomassa diferente da que até agora foi 
identificada, e que será a queima de biomassa de Verão (incêndios florestais).  

É de ressaltar, no entanto, que os traçadores comuns de queima de biomassa 
(levoglucosano, galactosano e manosano) apresentam contribuição nula para este factor, o 
que não seria de esperar num factor relacionado com esta fonte. Assumindo que, de facto 
este factor se encontra relacionado com a queima de biomassa, poderá acontecer que os 
traçadores comuns não sejam emitidos em quantidades tão grandes por incêndios florestais 
como pela queima de madeira em lareiras residenciais (onde foram principalmente 
estudados, até ao presente). Há ainda uma outra possibilidade que é a de estes elementos 
traçadores serem emitidos em quantidades apreciáveis nos incêndios florestais, mas serem 
modificados nos penachos; já foi demonstrado por Holmes e Petrucci (2006, 2007) que o 
levoglucosano participa em reacções de polimerização. A localização remota dos Açores 
favorece esta segunda possibilidade. 

De facto, sendo as condições, tanto na queima como no pós-queima, nas lareiras 
residenciais, em incêndios florestais ou em fogueiras agrícolas diferentes, não é 
improvável que existam assinaturas químicas diferentes pelos vários tipos de queima de 
madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-16  Representação da contribuição do factor 2 para o aerossol atmosférico 
Açoreano (gráfico superior) e da sua variação temporal (gráfico inferior), obtida 
pelo método FPM 
Gráfico inferior: 1-11, 25-45 e 67-77 são meses de Verão 
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O factor 2, encontra-se claramente relacionado com o aerossol secundário orgânico, 
uma vez que apresenta contribuições elevadas de ácidos dicarboxílicos e de carbono 
orgânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O factor 3, por sua vez, encontra-se relacionado com a queima de biomassa e com 
as biopartículas (elevadas concentrações de açúcares e de carbono negro), não 
apresentando sazonalidade relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-17  Representação da contribuição do factor 3 para o aerossol 
atmosférico Açoreano (gráfico superior) e da sua variação temporal (gráfico 
inferior), obtida pelo método FPM 
Gráfico inferior: 1-11, 25-45 e 67-77 são meses de Verão 
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 O factor 4 com a introdução dos dados do ITN, relaciona-se maioritariamente com 
o aerossol marinho modificado, pois tem como principais contribuintes os iões NO3

- e 
SO4

2- e o carbono negro. Apresenta também contribuições, embora inferiores, de 
magnésio, sódio e cálcio que se relacionam sobretudo, com o aerossol marinho, da mesma 
forma que o factor 5 para a análise dos dados dos Açores sem os dados do ITN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-18 Representação da contribuição do factor 4 para o aerossol atmosférico 
Açoreano (gráfico superior) e da sua variação temporal (gráfico inferior), obtida 
pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1-11, 25-45 e 67-77 são meses de Verão 
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 Este factor (5), relaciona-se sobretudo com o aerossol secundário inorgânico, mais 
concretamente, com o sulfato de amónia. Uma vez mais, vai de acordo com o sugerido por 
Castro (1997) por apresentar maiores contribuições para o aerossol total nos meses mais 
quentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4-20  Representação da contribuição do factor 6 para o aerossol atmosférico 
Açoreano (gráfico superior) e da sua variação temporal (gráfico inferior), obtida pelo 
método FPM. 
Gráfico inferior: 1-11, 25-45 e 67-77 são meses de Verão 

 

 
Figura 4-19  Representação da contribuição do factor 5 para o aerossol atmosférico 
Açoreano (gráfico superior) e da sua variação temporal (gráfico inferior), obtida pelo 
método FPM. 
Gráfico inferior: 1-11, 25-45 e 67-77 são meses de Verão 
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 O último factor fornecido pela análise, e que apresenta uma contribuição para o 
aerossol total superior nos meses de Inverno, encontra-se relacionado com o sal marinho 
fresco, identificado pela presença dos iões cloreto, sódio, potássio, magnésio e cálcio. 

 Fazendo agora uma comparação entre os resultados da análise sem e com os dados 
do ITN verifica-se que a introdução destes dados introduziu também um novo factor e que 
estará relacionado com a queima de biomassa de Verão, como já foi analisado.  

 Comparando agora os resultados obtidos com a introdução dos dados do ITN na 
FPM e na ACP, observa-se que a ACP permitiu a identificação de um factor que se 
encontrará relacionado com o solo, e que o mesmo não aconteceu com a análise por FPM. 
Isto poderá dever-se ao facto de terem sido eliminados muitos dos elementos do ITN para 
as análises e de esses mesmos elementos apresentarem uma grande incerteza associada a 
eles, o que fez com que tivessem menos peso na análise por FPM. 

 

4.2.3 AVEIRO 

 Os resultados obtidos apresentam-se de seguida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-21  Representação da contribuição do factor 1 para o aerossol atmosférico 
de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal (gráfico inferior), obtida pelo 
método FPM. 
Gráfico inferior: 1-13, 41-66 e 93-103 são meses de Verão 
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 O primeiro factor obtido para Aveiro, apresenta maiores contribuições nos meses 
mais frios do ano, e encontra-se relacionado com a queima de biomassa identificada pela 
presença maioritária de levoglucosano, manosano e galactosano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O factor 2 apresenta também maiores contribuições para o aerossol total nos meses 
de Inverno, e o facto de ter percentagens superiores de Cl-, Na+ e Mg2+ relaciona-o com o 
aerossol marinho fresco. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4-22  Representação da contribuição do factor 2 para o aerossol atmosférico 
de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal (gráfico inferior), obtida pelo 
método FPM. 
Gráfico inferior: 1-13, 41-66 e 93-103 são meses de Verão 

 



 RESULTADOS  

 

4-28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As elevadas contribuições dos iões SO4
2- e NH4

+ e dos ácidos dicarboxílicos 
relacionam este factor com o aerossol secundário orgânico e inorgânico e o facto da 
contribuição do carbono negro e orgânico para este factor ser apenas na ordem dos 20%, 
indica que o aerossol secundário será de longa distância. Este factor apresenta uma ligeira 
sazonalidade, sendo a sua contribuição para o aerossol atmosférico total superior nos 
meses mais quentes do ano, provavelmente devido à contribuição superior de sulfato e de 
nitrato, que se formam preferencialmente nesses meses (Castro, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-23  Representação da contribuição do factor 3 para o aerossol 
atmosférico de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal (gráfico 
inferior), obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1-13, 41-66 e 93-103 são meses de Verão 
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O último factor fornecido pela FMP para Aveiro poderá ser relacionado com as 
biopartículas, pelas elevadas percentagens de arabitol e manitol, magnésio e de cálcio . 

 Os resultados obtidos para Aveiro pela FPM não diferem muito dos obtidos pela 
ACP, uma vez que a identificação de fontes resultou semelhante com os dois métodos. Da 
mesma forma que para a ACP, foi também feita uma separação entre meses de Verão e de 
Inverno (utilizando as mesmas datas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-24  Representação da contribuição do factor 4 para o aerossol atmosférico de 
Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal (gráfico inferior), obtida pelo 
método FPM. 
Gráfico inferior: 1-13, 41-66 e 93-103 são meses de Verão 
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1. Verão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro factor para os meses de Verão em Aveiro, identificado pela FPM, 
encontra-se relacionado com o aerossol secundário inorgânico, mais concretamente com o 
sulfato de amónia. É possível observar a sua contribuição elevada durante a maioria dos 
meses de Verão, tal como seria expectável, dado que nos períodos quentes o amonião se 
encontra sob a forma de sulfato de amónia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-25 Representação da contribuição do factor 1 para o aerossol 
atmosférico de Verão de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal 
(gráfico inferior), obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1 e 27-Julho; 10 e 36-Setembro 
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O factor 2, encontra-se relacionado, sobretudo com o ião cloreto, com os açúcares 

levoglucosano, manosano e galactosano e com o nitrato. Indica que poderá estar 
relacionado com a queima de biomassa, porque, analisando o gráfico inferior, verifica-se 
que este factor tem uma contribuição maior para o aerossol total nos meses que se 
aproximam mais dos meses de Inverno (Outono e Primavera). O facto de não apresentar 
nenhuma contribuição de K, poderá indicar que a contribuição deste elemento se encontra 
maioritariamente associada ao aerossol marinho, não se manifestando, desta forma, neste 
factor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 4-27  Representação da contribuição do factor 3 para o aerossol 
atmosférico de Verão de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal 
(gráfico inferior), obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1 e 27-Julho; 10 e 36-Setembro 
 

 
Figura 4-26  Representação da contribuição do factor 2 para o aerossol 
atmosférico de Verão de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal 
(gráfico inferior), obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1 e 27-Julho; 10 e 36-Setembro 
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O factor 3, apresenta elevadas contribuições de Na+, Mg2+, Ca2+, manitol, arabitol e 
glucose, podendo estar relacionado com o solo ou com sal marinho modificado. O facto de 
a análise ser apenas para os meses de Verão (logo é de esperar que haja uma menor 
contribuição do sal marinho para o aerossol total) e de haver baixas contribuições de 
nitrato e de sulfato neste factor, indica que o solo será a fonte mais provável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido às elevadas contribuições de ácidos dicarboxílicos e de carbono orgânico, 
este 4º factor relaciona-se de forma clara, com o aerossol secundário orgânico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4-28  Representação da contribuição do factor 4 para o aerossol 
atmosférico de Verão de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal 
(gráfico inferior), obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1 e 27-Julho; 10 e 36-Setembro 
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O 5º factor para os meses de Verão, que apesar de tudo, apresenta maiores 
contribuições para o aerossol total nos meses de Setembro e Março/Abril, que são meses 
maios frios (Outono e Primavera), e devido também às contribuições que apresenta de 
levoglucosano, manosano e galactosano, estará provavelmente relacionado com a queima 
de biomassa. Por outro lado apresenta também contribuições significativas de arabitol, 
manitol, glucose e carbono orgânico, o que também o faz estar relacionado com as 
biopartículas. 

 
Este factor apresenta uma sazonalidade semelhante ao primeiro factor obtido para a 

análise total em Aveiro, não apresentando, no entanto, a contribuição do ião cloreto. Em 
vez do ião, apresenta maiores contribuições dos açúcares traçadores das biopartículas. 
 

Figura 4-29  Representação da contribuição do factor 5 para o aerossol atmosférico 
de Verão de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal (gráfico inferior), 
obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1 e 27-Julho; 10 e 36-Setembro 
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 O último factor para os meses de Verão, demonstra contribuições desse mesmo 
factor na ordem dos 50% para o nitrato e oxálico total. Kawamura e Kaplan (1987) e 
Grosjean (1989) propuseram que o ácido oxálico pode ter como fonte os veículos 
automóveis, e Chebbi e Carlier (1996) sugerem ainda que este é emitido directamente para 
a atmosfera. Por outro lado, a elevada correlação entre o tráfego automóvel com o NO3

- foi 
igualmente observada, na fracção fina, por Pio et al. (1996) e por Harrison et al. (1997), 
indicando que este componente secundário resulta das emissões dos escapes de automóveis 
e, que nesta fracção granulométrica, a sua formação ocorre rapidamente mediante 
determinadas condições meteorológicas. Este factor poderá então encontrar-se relacionado 
com o tráfego automóvel. 

Da análise de Verão, verifica-se que o factor que se relacionaria com o sal marinho 
não se manifesta, o que seria de esperar. A análise forneceu três factores que 
aparentemente se relacionam com o aerossol secundário e dois factores possivelmente 
relacionados com a queima de biomassa, o que levanta algumas questões. Os factores que 
apresentaram estar relacionados com a queima de biomassa podem ser, possivelmente, 
atribuídos a vários tipos de fogueiras agrícolas (que ocorrem maioritariamente na 
Primavera e no Outono, o que fará mais sentido do que os incêndios). De facto, o factor 2 
apresenta uma grande contribuição do ião cloreto, que, segundo Hays et al. (2005), é 
emitido pela queima de trigo. Ainda o facto de o local de amostragem em Aveiro se situar 
numa zona de cultivo agrícola, indica que o factor 2 poderá estar mesmo relacionado com 
queima de biomassa agrícola. 

 

 
Figura 4-30  Representação da contribuição do factor 6 para o aerossol atmosférico de 
Verão de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal (gráfico inferior), obtida 
pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1 e 27-Julho; 10 e 36-Setembro 



 RESULTADOS  

 

4-35 
 

2. Inverno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro factor para os meses mais frios apresenta contribuições na ordem dos 
70% de sódio e magnésio, e cerca de 40% de cálcio. Poderá estar relacionado com o solo. 
Uma outra possibilidade seria também este factor estar relacionado com uma fracção 
envelhecida do sal marinho, mas provavelmente seriam necessárias maiores contribuições 
de nitrato e de sulfato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-31 Representação da contribuição do factor 1 para o aerossol atmosférico de 
Inverno de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal (gráfico inferior), obtida 
pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1 e 27-Outubro; 18 e 45-Fevereiro 
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O segundo factor para o Inverno, demonstra claramente estar relacionado com a 
queima de biomassa, por apresentar contribuições elevadas de levoglucosano, manosano e 
galactosano. Este factor, que não surgiu na análise realizada para os meses de Verão, 
demonstra uma vez mais a relação existente entre os meses mais frios e a queima de 
biomassa. 

 Uma vez mais as baixas percentagens de Cl-, arabitol e manitol vêm confirmar as 
diferenças existentes entre os vários tipos de queima de biomassa já anteriormente 
identificados (Aveiro – Verão e Açores). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-32  Representação da contribuição do factor 2 para o aerossol 
atmosférico de Inverno de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal 
(gráfico inferior), obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1 e 27-Outubro; 18 e 45-Fevereiro 
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 O factor 3, apresenta elevadas contribuições dos açúcares arabitol e manitol, que 
são traçadores de biopartículas, como já foi referido. De facto, pela análise do gráfico 
inferior, é possível observar que a época em que este factor mais contribui para o aerossol 
total é na Primavera, o que vem, comprovar a relação deste factor com fontes de 
biopartículas, pois é nessa altura que ocorre a polinização e a libertação de esporos por 
parte da maioria das plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 4-34  Representação da contribuição do factor 4 para o aerossol 
atmosférico de Inverno de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação 
sazonal (gráfico inferior), obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1 e 27-Outubro; 18 e 45-Fevereiro 

 
Figura 4-33  Representação da contribuição do factor 3 para o aerossol 
atmosférico de Inverno de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal 
(gráfico inferior), obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1 e 27-Outubro; 18 e 45-Fevereiro 



 RESULTADOS  

 

4-38 
 

O 4º factor relaciona-se com o aerossol secundário orgânico e inorgânico, pois 
apresenta contribuições na ordem dos 50% de ácidos dicarboxílicos, de sulfato e nitrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por fim, o 5º e último factor apenas apresenta uma grande contribuição do ião 
cloreto, e uma contribuição também não desprezável de sódio e magnésio que o relaciona 
com o sal marinho. 

Comparando agora os resultados obtidos nos meses quentes de Verão e nos meses frios 
de Inverno, verifica-se que a fonte “tráfego automóvel” desaparece, tal como sucedeu na 
ACP, no Inverno, e surge a fonte “sal marinho fresco”. Uma vez mais se pode relacionar o 
facto de a fonte “sal marinho fresco” ter uma contribuição superior nos meses frios, dando, 
desta forma, menor importância relativa da fonte “tráfego automóvel” no conjunto total de 
fontes para os meses de Inverno.  

 

 

Figura 4-35  Representação da contribuição do factor 5 para o aerossol atmosférico 
de Inverno de Aveiro (gráfico superior) e da sua variação sazonal (gráfico inferior), 
obtida pelo método FPM. 
Gráfico inferior: 1 e 27-Outubro; 18 e 45-Fevereiro 
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Tabela 4-15  Tabela-síntese de resultados 

 

Sec. org.  -4.4 Queima de biomassa+biopartículas

Sal marinho fresco 62.8 Sec. inorg.

Queima de biomassa 12.0 Sal marinho fresco

Biopartículas 12.1 Sec. org.

Sec. inorg. 21.4 Sal marinho modificado

Não ident. 3.6

Sec. org.  -3.0 Queima de biomassa florestal

Sal marinho fresco 84.1 Sec. org.

Solo 0.4 Queima de biomassa+biopartículas

Biopartículas 20.2 Sal marinho modificado

Queima de biomassa  -2.2 Sec. inorg.

Sec. inorg. 15.7 Sal marinho fresco

Não ident.  -17.1

Sec. org. e inorg. 49.1 Queima de biomassa

Queima de biomassa 29.9 Sal marinho fresco

Sal marinho fresco  -1.2 Sec. org. e inorg.

Biopartículas  -6.3 Biopartículas

Não ident. 28.5

Sec. org. e inorg. 55.9 Sec. inorg.

Queima de biomassa 2.4 Queima de biomassa 

Biopartículas  -1.1 Solo

Sal marinho fresco  -3.9 Sec. org.

Tráfego automóvel 12.1 Queima de biomassa+biopartículas

Solo 1.1 Tráfego automóvel

Não ident. 34.7

Sec. org. e inorg. 37.9 Solo

Queima de biomassa 52.5 Queima de biomassa

Sal marinho fresco 5.0 Biopartículas

Biopartículas  -10.4 Sec. org. e inorg.

Solo  -0.4 Sal marinho fresco

Não ident. 15.2

AÇORES

Inverno

AVEIRO

Sem ITN

Com ITN

Verão

Total

ACP

Contribuição 

mássica (%)
Fontes Fontes

FPM
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5 Conclusões 

 
 Relativamente à análise por ACP, a análise por FPM, para os mesmos compostos, 
não obteve sempre os mesmos resultados. Teve uma maior resolução na separação dentro 
do mesmo tipo de fonte, como por exemplo, resultados que indicam uma possível 
separação dentro da mesma fonte, devida à sazonalidade dos compostos que a constituem, 
como por exemplo, o caso da queima de biomassa, identificada pelos açúcares 
levoglucosano manosano e galactosano, que apresenta uma variação sazonal, sendo mais 
intensa nas alturas mais frias do ano, e a queima de biomassa identificada pelo potássio e 
pelo ácido sucínico, que apresenta maior contribuição para o aerossol atmosférico no fim 
da Primavera, demonstrando que a sua proveniência não virá da queima de biomassa 
residencial, mas provavelmente de queimas florestais ou de outros tipos de queimas 
exteriores. Isto tanto aconteceu para os Açores como para Aveiro.   

Para os dois locais, na análise por FPM, ocorreu também a divisão do factor sal 
marinho em duas fracções, encontrando-se uma mais relacionada com o aerossol marinho 
de Inverno (fresco) e outra com o de Verão (modificado). 

Relativamente aos factores que se relacionaram com o tráfego automóvel, verifica-
se que apenas surgem no Verão, em Aveiro. Uma vez que o tráfego é uma fonte 
relativamente constante ao longo do ano, o facto de não ser relacionada com nenhum factor 
nos meses de Inverno, demonstra algumas lacunas por parte das análises, que podem ser 
explicadas pelo facto de da menor importância relativa que esta fonte adquire no conjunto 
total de fontes para os meses mais frios. 
 Os dois programas apresentam algumas diferenças no que respeita ao tratamento de 
dados, e o utilizador tem que ser mais cuidadoso na análise por FPM, uma vez que, 
havendo a possibilidade de seleccionar melhor os dados de entrada, quer através do seu 
ruído, que através das incertezas associadas aos compostos a analisar, poderão estar a ser 
introduzidos pequenos erros que vão influenciar os resultados. Este controlo também 
permite uma redução de erros na FPM em relação à ACP. Tudo depende do modo de 
operação. 
 A ACP demonstrou ser mais abrangente em termos de resultados, uma vez que 
fontes identificadas por este método, não o foram pelo método da FPM, apesar de este 
último método nos fornecer uma descrição mais detalhada da composição de cada possível 
fonte.  
 A introdução de outros elementos traçadores para este tipo de análise, será uma 
mais valia na futura identificação de fontes. 
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