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Introdução 
Os compostos carbonílicos têm recebido atenção 
especial em estudos da poluição do ar por causa de 
seus efeitos, diretos e indiretos, prejudiciais à saúde 
humana. Em atmosferas urbanas, os aldeídos são 
produtos da oxidação fotoquímica de 
hidrocarbonetos ou são emitidos diretamente pela 
queima incompleta de combustíveis e biomassa
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. 

Os mais abundantes são o formaldeído (FA) e o 
acetaldeído (AA). Estes compostos são bastante 
solúveis em água e sua deposição úmida traz 
informações importantes sobre sua concentração na 
atmosfera. Este trabalho visa determinar as 
concentrações de AA e FA nas amostras de água de 
chuva da cidade de Araraquara. 

Resultados e Discussão 
As amostras de água de chuva foram coletadas no 
Instituto de Química de Araraquara – UNESP, no 
período de janeiro a dezembro de 2012.  
As concentrações de AA variaram de 0,065 a 1,06 

µmol L
-1

 e de FA de 0,064 a 1,29 µmol L
-1

 nas 
amostras de água de chuva. Das 21 amostras 
analisadas, 12 amostras apresentaram 
concentrações de AA superiores às concentrações 
de FA. A média ponderada pelo volume (MPV) (n= 
21) de AA e FA foi calculada para a cidade de 
Araraquara (Tab. 1), assim como a MPVsafra (n= 16) 
e a MPVentressafra (n= 5).  

Tabela 1. MPV de acetaldeído (µmol L
-1

), 

formaldeído (µmol L
-1

) e a razão média de FA/AA  
 AA FA FA/AA 

MPV  
0,469 ± 
0,109 

0,421 ± 
0,137 

0,882 ± 
0,558 

MPVsafra 
0,495 ± 
0,146 

0,488 ± 
0,176 

0,930 ± 
0,604 

MPVentressafra 
0,387 ± 
0,137 

0,204 ± 
0,066 

0,728 ± 
0,384 

Em Araraquara observou-se uma variação sazonal 
nas concentrações de FA e AA, sendo o período de 
safra de cana-de-açúcar (abril a novembro) o que 
apresentou a maior concentração tanto de AA como 
de FA. Estes resultados indicam que a queima da 
palha de cana-de-açúcar contribui para o aumento 
da concentração de AA e FA na atmosfera. Outro 
ponto importante é que o baixo valor da razão 
FA/AA é uma característica de emissão veicular 
devido ao uso de etanol como combustível
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locais com alto tráfego de veículos como túneis, esta 
relação pode atingir valores muito baixos. No caso 
de países que não utilizam etanol como combustível 
esta relação é sempre maior que um

2
.  

Em Araraquara a contribuição da emissão de FA e 
AA pela queima de biomassa ficou evidente devido 
às elevadas concentrações encontradas na época 
de safra. Já na entressafra, a razão FA/AA de 0,728 
indica que nesse período as concentrações dessas 
espécies na atmosfera são regidas principalmente 
pelas emissões veiculares.  
Foi observado que tanto a cidade de Los Angeles 
como a região de Galícia apresentaram maiores 
concentrações de FA do que AA (Tabela 2). A 
região de Galícia apresentou uma elevada 
concentração de FA, devido à forte influência 
biogênica, visto que os 9 locais de coleta foram em 
áreas rurais. A cidade de Los Angeles foi 
influenciada por reações fotoquímicas e emissões 
veiculares. A cidade de São Paulo apresentou uma 
elevada concentração de AA e a menor razão 
FA/AA, indicativo da emissão direta de acetaldeído 
provavelmente pela grande frota de veículos leves 
que empregam etanol e gasool como combustível. A 
cidade de Araraquara assemelha-se à cidade de 
São Paulo, porém com uma frota veicular bem 
menor, e consequentemente uma menor 
contribuição de AA. 

Tabela 2. Concentrações médias de acetaldeído 

(µmol L
-1

), formaldeído (µmol L
-1

) e a razão FA/AA 
em amostras de água de chuva de diferentes 
cidades 

Cidades AA FA FA/AA 

Araraquara 0,469 0,421 0,882 

Los Angeles (EUA)
3 

0,65  6,90 10,6 

Galícia (Espanha)
4
 0,130 0,689 5,30 

São Paulo
5
 5,69 0,11 0,0193 

Conclusões 
As concentrações de AA e FA nas amostras de 
chuva de Araraquara decorrem predominantemente 
de atividades como queima da palha da cana-de-
açúcar e tráfego veicular. Ao contrário da emissão 
veicular, a queima de biomassa leva a uma emissão 
de FA proporcionalmente mais elevada que a de AA.  
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