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Introdução 

Os aerossóis originam-se de fontes naturais e 

antropogênicas e contribuem para mudanças 

climáticas modificando as propriedades físicas e 

radiativas das nuvens e os processos de 

precipitação. Entre os componentes químicos dos 

aerossóis destaca-se a fração orgânico-nitrogenada, 

em especial aminoácidos e aminas, por participar da 

formação de núcleos de condensação das nuvens 

(NCN). Apesar de sua importância, há pouca 

informação sobre a especificidade dos AA e de 

como afetam a atividade de NCN.
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Este trabalho focaliza a determinação do nível de 

aminoácidos (AA) livres e conjugados, em aerossóis 

coletados no Rio de Janeiro, nas regiões de 

Seropédica, Caxias e Botafogo, de características 

rural, industrial e urbana, respectivamente, sendo 

todas afetadas por ventos de origem marinha. 

Resultados e Discussão 

As amostras foram extraídas em isopropanol-água, 

por ultrasonicação e os extratos foram concentrados 

até a secura sob fluxo de nitrogênio, derivatizados 

por sililação com MTBSTFA a 70°C/20min. Os 

derivados foram analisados em uma coluna Agilent 

DB5-MS, em programação de temperatura, 120°C a 

300°C em cromatógrafo Agilent 6890, com injetor 

tipo “on-column” e acoplado a um espectrômetro de 

massas Agilent 5973. Os analitos foram 

identificados pelos tempos de retenção dos padrões 

respectivos e pelo espectro de massas por 

monitoramento seletivo de íons, sendo usados dois 

íons característicos para cada AA.
2 

O método de análise foi aplicado a 18 padrões de 
AA isoladamente e todos foram detectados. A 
análise de misturas contendo diferentes AA em 
concentrações variadas indicou que glutamina, 
arginina, histidina, lisina e triptofano apresentam 
limitações para detecção, devidas talvez à 
complexidade de suas estruturas, o que requer 
maior investigação do seu comportamento químico.  
A figura 1 indica que Botafogo apresentou o menor 
índice de AA, enquanto Seropédica e Caxias bem 
maior, decorrente provavelmente da liberação 
natural de substâncias das plantas, da atividade de 
insetos e de animais presentes na região rural, em 
conjunto com a liberação resultante da queima de 
combustíveis provenientes das indústrias que 

afetam também a atmosfera de Caxias.  A figura 2 
indica a presença forte de prolina, serina e 
hidroxiprolina nessas duas regiões. O gráfico da 
figura 1 mostra também resultados inesperados, 
como da arginina  em que a sua recuperação nas 
amostras foi maior do que no padrão, o que requer 
revisão dos experimentos.  
 

 
Figura 1. Comparação entre os aminoácidos 
detectados nas amostras coletadas em Seropédica, 
Caxias e Botafogo e os padrões respectivos. 
 

 
Figura 2. Aminoácidos mais abundantes nas 
amostras coletadas em Seropédica e Caxias. 

Conclusões 

O método de análise permitiu a identificação dos AA 

investigados nas amostras coletadas, mas será 

necessário melhorar a técnica de extração e de 

recuperação dos AA envolvidos para obter os 

resultados quantitativos confiáveis que se deseja 

apresentar. 
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