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Introdução 

Em geral, em ambientes urbanos, o ozônio é o 
principal poluente secundário e frequentemente 
responsável por episódios de poluição. A formação 
de ozônio depende da concentração e da 
composição da mistura de compostos orgânicos 
voláteis (COVs), bem como das relações de 
concentração entre os COVs e os óxidos de 
nitrogênio (NOx). Diferentes compostos apresentam 
diferentes reatividades frente aos oxidantes 
fotoquímicos, principalmente o radical hidroxila, e 
diferentes capacidades de formar ozônio. Assim a 
caracterização dos COVs é fundamental para 
estimar o potencial de formação de ozônio no ar 
ambiente de um determinado local. Na cidade do 
Rio de Janeiro, os bairros de Irajá e Bangu, ambos 
localizados na zona norte, são caracterizados por 
apresentarem frequentes violações aos padrões de 
qualidade do ar, sendo os índices de qualidade do 
ar classificados com “Regulares” ou “Inadequados” 
em mais do 50% dos dias do ano. O objetivo deste 
trabalho foi determinar as concentrações de COVs 
(não oxigenados) no bairro de Irajá e estimar a sua 
reatividade e potencial formador de ozônio. 

Resultados e Discussão 

Os COVs foram determinados usando o método 
TO-15 (US EPA). As amostras foram coletadas 
usando canisters (botijões de aço inox 
electropolidos e a sua determinação foi realizada 
utilizando a técnica de cromatografia a gás acoplada 
a espectrometria de massas e termodessorção para 
injeção das amostras (CG-EM-DT). 
Foram coletadas 24 amostras na Praça Nossa 
Senhora da Apresentação (Irajá), entre os dias 18 
de março e 6 de Maio de 2019, no horário de 8:00 
as 12:00 horas.  
Os dez COVs mais abundantes foram isobutano, 
isopentano, n-butano, n-pentano, tolueno, (m+p)-
xileno, n-nonano, n-hexano, dodecano e 1,2,3-
trimetil-benzeno, em resumo 7 alcanos e 3 
aromáticos.  
Posteriormente foram avaliadas a reatividade 
cinética a o potencial de formação (reatividade 
mecanística dos compostos individuais). A 
reatividade cinética foi estimada considerando o 
coeficiente de reação de cada COV com o radical 
hidroxila (kOH).  A reatividade mecanística foi 
avaliada utilizando os coeficientes de reatividade 
MIR, MOIR e EBIR estimados por Carter.2 Os 

coeficientes MIR correspondem a cenários com 
altas concentrações de NOx, geralmente locais com 
alto trânsito veicular e relações COVs/NOx baixas. A 
escala MOIR corresponde a situações 
intermediárias e a escala EBIR a locais com 
relativamente maiores concentrações do COVs. O 
bairro de Irajá corresponde, em geral, a uma 
situação intermediária. Para simplicidade, os 
compostos foram agrupados (alcanos, alquenos, 
aromáticos e isopreno) e suas abundancias 
mássicas e reatividade comparadas, tal como 
mostrado na Figura 1. 
 
Figura 1. Abundância mássica, reatividade cinética 
e reatividade mecanistica (MIR, MOIR e EBIR) dos 
COVs determinados no horário de 8:00 as 12 horas. 
 

 
 
Os 15 compostos mais abundantes representam 
61% da massa total. Dos 15 compostos mais 
reativos (cinética e mecanísticamente), 9 estão em 
todos os grupos, sendo 6 aromáticos, 2 alquenos e 
o isopreno, e representam 70% da reatividade total.  
 

Conclusões 

Os alcanos correspondem a 58% da massa total de 

COVs, porém sua reatividade cinética (26% do total) 

é baixa em comparação com a dos compostos 

aromáticos e alquenos. O isopreno, mesmo sendo 

um composto minoritário, contribui apreciavelmente 

à formação de ozônio, assim como alquenos e 

aromáticos.    
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