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RESUMO 

 

O ozônio (O3) é um gás reativo, com propriedades oxidantes, e atua de forma 

significativa nas reações químicas atmosféricas. O O3 formado na troposfera, em contraste com 

aquele formado em camadas mais altas, constitui-se um poluente quando está presente em 

concentrações elevadas. Nesses casos, o O3 pode ser nocivo à vida em geral e a diversos 

materiais, fato que justifica sua regulamentação no Brasil e em diversos países. A ausência de 

estudos sobre o ozônio na atmosfera da cidade de Manaus motivou o desenvolvimento deste 

projeto. O objetivo deste trabalho foi determinar as concentrações de O3 no campus senador 

Arthur Virgilio Filho da Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, nos meses de agosto 

a novembro de 2011 e de janeiro a abril de 2012. Baseando-se na reação de oxidação do 

corante índigo blue pela molécula de ozônio, determinou-se a concentração desse gás por 

método espectrofotométrico, utilizando filtros de celulose impregnados com o corante, o qual 

sofre descoramento após degradação pelo O3. Os resultados obtidos mostraram baixa 

concentração de O3 no local estudado, em comparação a outras cidades brasileiras. A média 

de concentração foi de 13,9 ± 12, 28 ppbv tendo alcançado um valor máximo de 38,4 ppbv 

obtido no dia 12 de março de 2012. Não foi observada nenhuma ultrapassagem dos valores 

limites estabelecidos pela legislação. Os níveis de O3 foram maiores no período seco e 

apresentaram elevada variação sazonal, indicando que a sua formação e a sua remoção da 

atmosfera são relativamente rápidas. A presença de O3 na atmosfera depende não somente da 

sua reatividade, mas também da disponibilidade das moléculas precursoras (NOx e compostos 

orgânicos voláteis) e das condições meteorológicas locais. A variação da concentração de O3 

neste estudo mostrou-se proporcional à incidência da radiação solar e aumento de 

temperatura. Esses foram os principais fatores atribuídos à baixa concentração de O3 no 

campus da UFAM em Manaus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tempo e o clima têm profundas influências sobre a vida na Terra. Eles são parte das 

experiências diárias dos seres humanos e são essenciais para a saúde, produção de alimentos 

e bem-estar. (IPCC, 2001). Atividades humanas que resultam em emissões de gases de efeito 

estufa ou mudança no uso das terras, constituem fatores externos que influenciam as variações 

e mudanças climáticas, que podem ser parcialmente previsíveis, particularmente numa escala 

espacial larga, continental e global. A Química da Atmosfera auxilia no entendimento desses 

sistemas, avaliando as emissões dos gases de efeito estufa e outros poluentes. O estudo da 

fase gasosa, particulada e aquosa da atmosfera tem como finalidade identificar fontes de 

poluentes, medir as concentrações dos constituintes, entender as transformações e o 

transporte de espécies químicas e, por fim, estimar os efeitos de modificações da atmosfera 

natural sobre os ecossistemas e sua biota. Contudo, a habilidade de previsão, atualmente, é 

limitada por não ser possível prever com exatidão mudanças na população, na economia, no 

desenvolvimento tecnológico e outras características relevantes a futuras atividades humanas 

(IPCC, 2001). Essas mudanças podem causar impacto na qualidade do ar. Dentre os 

poluentes, o ozônio troposférico é um dos que mais contribuem para os baixos índices de 

qualidade do ar nos grandes centros urbanos. O ozônio em concentrações elevadas tem 

grande toxicidade, aumentando os níveis de poluição local e regional. É um poderoso oxidante, 

e como tal, interage com uma ampla faixa de componentes celulares e materiais biológicos. Os 

principais efeitos são a irritações nos olhos e vias respiratórias, diminuição da capacidade 

pulmonar. A exposição a altas concentrações pode provocar a sensação de dor no peito, tosse 

e chiado na respiração. Em termos de vegetação, busca-se o conhecimento da dose mais 

baixa de ozônio capaz de produzir um efeito mensurável, a partir do qual observa-se danos nas 

plantas (CETESB, 2006). 

Este projeto propõe estudar o ozônio presente na atmosfera da UFAM em Manaus no 

campus senador Arthur Virgilio Filho. Pretende-se observar a variação dos níveis de ozônio ao 

longo do dia, bem como em diferentes épocas do ano, atribuir as principais fontes potenciais e 

sumidouros de ozônio na área estudada e relacionar os resultados obtidos com as variações 

climáticas características da região. 

 

 

 

http://ciencia.hsw.uol.com.br/substancias-toxicas.htm
http://ciencia.hsw.uol.com.br/contaminacao-biologica.htm


5 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O ozônio é um gás encontrado em maior quantidade na estratosfera e somente 10% 

está contido na troposfera. (BAIRD, 2002). O O3 estratosférico é formado quando a radiação 

ultravioleta (UV) dissocia o oxigênio molecular em oxigênio atômico (1) o qual reage em 

seguida com outra molécula de O2 (2). O O3 é dissociado ao absorver radiação UV (3), 

protegendo a superfície terrestre desta radiação e evitando, assim, danos às formas de vida e 

contribuindo para o aquecimento global no planeta (MOZETO, 2001). 

O2 + hν  2 O   (1) 

O + O2 + M  O3 + M   (2)  M = N2, O2 

O3 + hν  O2 + O        (3) 

O ozônio troposférico é formado por reações fotoquímicas, especialmente nos grandes 

centros urbanos e em regiões industrializadas, onde ocorre o “smog” fotoquímico, caracterizado 

pela formação de uma neblina de tonalidade amarronzada formada por aerossóis, produtos da 

intensificação de reações químicas atmosféricas. O O3 pode ser considerado um agente 

controlador da composição química e da qualidade do ar, uma vez que a sua ação afeta direta 

e indiretamente a concentração de muitos componentes gasosos atmosféricos (ROCHA et al, 

2004; PITTS e PITTS, 2000). Embora a presença de O3 na atmosfera seja importante para o 

ambiente, na troposfera ele afeta a saúde humana irritando o sistema respiratório, podendo 

causar perda da função dos pulmões, além de agravamento de asma em indivíduos suscetíveis 

a este tipo de enfermidade. Com relação aos impactos ambientais, o ozônio troposférico causa 

danos à vegetação e à agricultura, pois age como inibidor da fotossíntese, provocando também 

lesões em folhas de plantas, além de contribuir para o aquecimento global. (WHO, 2000; 

CAMPOS, 2006). O ozônio é uma substância atmosférica secundária, pois não há fontes 

naturais diretas desse gás. As fontes de O3 na troposfera estão diretamente relacionadas com 

as fontes dos compostos químicos (NOx e COV’s) que reagem para formar o mesmo. A 

formação de O3 ocorre através da fotólise do NO2 (4) e a sua remoção é através da oxidação 

com o óxido nítrico (5): 

     NO2 + hν  NO(g) + O(g)   (4) 

NO + O3  NO2 + O2   (5) 

A concentração de ozônio permanece em equilíbrio, devido ao fato de o NO reagir 

consumindo o O3 formado na reação 2 e recompondo o NO2 consumido na reação 4. Uma 

reação que converta o NO para o NO2 sem consumir a molécula de ozônio pode fazer com que 

este se acumule. A reação de NO com peróxidos resulta na regeneração de NO2: 
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RO2˙ + NO  RO˙ + NO2  (6) 

A formação e o acúmulo do ozônio depende não só de NOx, mas também da presença 

de peróxidos na atmosfera. Esses compostos peróxidos são nela formados como produto da 

reação entre compostos orgânicos voláteis (COV’s) e oxidantes. 

Compostos orgânicos voláteis (COV’s) são largamente emitidos pela vegetação de 

florestas e os processos envolvendo a produção, armazenamento, transporte e queima de 

combustíveis fósseis. Mas em grandes cidades, os COV’s mais emitidos são de origem 

antrópica. Estes compostos desempenham papel importante, alterando o equilíbrio das reações 

(4,5), contribuindo para a formação de NO2, conforme mostram as reações 7 a 9.  

RCHCHR + O  RCH2˙ + RCO˙  (7) 

RCH2˙ + O2  RCH2O2˙   (8) 

RCH2O2 + NO  RCH2O˙ + NO2  (9) 

A presença de COV’s resulta em maior produção de ozônio na troposfera. Isto se deve 

ao fato dos radicais peróxidos formados atuarem como oxidantes de NO, aumentando, desta 

forma, a concentração da molécula de NO2, precursora do ozônio na troposfera. 

Vários métodos físicos, químicos e físico-químicos são utilizados para quantificar o 

ozônio. O método colorimétrico utilizando o corante índigo, desenvolvido por Bader & Hoigné, é 

o método padrão para medida da concentração em experimentos com ozônio. É sensível, 

preciso, seletivo, rápido e baseia-se na oxidação do corante índigo pela molécula de ozônio, 

causando redução na intensidade da cor azul. Neste projeto o corante utilizado é o índigo 

trissulfonato de potássio (C16H7K3N2O11S3) (índigo blue). O ozônio presente no ar reage com a 

molécula do corante quebrando a dupla ligação entre carbonos, resultando no descoramento 

do corante e na formação de produtos incolores. (BADER e HOIGNÉ, 1982, 1982). 

Dada a importância da regulação dos níveis de O3 atmosférico, sua concentração é um 

dos parâmetros utilizados para atribuição da qualidade do ar por agências ambientais 

reguladoras. A concentração máxima recomendada pelo Guia de Qualidade do Ar da 

Organização Mundial de Saúde da Europa é de 100 µg m-3 (WHO, 2005). Agências regulatórias 

estaduais brasileiras como, por exemplo, CETESB (SP) e INEA (RJ), adotam o padrão nacional 

de qualidade do ar determinado pelo CONAMA Nº 03 de 28/06/90 como sendo 160 µg/m³, com 

tempo de amostragem de uma hora, não devendo ser excedido mais que uma vez ao ano 

(CETESB,2009; INEA, 2009). 
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3. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

A coleta do O3 foi feita em Manaus no Campus da UFAM (Setor Sul) entre dois blocos 

(H e J), um local aberto, com passagem de ar frequente e livre das fontes potenciais de 

poluição atmosférica. A maioria das amostragens foram realizadas no período da manhã dos 

meses de agosto à novembro de 2011 (estação seca) e de janeiro a maio de 2012 (estação 

chuvosa). O horário de início das coletas de O3 (10:00) foi aproximadamente o mesmo para 

todas as amostragens. De maneira geral, as condições de tempo não foram muito favoráveis à 

coleta de O3 nos meses iniciais de 2012, devido às chuvas frequentes e à temperaturas mais 

baixas. Para efeitos comparativos, foram feitas amostragens próximo à uma avenida com 

tráfego intenso de veículos, na Associação dos Servidores da Universidade Federal do 

Amazonas (ASSUA), localizada na Av. Gen. Rodrigo Otávio Jordão Ramos no Coroado I, nas 

proximidades da UFAM. 

Para amostragem utilizou-se um corpo de seringa plástica como amostrador e na parte 

inferior deste, foram colocados dois filtros de celulose impregnados com 40 L de solução de 

índigo blue 1 x10-3 M e etilenoglicol (50%) para reagir com o ozônio da atmosfera, por 

amostragem ativa, durante 60 minutos. 

A determinação da concentração de O3 foi feita pelo método espectrofotométrico a partir 

das soluções extraídas dos amostradores nos comprimentos de onda de 250 nm (ultra-violeta) 

e 600 nm (visível). Utilizando sempre o branco de campo, de maneira a compensar a diferença 

dos valores de absorbância da solução de índigo. 

Por sofrer degradação por exposição à luz e oxidação, foi feito um teste de estabilidade 

com cinco soluções diluídas do corante conservadas na ausência de luz e sob refrigeração. A 

curva analítica para a determinação de O3 foi feita com soluções diluídas de índigo blue a partir 

da solução estoque nos comprimentos de onda de 250 nm e 600 nm. A curva apresentou 

coeficiente linear e coeficiente angular satisfatórios (y=0,012792x + 0,001567) e um coeficiente 

de determinação de regressão (r2) próximo de 1,0, (R2=0,999965) indicando grande precisão da 

resposta analítica em função da concentração do analito. 

Com dados meteorológicos fornecidos pelo Laboratório de Instrumentação 

Meteorológica da UEA, localizado em Manaus na Av. Darcy Vargas no Parque Dez, fez-se uma 

comparação da concentração de ozônio com alguns parâmetros importantes (radiação 

incidente, temperatura, umidade, velocidade do vento, direção e precipitação pluviométrica). Os 

dados apresentavam os valores dos parâmetros, correspondentes aos dias em que as 

amostragens foram feitas desde às 00h00min até às 23h50min, em um intervalo de 10 minutos. 

Figura 8. Bomba de vácuo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Concentração de ozônio 

 

A reação que ocorre entre o ozônio e o corante causa alteração da absorção em dois 

comprimentos de onda, sendo um aumento do valor de absorbância em 250 nm e uma redução 

em 600 nm (Figura 1). Isso se deve ao fato de que o cromóforo do índigo absorve na região do 

visível e a sua decomposição após a reação com o O3 reduz a absorbância nessa região 

espectral. Já em 250 nm ocorre aumento do valor de absorbância, pois os dois anéis 

aromáticos do corante absorvem nesse comprimento de onda, e após a reação e quebra da 

molécula do corante em duas espécies os anéis são preservados, um em cada nova molécula 

(FELIX, 2006). Como as medidas na região do visível podem ser afetadas por grupos 

funcionais do cromóforo, os resultados deste trabalho serão apresentados somente em relação 

às medidas obtidas em 250 nm. 

 

Figura 1. Esquema da reação entre o ozônio e o índigo azul. 

 

O valor médio encontrado para a concentração de O3 durante o período de agosto de 

2011 a maio de 2012 foi de 13,9 ± 12,7 ppbv. O elevado valor do desvio padrão indica grande 

variação dos resultados, refletindo condições atmosféricas distintas, em relação à presença de 

O3, em diferentes épocas do ano. Das 33 amostragens feitas durante o período estudado, vinte 

e sete apresentaram valores de concentração abaixo e/ou nulas frente ao limite de detecção do 

método (6 ppbv). Os baixos valores de concentração de O3 foram atribuídos às condições 

meteorológicas que contribuíram para a remoção dos precursores deste gás da atmosfera, 

influenciando sua produção. Dentre eles, destaca-se a ocorrência de chuva, muitas nuvens e 

umidade nos dias de amostragem. O valor máximo de concentração de O3 foi de 38,4 ppbv 

obtido no dia 12 de março de 2012 e foi observado que as concentrações de O3 apresentaram 

maior valor no período da tarde, a partir das 14:00. A presença de maior quantidade dos 

precursores de O3 (NOx e COV’s) nesse período e a maior intensidade de radiação solar no dia 
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da amostragem, tornando o dia ensolarado e quente, formaram as condições propícias à 

produção fotoquímica de O3. 

As três amostragens feitas próximo à fonte de emissão veicular, na ASSUA, foram em 

dias ensolarados e quentes. O resultado obtido no período da tarde (15:30 às 16:30) 

apresentou a maior concentração (8,8 ppbv), devido ao intenso tráfego de veículos e à radiação 

solar. As outras duas amostragens, feitas no período da manhã, apresentaram valores baixos 

de concentração. Esses resultados indicam que, em locais próximos ao tráfego de veículos, a 

formação de O3 é mais efetiva no período da tarde. Contudo, os valores obtidos foram menores 

do que dentro do Campus da UFAM. Como o O3 é uma espécie química secundária na 

atmosfera, sua produção pode ocorrer distante da fonte de emissão de seus precursores, 

devido ao transporte atmosférico. Além disso, o ozônio formado pode ser rapidamente 

consumido pela reação de oxidação de NO a NO2 (reação 5), gases emitidos por combustão 

veicular. Provavelmente essa é a razão dos baixos valores de concentração de O3 encontrados 

neste trabalho próximo ao tráfego de veículos. 

Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo feito na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP). Os valores máximos de concentração de NO e NO2 

ocorreram no período da manhã em estações localizadas próximas a vias de tráfego intenso e 

as concentrações de O3 mais elevadas foram em estações “não veiculares” (CETESB, 2000). 

 

4.2. Aspectos Meteorológicos 

 

As concentrações de ozônio, assim como a dos demais poluentes atmosféricos, são 

altamente influenciadas pelas condições meteorológicas, que determinam suas concentrações 

tanto para um determinado episódio (condição meteorológica do dia), quanto para as 

concentrações médias associadas às variações meteorológicas sazonais (condições 

climáticas) (CETESB, 2000). Assim, a identificação dos principais fatores que afetam o tempo e 

o clima é essencial para o entendimento do comportamento do ozônio na atmosfera. 

A ocorrência de altas concentrações de O3 está relacionada com as trajetórias das 

massas de ar que circulam sobre uma região e que transportam tanto os precursores como o 

ozônio formado na atmosfera através das reações fotoquímicas. Desse modo, é importante 

conhecer a direção e a velocidade do vento que predominam sobre a região. 

É considerada calmaria, quando a velocidade do vento é igual ou menor do que 

0,44m/s; ventos variáveis, quando o vento é muito fraco, menores do que 1m/s (CETESB, 

2000). 
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De acordo com os dados de velocidade do vento fornecidos pelo (CETESB, 2000) 

(figura 1), pode-se observar que a velocidade do vento durante as amostragens foi considerada 

baixa. Sendo 2,06 m/s o maior valor obtido em 5 de outubro de 2011 e 0,47 m/s o valor mais 

baixo obtido no dia 30 de novembro de 2011. A análise dos dados não permite estabelecer 

uma relação padrão entre velocidade do vento e concentração de O3 para o período estudado. 

Este é um parâmetro bastante variável, com possibilidade de ter havido alteração brusca da 

direção do vento ao longo do período de coleta de O3, tornando difícil estabelecer um valor que 

possa ser utilizado como parâmetro para análise dos dados. 

 

 

Figura 2. Valores de concentração de O3 (ppbv) em função da velocidade do vento (m/s) obtidas no período 
de agosto de 2011 a abril de 2012. 

 

Durante as amostragens, a temperatura teve uma média de 30,0 ºC (± 2,13), sendo 

35,3 ºC o maior valor registrado em 9 de setembro de 2012 e 26,2 ºC o mais baixo, registrado 

no dia 22 de agosto de 2011. Pode-se observar pela figura 2 que o aumento de temperatura 

influenciou diretamente na concentração de O3 durante o período de 2011. No entanto, não 

houve uma relação conclusiva quando analisado o período de 2012, pois com o aumento de 

temperatura houve uma constância na concentração de O3 e à temperatura baixa houve um 

aumento na concentração do mesmo. 
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Figura 3. Valores de concentração de O3 (ppbv) em função da temperatura (oC) obtidos no período de agosto 
de 2011 à abril de 2012. 

 

Em estudo feito na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), observou-se que a 

concentração de ozônio aumentava em dias quentes, com a maioria dos episódios de ozônio 

ocorrendo na faixa de temperatura máxima acima de 25º C, com exceção de Mauá, que 

ocorreu na faixa de temperatura acima de 25º C, e umidade relativa mais baixa, devido a 

predominância de ventos quentes e secos (CETESB, 2000). Neste trabalho, os seis valores de 

concentrações de O3 que apresentaram valores acima do limite de detecção ocorreram com a 

umidade relativa variando entre 60% a 63%.  

Na figura 3 são apresentados os valores (acima do limite de detecção) da concentração 

de O3 em função da radiação solar incidente. Observa-se que à medida que os valores de 

radiação solar aumentam têm-se também o aumento das concentrações de ozônio como 

resultado da produção fotoquímica do gás.  
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Figura 3. Valores de concentração de O3 (ppbv) em função da radiação solar incidente (kJm2), obtidos no 
período de agosto de 2012 a abril de 2012. 

 

Em estudos feitos nas cidades de Salvador e Camaçari (Bahia), na região de São José 

do Rio Preto (São Paulo) e no campus central da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) as concentrações de ozônio (13,77 ppbv, 19,28 ppbv e 35,55 ppbv, respectivamente), 

também se mostraram proporcionais ao aumento da radiação solar e ao clima quente e seco 

(CAMPOS, 2006; GARCIA e PLICAS, 2010; POLLI, 2011). 

A ocorrência de precipitação pluviométrica (chuva) indica que a atmosfera está instável 

quimicamente e favorável aos fenômenos de transporte. Estudos evidenciam que boa parte do 

ozônio troposférico e de seus precursores são suscetíveis à adsorção em gotas de água da 

chuva (CARDOSO, 1998). No período estudado, as concentrações de O3 se mostraram 

maiores quando os valores de precipitação pluviométricos foram baixos ou nulos.  

Assim, o comportamento das medidas de ozônio frente a um parâmetro atmosférico 

pode ser sugestionado como uma tendência, porém uma análise efetiva deve envolver os 

vários parâmetros meteorológicos, condições ambientais e concentração dos respectivos 

precursores (NOx e COV’s) no local de amostragem, pois só através desta óptica conjugada se 

poderá determinar qual o fator que está ocasionando aumento ou depreciação das taxas de 

ozônio troposférico. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram os primeiros valores de concentração 

de ozônio na atmosfera da cidade de Manaus. Os níveis encontrados foram baixos em relação 

a outras cidades. O perfil sazonal do ozônio troposférico mostrou um comportamento 

geralmente observado em estudos desse gás, com maiores concentrações no período da seca 

(verão). 

Dos parâmetros meteorológicos analisados, observou-se que como a direção do vento 

sofre muitas alterações, não foi possível estabelecer um valor que possa ser utilizado como 

parâmetro para a análise. Das seis amostragens que apresentaram valores de concentração de 

O3 acima do limite de detecção, foi observado que se mostraram mais proporcionais à 

incidência da radiação solar e aumento de temperatura. Ainda com relação à temperatura, 

observou-se que a maioria dos episódios de ozônio ocorrem em dias quentes, quando a 

temperatura máxima foi de 30º C, e com a umidade relativa entre 60% a 63%. 

Dessa forma, os resultados obtidos até o momento forneceram as primeiras 

informações sobre as concentrações do ozônio troposférico e dos fatores de influenciam a sua 

variação na cidade de Manaus. Pode-se considerar que o conhecimento do processo de 

formação e transporte do ozônio na região ainda demandará tempo, sendo que para obter 

resultados factíveis é necessário uma formar uma base de dados em diferentes locais e épocas 

do ano. 
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