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RESUMO 

 

Nem as áreas de proteção ambiental, nem os locais mais remotos estão protegidos dos transportes 

atmosféricos das emissões urbanas, industriais e da queima de biomassa, responsáveis pelo 

aumento do aporte atmosférico de substâncias acima dos níveis naturais. Assim, este estudo 

apresenta o início de um monitoramento das deposições atmosféricas das formas inorgânicas de N 

e P, dos íons Na+ e K+ e dos metais traços Zn e V, nas vertentes continental e oceânica da Serra 

dos Órgãos, que estão suscetíveis às influências das emissões de áreas urbanas, industriais e de 

queimadas associadas aos padrões de circulação atmosféricas regionais. Paralelamente, o estudo é 

conduzido na vertente oceânica da Serra do Caparaó, no estado do Espírito Santo, área menos 

suscetível a influencias do aporte atmosférico de poluentes, devido a sua maior distância das fontes 

poluidoras. Amostras de precipitação total foram coletadas no período de maio a outubro de 2018. 

O íon PO4
3- foi analisado através do azul de molibdênio; o íon NH4

+ através do método 

espectrofotométrico azul de indofenol; o íon NO2
-  através do método espectrofotométrico de 

diazotação; e o íon NO3
- foi reduzido a NO2

- por uma coluna de Cd/Cu e posteriormente analisado 

por diazotação. Os íons Na+ e K+, bem como os metais traços Zn e V, foram determinados por 

ICP-MS. Embora este trabalho tenha sido realizado em um curto período, seus resultados indicam 

que a vertente oceânica do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, devido a sua localização 

geográfica e a massa de ar que vem do oceano em direção ao interior do continente, atua como 

receptor da poluição gerada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Entretanto, esta poluição 

tem pouca influência na vertente continental, que parece estar mais suscetível aos poluentes 

oriundos da queima de biomassa, especialmente no período de estiagem. O Parque Nacional do 

Caparaó está mais distante que o Parque Nacional da Serra dos Órgãos de centros urbanos e 

industriais, assim como da costa, o que explica, para esta região, os valores mais baixos dos íons 

associados a deposição total. 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: atmosfera, poluição, traçadores, Timol, chuva. 
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ABSTRACT 

 

Neither the environmental protection areas, not even the remotest sites are protected from the 

atmospheric transports of urban and industrial emissions and biomass burning, which are 

responsible for the increasing of the atmospheric input of substances, above the natural levels. 

Thus, this study presents the beginning of a monitoring of the atmospheric depositions of the N 

and P inorganic forms, of the ions Na+ e K+ and the trace metals Zn and V, in the continental and 

oceanic slopes of the Serra dos Órgãos, susceptible to the influences of the emissions of urban and 

industrial areas and fires associated with regional atmospheric circulation patterns. In parallel, the 

study is conducted on the oceanic slope of Serra do Caparaó, in the state of Espírito Santo, this 

area is less susceptible to influences of the atmospheric contribution pollutants, due to its greater 

distance from the polluting sources. Total precipitation samples were collected from May to 

October 2018. The PO4
3- ion was analyzed by blue of molybdenum method; the NH4

+ ion by the 

spectrophotometric method blue of indophenol; the NO2
- ion through the spectrophotometric 

method of diazotization; and the NO3
- ion was reduced to NO2

- by a Cd/Cu column and 

subsequently analyzed by diazotization. Na+ and K+ ions, as well as trace metals Zn and V, were 

determined by ICP-MS. Although this work was carried out in a short period, its results indicate 

that the oceanic side of National Park of Serra dos Órgãos, due to its geographical location and the 

mass of air coming from the ocean towards the interior of the continent, acts as a receiver of the 

pollution generated in the Metropolitan Region of Rio de Janeiro. However, this pollution has little 

influence on the continental slope, which seems to be more susceptible to pollutants from biomass 

burning, especially in the dry season. The National Park of Caparaó is more distant than the 

National Park of Serra dos Órgãos of urban and industrial centers, as well as of the coast, which 

explains, for this region, the lower values of the ions associated with total deposition. 

 

 

 

 

 

Key words: atmosphere, pollution, tracers, Timol, rain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A atmosfera é um modelo fluido onde o ar se movimenta através de gradientes de pressão 

horizontais originados pela diferença de aquecimento na superfície da Terra. O ar se move da 

maior para menor pressão na superfície de rotação da terra e recebe o nome de massas de ar. Áreas 

com uma persistente convergência de massas de ar geralmente estão associadas a formação de 

nuvens e chuvas (JACOB, 1999). 

As gotículas que formam as nuvens têm sua própria composição química e a elas são 

incorporadas substâncias durante a precipitação (DEUSDARÁ et al., 2017). Portanto, a água da 

chuva, de certa maneira, retrata características da massa de ar, ou seja, a composição química da 

chuva é uma combinação da composição química das gotículas e de partículas e gases, solúveis 

em água, que são arrastados com elas durante a precipitação (DE SOUZA et al., 2006).  

As concentrações das espécies químicas na atmosfera (gases e partículas) são controladas 

por quatro tipos de processos (com alguns exemplos entre parênteses): 1) as emissões de fontes 

naturais (atividades vulcânicas) e antrópicas (queima de combustíveis fósseis), 2) as 

transformações (remoção e produção) químicas na atmosfera (oxidação de compostos orgânicos e 

inorgânicos por reação com o radical livre hidroxila), 3) a remoção de gases e partículas da 

atmosfera para superfície por processos físicos (arraste pelas gotas de chuva, sedimentação de 

partículas e dissolução de gases nos oceanos) e 4) a estagnação e os movimentos convectivos e 

advectivos das massas de ar (JACOB, 1999). Nos últimos anos, as atividades humanas têm sido 

responsáveis por alterar a composição química da atmosfera e, consequentemente, influenciar nos 

ciclos biogeoquímicos de diversos elementos (ZHU et al., 2016). 

As deposições atmosféricas são consideradas um dos principais mecanismos de ciclagem 

e redistribuição dos diversos elementos químicos sobre a superfície do planeta. Exercem um papel 

fundamental nos processos biogeoquímicos, portanto seu estudo quantitativo e qualitativo é 

essencial para o entendimento e análise das interferências das atividades antrópicas nos mesmos. 

Podem ser divididas em duas formas mais comuns, a deposição seca e a úmida (RODRIGUES; 

MELLO; SOUZA, 2007). 

A deposição seca (dry deposition) é a parcela que contribui para deposição total na ausência 

de chuva. Inclui transferência e deposição direta de partículas de diversos tamanhos, por 
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sedimentação, em todos os tipos de superfície, como solos, águas e plantas. Sua quantificação é 

considerada desafiadora devido à complexidade das variáveis que a governam, como o nível de 

turbulência da atmosfera, a velocidade da deposição e a natureza da superfície receptora (ROSS; 

LINDBERG, 1994). 

A deposição úmida (wet deposition) consiste na remoção de partículas e gases presentes na 

atmosfera por meio de incorporação direta às gotículas formadoras das nuvens e às gotas das 

chuvas durante todo o seu trajeto até as diferentes superfícies da Terra. A parcela de constituintes 

retirada da atmosfera está sujeita a variações, pois está atrelada aos períodos secos ou chuvosos 

que controlam a intensidade e quantidade de chuva (JACOB, 1999). 

Em relação a composição química o nitrogênio (N2) contabiliza 78% do ar e é um 

componente essencial da biosfera que provem da atmosfera. O N2 molecular é muito estável e para 

sua fixação, torna-se necessário converte-lo à uma forma de nitrogênio disponível para os 

processos biológicos. Bactérias especializadas em simbiose são capazes de reduzir o N2 

atmosférico à amônia (NH3). Esse NH3 é assimilado, como nitrogênio orgânico, pelas bactérias ou 

pelas plantas, que depois são consumidas pelos animais. Eventualmente esses organismos 

excretam o nitrogênio ou morrem e o nitrogênio orgânico liberado é consumido por bactérias e 

transformado em amônio (NH4
+), que é assimilado por outros organismos (JACOB, 1999). 

 As bactérias também podem utilizar o NH4
+ como fonte de energia através da oxidação do 

mesmo a nitrito (NO2
-) e depois a nitrato (NO3

-). Esse processo é chamado de nitrificação e 

necessita da presença de oxigênio. O nitrato tem uma grande rotatividade no solo e é logo 

absorvido por plantas e bactérias, promovendo outra rota de formação de nitrogênio orgânico. 

Quando não há presença de oxigênio, a bactéria pode utilizar o nitrato como um oxidante 

alternativo para converter o carbono orgânico em CO2. A conversão do NO3
- a N2, que retorna o 

nitrogênio da biosfera para atmosfera, é chamada de desnitrificação. 

Uma trajetória adicional para a fixação do N2 atmosférico é por oxidação a altas 

temperaturas do N2 a NO na atmosfera durante a combustão ou pela descarga eletroestática de um 

relâmpago, seguido de oxidação atmosférica do NO a HNO3, que é solúvel em água e carregado 

pelas chuvas. O ciclo do nitrogênio descrito está representado pela Figura 1 (JACOB, 1999). 
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Figura 1: Processos envolvidos no ciclo do nitrogênio. 

 

Desde a Revolução Industrial o crescimento populacional mundial, a industrialização e a 

intensificação da agricultura vem aumentando progressivamente as emissões globais não só do 

carbono e do enxofre, mas também de nitrogênio, para a atmosfera. Esse aumento compromete a 

qualidade do ar, logo provoca o declínio de florestas, além de ser responsável pela acidificação de 

ecossistemas e eutrofização de lagos (ZHU et al., 2016; RODRIGUES et al., 2007). 

Está estimado que a produção de nitrogênio reativo chegue à 270 TgN a-1 em 2050 devido 

a queima de combustíveis fósseis e biomassa e produção e uso de fertilizantes sintéticos. A 

consequência, caso o aporte atmosférico de nitrogênio supere sua demanda biológica, será a perda 

da capacidade do sistema de reter o N, aumentando a taxa de transferência do nitrogênio para águas 

subterrâneas e rios, além de aumentar as emissões de óxidos de nitrogênio para atmosfera e a taxa 

de nitrificação por bactérias nitrificantes, aumentando, por sua vez, a acidez do solo (ZHU et al., 

2016; DE SOUZA et al., 2006). Diferentemente do nitrogênio, o fósforo não apresenta uma forma 

gasosa estável na atmosfera terrestre e, portanto, a potencial fonte de sua deposição é através de 

aerossóis atmosféricos.  
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As principais fontes naturais de P emitidas para atmosfera provem das partículas biogênicas 

primárias de organismos vivos e em decomposição, das poeiras de solos e desertos, dos aerossóis 

de sais marinhos e das cinzas vulcânicas. Já as antrópicas são consequências da combustão de 

carvão e petróleo e a queima de biomassa, sendo estas as responsáveis por uma observada 

intensificação dos fluxos de fósforo, causando uma perturbação no seu ciclo global (NEWMAN, 

1995; TIPPING et al., 2014; MAHOWALD et al., 2008). 

A importância do equilíbrio natural do ciclo do fósforo é que, por ser um elemento 

limitante, desempenha um papel importante em várias funções biológicas de nível celular, 

contribuindo para um balanço do ecossistema terrestre (GEORGE et al., 2018). Como a principal 

fonte de fosforo é a própria crosta terrestre, ou seja, este está associado aos minerais, solos e 

sedimentos, para que se torne disponível aos microrganismos, é necessário que sejam convertidos 

em ortofosfatos através de reações geológicas bioquímicas (ZHU et al., 2016). 

A atmosfera também é um importante receptor e transportador geoquímico de metais traço 

que são emitidos do solo ou que provem de aerossóis marinhos e continentais. O homem é o 

principal responsável pelo enriquecimento de muitos metais traço encontrados na atmosfera, 

oriundos de queimas de combustíveis fósseis, incluindo alguns aditivos adicionados a gasolina, a 

queima de minérios para o refino de metais, processamento de materiais para fabricação de 

cimentos e queima dos resíduos (BASAK; ALAGHA, 2010). 

O monitoramento dos metais traço na atmosfera é importante por causa dos impactos 

negativos que os mesmos causam nos ecossistemas aquáticos e terrestres. A deposição atmosférica 

de contaminantes tóxicos nas águas é a fonte mais significante de contaminação dos ecossistemas 

(BASAK; ALAGHA, 2010).  

O conjunto sódio (Na+) e potássio (K+) participa ativamente de diversos ciclos metabólicos 

sendo responsável pelo equilíbrio osmótico das células e, consequentemente, do organismo 

humano. Como a membrana celular é totalmente permeável a água e seletiva para os íons, para 

que se controle o movimento de entrada e saída da água é necessário controlar a concentração dos 

eletrólitos (Na+ e K+) dos dois lados da membrana (WILLIAMS, 1970).  

O funcionamento das células parte do princípio que enquanto o número de íons de Na+ for 

baixo, a água é excretada para que sua concentração volte a ideal, e se for alta, a água é retida para 

que possa diluí-lo. Já nos túbulos renais, esse controle é feito por um hormônio, a aldosterona, que 

estimula a reabsorção do Na+ e ao mesmo tempo, facilita a excreção de K+. 
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Nas análises da deposição atmosférica, para regiões costeiras, geralmente assume-se que 

toda contribuição do Na+ é proveniente de aerossóis marinhos, já que o mesmo está presente na 

composição do sal, enquanto assume-se que o K+ é proveniente de aerossóis biogénicos e 

partículas suspensas do solo (DEUSDARÁ et al., 2017). Desta forma esses elementos podem 

servir como traçadores de fontes, assim como os compostos nitrogenados.  

O zinco tem um papel fundamental nos processos metabólicos e fisiológicos por ser um 

micronutriente essencial as plantas, animais e microrganismos. É ele o responsável pela síntese de 

várias enzimas e seus componentes aminoácidos, na produção de antibióticos e na fixação do 

nitrogênio (MALUF, 2009).  

O vanádio, é controlado pelo corpo humano, para que não se acumule com o passar dos 

anos no organismo. Foi descoberto seu papel como inibidor de Na-K ATPase, processo 

responsável por mover o sódio e o potássio por transporte ativo através da membrana celular. 

Também é responsável por um controle diurético, todavia ainda são necessários mais estudos para 

definir o seu papel fisiológico no organismo. Embora sejam essenciais, em altas concentrações se 

tornam tóxicos (GOLDEN; GOLDEN, 1981). 

 O zinco e o vanádio são também traçadores de poluição suas concentrações das deposições 

atmosféricas. Eles são relacionados com a ação antrópica do homem, principalmente associados 

com as emissões derivadas de queimadas e da combustão de óleos combustíveis residuais 

(BASAK; ALAGHA, 2010).  

São muitos os grupos de pesquisa que vem estudando as diferentes técnicas de amostragem 

das deposições atmosféricas (DÄMMGEN et al., 2005; KRUPA, 2002; GALLOWAY; LIKENS, 

1976). Foram Galloway e Linkens (1976) os responsáveis pelas investigações da eficiência dos 

coletores, do intervalo de período das coletas e da estocagem das amostras. Eles ainda compararam 

10 diferentes designs de coletores de deposição úmida, total e de amostradores automáticos de 

deposição seca e úmida.  

Os estudos sobre a composição química da água da chuva são dificultados pela 

possibilidade de ocorrência de alterações químicas nas amostras, entre o período da precipitação, 

coleta até o momento das análises químicas. Entre as alterações possíveis de ocorrer inclui-se a 

volatilização dos constituintes das amostras, difusão de moléculas orgânicas e alterações de cunho 

fotoquímico, biológico e químico (JEANNOT, 1994). Este problema, fez com que técnicas de 
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preservação das amostras passassem a ser estudadas. O grande alvo da degradação biológica são 

os compostos nitrogenados, e para minimizar essas reações faz-se importante o estudo de biocidas. 

 Antes do início da década de 90, o biocida amplamente empregado era o clorofórmio 

(CHCl3), a fim de evitar o rápido desaparecimento de ácidos como o fórmico e o acético. No 

entanto, o clorofórmio apresentava várias desvantagens devido ao seu caráter tóxico, sua alta 

pressão de vapor e, portanto, foram propostas alternativas para substitui-lo. O Timol (2-isopropil-

5-metil-fenol, Figura 2), cuja toxidade é menor que a do clorofórmio e sólido na temperatura 

ambiente mostrou-se um bom substituto (AYERS et al., 1998). Entretanto, ainda são poucos os 

estudos destinados ao uso do timol como biocida e suas possíveis interferências nas determinações 

dos constituintes químicos presentes nas águas de chuva. 

 

Figura 2: Estrutura química do Timol 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Determinar as variações espaciais e altitudinais das concentrações na água da chuva e 

fluxos de deposição atmosférica de espécies químicas inorgânicas dissolvidas de nitrogênio e 

fósforo, e dos metais traçadores sódio, potássio, zinco e vanádio, com o intuito de avaliar a 

influência de atividades humanas, através do aporte atmosférico em áreas preservadas de Mata 

Atlântica, na classe de formação floresta ombrófila densa montana e campos de altitude, em duas 

unidades de conservação federais, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) e o Parque Nacional 

do Caparaó (ES/MG). 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Utilizar as concentrações de nitrato, amônio e fosfato, e as razões entre eles, como 

indicadores da influência das atividades relacionadas à queima de combustíveis fósseis e 

outros processos antrópicos que envolvem as emissões de nitrogênio amoniacal para a 

atmosfera. 

• Utilizar as concentrações de sódio e potássio, e as razões entre eles, como indicadores da 

influência dos aerossóis marinhos e das partículas procedentes de queimadas, 

respectivamente, nos locais de estudo propostos. 

• Verificar o uso das concentrações e dos fluxos atmosféricos dos metais traços zinco e 

vanádio como indicadores da transferência de poluentes relacionados à queima de 

combustíveis fósseis na região metropolitana do Rio de Janeiro para os ecossistemas de 

montanha da Serra dos Órgãos.  

• Estimar o efeito do Timol como biocida na preservação das amostras de água de chuva. 

 

2.3. JUSTIFICATIVA 

Estudos realizados na Serra dos Órgãos nos últimos 15 anos mostram que o aporte 

atmosférico de formas reativas de nitrogênio, predominantemente NH4
+, encontra-se na faixa de 

8,2 a 17 kg N ha-1 ano-1 (DE MELLO; DE ALMEIDA, 2004; RODRIGUES, 2007; DE SOUZA 

et al., 2015; PONETTE-GONZÁLEZ et al., 2017; A. DE SOUZA et al., 2017). São valores que 

superam o aporte atmosférico médio global em ambientes terrestres, que é de 3,5 kg N ha-1 ano-1 

(PHOENIX G.K., 2006). Ecossistemas de floresta montanhosa do Sudeste do Brasil estão sujeitos 

ao aporte de poluentes atmosféricos provenientes de atividades humanas diversas como 

urbanização, indústrias, queimadas e atividades agrícolas. Ainda não há na literatura muitos 

estudos sobre as contribuições provindas de processos naturais e antrópicos em cada uma das áreas 

estudadas. Este trabalho apresentará os dados iniciais do começo de um monitoramento intensivo 

de 2 anos nessas áreas, cujos resultados, no caso da Serra dos Órgãos, representarão as condições 

de pré-início das operações do COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro) e da 

conclusão do Arco Metropolitano.  

O mesmo está vinculado ao Projeto “Balanço hidrogeoquímico e geoquímica de solos em 

microbacias montanhosas de Mata Atlântica: base para avaliação da influência de grandes 
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empreendimentos”, em execução desde janeiro de 2018, financiado pelo CNPq, da Chamada 

CNPq/ICMBio/FAPs Nº 18/2017, Pesquisa em Unidades de Conservação da Caatinga e Mata 

Atlântica (421340/2017-7). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

As áreas de estudo do presente trabalho estão inseridas em duas unidades de conservação 

federais o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) e o Parque Nacional do Caparaó 

(PARNA- Caparaó). 

 

3.1.1. PARNASO 

A área do PARNASO é de 20.024 ha localizada na Região Serrana do estado do Rio de 

Janeiro. Inserida nos municípios de Petrópolis, Guapimirim, Magé e Teresópolis. A área do 

PARNASO representa cerca de 4% de toda a área sob proteção integral no RJ, somando-se as áreas 

das unidades de conservação federais e estaduais. O trecho da Pedra do Sino é o mais elevado do 

parque com 2.263 m de altitude (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

As temperaturas observadas no PARNASO têm variação média anual de 13 a 23°C, que 

variam dependendo das altitudes. No inverno, a temperatura mínima pode chegar a até 1°C. Nessas 

condições, a ocorrência de névoa com chuvas persistentes é comum. A pluviosidade apresenta uma 

distribuição sazonal, com concentrações de chuvas no período de dezembro a março (verão) e 

período de seca de junho a agosto (inverno). A presença da Serra do Mar provoca chuvas de relevo 

que dão a essa zona serrana a pluviosidade mais elevada do estado. A pluviosidade média anual 

varia de 1.500 a quase 3.000 mm (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007). 

Em um futuro breve, essa região estará sujeita também às influências dos transportes de 

poluentes devido às instalações de grandes empreendimentos como o COMPERJ e do Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro. 

 

3.1.2. PARNA-Caparaó 

Sua área de 31.800 ha está localizada em maioria no estado do Espírito Santo (79%) e o 

restante em Minas Gerais. Esta área compreende os municípios de Alto Jequitibá, Alto Caparaó, 

Manhumirim e Espera Feliz (MG) e Irupí, Iúna, Ibitirama, Divino São Lorenço e Dores do Rio 
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Preto (ES). O PARNA-Caparaó configura uma cadeia montanhosa que se eleva a 2.892 m do nível 

do mar e é um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica nesta região (GOBBO, 2013; 

ICMBIO, 2015). 

As temperaturas médias anuais observadas no PARNA-Caparaó variam em torno de 19 a 

22°C podendo atingir 0°C no inverno. Entretanto essas temperaturas variam em função da altitude, 

nos locais mais elevados a temperatura pode chegar a 4°C negativos, comumente acompanhado 

de geadas. A pluviosidade apresenta uma distribuição sazonal, com a estação chuvosa (verão) de 

novembro a março, sendo os meses de novembro a janeiro os de maior precipitação, e o período 

de seca (inverno) de abril a outubro, sendo os meses mais secos de maio a setembro. A 

pluviosidade média anual varia de 750 a 1.700 mm (ICMBIO, 2015). 

Essa região pode estar sujeita a influência dos transportes de substâncias oriundas das 

atividades de queimadas. Devido à sua grande distância dos centros industriais e urbanos, a 

influência dessas fontes, via transporte de poluentes através da atmosfera deve ser menor. 

 

3.1.3. Localização geográfica dos pontos de amostragem de precipitação total 

Esse estudo foi conduzido em três microbacias com cobertura de floresta de Mata Atlântica 

no sudeste do Brasil. As localizações geográficas e as massas de ar que atuam nos pontos de coletas 

correspondente ao PARNASO e ao PARNA-Caparaó estão apresentadas nas Figuras 3 e 4, 

respectivamente. As coordenadas geográficas e altitudes destes coletores encontram-se listadas na 

Tabela 1. A Figura 5 dá maiores detalhes acerca da localização geográfica desses parques no 

Brasil. O Ponto SB representa a vertente oceânica da Serra dos Órgãos e está localizado na Sede 

Guapimirim. O ponto PS encontra-se cerca de 140 m a ESE do Abrigo 4 (trilha Pedra do Sino) do 

PARNASO e aproximadamente 4,6 km a NNW da Sede Guapimirim do PARNASO. O Ponto BM 

representa a vertente continental da Serra dos Órgãos e está localizado na Sede Petrópolis, distando 

aproximadamente 10,2 km a WNW da Sede Guapimirim e a 7,0 km a W do Abrigo 4 da trilha 

Pedra do Sino. As distâncias lineares N-S entre estes 3 pontos de amostragem e o litoral atlântico 

encontram-se na faixa de 53 a 56 km. Os mesmos encontram-se a aproximadamente 50 km a NE 

do centro urbano da cidade do Rio de Janeiro, na faixa de 32 a 38 km a NE da Refinaria Duque de 

Caxias (Reduc), localizada no município de Duque de Caxias, e na faixa de 22 a 34 km a NW do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), em construção no município de Itaboaraí. 
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Figura 3: Localização das áreas de amostragem e as massas de ar que atuam no Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos (RJ). 

 

 

Figura 4: Localização da área de amostragem e da massa de ar que atua no Parque Nacional de Caparaó (ES). 
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Tabela 1: Informações geográficas dos coletores de deposição total instalados no Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

e no Parque Nacional do Caparaó. 

Coletor 

(sigla) 

Localização Altitude 

(m) 

Latitude  

(S) 

Longitude 

(W) 

Data de 

instalação 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

BM Sede Bonfim (1) 1.029 22°27'43.90" 43° 5'40.63" 05/05/2018 

PS Abrigo 4 na trilha da 

Pedra do Sino (2) 

2.141 22°29'40.01" 43° 1'36.26" 22/05/2018 

SB Sede Guapimirim (3) 409 22°29'40.01" 43° 0'5.50" 06/05/2018 

Parque Nacional do Caparaó 

SM Santa Marta (4) 950 20°29'50.58" 41°43'44.31" 04/05/2018 

 

 

Figura 5: Mapa dos estados do Brasil com destaque na área de estudo, representadas pelos mapas topográficos dos 

parques, com os respectivos pontos de amostragem. Autoria: Amanda C. Santos da Costa. 
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3.2. AMOSTRAGEM 

As amostragens de precipitação realizadas no PARNASO e no PARNA-Caparaó 

ocorreram entre maio e outubro de 2018. Estas foram feitas mensalmente através de coletores de 

deposição total (bulk deposition), segundo os procedimentos estabelecidos por Costa e de Mello 

(1997). Os coletores são compostos por um frasco de 2 L com um funil acoplado diretamente à 

sua tampa, ambos de polipropileno (Nalgon). O funil utilizado no período, de maio a setembro, 

era de 11,7 cm de diâmetro (área = 108 cm2), entretanto, devido ao aumento das chuvas com 

aproximação do verão, foi necessária a troca dos mesmos por funis de 7,6 cm de diâmetro (área = 

45,4 cm2). Os funis, assim adquiridos, possuem na parte superior do gargalo uma tela para evitar 

a contaminação por materiais grosseiros como galhos, folhas e insetos (Figura 6.1). O conjunto 

(frasco + funil) foi encaixado em uma braçadeira de PVC (cloreto de polivinila) sobre um suporte 

de aço acoplado diretamente na extremidade superior do tubo de PVC rígido, de 6 cm de diâmetro 

interno, e este foi enterrado ao chão ou firmemente fixado na lateral de hastes de uma cerca de 

proteção, a pelo menos 1,5 m acima da superfície do solo ou pavimento (Figuras 6.2 – 6.5). Para 

que fosse evitada a influência da luminosidade, fator essencial para a ocorrência de reações 

fotoquímicas, foi utilizado papel alumínio para recobrir o exterior do frasco. 
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Figura 6: Coletores de deposição total instalados nos pontos de amostragem. 1- Funil de 11,7 cm. 2- Bonfim. 3- 

Pedra do Sino. 4- Santa Marta. 5- Soberbo 

 

Em cada ponto de amostragem os coletores foram instalados aos pares (Figuras 6.2, 6.4 e 

6.5). O recolhimento das amostras foi feito em intervalos de aproximadamente 1 mês. Ao final de 

cada período, em cada ponto, foram trocados os frascos de 2 L por novos, previamente 

descontaminados. Os frascos com as amostras, após fechamento, foram preservados em caixas 

térmicas contendo gelo até chegarem ao laboratório. No laboratório, foram separadas alíquotas de 

60 mL de cada amostra para serem feitas as medidas de condutividade elétrica e pH. O restante da 

amostra foi filtrado em filtros de acetato de 0,22 µm de diâmetro de poro e 500 mL foram 

armazenados em um freezer para que futuramente fossem submetidas às análises químicas dos 
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íons PO4
3-, NH4+, NO2

- e NO3
-, que foram realizadas no Laboratório de Biogeoquímica de 

Ambientes Tropicais, localizado no Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense. 

Enquanto que 50 mL foram acidificados em tubos falcons a pH = 1 e armazenados em geladeira 

para posterior análise dos metais traçadores sódio, potássio, zinco e vanádio, que foi realizada na 

PUC Rio. 

No laboratório, após a filtragem das amostras, recolhidas no período de maio a agosto, dos 

coletores do mesmo ponto, estas poderiam ser misturadas nos casos de pequenos volumes de chuva 

recolhidos. Isso pode ser feito por, até então, não se ter adicionado qualquer biocida às amostras 

durante esses meses. A partir do mês de setembro, foi adicionado previamente, 400 mg do biocida 

sólido Timol (2-isopropil-5-metil-fenol) a um dos frascos de 2 L, de cada ponto de amostragem, 

com vista a preservação das amostras e verificação da possível interferência do Timol nas análises 

químicas. Nesse caso, as amostras do mesmo ponto de coleta, após filtradas não foram misturadas, 

foram preenchidos frascos separados para ambas. Os volumes das amostras de precipitação total 

foram anotados para o posterior cálculo da precipitação acumulada durante o período de exposição 

do coletor. 

 

3.3. ANÁLISES QUÍMICAS 

3.3.1. Medida de condutividade elétrica e pH 

As medidas de condutividade e pH foram realizadas em alíquotas de amostras não filtradas. 

Para tal, utilizou-se os pHmetros portáteis WTW 3210 SET 2 e HANNA HI 991300 (ambos 

verificados com soluções-tampão de 4,00 e 6,86 antes da realização das medidas) e um 

condutivímetro WTW 3110 SET1.  

 

3.3.2. Fosfato 

Para análise do íon fosfato (PO4
3-) foi utilizado o método espectrofotométrico do azul de 

molibdênio. O mesmo fundamenta-se em meio ácido, para que o fosfato se apresente na forma de 

ácido fosfórico (H3PO4) e reaja com heptamolibdato de amônio [(NH4)6Mo7O24.4H2O], onde os 4 

átomos de oxigênio são substituídos por 4 grupos de Mo3O10. A reação forma o ácido 

fosfomolíbdico [H3P(Mo3O10)4], que é reduzido pelo ácido ascórbico (C6H8O6), formando um 

complexo azul. Dessa forma, para que outras formas de P reajam, necessitam ser hidrolisadas em 
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fosfato antes da reação. O tartarato de antimônio e potássio [K(SbO)C6HO6] é adicionado devido 

ao papel do antimônio de acelerar a ação redutora do ácido ascórbico (CARMOUZE, 1994). 

Em 5 mL de solução padrão ou amostra foram adicionados 0,2 mL de ácido ascórbico + 

0,2 mL de ácido misto (solução contendo [(NH4)6Mo7O24.4H2O], [K(SbO)C6HO6] e ácido 

sulfúrico [H2SO4]). 

Foi utilizada água deionizada para o preparo do branco e uma solução-estoque de 

dihidrogenofosfato de potássio (KH2PO4) 0,01 mol/L para o preparo das soluções-padrão de 0,1, 

0,3, 0,7, 3,0 e 5,0 µmol/L (Figura 7). As amostras e soluções-padrões foram determinadas em 

triplicatas e as medidas de absorbância foram realizadas em um espectofotômetro BEL Photonics 

modelo SP-2000 UV, em comprimento de onda 880 nm, utilizando cubetas de quartzo de 10 mm.  

 

 

Figura 7: Exemplo de uma curva de calibração para a determinação das concentrações de fosfato nas amostras. 

 

3.3.3. Amônio 

O íon amônio (NH4
+) foi determinado pelo método colorimétrico do azul de indofenol 

(Reação de Berthelot), fundamentado na reação do íon amônio com fenol (C6H5OH), citrato de 

sódio (Na2C6H5O7.2H2O) e Trione (ácido dicloroisocianúrico; C3HCl2N3O3) que, na presença do 

catalisador nitroprussiato de sódio (Na2Fe(CN)5NO.2H2O), forma o complexo azul de indofenol 
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(GRASSHOFF, 1999). Mesmo os detalhes do mecanismo da formação do complexo de indofenol 

sendo desconhecidos, é aceita a reação geral apresentada na Figura 8 (VERDOUW, 1978). 

 

Figura 8: Reação geral da formação do complexo de indofenol. 

 

O agente complexante utilizado é o citrato de sódio, que tem a função de manter em solução 

alguns metais presentes na amostra evitando a precipitação de hidróxidos metálicos, no valor de 

pH necessário para a realização das reações. 

Em 5 mL de solução padrão ou amostra foram adicionados, na seguinte sequência: 1) 0,2 

mL de 0,001 mol/L de nitroprussiato de sódio em solução de 0,4 mol/L de fenol, 2) 0,2 mL de uma 

solução de 1,8 mol/L de citrato de sódio em solução de 0,005 mol/L de NaOH, 3) 0,2 mL de uma 

solução 0,04 mol/L de Trione em solução de 0,5 mol/L de NaOH.  

Foi utilizada água deionizada para o preparo do branco e uma solução-estoque de cloreto 

de amônio (NH4Cl) 0,01 mol/L para o preparo das soluções-padrão de 1,0, 10, 30, 50 e 100 µmol/L. 

As amostras e soluções-padrões foram determinadas em duplicatas e as medidas de absorbância 

foram realizadas no espectofotômetro BEL Photonics modelo SP-2000 UV após 24 horas de 

reação, utilizando cubetas de quartzo de 10 mm, em comprimento de onda de 630 nm (Figura 9). 
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Figura 9: Exemplo de uma curva de calibração para a determinação das concentrações de amônio nas amostras. 

 

3.3.4. Nitrito 

Para análise do íon nitrito (NO2
-) foi utilizado o método espectrofotométrico baseado na 

reação de Griess, onde o nitrito reage com a sulfanilamida (C6H8N2O2S) gerando um íon diazônio 

(Figura 10), que logo em seguida reage com o diclorohidrato de N-(1-naftil)-etilenodiamina (n-

naftil) e forma o complexo azo, de coloração rosa (Figura 11). A quantidade de complexo azo 

formada é proporcional a concentração inicial de nitrito para uma ampla faixa de concentrações 

(GRASSHOFF, 1999). 

 

 

Figura 10: Formação do íon diazônio 
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Figura 11: Formação do complexo azo. 

 

Em 5 mL de solução padrão ou amostra foram adicionados sequencialmente 0,2 mL de 

uma solução 0,06 mol/L de sulfanilamida em meio ácido e 0,2 mL de uma solução 4,0 mmol/L de 

N-naftil.  

Foi utilizada água deionizada para o preparo do branco e uma solução-estoque de nitrito de 

sódio (NaNO2) 0,01 mol/L para o preparo das soluções-padrão de 0,05, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 3,0, 5,0 

µmol/L. As amostras e soluções-padrões foram determinadas em triplicatas e as medidas de 

absorbância foram realizadas no espectofotômetro BEL Photonics modelo SP-2000 UV, utilizando 

cubetas de quartzo de 10 mm, em comprimento de onda de 540 nm (Figura 12). 
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Figura 12: Exemplo de uma curva de calibração para a determinação das concentrações de nitrito nas amostras. 

 

3.3.5. Nitrato 

Para a análise do íon nitrato (NO3
-) foi utilizado o método de redução à nitrito através da 

coluna de cádmio. O mesmo consiste na passagem de solução de íon nitrato por uma coluna, de 

vidro em forma de U, preenchida com grãos de cádmio (Cd) metálico. O mesmo então é reduzido 

a nitrito que é determinado da forma descrita no item 3.3.4 e por fim é subtraído o valor da 

concentração de nitrito na respectiva amostra (GRASSHOFF, 1999).  

Para o preparo da coluna redutora, os grãos de cádmio foram previamente lavados com 

uma solução de 0,5 mol/L de HCl e, em seguida, com água deionizada em abundância. Por último 

foi tratada com uma solução de sulfato cúprico pentahidratado 10% (p/v) (CuSO4.5H2O), por 

tempo suficiente para que os grãos, de coloração cinza metálico, se tornassem pretos. Após esse 

tempo, os grãos foram novamente lavados com água deionizada e transferidos para a coluna, 

previamente preenchida com uma solução tampão 0,05 mol/L de hidróxido de amônio (NH4OH) 

e 0,2 mol/L de cloreto de amônio (NH4Cl) (pH = 9,0). Um dos terminais da coluna foi conectado 

a uma bomba peristáltica possibilitando a passagem de solução tampão NH4Cl/ NH4OH, padrões 

e amostras pela coluna a uma vazão constante de 4 mL/min.  

Antes de qualquer análise, era feito um teste para verificar a eficiência da coluna, através 

da comparação das absorbâncias de uma solução padrão de nitrato após a passagem pela coluna, 
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que consequentemente foi convertida a nitrito, com uma solução padrão de nitrito de igual 

concentração. Se a eficiência da coluna estivesse na faixa de 95 – 105% a coluna era utilizada para 

as análises. Caso contrário, era feita a sua reativação com solução de sulfato de cobre (CuSO4) 

com a devida atenção para evitar que o cádmio alcançasse uma coloração avermelhada, decorrente 

do contato excessivo com o CuSO4, se esse o caso, tornando necessário a remontagem da coluna. 

Para a análise foram utilizados 25 mL de cada solução padrão ou amostras diluídas numa 

proporção de 1:1 com o tampão NH4Cl/ NH4OH que eram carreadas pela coluna de cádmio. Foi 

utilizada água deionizada para o preparo do branco e uma solução-estoque de nitrato de sódio 

(NaNO3) 0,01 mol/L para o preparo das soluções-padrão de 3,0, 5,0, 10, 30, 50, 100 µmol/L. Os 

primeiros 25 mL foram descartados, os 10 mL seguintes foram usados para rinsar um tubo tipo 

Falcon, e por fim foram recolhidos 10 mL, neste tubo, de cada um dos padrões ou amostras, e 

seguido o mesmo procedimento descrito no item 3.3.4. As soluções-padrões foram carreadas pela 

coluna partindo da solução de menor para a de maior concentração. Foram feitas curvas de 

calibração e como, nem sempre, o rendimento compreendia os mesmos valores, para comparar as 

curvas foi feito um ajuste de 100% a todas (Figura 13). 

 

 

Figura 13: Exemplo de uma curva de calibração e ajuste para a determinação das concentrações de nitrato nas 

amostras. 
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3.3.6. Os metais traçadores 

Para a análise dos metais sódio, potássio, zinco e vanádio foi utilizada a técnica de 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). O mesmo consistiu em 

passar a amostra, previamente acidificada com ácido nítrico de grau analítico (Vetec, Brasil) 

purificado no laboratório por sub-bidestilação, utilizando um fluxo de argônio 99,99% (Linde, Rio 

de Janeiro, Brasil) como gás de arraste, pelo ICP – MS, PerkinElmer – Sciex dotado de célula de 

reação dinâmica modelo ELAN DRC II (Norwalk, Estados Unidos), localizado no Labspectro do 

Departamento de Química da PUC Rio. As condições operacionais empregadas estão apresentadas 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Condições operacionais empregadas no ICP-MS 

Parâmetro Valor 

Vazão de argônio (plasma) 15,0 L/min 

Vazão de argônio (nebulizador) 0,920 L/min 

Vazão de argônio (auxiliar) 1,00 L/min 

Potência do ICP 1100 L/min 

Taxa de aspiração 1,50 L/min 

Leituras por replicata 3,00 

 

 

3.4. LIMITES DE DETECÇÃO E DE QUANTIFICAÇÃO 

É definido como limite de detecção (LD) a mínima concentração do analito capaz de ser 

determinada pelo método, diferente de zero. É o menor valor de concentração do analito que pode 

ser medido com uma certeza estatística admissível. Para todas as técnicas analíticas existe um LD 

que deve ser calculado, sobretudo para amostras com baixo nível do analito em questão.  

Para as medidas quantitativas dos LDs das espécies de nitrogênio e fósforo, a metodologia 

empregada foi a determinada pela Equação (1), segundo o protocolo estabelecido pelo INMETRO 

(2007). 

             𝑳𝑫 =  �̅� + 𝒕 𝒔 (1) 
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Onde (�̅�) é a média aritmética das concentrações de sete ou mais replicatas de brancos 

(água deionizada), (t) é a abcissa da distribuição de Student para um grau de confiança de 99% 

(2,82) e (s) é o desvio- padrão dos brancos. 

Já o limite de quantificação (LQ) é a mínima concentração do analito capaz de ser 

determinada com um nível aceitável de veracidade e precisão.  

Para as medidas dos LQs das espécies de nitrogênio e fósforo, a metodologia empregada 

foi a determinada pela Equação (2), segundo o protocolo estabelecido pelo INMETRO (2007). 

 

             𝑳𝑸 =  �̅� + 𝟔 ∙ 𝒔 (2) 

 

Onde (�̅�) é a média aritmética das concentrações de sete ou mais replicatas de brancos 

(água deionizada) e (s) é o desvio- padrão dos brancos.  

Para os metais traçadores, os LD e LQ foram calculados pelas Equações (3) e (4), 

respectivamente. Onde S é inclinação da curva de calibração. 

 

             𝑳𝑫 =   (𝟑 ∙  𝒔) 𝑺⁄   (3) 

 

 

             𝑳𝑸 =   (𝟏𝟎 ∙  𝒔) 𝑺⁄   (4) 

 

Os valores de LD e LQ referentes as técnicas analíticas empregadas neste estudo 

encontram-se na Tabela 3. 
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Tabela 3: Métodos analíticos e seus limites de detecção e quantificação em µmol/L para as espécies de nitrogênio, 

fósforo, sódio e potássio e em nmol/L para os metais traço zinco e vanádio. 

Espécie Método Analítico LD  

n = 10 

LQ 

n =10 

PO4
3- Espectrofotometria – Complexação com molibdato 0,115 0,235 

NH4
+ Espectrofotometria – Azul de indofenol 1,46 1,66 

NO2
- Espectrofotometria – Diazotação 0,0779 0,0570 

NO3
- Espectrofotometria – Redução em coluna de Cd 1,41 1,76 

Na ICP-MS 

ICP-MS 

0,0436 0,0512 

K 0,0512 0,179 

Zn ICP-MS 4,59  13,8  

V ICP-MS 0,0589  0,216  

LD: limite de detecção; LQ: limite de quantificação; n: número de brancos 

 

3.5. CÁLCULOS 

3.5.1. Precipitação 

Para cada ponto de amostragem, os volumes de chuva recolhidos (V em mL) foram 

convertidos em altura de chuva (h em mm) através da divisão dos volumes amostrados pelo 

diâmetro do funil utilizado d (em cm), como mostra a Equação (5). 

 

 𝒉 = (𝟏𝟐, 𝟕𝟑 ∙ 𝑽) 𝒅𝟐⁄   (5) 

 

 Posteriormente, os valores de h, para os coletores, calculados através desta equação serão 

comparados com dados das estações meteorológicas Cia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(CPRM) e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para os coletores que extravasaram, foi 

considerado o maior volume que os frascos suportavam (2 L). 

 

3.5.2. Média ponderada pelo volume 

Com o intuito de minimizar as influências devido as inconstâncias dos volumes obtidos em 

cada evento, como elevadas concentrações em função de volumes reduzidos ou baixas 

concentrações em função de volumes elevados, foi calculada a concentração média ponderada pelo 
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volume (MPV). O cálculo é feito a partir do somatório do produto das concentrações (X) de cada 

espécie nas n amostras, por seus volumes de chuvas respectivos (V), divididos pelo somatório dos 

volumes de todas as amostras, como mostra a Equação (6). 

 

 
𝑴𝑷𝑽 =  ∑ 𝑿𝒊 ∙  𝑽𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

∑  𝑽𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

⁄  
 

(6) 

 

3.5.3. Fluxo 

Os fluxos de deposição das espécies de nitrogênio e fósforo, e os metais sódio e potássio 

(Fi em mmol ha-1 dia-1) podem ser calculados através do produto da concentração média ponderada 

por volume MPV (µmol/L) pela altura de chuva h (mm), dividido por cem vezes (fator de correção 

de unidade) o intervalo total de tempo da coleta t (em dias) como demonstra a Equação (7). 

Utilizando-se a mesma equação, para os metais zinco e vanádio, onde a concentração é expressa 

em nmol L-1, a unidade do fluxo obtido é em mol ha-1 dia-1.  

 

 
𝑭𝒊 =

𝑴𝑷𝑽 ∙  𝒉

𝟏𝟎𝟎 ∙  𝒕
 

(7) 

 

 

3.5.4. Parcela do potássio de origem marinha 

Para áreas costeiras supõe-se que todo o Na+ presente na água de chuva provém 

exclusivamente do mar, dessa forma é possível estimar a parcela de origem marinha do K+ por 

meio da Equação (8). Onde, ([K+]/[Na])mar = 0,0218 é a razão das concentrações desses íons na 

água do mar, para concentrações molares (MILLERO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

[K+]mar = [K+]analisado – ([K+]/[Na+])mar ∙ [Na+]analisado (8) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. PRECIPITAÇÃO ACUMULADA 

Para identificação das amostras foram usados os pontos de amostragem, onde aplicou-se 

as siglas BM para o Bonfim, PS para a Pedra do Sino, SB para o Soberbo e SM para Santa Marta, 

em seguida a data da coleta expressa em (ano/mês/dia), e por fim PP1 (ponto de precipitação 1) 

para as amostras sem o biocida e PP2 (ponto de precipitação 2) para as amostras com o biocida.  

Na primeira campanha não houve a coleta nos pontos Santa Marta e Pedra do Sino, no 

primeiro devido à greve dos caminhoneiros e no segundo em virtude do coletor ainda não ter sido 

instalado. Não há análises da amostra BM180629-PP1 devido à insuficiência de volume para 

realiza-las.  As amostras referentes ao mês de outubro de Santa Marta não chegaram a tempo de 

serem analisadas. 

As precipitações acumuladas no PARNASO e no PARNA-Caparaó, durante o período de 

maio e outubro de 2018, podem ser observadas na Tabela 4. A precipitação acumulada no Soberbo 

foi 2 vezes superior que na Pedra do Sino e cerca de 3 vezes superior que no Bonfim. Levando em 

consideração apenas os períodos listados na Tabela 4. 

A precipitação decresce do Soberbo ao Bonfim devido ao fenômeno da chuva orográfica. 

A massa de ar úmida, proveniente do oceano, sofre uma elevação forçada ao se encontrar com as 

vertentes da montanha, havendo perda de temperatura seguida de condensação, provocando a 

precipitação. Logo, as chuvas no Soberbo tendem a ser mais frequentes e em maior volume. Ao 

transpor o ponto mais alto, onde se localiza a Pedra do Sino, o fluxo de ar passa a descender, 

aquece e forma uma atmosfera relativamente seca, o sotavento da Serra dos Órgãos, e por esse 

motivo chove menos no Bonfim (MILANESI; GALVANI, 2011). É importante observar que o 

período de coleta para a Pedra do Sino foi menor que os do Soberbo e Bonfim. Logo, não se pode 

afirmar que de fato chova menos lá, embora seja uma suposição viável. 
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Tabela 4: Precipitação acumulada nos pontos de amostragem e seus respectivos períodos de coleta.  

Área Pontos de 

amostragem 

Precipitação 

acumulada (mm) 

Período de coleta 

 

PARNASO 

Bonfim              350 05/05/18 à 03/11/18 

Pedra do Sino    446 22/05/18 à 02/11/18 

Soberbo             932 06/05/18 à 02/11/18 

PARNA-Caparaó Santa Marta      400 04/05/18 à 01/10/18 

 

As Figuras 14, 15 e 16 apresentam uma comparação entre as precipitações médias 

acumuladas, durante o período de maio-outubro, coletadas nas estações meteorológicas do 

Bonfim, do Soberbo e de Alegre, respectivamente, e para os dados obtidos pelos coletores deste 

estudo. É importante ressaltar que não há uma estação meteorológica na Pedra do Sino, entretanto 

foi instalado um pluviômetro no mês de setembro, o que significa que para os próximos estudos 

haverá dados para possível comparação com os coletores de deposição total.   

Na Figura 14, com exceção dos meses de junho e outubro, a similaridade entre os dados 

pluviométricos do CPRM – RJ, que dista cerca de 180 m do ponto de amostragem, e os gerados 

por este estudo aponta a eficiência da metodologia utilizada. A possível causa para a discrepância 

de dados referente ao mês de junho é que, devido ao pouco volume depositado no coletor, a 

evaporação ocorreria com mais facilidade, ocasionando possível redução do volume. Já para o mês 

de outubro, como a coleta foi feita no dia 3 de novembro, ainda não há dados da CPRM para esses 

três dias e esta pode ser a causa da maior discrepância entre os valores. 
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Figura 14: Distribuição mensal das precipitações acumuladas no Bonfim referente aos dados da CPRM e aos dados 

coletados pelos coletores deste estudo. 

 

Na Figura 15, que representa a precipitação mensal no Soberbo, ao contrário do observado 

no Bonfim, há uma maior discrepância entre os dados coletados e o INMET. Esta diferença pode 

ser devido a distância da estação meteorológica, de aproximadamente 1,5 km a NNE, do coletor 

de deposição total, diferentemente do Bonfim, onde a proximidade entre ambas é maior. O mês de 

maio é o que apresenta a maior discrepância de valores, que pode ser associado a um final de chuva 

de verão, também chamadas de chuvas de convecção, que tem como característica a grande 

intensidade e o pouco tempo de duração, além de serem pontuais, ou seja, podem ter ocorrido na 

área da INMET, e não necessariamente no ponto de coleta (NESBITT; CIFELLI; RUTLEDGE, 

2006). 
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Figura 15: Distribuição mensal das precipitações acumuladas no Soberbo referente aos dados da INMET e aos dados 

coletados pelos coletores deste estudo. 

 

Na Figura 16, que representa a precipitação mensal em Santa Marta, em primeiro lugar vale 

ressaltar que devido à greve dos caminhoneiros os meses de maio e junho foram prejudicados, já 

que não houve maneira de coletar a amostra. Em segundo lugar, a estação meteorológica mais 

próxima do local de amostragem é a do INMET-Alegre (ES), distando linearmente cerca de 38 km 

a SSW e com uma diferença de altitude cerca de 821 m do ponto de amostragem, o que torna pouco 

efetiva uma comparação entre elas. O que se pode concluir a partir desses dados é que deve chover 

mais em Santa Marta do que em Alegre, ao se considerar o fenômeno de chuva orográfica e a 

contribuição da vegetação do PARNA-Caparaó como fonte de umidade para o ambiente. 
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Figura 16: Distribuição mensal das precipitações acumuladas em Santa Marta referente aos dados da INMET-Alegre 

e aos dados coletados pelos coletores deste estudo. 

 

 

4.2. AJUSTE DE DADOS EXPERIMENTAIS 

Todas as amostras e seus respectivos íons analisados foram dispostos na Tabela 5, a fim de 
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Tabela 5: Volumes de chuva (L) e concentrações das formas iônicas de nitrogênio, fósforo, Na+, K+ (µmol/L), Zn e V (nmol/L) nas amostras de deposição total 

nos quatro pontos de estudo do PARNASO e PARNA-Caparaó. 

Mês da  Amostra Volume NH4
+ NO2

- NO3
- PO4

-3 Na K Zn V 

deposição Bonfim 

Maio BM180526-PP1 0,700 42,9 0,383 6,64 1,87 2,48 4,04 47,4 1,57 

Junho BM180629-PP1 0,045 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Julho BM180731-PP1 0,200 8,92 0,880 15,1 0,367 ND ND ND ND 

Agosto BM180831-PP1 0,800 55,9 0,452 14,3 2,17 1,91 3,35 27,5 1,18 

Setembro BM180929-PP1 1,10 11,1 0,328 16,1 0,168 ND ND ND ND 

Setembro BM180929-PP2 1,10 35,9 0,233 15,6 2,70 ND ND ND ND 

Outubro BM181103-PP1 0,882 71,8 0,680 23,0 2,76 ND ND ND ND 

Outubro BM181103-PP2 0,400 25,6 0,106 18,3 5,92 ND ND ND ND 

 Pedra do Sino 

Junho PS180619-PP1 0,350 26,2 0,0910 13,9 0,125 4,70 1,94 121 1,81 

Julho PS180801-PP1 0,245 35,6 0,0910 23,2 0,139 ND ND ND ND 

Agosto PS180901-PP1 1,20 18,4 0,101 9,25 0,125 2,05 0,946 38,2 0,982 

Setembro PS181001-PP1 1,00 34,1 0,102 17,4 0,168 ND ND ND ND 

Setembro PS181001-PP2 1,00 18,9 0,110 15,1 0,633 ND ND ND ND 

Outubro PS181102-PP1 2,00 12,5 0,0672 7,32 1,35 ND ND ND ND 

Outubro PS181102-PP2 2,00 8,04 0,0749 7,10 1,44 ND ND ND ND 

 Soberbo 

Maio SB180525-PP1 1,10 27,3 0,0910 17,0 0,184 21,7 1,89 79,5 3,34 

Junho SB180630-PP1 1,30 270 1,08 17,5 8,55 12,9 20,9 85,7 4,71 

Julho SB180801-PP1 0,820 29,7 0,140 31,1 0,182 26,9 18,7 128 5,50 

Agosto SB180901-PP1 2,00 70,7 0,549 25,6 3,38 15,0 32,1 85,7 5,10 

Setembro SB180930-PP1 1,10 18,7 0,110 28,3 0,197 ND ND ND ND 

Setembro SB180930-PP2 1,19 33,8 0,110 33,1 2,13 ND ND ND ND 

Outubro SB181012-PP2 1,70 28,9 0,159 14,3 7,15 ND ND ND ND 

Outubro SB181102-PP1 0,820 359 0,289 13,9 13,6 ND ND ND ND 

 Santa Marta 

Maio/Junho SM180702-PP1 2,00 13,3 0,140 9,42 0,153 10,1 4,78 39,8 1,77 

Julho SM180803-PP1 0,690 17,7 0,198 9,85 0,153 5,57 4,96 74,9 1,96 

Agosto SM180831-PP1 0,750 25,3 0,00592 21,7 0,313 ND   ND  ND  ND 

Setembro SM181001-PP1 0,700 348 0,795 25,2 9,64 ND   ND  ND  ND 

ND: não determinado. 
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Ao observar os dados apresentados na Tabela 5, são encontradas amostras possivelmente 

contaminadas, devido aos altos níveis de amônio, fosfato e potássio. Quando esses três íons 

apresentam valores discrepantes, é um forte indicativo de contaminação via excreta animal ou 

decomposição de insetos que possam ter passado pela malha do funil. Por esse motivo, foram 

eliminados os valores desses respectivos íons na confecção da Tabela 6.  Nesta, foram indicados 

também os valores que se apresentaram abaixo do limite de detecção. 

Fato interessante é que em estudos, como Araujo et al. (2015), é apontado que as  formas 

nitrogenadas são as espécies mais sensíveis nas amostras de chuva, pois estão sujeitas a uma 

variabilidade de concentrações atribuídos ao consumo do amônio, ao aumento de nitrato e nitrito 

devido a reações internas. Entretanto, ao observar as amostras contaminadas, que possuem altas 

concentrações de amônio, é possível perceber que seus valores de nitrito e nitrato estão bem 

próximos dos valores das amostras não contaminadas. Esse pode ser um forte indicativo de que 

essa sensibilidade das formas nitrogenadas, mesmo para longos períodos, não é tão acentuada. 

Devido a esta observação, em que os valores de amônia, fosfato e potássio não interferiram 

nos valores dos demais íons, estes foram mantidos, assim como os valores que deram abaixo do 

limite de detecção, para a confecção da Tabela 7. 

A partir dos dados da Tabela 6 foram calculados as concentrações e o fluxo de todas as 

espécies químicas analisadas para todos os pontos de amostragem e organizados na Tabela 7.  
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Tabela 6: Volumes de chuva (L) e concentrações das formas iônicas de nitrogênio, fósforo, Na+, K+ (µmol/L), Zn e V (nmol/L) nas amostras de deposição total 

excluídos os resultados das amostras suspeitas de contaminação. 

Mês da  Amostra Volume NH4
+ NO2

- NO3
- PO4

-3 Na K Zn V 

deposição Bonfim 

Maio BM180526-PP1 0,700 42,9 0,383 6,64 1,87 2,48 4,04 47,4 1,57 

Junho BM180629-PP1 0,045 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Julho BM180731-PP1 0,200 8,92 0,880 15,1 0,367 ND ND ND ND 

Agosto BM180831-PP1 0,800 55,9 0,452 14,3 2,17 1,91 3,35 27,5 1,18 

Setembro BM180929-PP1 1,10 11,1 0,328 16,1 0,168 ND ND ND ND 

Setembro BM180929-PP2 1,10 35,9 0,233 15,6 2,70 ND ND ND ND 

Outubro BM181103-PP1 0,882 71,8 0,680 23,0 2,76 ND ND ND ND 

Outubro BM181103-PP2 0,400 25,6 0,106 18,3 5,92 ND ND ND ND 

 Pedra do Sino 

Junho PS180619-PP1 0,350 26,2 0,0910 13,9 0,125 4,70 1,94 121 1,81 

Julho PS180801-PP1 0,245 35,6 0,0910 23,2 0,139 ND ND ND ND 

Agosto PS180901-PP1 1,20 18,4 0,101 9,25 0,125 2,05 0,946 38,2 0,982 

Setembro PS181001-PP1 1,00 34,1 0,102 17,4 0,168 ND ND ND ND 

Setembro PS181001-PP2 1,00 18,9 0,110 15,1 0,633 ND ND ND ND 

Outubro PS181102-PP1 2,00 12,5 <LD 7,32 1,35 ND ND ND ND 

Outubro PS181102-PP2 2,00 8,04 <LD 7,10 1,44 ND ND ND ND 

 Soberbo 

Maio SB180525-PP1 1,10 27,3 0,0910 17,0 0,184 21,7 1,89 79,5 3,34 

Junho SB180630-PP1 1,30 CT 1,08 17,5 CT 12,9 CT 85,7 4,71 

Julho SB180801-PP1 0,820 29,7 0,140 31,1 0,182 26,9 18,7 128 5,50 

Agosto SB180901-PP1 2,00 70,7 0,549 25,6 3,38 15,0 32,1 85,7 5,10 

Setembro SB180930-PP1 1,10 18,7 0,110 28,3 0,197 ND ND ND ND 

Setembro SB180930-PP2 1,19 33,8 0,110 33,1 2,13 ND ND ND ND 

Outubro SB181012-PP2 1,70 28,9 0,159 14,3 7,15 ND ND ND ND 

Outubro SB181102-PP1 0,820 CT 0,289 13,9 CT ND ND ND ND 

 Santa Marta 

Maio/Junho SM180702-PP1 2,00 13,3 0,140 9,42 0,153 10,1 4,78 39,8 1,77 

Julho SM180803-PP1 0,690 17,7 0,198 9,85 0,153 5,57 4,96 74,9 1,96 

Agosto SM180831-PP1 0,750 25,3 <LD 21,7 0,313 ND   ND  ND  ND 

Setembro SM181001-PP1 0,700 CT 0,795 25,2 CT ND   ND  ND  ND 

ND: não determinado; <LD: abaixo do limite de detecção; CT: valores excluídos por suspeita de contaminação. 
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Tabela 7: Estatística descritiva da composição química da água da chuva concentração em µmol/L e fluxo em mmol ha-1 dia-1 para N, P, Na e K e concentração em 

nmol/L e fluxo em µmol ha-1 dia-1 para Zn e V).  

  NH4
+ NO2

- NO3
- PO4

3- Na K Zn V 

 

 

 

Bonfim 

MPV 38,6 0,395 15,6 2,12 2,18 3,67 36,8 1,36 

MA 36,0 0,437 15,6 2,28 2,20 3,70 37,5 1,37 

MD 35,9 0,383 15,6 2,17 2,20 3,70 37,5 1,37 

DP 23,0 0,265 4,92 1,91 0,400 0,488 14,1 0,278 

MIN 8,92 0,106 6,64 0,168 1,91 3,35 27,5 1,18 

MAX 71,8 0,880 23,0 5,92 2,48 4,04 47,4 1,57 

FLX 0,738 0,00755 0,298 0,0405 0,0416 0,0702 0,703 0,0260 

 

 

Pedra do 

Sino 

MPV 17,2 0,0861 10,6 0,846 2,65 1,17 56,9 1,17 

MA 22,0 0,0910 13,3 0,567 3,37 1,45 79,5 1,39 

MD 18,9 0,0910 13,9 0,168 3,37 1,45 79,5 1,39 

DP 10,5 0,0153 5,90 0,592 1,88 0,705 58,4 0,583 

MIN 8,04 0,0672 7,10 0,125 2,05 0,946 38,2 0,982 

MAX 35,6 0,110 23,2 1,44 4,70 1,94 121 1,81 

FLX 0,572 0,00287 0,354 0,0282 0,0880 0,0390 1,893 0,0389 

 

 

 

Soberbo 

MPV 27,8 0,346 22,4 2,58 17,8 9,09 91,1 4,70 

MA 27,7 0,315 22,6 1,97 19,1 10,3 94,8 4,66 

MD 28,9 0,149 21,5 0,197 18,3 10,3 85,7 4,91 

DP 5,57 0,343 7,80 3,01 6,40 11,9 22,6 0,940 

MIN 18,7 0,0910 13,9 0,182 12,9 1,89 79,5 3,34 

MAX 33,8 1,08 33,1 7,15 26,9 18,7 128 5,50 

FLX 1,42 0,0177 1,15 0,132 0,909 0,465 4,66 0,240 

 

 

Santa 

Marta 

MPV 16,8 0,236 14,4 0,188 5,83 3,14 31,7 1,18 

MA 18,7 0,285 16,6 0,206 7,85 4,87 57,4 1,86 

MD 17,7 0,169 15,8 0,153 7,85 4,87 57,4 1,86 

DP 6,06 0,350 8,12 0,0922 3,23 0,127 24,9 0,139 

MIN 13,3 0,00592 9,42 0,15 5,57 4,78 39,8 1,77 

MAX 25,3 0,795 25,2 0,313 10,1 4,96 74,9 1,96 

FLX 0,444 0,006245 0,381 0,004975 0,154 0,0830 0,839 0,0312 

MPV: concentração média ponderada por volume; MA: média aritmética; MD: Mediana; DP: desvio padrão; MIN: mínimo; MAX: máximo; FLX: fluxo. 
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4.3. AS CONTRIBUIÇÕES DAS EMISSÕES 

Como pode ser observado pela Tabela 7, em geral os valores das médias aritméticas são 

maiores que MPV, indicando que altas concentrações estão geralmente associadas com baixas 

pluviosidades (DE MELLO; ALMEIDA, 2004). 

Os íons cloreto (Cl-) e sódio (Na+) são utilizados como traçadores da influência dos 

aerossóis marinhos visto que são os principais íons da água do mar. Entretanto, o cloreto presente 

nos aerossóis marinhos pode se transformar em gases voláteis de cloro inorgânico, ocasionando 

perdas deste íon nas águas das chuvas (DE MELLO, 2001; ARAUJO et al., 2015). Portanto, o Na+ 

se torna um marcador mais preciso da influência marítima na região de estudo. Logo, assumiu-se 

que as concentrações MPV para o Na+ foram originadas exclusivamente da brisa marítima em 

todos os pontos de amostragem. Entre os três pontos do PARNASO, é observado um grande 

decréscimo da concentração de Na+ do Soberbo à Pedra do Sino e Bonfim, indicando a influência 

considerável dos aerossóis marinhos no Soberbo.  

Já em Santa Marta, foi verificada a contribuição oceânica pouco superior à do Bonfim e 

Pedra do Sino, mas ainda bem inferior à do Soberbo, condizente com as distancias que ambas estão 

da costa. 

O potássio (K+) também está presente nos aerossóis marinhos, mas tem, em geral, uma 

parcela significativa de contribuição vinda da vegetação e de queima de biomassa. Para que este 

metal possa ser utilizado como traçador de vegetação é necessário que seja retirado a sua 

contribuição marinha.  

Através da Equação (8) apresentada no item 3.5.4, foi calculada a MPV do K+ de origem 

marinha, esse valor é subtraído do valor total de K+ encontrado nas amostras e é calculado o 

percentual de contribuição do K+ excedente em relação ao de origem marinha, ao qual foi 

considerado como sendo o K+ em excesso, para cada ponto de amostragem. 
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Tabela 8: Contribuições do Na+ e K+ nos diferentes pontos de amostragem, com as concentrações em µmol/L, e os 

percentuais de excesso do K+. 

Local K+ analisado Na K+ mar K+ excesso % 

BM 3,67 2,18 0,0475 3,62 98,7 

PS 1,17 2,65 0,0578 1,11 95,1 

SB 9,09 17,8 0,388 8,70 95,7 

SM 3,14 5,83 0,127 3,01 96,0 

 

Com base nas concentrações MPV de Na+ compiladas na  Tabela 8  e os MPV de V e Zn, 

é observado que a brisa marítima pode ser responsável pelo arraste de poluentes dos centros 

urbanos. Isso devido ao Soberbo apresentar o valor mais elevado de Na+ em relação aos demais e 

as maiores concentrações MPV de V e Zn, que são metais indicadores da influência de queima de 

combustíveis fósseis (CHANCE et al., 2015). Já Bonfim apresentou o percentual mais elevado de 

excesso de potássio, sugerindo, possivelmente, ser o de maior influência do aporte de potássio 

oriundo de queimadas já que excede em quase 3% a faixa do excesso de potássio nos demais 

pontos (95 – 96%).   

Se observar, os fluxos de Zn e V decrescem do Soberbo ao Bonfim, sustentando a hipótese 

de que a brisa marítima e as entradas de frentes frias carregam estes poluentes da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro para a vertente oceânica da Serra dos Órgãos.  

Vêm sido apontados como os grandes responsáveis pela maior fonte global de P para a 

atmosfera, os processos de combustão através da queima de combustíveis fósseis em industrias e 

veículos, incineradores e queima de biomassa (NEWMAN, 1995; ZHU et al., 2016). Por esse 

motivo, esse arraste de poluentes dos centros urbanos pode ser, também, observado através das 

MPV de PO4
3-, cujos valores seguem o mesmo comportamento que o vanádio e zinco SB > BM > 

PS > SM, como o PARNA-Caparaó e a Pedra do Sino estão mais distante que o Soberbo e o 

Bonfim, seja pela distância física ou pela elevada altitude, de centros urbanos, industriais e do 

tráfico de veículos, isso explica os valores mais baixos serem encontrados nesses dois pontos. 

Foi calculada a razão entre os fluxos de NH4
+/ NO3

- para os diferentes pontos de 

amostragem, já que o NO3
- está relacionado a queima de combustíveis fósseis e que o NH4

+ com 

a queima de biomassa, assim como o K+. Logo, quanto maior essa razão, maior a influência das 

queimadas no local. Os resultados estão apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9: Razão entre os íons NH4
+ e NO3

- nos diferentes pontos de amostragem. 

Pontos de amostragem NH4
+/ NO3

- 

SB 1,24 

PS 1,62 

BM 2,47 

SM 1,17 

 

O maior valor da razão NH4
+/ NO3

- no Bonfim, representando a vertente continental, 

suporta a tendência já observada na análise do K+, que sugere a maior influência da atividade de 

queimadas, que podem ser de origem local ou regional. É esperado que, para época do ano 

estudada, que compreende ao final do período seco e início do período chuvoso, a influencias das 

queimadas seja mais significativa. Isso pode ser consequência das práticas de queimadas na região 

central e do sudeste do Brasil, que são comuns nesta época do ano.  

Não houve grandes diferenças nas concentrações de NO2
-  para os locais de estudo, já que 

o mesmo não apresentou variações claramente definidas. 

 

4.4. O USO DO TIMOL 

As amostras de setembro e outubro foram aquelas em que os coletores (PP1) permaneceram 

sem biocida e nos (PP2) havia 400 mg de Timol. Foram comparadas apenas as amostras que 

apresentavam um coletor com e outro sem o Timol, totalizando 6 pares de amostras (n = 6). Não 

foram feitas distinções entre os pontos de amostragem, sendo as amostras apenas divididas em 

com e sem o biocida. Isso devido a suposição que as amostras coletadas pelos dois coletores, de 

um mesmo ponto de amostragem, são iguais na ausência do Timol e, portanto, a contribuição que 

cada ponto de amostragem teria, já estaria sendo contabilizada em ambas as divisões (PP1 e PP2). 

O Timol apresenta baixa solubilidade em água (0,1 g/100 mL a 20ºC), logo o cálculo de 

quanto dele deveria ser adicionado partiu desta característica. Os 400 mg são recomendados para 

1 L de solução, entretanto, como é muito difícil prever a quantidade de chuva esta é uma limitação 

desse método (YANGANG et al., 2006). 

Foi optado por adicionar os 400 mg como forma de padronizar todos os pontos de 

amostragem, levando em conta que no Bonfim o volume de chuva estava, em sua maioria, abaixo 
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de 1 L. Desta forma foi possível evitar a excessiva diluição dele nessas amostras do Bonfim, que 

caso ocorresse levaria a interferências em maior escala, o que inviabilizariam as seguintes 

comparações (YANGANG et al., 2006). 

Para analisar os possíveis efeitos que o Timol poderia trazer para as análises, foram 

calculadas as concentrações MPV de cada um dos íons analisados e da condutividade 

separadamente para as amostras PP1 e PP2, independente do ponto de coleta, como mostra a 

Tabela 10. 

 

Tabela 10: Comparação entre a composição química (concentrações MPV em µmol/L) e condutividade (em µS/cm), 

entre as amostras sem e com Timol. 

 PP1 (sem Timol) PP2 (com Timol) 

NH4
+ 25,5 21,9 

NO2
- 0,138 0,122 

NO3
- 16,6 16,4 

PO4
3- 0,936 2,00 

H+ 4,40 11,5 

Condutividade 7,93 11,9 

 

Os dados obtidos apresentaram concentração MPV de H+ 62% maior para as amostras de 

chuva contendo o Timol se comparadas com as sem o biocida. É plausível se considerar a liberação 

de íons H+ devido a dissociação do Timol, que por consequência promoveria o aumento da 

condutividade e a redução do pH da água de chuva (YANGANG et al., 2006). 

Já para o íon amônio houve uma redução das concentrações MPV das amostras contendo 

Timol. Essa redução foi de 14%, valor abaixo dos encontrados em outros estudos, que eram em 

torno de 50% (DE SOUZA, 2013; VIDAL, 2014). Isso pode estar relacionado com as 

concentrações de Timol utilizadas, já que a tendência é que quanto mais Timol é adicionado, maior 

é a redução observada (YANGANG et al., 2006).  Essa redução pode estar associada a reação de 

complexação do método, onde o Timol acaba competindo com o fenol por conta das similaridades 

que as estruturas fenólicas possuem, ou seja, o grupamento hidroxila diretamente ligado a um anel 

aromático. O que pode ocasionar uma reação que forma o indotimol ao invés do indofenol 

(SEARLE, 1984). 
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Em sequência, para o NO2
- foi observada uma redução de 12% e para o NO3

- de 2%, que 

dependendo do n e do DP, estatisticamente, essas diferenças podem não ser significativas, 

indicando que esses íons não são suscetíveis as interferências do timol (DE SOUZA, 2013).  

Para o fósforo houve um aumento de 53%, são poucos os estudos referentes as 

interferências que o Timol pode causar nas análises químicas, principalmente nas do fósforo. 

Entretanto, se relacionar com o que ocorre no teste do indofenol, a suposição de que possa ocorrer 

uma reação paralela ao azul de molibdênio que forme um complexo que emita no mesmo 

comprimento de onda, é viável. Entretanto, seriam necessários mais estudos acerca do assunto para 

suposições mais coerentes. 

Os testes realizados no presente estudo mostraram que o uso do Timol como biocida em 

amostras de chuva interfere nas determinações colorimétricas de NH4
+ e PO4

3-, provocando 

redução e aumento, respectivamente, da absorção destas espécies, e consequentemente 

subestimando e superestimando, respectivamente, suas concentrações.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Apesar do número ainda pequeno de amostras coletadas, os resultados obtidos no presente 

trabalho indicam que, no PARNASO, a vertente oceânica da Serra dos Órgãos apresentou 

características distintas da vertente continental. Por estar com face para o oceano, existe a 

predominância de chuvas orográficas, tornando a vertente continental mais seca, apresentando 

menor precipitação durante o período estudado. Além disso, a influência dos ventos que sopram 

do quadrante sul faz com que a vertente oceânica da Serra dos Órgãos seja um forte receptor de 

poluentes (V, Zn, NO3
- e PO4

3-) provenientes de emissões atmosféricas da RMRJ, e que parece ter 

pouca influência sobre a vertente continental. Entretanto, a vertente continental apresentou altos 

valores de NH4
+ e maior percentual do K+ não marinho sugerindo a influência do aporte de 

substâncias oriundas de queimadas nesta região. 

Há uma semelhança entre a deposição atmosférica do PARNA-Caparaó e da Pedra do Sino, 

o trecho mais elevado da Serra dos Órgãos, em relação a poluição. Isso pode ser devido a distâncias 

dos mesmos, seja pela altitude ou pela distância física, das zonas metropolitanas, industriais e com 

grandes circulações de veículos. 

O Timol causa interferência nas determinações colorimétricas de NH4
+ e PO4

3-, não 

aparenta causar interferência nas análises de NO2
- e NO3

- e aumenta significantemente o pH e a 

condutividade elétrica das amostras de chuva. 

Para verificar com certeza as contribuições provindas de processos naturais e antrópicos 

em cada uma das áreas estudadas será necessário o andamento deste estudo. 

. 
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