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Introdução 

  O nitrogênio reativo é fundamental para a vida, 
porém seu excesso afeta a diversidade e dinâmica 
das espécies presentes nos ecossistemas 
terrestres, aquáticos e marinhos. O aumento de 
emissões para a atmosfera de óxidos de nitrogênio, 
resultado do uso intenso de energia pode alterar o 
ciclo global do nitrogênio, aumentando a sua 
disponibilidade sobre regiões próximas destas 
fontes[1]. A extensão do processo de dispersão do 
nitrogênio emitido por uma fonte depende de 
diversas variáveis associadas às condições 
ambientais e de superfície. Este trabalho apresenta 
os resultados preliminares da disponibilidade de 
nitrogênio reativo próximo a Unidade de 
Conservação do Parque Estadual da Serra do Mar 
(Núcleo Caraguatatuba), que esta sofrendo forte 
impacto resultante da produção e tratamento de gás 
proveniente do pré-sal.  

Parte Experimental  

Coleta: amostradores passivos, utilizando filtro de 

celulose impregnado com solução adsorvente          

(11% v/v trietanolamina, 3,6% v/v etilenoglicol e 

2,5% v/v de acetona); 

Tempo de amostragem: 7 dias 

Local de amostragem: Parque da Serra do Mar 

(Núcleo Caraguatatuba). Ponto A. próximo a 

unidade de tratamento de gás, Ponto B: cerca de           

4 Km do ponto A e Ponto C: cerca de 6 Km do ponto 

A. 
Extração: foi utilizado 5,0 mL de metanol 5% v/v, e a 
solução eluída foi recolhida em balão de 10mL e o 
volume foi completado com a solução de Griess-
Saltzman para a formação de uma espécie 
cromófora com máximo de absorbância em              
540 nm [2]. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos estão representados na 

Figura 1. Foi possível observar que quando ocorre o 

afastamento do ponto de amostragem (A) a 

concentração de NO2 diminui rapidamente 

possivelmente favorecida por processos químicos 

de oxidação envolvendo radicais OH.  Os valores 

locais são muito inferiores aos observados na região 

rural de Sorocaba ((mínimo de 4,5 µg/m³ e máximo de 

13,4 µg/m³) [3], fato que sugere que a umidade tem 

papel fundamental no processo de remoção de NO2. 

Na presença de alta umidade o NO2 é transformado 

em  HNO3  e HNO2. . 

 

 
Figura 1. Concentração de NO₂ no período de 
Agosto a Dezembro de 2012 no Parque Estadual da 
Serra do Mar (Núcleo Caraguatatuba). 

Conclusões 

Os dados preliminares da concentração de NO₂ 

mostram que a média das concentrações foi 

relativamente baixa e está dentro dos parâmetros 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 03/90. 

Porém os processos de remoção intensos na região 

possivelmente transformam o NO2 em outras 

espécies como HNO3 e NH4NO3 com similar ação 

no ambiente o que sugere a necessidade de avaliar 

estas espécies na região.  
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