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Introdução 

A produção de fertilizantes nitrogenados (processo 

Haber-Bosch) viabilizou o uso em larga escala 

possibilitando o aumento da produtividade agrícola, 

sem a necessidade de expansão de área cultivada. 

No entanto, como resultado do uso excessivo de 

fertilizantes nitrogenados sua dispersão no ambiente 

tem sido motivo de grande preocupação pelo alto 

potencial em interferir na capacidade do planeta de 

sustentar a biodiversidade.
1,2

 A atmosfera tem 

especial importância nessa questão, pois participa 
ativamente no processo de transporte, 

transformação e deposição de espécies 

nitrogenadas, contribuindo para intensificar efeitos 

como eutrofização, acidificação de ecossistemas e 

perda da biodiversidade. A região escolhida para 

realização deste estudo foi Campo Verde – MT, pólo 

nacional de produção de soja e algodão.  

Resultados e Discussão 

O material particulado (MP) presente no ar 

atmosférico foi coletado em filtros nas frações de 12 

µm (policarbonato, MP grosso) e 1µm (Teflon, MP 

fino) com estes filtros dispostos em série. 

Amostragem ativa com uma vazão média de 10 L 

min-
1
. As determinações analíticas foram realizadas 

por cromatografia iônica (DIONEX DX120). O inicio 

da amostragem ocorreu no período do plantio 

(novembro 2011) e se estendeu até a preparação do 

solo para a safra seguinte (setembro 2012). Na 

região a preparação do solo para o plantio ocorre 

entre os meses maio e setembro. Sendo esse 

intervalo de ausência de chuva e com grande 

incidência de queimadas. Observam-se as medias 

anuais de amônio  e nitrato apresentados na Tabela 

1 para as concentrações de nitrato e amônio no MP 

fino apresentam alto valor de desvio padrão, 

sugerindo fontes emissoras diversas ao longo do 

ano, como atividade agrícola, queima de 

combustível e as queimadas de vegetação do 

Cerrado. Já Os baixos valores de desvio padrão 

para o nitrato no MP grosso indica que origem dessa 

espécie no ambiente atmosférico pode estar 

relacionada a ressuspensão, que pode ser por 

revolvimento do solo na preparação para o plantio 

e/ou movimentação de veículos. A distribuição da  

 

 

composição do MP ao longo do ano (Fig 1) mostra a 

importância da amônia atmosférica na formação do 

aerossol secundário evidenciando o seu papel na 

neutralização da acidez atmosférica. Considerando-

se que o aerossol fino tem maior tempo de 

residência na atmosfera, este pode estar sendo 

levado para regiões distante da fonte.    

 

Tabela 1. Médias anuais das concentrações de 
nitrato e amônio no MP fino e MP grosso 

Nitrato Amônio 

MP fino MP grosso MP fino MP grosso 

159,07±113,93 115,88±55,40 506,91±437,09 191,62±112,37 

  
Figura 1. Distribuição de nitrato e amônio no MP 

 

Conclusões 

A preparação do solo, as queimadas associado ao 

longo tempo de estiagem tem uma contribuição 

considerável formação do aerossol secundário e 

posterior dispersão de nitrato e amônio, presente no  

MP fino, para outras regiões do MT. Esta região 

agrícola, portanto exporta nitrogênio reativo via 

atmosfera para outras áreas geográficas.  
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