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INTRODUÇÃO GERAL 

As regiões montanhosas retratam mundialmente um considerável patrimônio 

geológico e geográfico (Gontijo, 2008). O Escudo Brasileiro por ser antigo e ter passado 

longos períodos de erosão, na atualidade, não atinge grandes altitudes como os Andes, 

porém, o Brasil apresenta-se como um país diversamente montanhoso constituído de 

grandes planaltos e planícies (Safford, 1999). Este se encontra entre os vinte países que 

apresentam a maior área montanhosa do planeta, entre elas as altas, médias e baixas 

montanhas (Netto & Assis, 2015). As áreas montanhosas constituem gradientes íngremes 

para uma variedade de parâmetros ambientais como radiação e temperatura, refletindo 

em como os organismos e comunidades ecológicas se adaptam e se distribuem ao longo 

dos gradientes ambientais em ecossistemas terrestres e aquáticos (Hodkison & Jackson, 

2005). À medida que a altitude aumenta, há um decréscimo na temperatura, além disso, 

há alterações na complexidade do habitat, na disponibilidade de recursos alimentares, no 

balanço hídrico e umidade (Siqueira & Rocha, 2013).  

 O deslocamento de líquidos, gases e sólidos na interface atmosfera-água e 

atmosfera-terra, faz parte de um dos principais métodos de ciclagem e redistribuição dos 

diversos elementos químicos presentes no planeta, desempenhando papel de extrema 

importância nos processos biogeoquímicos continentais e oceânicos (Souza et al., 2006). 

Estes elementos possuem fontes naturais e antrópicas e sua disponibilidade e transporte 

ocorrem por diversas formas, sendo o aporte atmosférico uma fonte não pontual e uma 

via direta de entrada de poluentes para os ecossistemas aquáticos e terrestres (Araújo, 

2011). O transporte de poluentes dentro das massas de ar pode fazer com estes estejam 

presentes em locais distantes de suas fontes de origem (Pacyna & Pacyna, 2001).  

 Diversas atividades realizadas na região de Ouro Preto podem emitir para 

atmosfera diversos poluentes. Na região, há uma fábrica de produção de alumina, cuja 

emissão de poluentes provém da calcinação do hidróxido de alumínio e das cubas de 

redução para a produção do alumínio metálico (Prado Filho, 1993). Outras possíveis 

fontes de emissão é a presença de uma fábrica de ferro-ligas além das atividades de 

mineração na região que podem contribuir para o aumento de poluentes na atmosfera 

(Magalhães, 2005). Atualmente encontram-se na região do QF, trinta minas em 

GHexploração. O material ressuspenso do solo, também contribui para o aumento de 

partículas na atmosfera, pois na região há rochas abundantes ricas em óxido férrico e solos 

latérico-bauxítico com elevado teor de Fe2O3 (Magalhães, 2005). 
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Os elementos químicos são depositados na superfície terrestre por deposição 

úmida e seca. Os principais agentes da deposição úmida são a chuva, neblina e orvalho 

(Backes, 2007). A precipitação é um agente eficaz na remoção de partículas da atmosfera, 

pois durante o evento de chuva, acontece a lavagem das partículas de aerossol e 

dissolução de gases por meio das gotas. A chuva tem sido apontada como o principal 

componente da via úmida além de ser mais estudada no processo de deposição 

atmosférica globalmente, porém a neblina não pode ser desconsiderada em certas regiões, 

especialmente em montanhas (Lange et al., 2003). Geralmente a concentração de 

elementos presentes na neblina é maior do que na chuva e o fator de enriquecimento de 

elementos químicos presentes na neblina pode variar 2,5 a 38 vezes em relação à chuva 

(Burkard et al., 2003). Os eventos de neblina e altas velocidades do vento acarretam em 

mais deposição de névoa e entrada de íons em locais de montanhas em comparação com 

locais de baixa altitude. 

 Diversas atividades humanas têm contribuído para a emissão de poluentes 

para a atmosfera, como as emissões industriais, minerações, agricultura e queima de 

combustíveis fósseis, sendo estes poluentes transportados a longas distâncias. (Conceição 

& Navarro, 2011). A maior parte das Unidades de Conservação presentes no Brasil vem 

sendo impactada anualmente por eventos de queimadas (Bonfim Rocha et al., 2003). A 

presença do fogo em áreas rupestres assola a vegetação, pois nessas regiões os solos são 

pouco profundos para esconder suas gemas e xilopódios. A presença frequente do fogo 

impacta de forma negativa a riqueza de espécies além de eliminar as que são recrutadas 

apenas por sementes (Alves et al., 2011). Os eventos de queimadas produzem 

inicialmente água e dióxido de carbono. Além destes são produzidos monóxido de 

carbono, metano, óxidos nitrosos, hidrocarbonetos e partículas de aerossóis que são 

emitidos e transportados para a atmosfera (Andreae, 1991). 

A deposição atmosférica faz parte dos processos de controle de concentração de 

gases e aerossóis presentes na troposfera e no aporte de nutrientes para os ecossistemas 

terrestres e aquáticos (Chadwick et al., 1999, Artaxo et al., 2001). Dessa forma estudos 

relacionados à deposição atmosférica, proporcionam informações a respeito da 

variabilidade espacial e temporal da composição química da atmosfera e também um 

indicador forte de impactos naturais ou antrópicos. A deposição atmosférica pode ser uma 

fonte relevante de aporte de nutrientes para os ecossistemas (Martins & Andrade, 2002). 
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As respostas perante a perturbações podem ser apresentadas mediante alterações na 

composição e diversidade de organismos aquáticos, assim como aumento ou decréscimo 

da densidade de suas comunidades (Dantas-Silva & Dantas, 2013). Segundo (Dodds & 

Smith, 2016), a grande quantidade de nitrogênio e fósforo na atmosfera pode alterar a 

composição do fitoplâncton, consequentemente alterando a composição zooplanctônica, 

sendo esta uma cadeia complexa presente nesses ambientes. Alterações na estequiometria 

N: P limitam o crescimento do fitoplâncton, sendo prejudicial à rede alimentar. (Elser et 

al., 2009).  

Em função disso, despertou-se o interesse da comunidade científica em conhecer 

a capacidade de dispersão de poluentes e seus impactos ambientais (Leal et al., 2004). O 

presente estudo pode contribuir para o entendimento de como pode ocorrer o transporte 

de poluentes via deposição úmida e quais são os principais poluentes presentes nesta via 

úmida. Esta dissertação está dividida em dois capítulos. O primeiro tem como objetivo 

determinar quais poluentes são transpostos via deposição atmosférica úmida em 

ambientes altitudinais no parque Estadual do Itacolomi (PEIT) e no Parque Estadual de 

Ouro Branco (PEOB), notadamente próximo a corpos d’água. Já o segundo capítulo, tem 

como objetivo caracterizar a assinatura química da deposição atmosférica úmida em um 

ambiente altitudinal, antes e após um evento de incêndio. 
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Capítulo I - Avaliação da deposição atmosférica de poluentes em 

ecossistemas aquáticos montanos do Quadrilátero Ferrífero (MG) 

Resumo 

Estudos sobre a vulnerabilidade dos ecossistemas aquáticos montanhosos à deposição 

atmosférica são ainda incipientes, apesar da presença marcante de ecossistemas 

altitudinais e da expressividade da principal atividade econômica de produção industrial 

(mineração) no Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais). O presente estudo teve como 

objetivo determinar a ocorrência de poluentes transpostos via deposição atmosférica 

úmida em ambientes altitudinais no parque Estadual do Itacolomi (PEIT) e no Parque 

Estadual de Ouro Branco (PEOB), notadamente próximo a corpos d’água. Deste modo o 

estudo foi desenvolvido em áreas que englobam duas lagoas temporárias da região do 

Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais). As coletas de deposição úmida foram realizadas 

durante o período seco e período chuvoso, para obtenção de amostras de dois vetores de 

transporte de elementos, neblina e chuva. Foram realizadas análises de metais e semi-

metais, além de Nitrogênio e Fósforo e do pH das amostras. Os resultados indicaram que 

os elementos mais frequentes e com maiores concentrações nas amostras foram Ca, K, S, 

Ba, Sr, Zn, Al, Fe, Mg e Na. O pH exibiu características levemente ácidas a neutras (> 

5.0 < 7.0), sobretudo na região do Parque do Ouro Branco. A neblina representou a 

principal via de entrada de elementos na área do PEIT, enquanto a chuva apresentou maior 

representatividade na dispersão de poluentes na área do PEOB. Os elementos Ca, K e S 

apresentaram maiores concentrações nas amostras de neblina na área do PEIT. A 

deposição via precipitação pluviométrica foi mais expressiva na área do PEOB, 

destacando-se as altas concentrações de K e Na. Foram detectados valores elevados de 

Nitrogênio e Fósforo em comparação com outros ambientes montanhosos, dissolvidos 

nas amostras das áreas estudadas, sugerindo uma contribuição expressiva dessas vias 

atmosféricas para a entrada de nutrientes nos ecossistemas aquáticos da região.  Os 

valores de deposição de elementos por área indicam alta entrada de poluentes, sobretudo 

de Nitrogênio, cuja taxa de deposição foi superior a 8000 µg/cm2/ano. Os resultados 

obtidos sugerem uma influência das vias úmidas chuva e neblina na entrada de elementos 

nas áreas altitudinais estudadas, com grande possibilidade de replicação para as demais 

áreas do Quadrilátero Ferrífero. 

Palavras-chave: deposição úmida, poluentes atmosféricos, ambientes montanos, 

ecossistemas aquáticos 
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Abstract 

Studies on variability of mountain aquatic systems in relation to atmospheric deposition 

are incipient, although the intensity of industrial mining (main economic activity) in 

mountain ecosystems, i.e., Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais). The goal of the present 

study was to investigate the occurrence of pollutants deposited by humid atmosphere 

around water bodies in altitudinal environments from  Itacolomi State Park (PEIT) and 

from Ouro Branco State Park (PEOB), especially near water bodies. The study was 

carried out around two temporary lakes from Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais). The 

samples of humid deposition were obtained during dry and wet season in fog and rainy 

conditions. Metals, semi metals, nitrogen and phosphorus and pH were analyzed in the 

samples. Ca, K, S, Ba, Sr, Zn, Al, Fe, Mg and Na were the more frequent elements, 

presenting high concentrations in the samples. The pH was slightly acid and basic (> 5.0 

< 7.0), especially in PEOB. The fog was the main via of input of elements in PEIT, while 

the rain presented the higher dispersion of elements in PEOB. Ca, K and S presented the 

higher concentrations in fog samples from PEIT. The deposition via pluviometric 

precipitation was higher in PEOB, with high concentrations of K and Na.  Additionally, 

the high concentrations of nitrogen and phosphorous detected in the studied, compared to 

other mountainous environments areas suggests a relevant contribution of atmospheric 

via in the input of nutrients on the aquatic systems from the studied regions. The values 

of the deposition of elements for each studied area indicate high input of pollutants, 

especially nitrogen, whose deposition rate was upper to 8000 µg/cm2/year. The results 

obtained in this study suggest a strong influence of rain and fog on the input of elements 

in the altitudinal studied areas. We also suggest that those results may be similar in other 

areas around Quadrilátero Ferrífero.   

 

 

 

 

Key-words: wet deposition, atmospheric pollutants, mountain environments, aquatic 

ecosystem  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, apesar de não haver cordilheiras e cinturões orogênicos ativos, há 

formações montanhosas tectonicamente geradas, como por exemplo, a Serras do Mar, 

Mantiqueira e a Serra do Espinhaço (Neto et al., 2016). Rogerie (1990) relata que 

ecologicamente, os três pontos de maior importância que definem as particularidades dos 

ambientes montanhosos estão relacionados a fatores climáticos como temperatura, 

umidade e pressão, além dos fatores topográficos como altitudes e formas do relevo. 

Na atmosfera ocorrem distintos processos físicos e químicos, cujas dinâmicas são 

complexas, possuindo fases como emissão, transformação química, transporte e 

deposição das substâncias químicas (Deboudt et al., 2004). Diversas atividades antrópicas 

atuam como fonte de matéria orgânica, metais, gases e material particulado que são 

emitidos para a atmosfera, impactando ciclos globais e regionais (Bischoff-Gauss, 1998). 

O Quadrilátero Ferríferro (QF) abriga importantes reservas de mineração dentre elas 

reservas de minério de ferro, ouro, bauxita, manganês, argila, caulim, etc (Prado Filho et 

al., 2004). As atividades de mineração podem contribuir de maneira significativa para o 

aumento de poluentes presentes na atmosfera. O meio de transporte de poluentes advindos 

da atividade minerária para o meio ambiente, está relacionado à temperatura, umidade, 

direção dos ventos e regime pluviométrico da região (Silva, 2007). 

 Além disso, contribuem para a emissão de diversos elementos para a atmosfera, 

partículas advindas de solos e rochas da região. No QF, os solos são naturalmente ricos 

em certos elementos, tendo presentes uma cobertura lateríco-bauxítica que é composta de 

hidróxidos de alumínio hidratados, óxidos de ferro, de titânio, sílica e aluminossilicatos 

e a presença de compostos quartzitos e formações ferríferas (Magalhães, 2005). Poluentes 

emitidos podem ser transportados a longas distâncias dependendo de sua fonte de 

emissão, de sua natureza química, densidade, e de fatores geomorfológicos como vias 

preferenciais de ventos, direção, altitude, etc. A deposição atmosférica úmida tem sido 

caracterizada por ser uma fonte considerável de entrada de poluentes para ecossistemas 

terrestres e aquáticos. A deposição úmida constitui um importante fluxo de água e de 

substâncias químicas, principalmente nas regiões de montanhas (Weathers et al., 2006).  

Em áreas de montanha, a química da deposição atmosférica depende da topografia 

e altitude local, além da exposição às direções do vento daquela região (Michna et al., 

2015). Com o aumento da altitude há um aumento na formação de neblina, desta forma 
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áreas montanhosas são potencialmente mais impactadas com a deposição atmosférica 

úmida via neblina (Lange et al., 2003) a exemplo da região de Ouro Preto. Esta região é 

marcada por alta pluviosidade, um inverno com elevada umidade atmosférica e suas 

características básicas são de um clima tropical de montanha, onde a baixa latitude é 

balanceada pela sua altitude e sua conformação orográfica (Carvalho 1982).  A formação 

de neblina é reconhecida por alterar a composição e a química da atmosfera. A neblina 

pode incorporar espécies químicas e partículas além de transformá-las por meio da fase 

aquosa ou através de reações heterogêneas que acontecem em seu interior (Wang et al., 

2015). Diversos estudos já descreveram que a água de neblina contém concentrações de 

íons maiores em relação à chuva (Yamaguchi et al., 2015; Burkard et al., 2003; Lange et 

al., 2003 ). Um dos fatores que contribuem para essa diferença é o maior tamanho das 

gotículas da chuva, tornando os elementos químicos mais diluídos em relação à neblina 

(Beiderwieden & Klemm, 2005). 

Com o aumento da população, os recursos naturais vêm sendo cada vez mais 

impactados de forma negativa. As áreas de proteção ambiental como os Parques, retratam 

um instrumento importante para manutenção dos serviços ambientais. Estes ambientes 

promovem a conservação de solos, atenuação dos efeitos das mudanças climáticas e a 

proteção das reservas de água inseridas nestes ambientes (Fonseca et al., 2010). Lagos 

localizados em ambientes altitudinais são considerados protegidos contra impactos 

antrópicos diretos, porém nas últimas décadas, estudos têm relatado a influência da 

poluição atmosférica por metais pesados e nutrientes nesses ecossistemas (Naik et al., 

2012). O presente estudo foi concebido tendo como objetivo central determinar a 

ocorrência de poluentes transpostos via deposição atmosférica úmida em ambientes 

próximos a ecossistemas aquáticos montanos em duas áreas do Quadrilátero Ferrífero. 

Nossas hipóteses são: (1) Maior concentra elementos químicos na neblina em relação á 

chuva, (2) Ambientes altitudinais no QF são potencialmente contaminados por deposição 

atmosférica de elementos como Fe, Al, Mn, S, (3) Ambientes altitudinais são suscetíveis 

à deposição atmosférica de poluentes, independente do gradiente altitudinal (< 1200 

m.a.n.m e > 1200 m.a.n.m). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Descrição das Áreas Amostrais 

Para este trabalho foram escolhidas áreas que englobam duas lagoas temporárias 

da região do Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais), implantadas em Unidades de 

Conservação da Cadeia do Espinhaço. As lagoas estão localizadas em: Parque Estadual 

do Itacolomi (PEIT) e Parque Estadual Serra do Ouro Branco (PESOB) (Figura 1). 

 

Figura 1 - Mapa da área da Lagoa dos Ossos (PESOB) e Lagoa Seca (PEIT), localizadas no Estado de 

Minas Gerais 

O Quadrilátero Ferrífero está localizado centralmente no Estado de Minas Gerais, na 

região sudeste do Brasil possuindo em torno de 7.200 Km2 (Varajão et al., 2009). Este 

faz parte do setor sul da Cadeia do Espinhaço onde localiza-se o Parque Estadual do 

Itacolomi (PEIT) que está entre os Municípios de Ouro Preto e Mariana (Ostanello, 2012). 

No PEIT, encontra-se parte das nascentes dos contribuintes de duas das maiores bacias 

hidrográficas do Brasil, sendo o Rio das Velhas, contribuinte do Rio São Francisco, e os 

rios Ribeirão do Carmo e Gualaxo do Sul, contribuintes do Rio Doce (IEF 2007). A Lagoa 

Seca (20 ° 22 '30 ”- 20 ° 30' 00” S por 43 ° 32 '30 ”- 43 ° 22' 30” W) é uma lagoa 
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temporária, localizada a 1609 metros acima do nível do mar, atingindo profundidade 

máxima de 1,5m no período chuvoso (Outubro a Maio) e secando no período de seca 

(Abril a Setembro) (Figura 2) (Moreira et al., 2015). 

 

Figura 2 – Imagem da Lagoa Seca no período de cheia – Parque Estadual do Itacolomi (Ouro Preto/Mariana 

– MG) 

O PEIT está localizado em uma área de clima tropical, com duas estações bem 

demarcadas: uma seca, que se inicia em maio e estende-se até setembro, e outra chuvosa, 

que se inicia em outubro e estende-se até abril (Ostanello, 2012). De acordo com a 

classificação climática de Koppen, o PEIT está entre os tipos Cwa e Cwb, um clima 

tropical de altitude, com elevada pluviosidade como característica (Andrade, 2008). 

Também inserido na porção sul da Cadeia do Espinhaço, a Serra do Ouro Branco abriga 

o Parque Estadual Serra do Ouro Branco. A Serra do Ouro Branco representa um divisor 

natural das bacias do Rio São Francisco e Rio Doce (IEF, 2017). Uma das lagoas 

estudadas que está inserida no Parque é a Lagoa dos Ossos (Figura 3), uma lagoa 

temporária localizada a 1198 metros de altitude.  

 

Figura 3 - Imagem da Lagoa dos Ossos no período de cheia (Parque Estadual Serra do Ouro Branco – Ouro Preto/Ouro 

Branco – MG). 
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Coleta das Amostras 

Amostras de água de neblina e chuva foram coletadas mensalmente durante o 

período de chuva e seca de 2017 e 2018. No PEIT foram realizadas coletas entre os meses 

de agosto de 2017 e abril de 2018, sendo que nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro 

e março não houve coletas e no PESOB, foram realizadas coletas entre os meses de março 

e junho de 2018. Para medição da deposição atmosférica, foram utilizados coletores 

passivos de neblina, que consistiam de garrafas plásticas de 500 ml que foram 

inicialmente lavadas com água destilada e mantidas em abrigo de poeira e outros 

eventuais contaminantes antes da instalação em campo. As garrafas foram então cortadas 

e acopladas a uma tela com malha de abertura de 2 mm e área de 0,0525 m2 que atuava 

como um condensador de neblina. Os coletores foram dispostos em série, próximos às 

lagoas estudadas (aproximadamente 200m de distância), como apresentado nas figuras 4 

e 5.  

 

Figura 4 - Imagem dos cinco coletores instalados próximos a Lagoa Seca no PEIT. Estes ficaram instalados 

no período entre agosto de 2017 a abril de 2018. 
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Figura 5 - Imagem dos quatro coletores instalados próximos a Lagoa dos Ossos no PESOB. Estes ficaram 

instalados no período entre março de 2018 a junho de 2018. 

Após a instalação dos coletores, a cada cinco ou sete dias as amostras de água 

foram recolhidas e armazenadas em frascos de polietileno de 250 ml e levadas ao 

Laboratório de Ecologia Aquática (UFOP).  As amostras destinadas a análise de 

Nitrogênio (N) e Fósforo (P) foram congeladas para análise posterior. Ao final do período 

de coletas, foram obtidas 142 amostras na área próxima à Lagoa Seca (70 amostras de 

água de neblina e 72 amostras de água de chuva). No Parque Estadual do Ouro Branco 

foram coletadas 31 amostras, sendo 2 de água de neblina e 29 amostras de água de chuva. 

Para a distinção das amostras de neblina e chuva, foi observada a ocorrência de 

precipitação pluviométrica ao longo da semana, além da consulta aos mapas 

meteorológicos locais. O volume (litros) das amostras de água de neblina e chuva foi 

medido com o auxílio de uma proveta graduada. A taxa mensal de coleta de água de 

neblina (L de água.m-2) foi obtida dividindo-se o volume médio da amostra (L) pela área 

de cada coletor (m2). Para a estimativa da deposição de elementos, as concentrações 

médias anuais dos elementos obtidas através do ICP-OES (µg/L/ano) foram dividas pela 

taxa de coleta de água no ano (L de água. m-2/ano), sendo o resultado expresso em µg do 

elemento.m2.ano. 

Análises de Metais Traços, Nitrogênio e Fósforo 

Para as análises geoquímicas, as amostras de água foram filtradas em membranas 

de Nucleopore (0,45 µm de porosidade) e acidificadas com ácido nítrico (HNO3) 65%.  

As amostras foram analisadas quanto ao teor de metais e semi-metais por Espectrometria 

de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), 
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localizado no laboratório de Geoquímica Ambiental (DEGEO-UFOP). Para as análises 

de N-total dissolvido, as amostras foram descongeladas e filtradas em membranas de 

Nucleopore (0,45 µm de porosidade) e analisadas em um analisador de carbono total 

(TOC) SHIMADZU (laboratório de Química Tecnológica e Ambiental da UFOP). As 

análises de P-total foram realizadas no LAECO, seguindo as recomendações de 

Valderrama (1981), que baseia-se na oxidação dos compostos orgânicos nitrogenados e 

fosforados. Sempre que possível, foram feitas duplicatas das amostras de cada coletor. 

Análises Estatísticas 

Para demonstração dos dados da concentração dos elementos químicos em relação à 

tipo de amostra (neblina e neblina+chuva) foi elaborado gráficos de coluna como recurso 

para apresentar os resultados e as comparações. Para testar a diferença de concentração 

dos elementos químicos na neblina e neblina+chuva, no PEIT e PESOB, foi realizado um 

GLM, seguido de respectiva análise de variância (ANOVA). As análises foram realizadas 

no software R utilizando seguintes pacotes: gplots, vegan, gdata e ggplots 2, e em todos 

os testes foram considerados apenas como significativos os valores onde p<0,01 e p<0,05. 

(R DEVELOPMENT CORE TEAM 2018). Os gráficos foram elaborados no programa 

BioEstat 5.0. 
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RESULTADOS 

Aspectos Climatológicos 

Na região do Parque Estadual do Itacolomi, durante o período de coleta de água de 

neblina e chuva, entre agosto de 2017 e abril de 2018, a precipitação mais alta ocorreu no 

mês de fevereiro de 2018 (290 mm) e o mês de agosto de 2017 não houve precipitação. 

(Figura 6) (Cemaden, 2018).  

 

Figura 6 - Distribuição da precipitação atmosférica total entre 2017 e 2018 no PEIT, Ouro Preto, MG. 

(Fonte: Cemaden, 2018). 
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Na região do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, ocorreu maior precipitação (220 

mm) no mês de fevereiro de 2018 (final do período chuvoso), e menor precipitação no 

mês de junho de 2018 (1 mm). (Figura 7) (INMET, 2018). 

 

Figura 7 - Distribuição da precipitação atmosférica total no ano de 2018 no PESOB, Ouro Preto/Ouro 

Branco, MG. (Fonte: IMNET, 2018). 

 

Velocidade do vento  

Durante os meses de coleta na lagoa dos Ossos (PESOB), os dados indicaram que 

no mês abril houve uma maior velocidade do vento em relação aos outros meses (1508/s) 

(Figura 8).  

 

Figura 8 - Velocidade total do vento em Ouro Branco no período de coleta (Março a Junho de 2018). 
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Uso e ocupação do solo 

O mapa de uso e ocupação principal das áreas próximas ao Parque Estadual do 

Itacolomi e do Parque Estadual de Ouro Branco destaca a presença de áreas urbanas e 

atividades minerárias, usualmente caracterizadas como voltadas à extração de minério de 

ferro, ouro e pedras preciosas. Na região do PEIT, a área urbana do Município de Ouro 

Preto destaca-se em relação ao observado na região do PEOB. Verifica-se também a 

presença de importantes tributários da bacia do rio Doce, como o rio Mainart e o Carmo 

(Figuras 9 e 10). Não foram observadas áreas de atividades agrícolas significativas nas 

duas áreas. 

 

 

Figura 9 – Mapa da área em torno do ponto de amostragem (Lagoa Seca) localizado no PEIT nos 

Municípios de Ouro Preto e Mariana (MG). Mapa desenvolvido a partir de imagens do IDE-Sisema (2018). 
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Figura 10 - Mapa da área em torno do ponto de amostragem (Lagoa dos Ossos) localizado no PESOB nos 

Municípios de Ouro Preto e Ouro Branco (MG). Mapa desenvolvido a partir de imagens do IDE-Sisema 

(2018). 

Estimativa de deposição de neblina e chuva 

Os dados da taxa de coleta mensal de água de neblina e neblina+chuva coletados 

no Parque Estadual do Itacolomi e Parque Estadual Serra do Ouro Branco estão 

apresentados na Tabela 1 e 2. 

Tabela 1 - Taxa de coleta mensal de água de neblina e água de neblina+chuva (L.m-2.mês) realizada no 

Parque Estadual do Itacolomi, próximo a Lagoa Seca. 

 

 Neblina Neblina+Chuva 

Agosto/17 2,86 - 

Setembro/17 5,05 4,44 

Outubro/17 - 6,7 

Novembro/17 - 6,22 

Março/18 - 3,14 

Abril/18 - 0,59 

Total 7,91 21,09 
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Tabela 2 - Taxa de coleta mensal de neblina e neblina+chuva (L.m-2.mês) realizada no Parque Estadual 

Serra do Ouro Branco próximo a Lagoa dos Ossos. 

 

 

Características do pH das amostras de água de neblina e neblina + chuva  

 

 O pH médio das amostras de neblina e neblina+chuva coletadas na área da Lagoa 

Seca apresentou características levemente ácidas a neutras, com variação entre 5.3 (mês 

de Março) e 7.0 (mês de Novembro/17), como apresentado na Figura 11.  

 

 

 

Figura 11 - Média do pH das amostras de neblina e neblina+chuva coletadas no Parque Estadual do 

Itacolomi próximo a Lagoa Seca (junho de 2017 a abril de 2018). As barras representam o desvio padrão. 

 

Uma característica predominantemente mais acida da água de neblina e neblina + 

chuva foi detectada nas amostras obtidas na área da Lagoa dos Ossos, cujo pH médio das 

amostras de  neblina+chuva variou entre 5.5 (mês de Março) e 5.9 (mês de abril) (Figura 

12). 

 Neblina Neblina+chuva 

Março/18 - 7,67 

Abril/18 0,67 0,34 

Maio/18 - 0,23 

Junho/18 - - 

Total 0,67 8,24 
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Figura 12 - Média do pH das amostras de neblina e neblina+chuva coletadas no Parque Estadual Serra do 

Ouro Branco próximo à Lagoa dos Ossos (Março de 2018 a Maio de 2018). As barras representam o desvio 

padrão. 

 

Poluentes na via úmida neblina e neblina + chuva  

 

Os principais elementos detectados pelo ICP-OES nas amostras do PEIT foram: 

Bário (Ba), Estrôncio (Sr), Zinco (Zn), Alumínio (Al), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Cálcio 

(Ca), Potássio (K), Magnésio (Mg) e Enxofre (S) ( Figuras 13 e 14). Houve diferença 

significativa (p< 0,05) entre as médias de neblina e neblina+chuva, sendo a neblina com 

maior concentração de elementos em relação a chuva. Os elementos mais abundantes nas 

amostras de neblina foram Cálcio (média de 3076.02 µg/L/ano), Potássio (média de 

2546.19 µg/L/ano) e Enxofre (média de 2215.11 µg/L/ano). Os elementos Bário e 

Estrôncio tiveram as menores concentrações médias na neblina (11.34 µg/L/ano e 14.69 

µg/L/ano, respectivamente), o Ferro teve maior concentração na neblina+chuva em 

relação à neblina (106.63 µg/L/ano) (Apêndice A).  
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Figura 13 - Concentração média anual dos elementos químicos mais abundantes detectados no 

ICP-OES das 142 amostras de neblina e neblina+chuva recolhidas no Parque Estadual do Itacolomi 

próximo a Lagoa Seca. As barras representam o desvio padrão. p< 0,05. 

 

Figura 14 - Concentração média anual dos elementos químicos menos abundantes detectados no 

ICP-OES das 142 amostras de neblina e neblina+chuva recolhidas no Parque Estadual do Itacolomi 

próximo a Lagoa Seca. As barras representam o desvio padrão. p< 0,05. 

 

Na área do PESOB os principais elementos detectados pelo ICP-OES nas 

amostras de água ao longo do período de estudo foram: Bário (Ba), Estrôncio (Sr), Zinco 

(Zn), Alumínio (Al), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Cálcio (Ca), Potássio (K), Magnésio 

(Mg), Enxofre (S)Cobre (Cu) e Sódio (Na) (Figuras 15 e 16). Houve diferença 

significativa (p< 0,05) entre as médias de neblina e neblina+chuva. Os elementos de 

maior concentração média na neblina foram o Sódio (2407.13 µg/L/ano), Cálcio (1665.78 
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µg/L/ano) e Magnésio (798.83 µg/L). Ferro (2.79 µg/L/ano) e Bário (15.98 µg/L/ano) 

apresentaram as menores concentrações. Em relação à neblina+chuva os elementos Sódio 

(3149.37 µg/L/ano), Potássio (1670.44 µg/L/ano) e Cálcio (1590.28 µg/L/ano), tiveram 

maiores concentrações médias. (Apêndice B).  

 

 

 Figura 15 - Concentração média anual elementos químicos mais abundantes detectados no ICP-

OES das 31 amostras de neblina e neblina+chuva recolhidas no PEOB próximo a Lagoa dos Osso. As barras 

representam o desvio padrão. p< 0,05. 

 

 

Figura 16 – Concentração média anual dos principais elementos químicos detectados no ICP-OES 

das 31 amostras de neblina e neblina+chuva recolhidas no PEOB próximo a Lagoa dos Ossos. As barras 

representam o desvio padrão. p< 0,05. 
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Taxa de deposição de elementos 

 

No PEIT, os elementos Cálcio, Potássio, Magnésio, Enxofre, Bário, Estrôncio, 

Zinco, Alumínio e Manganês apresentaram maior taxa de deposição na neblina em 

relação à neblina+chuva. Já o Ferro apresentou maior taxa de deposição na neblina+chuva 

(Figuras 17 e 18). Os elementos com maiores taxas de deposição na neblina foram Cálcio 

(7690.05 µg/cm2/ano) e Potássio (6365.47 µg/cm2/ano). Em relação à neblina+chuva, o 

Ferro teve maior concentração (253.88 µg/cm2/ano) (Apêndice E). 

 

Figura 17 – taxa de deposição anual dos elementos com maiores concentrações nas amostras de 

neblina e neblina+chuva recolhidas no PEIT na área próxima à Lagoa Seca. As barras representam o desvio 

padrão. 

 

Figura 18 - taxa de deposição anual dos elementos com menores concentrações nas amostras de 

neblina e neblina+chuva recolhidas no PEIT na área próxima a Lagoa Seca. As barras representam o desvio 

padrão. 
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No PESOB, os elementos Sódio, Cálcio, Potássio, Magnésio, Enxofre, Bário, 

Estrôncio, Manganês e Cobre apresentaram maiores taxas de deposição na neblina em 

relação à chuva (Figuras 19 e 20). Já Alumínio e Ferro apresentaram maior taxa na 

neblina+chuva em relação à neblina. Os elementos Sódio (105311.89 µg/cm2/ano) e 

Cálcio (72877.88 µg/cm2/ano) apresentaram maiores taxas na neblina. Já os elementos 

Alumínio (142.90 µg/cm2/ano) e Ferro (159.13 µg/cm2/ano) apresentaram maiores taxas 

na neblina+chuva (Apêndice F). 

 

 

Figura 19 - taxa de deposição anual dos elementos com maiores concentrações nas amostras de 

neblina e neblina+chuva recolhidas no PPESOB na área próxima a Lagoa dos Ossos. As barras representam 

o desvio padrão. 

 

 

Figura 20 - taxa de deposição anual dos elementos com menores concentrações nas amostras de 

neblina e neblina+chuva recolhidas no PESOB na área próxima a Lagoa dos Ossos. As barras representam 

o desvio padrão. 
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Nitrogênio orgânico Dissolvido e Fósforo Total 

 

Em todas as amostras de deposição úmida analisadas, foram detectados valores 

elevados de Nitrogênio orgânico dissolvido tanto na área da Lagoa Seca quanto nas 

amostras da área da Lagoa dos Ossos. Na área do PEIT, os valores médios de N variaram 

entre (3225.62 µg/L/ano) nas amostras de neblina e (1789.16 µg/L/ano) nas amostras de 

neblina+chuva (Figura 21). Com relação ao Fósforo, os valores médios variaram entre 

(29,25 µg/L/ano) nas amostras de neblina e (5.6 µg/L/ano) nas amostras de neblina+chuva 

(Figura 22).  

Na área do PESOB a concentração média de N na neblina+chuva foi de (3344.5 

µg/L/ano) (Figura 23). A concentração média de P na neblina foi de (2.51 µg/L/ano) e de 

(1.31 µg/L/ano) nas amostras de neblina+chuva (Figura 24).  

 

Figura 21 – Concentração média anual de Nitrogênio das amostras de neblina e neblina+chuva no 

Parque Estadual do Itacolomi próximo a Lagoa Seca. As barras representam o desvio padrão. p< 0,05. 

 

Figura 22 – Concentração média anual de Fósforo das amostras de neblina e neblina+chuva no 

Parque Estadual do Itacolomi próximo a Lagoa Seca. As barras representam o desvio padrão. p< 0,05. 
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Figura 23 – Concentração média anual de nitrogêno das amostras de neblina e neblina+chuva no 

PESOB próximo a Lagoa dos Ossos. As barras representam o desvio padrão. p< 0,05. 

 

 

Figura 24 – Concentração média anual de Fósforo das amostras de neblina e neblina+chuva no 

PESOB próximo a Lagoa dos Ossos. As barras representam o desvio padrão. p< 0,05. 

Taxa de deposição de Nitrogênio e Fósforo 

 

 No PEIT, o Nitrogênio orgânico dissolvido apresentou maior taxa de deposição 

na neblina em relação à neblina+chuva. O Fósforo também apresentou uma maior taxa 

de deposição na neblina em relação à neblina+chuva (Apêndice I). Enquanto o Nitrogênio 
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exibiu taxa de (8064.04 µg/cm2/ano) (Figura 25), o Fósforo apresentou o valor de (73.11 

µg/cm2 µg/cm2/ano) (Figura 26). 

 

 

 

Figura 25 - Taxa de deposição anual de Nitrogênio nas amostras de neblina e neblina+chuva 

recolhidas no PEIT na área próxima a Lagoa Seca. As barras representam o desvio padrão.  

 

 

Figura 26 - Taxa de deposição Fósforo nas amostras de neblina e neblina+chuva recolhidas no 

PEIT na área próxima a Lagoa Seca. As barras representam o desvio padrão.  

 No PESOB, o Nitrogênio apresentou maior taxa de deposição na neblina+chuva 

em relação à neblina (Apêndice J). Fósforo apresentou maior taxa na neblina em relação 

à neblina+chuva. Enquanto o Nitrogênio exibiu taxa de 8401.26 µg/cm2/ano, o Fósforo 

apresentou taxa de 57.16 µg/cm2/ano (Figuras 27 e 28). 



 

39 
 

 

Figura 27 - Taxa de deposição anual de Nitrogênio nas amostras de neblina e neblina+chuva 

recolhidas no PESOB na área próxima a Lagoa dos Ossos. As barras representam o desvio padrão. 

 

Figura 28 - Taxa de deposição anual de Fósforo nas amostras de neblina e neblina+chuva 

recolhidas no PESOB na área próxima a Lagoa dos Ossos. As barras representam o desvio padrão. 

 

Concentração dos elementos químicos na neblina e neblina+chuva em Ouro 

Preto e Ouro Branco 

A análise de componentes principais (PCA) realizada com as amostras do PEIT 

indicou que o elemento Ferro (Fe) apresentou maiores concentrações relacionadas às 

amostras de neblina+chuva em relação à neblina. Já os elementos Alumínio (Al), Potássio 

(K), Zinco (Zn), Manganês (Mn), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S) estão mais 

correlacionados com a neblina, ou seja, há maior concentração desses elementos na 

neblina em relação a neblina+chuva (Figura 29). 
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Figura 29 - Relação entre os elementos químicos e sua presença na neblina e neblina+chuva no PEIT na 

área próxima a Lagoa Seca. PCA demonstrando a correlação desses elementos com a neblina e 

neblina+chuva. 

A análise de componentes principais (PCA) feita com as amostras do PEOB 

indicou que todos os elementos (Zn, Al, Fe, Mn, Ca, Mg, S, K, Na, Cu e Sc), tiveram uma 

maior correlação na neblina+chuva em relação a neblina (Figura 30), indicando que maior 

deposição de elementos na área parece estar mais associada aos eventos pluviométricos. 

 

Figura 30 - Relação entre os elementos químicos e sua presença na neblina e na neblina+chuva no 

PESOB na área próxima a Lagoa dos Ossos. PCA demonstrando a correlação desses elementos com a 

neblina e neblina+chuva. 
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DISCUSSÃO 

Estimativa de deposição de neblina e neblina+chuva  

A partir da medição da taxa total anual de coleta de neblina e neblina+chuva os 

resultados indicaram maior taxa de coleta total anual de neblina+chuva no PESOB (8,24 

L.m-2.ano) e no PEIT (21,09 m-2.ano), em relação as suas taxas de coleta total anual de 

neblina, PESOB (0,67 L.m-2.ano) e PEIT (7,91 L.m-2.ano).  Ambientes de altitude 

localizados na América do Sul são constantemente imersos por eventos de neblina, sendo 

esta uma fonte relativa de constância e previsibilidade, do mesmo modo que a região de 

Ouro Preto. Na região de Tarapacá, localizada ao norte do Chile, estudos verificaram um 

gradiente de contribuição de neblina, onde foram coletados 8,5 L/m-2 ao dia – 1 na região 

costeira e 1,1 L/m-2 ao dia – 1 na região de montanhas entre as altitudes de 400 a 1100 m 

(Cereceda et al, 2002). 

A formação de neblina pode acontecer do mesmo modo como se formam as 

chuvas orográficas. Este fenômeno acontece quando ventos úmidos irão subir e se resfriar 

ao se depararem com uma montanha (Wheele & Mayes 1997). Na formação orográfica 

de neblina, em um ambiente de altitude baixa, a massa de ar quente é forçada a ascensão 

de altitude, de modo que essas formações acontecem onde os ventos são de preferência 

direcionados em oposição a uma cadeia montanhosa. As massas de ar que se ascendem 

ao longo da topografia, resfriam-se abaixo do ponto de orvalho. Nas formações de 

advencção, a neblina forma-se em outro local e é levada de modo horizontal por meio das 

correntes dos ventos, seja elevando-se até uma encosta montanhosa ou em virtude das 

correntes de ar ascendentes (Bruijinzeel et al., 2005 e Cercada et al., 2002). A região de 

Ouro Preto está localizada em um grande vale (Sobreira & Fonseca, 2001). Sua 

geomorfologia é reconhecida por inúmeros níveis de altitude sendo eles entre 800 e 1500 

m, sendo esta uma característica que proporciona as formações de neblina (Jacobi e 

Carmo 2008). 

pH médio das amostras 

O pH das amostras de chuva do PEIT variou entre 5.3 e 7.0. Já no PESOB houve 

uma pequena variação entre 5.5 e 5.9. Levando em consideração o equilíbrio com o CO2 

gasoso a água da chuva possui pH entorno de 5.6. Porém mesmo em regiões distantes de 

fontes de poluição, pode-se encontrar um pH entorno de 5.0, alterando como função da 
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competência da lavagem da atmosfera que ocorre em função da chuva (washout), bem 

como a emissão de forma natural de ácidos carboxílicos (Coelho, 2007).  

Outros autores averiguaram a composição da precipitação úmida na fronteira do 

Brasil-Uruguai e encontraram um pH maior que os registrados no estudo. Esta distinção 

pode ser ocasionada por diversos fatores como amostragem (frequência e período), 

filtração das amostras (membranas com porosidades distintas) e o tipo de análise química 

(Migliavacca et al., 2005). Estudos na Turquia também encontraram pH médio superior 

a 6.0 na capital e em Istambul foram encontrados valores ao redor de 6.1 (Akkoyunlu & 

Tayanç, 2003). O pH das amostras de neblina na região do PEIT variou entre 5.9 e 6.0 já 

no PESOB o pH foi 5.9. Valores baixos de pH podem ser em consequência do carbonato 

de hidrogênio (HCO3) que tem se mostrado presente em neblina. Assim como neste 

estudo, Lange et al., (2003), encontraram valores mais altos de pH na neblina em relação 

à chuva, sendo explicado pela emissão de NH3 localmente nos meses secos. 

Concentração de elementos químicos na neblina e neblina+chuva 

Nosso estudo mostrou diferenças na concentração de elementos entre neblina e 

chuva. Distinções na composição química da neblina e chuva podem estar relacionadas à 

altura em que se formam as gotículas, como descrito em estudos anteriores (Bridges et al. 

2002). A formação de neblina é mais periódica na camada inferior da atmosfera, sofrendo 

maior influência por meio de emissões continentais. Já as gotas de chuva, formam-se em 

altas altitudes, onde nesse caso a atmosfera é menos carregada de compostos advindos de 

emissões terrestres (Zapletal et al., 2007). Outro fator a ser considerado é o tamanho das 

gotas, a área superficial por volume das gotas, o deslocamento das massas de poluentes 

para a superfície da gota e o tempo em que a água persiste no ar. As gotas de chuva são 

de grandeza maior que as gotas de neblina, dessa forma, os elementos podem ser mais 

diluídos na chuva em relação à neblina (Zapletal et al., 2007).  

Diversos estudos mostraram a relevância das nuvens no transporte, transformação 

e deposição de poluentes atmosféricos. As gotas das nuvens redistribuem as espécies de 

fase gasosa e espécies na forma de aerossol, por meio da mistura vertical (Bower et al., 

2000). No estudo de Bridges et al. (2002), observações feitas visualmente sugeriram que 

a deposição de água na forma de neblina, pode ser uma considerável rota de deposição 

atmosférica. Diferenças na composição química da neblina podem resultar da altura de 

formação das gotículas, como descrito em outros estudos (Bridges et al., 2002). Além 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231001003880#BIB3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231001003880#BIB3
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disso, o volume de chuva tem influência sobre sua composição química, onde volumes 

maiores de chuva tendem a diluir mais os elementos químicos presentes (Coelho, 2007). 

No período de chuva as concentrações de íons são menores, devido à retirada de partículas 

da atmosfera por meio da incorporação da água da chuva, fazendo que a atmosfera torne-

se mais limpa e com menores concentrações, diferentemente no período seco, há 

diminuição de chuva, consequentemente há maior concentração de partículas na 

atmosfera, aumentando a concentração de íons (Santos & Gastman, 2016).  

Na região de Ouro Preto e Ouro Branco, os elementos detectados no ICP-OES e 

usados para análise foram Bário (Ba), Estrôncio (Sr), Zinco (Zn), Alumínio (Al), Ferro 

(Fe), Manganês (Mn), Cálcio (Ca), Potássio (K), Magnésio (Mg), Enxofre (S) e Sódio 

(Na), além de Nitrogênio (N) e Fósforo (P). Resultados semelhantes foram encontrados 

em Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro no Sergipe, onde há impactos por atividades 

antropogênicas tais como emissões industriais de cimento. A atmosfera destas regiões 

apresenta em sua composição elementos-traço e a presença de Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, S, 

Sr e Zn (Muro et al, 2017).  Altas concentrações de elementos presentes em gotas de 

névoa em relação às gotas de chuva estão relacionadas ao pequeno teor de água líquida 

presente nas gotas de névoa (Lange et al., 2003). Nosso estudo mostrou maiores 

concentrações de elementos químicos nas amostras de neblina. Estudos de Gieray et al. 

(2003) compararam amostras de água de nuvem com gotas de tamanhos distintos. Foram 

encontradas maiores concentrações dos elementos N, K, S, SO, Ca, Fe, Zn e Pb nas 

amostras cuja gotas possuíam menores diâmetros. 

 Um dos fatores que pode explicar a presença de altas concentrações de Ferro (Fe) 

nas amostras é a característica geoquímica local (Magalhães et al., 2010 e Valim, 2012) 

ou mesmo a suspensão de material particulado proveniente de uma mineração de Ferro 

presente na região de Ouro Preto (Rodrigues, 2005). Além disso, as rochas encontradas 

na região compõem-se de quartzo e óxido de ferro. Há também a ocorrência de solo 

latérico-bauxítica que é composto de óxidos de ferro, titânio e sílica além de hidróxidos 

de alumínio hidratados (Magalhães, 2005). A derivação do Cálcio e Magnésio podem 

estar relacionadas a predominância do minério dolomita a qual é explorado na região de 

Ouro Preto (Rodrigues, 2005).  

No trabalho de Conceição et al. (2011) altas concentrações de Ca2+ presentes na 

deposição atmosférica na bacia do Alto Sorocaba, eram provenientes de poeiras de solos 
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de regiões calcárias. Outra possível origem seria as minerações de calcário e fábricas de 

cimento instalados naquela região. Sanusi et al (1996), sugeriram que a entrada de Ca2+ 

para a atmosfera estava relacionada a uma fábrica de cimento localizada na região de 

estudo. A 14 km de Ouro Preto, está localizada uma pedreira na qual produz mármores 

que são aplicados à siderurgia, agricultura e construção civil (Brandão, 2018), sendo esta 

uma possível fonte de Cálcio para a atmosfera.  Altas concentrações de Ca2+, K+ e Mg2+, 

podem estar relacionados a interferência local do aumento do tráfego de veículos que 

consequentemente aumenta suspensão de partículas que advém do solo (Kulshrestha, et 

al., 2003).  

Elevadas concentrações de enxofre nas amostras poderia estar relacionada à 

exploração de minério de ferro que ocorre na região. O mesmo fator pode explicar as altas 

concentrações encontradas em nossas amostras visto que estudos ilustraram que 

indústrias que se situam numa faixa entre 10 e 100 km de distância de um ponto onde há 

coleta de deposição úmida, podem interferir na composição química da neblina, de modo 

especial na presença de SO2. Atividades de mineração podem produzir diversos tipos de 

poluentes como os óxidos de Carbono, Nitrogênio e Enxofre além de hidrocarbonetos e 

particulados (Almeida, 1999).  

Na região de Ouro preto, a uma distância de 6 km do centro histórico da cidade, 

encontra-se uma fábrica com produção de manganês e outros ferro-ligas, favorecendo a 

emissão de material particulado para a atmosfera (Magalhães, 2005). Sendo esta então 

uma possível fonte de manganês para a atmosfera podendo explicar suas altas 

concentrações nas nossas amostras coletadas. Segundo Martins & Andrade (2002) foram 

encontradas concentrações entre 25 e 81 µg/L de Manganês nas amostras de neblina em 

Lenox, e concentrações de Ferro entre 14 e 1260 µg/L valor compatível com as amostras 

analisadas de neblina em Ouro Preto e Ouro Branco. 

Outros fatores influenciam a dispersão de poluentes atmosféricos em uma escala 

local como regime de chuvas, movimentação do ar e intensidade da radiação solar 

(Mahowald, et al., 2009). Concentrações elevadas encontradas nas amostras de 

precipitação podem estar relacionadas à poeira do solo e poeira do tráfego de veículos 

que é carreada pelos ventos (Lee, et al., 2001). Isso pode ser levado em consideração, pois 

a Lagoa dos Ossos está localizada as margens da rodovia MG - 129, recebendo 

diretamente poluentes advindos da poeira do tráfego. 
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O elemento Zinco (Zn) e compostos de Nitrogênio (N) e Enxofre (S) podem ter 

origem antropogênica (Backes, 2007). Lara et al. (2001) também observaram maior 

concentração desses íons no período seco, evidenciando a diluição desses elementos na 

chuva. Gioda et al. (2004) também encontraram altas concentrações de Zinco na 

atmosfera em regiões com atividades metalúrgicas. A presença de Zinco também pode 

estar relacionada a indústrias e tráfego de veículos (Medeiros, 2011).  

Nos estudos de Lee et al. (2000), altas concentrações de Ca2+, podem estar 

relacionadas a poeira do tráfego de veículos. A maior parte do cálcio está na forma de 

carbonatos de cálcio alcalinos na região, dessa forma o cálcio é retirado através da 

deposição. Os elementos como alumínio, bário, cálcio e manganês, podem ser originários 

da poeira do solo, visto que estes elementos fazem parte do solo e da crosta terrestre 

(Takeda et al., 2000). A presença de cálcio e magnésio nas amostras pode ser advinda do 

processo de exploração do minério dolomita que ocorre na região de Ouro Preto 

(Rodrigues, 2005).  

Taxa de deposição elementos químicos na neblina e neblina+chuva 

Em relação à taxa de deposição de elementos, no PEIT os elementos Cálcio, 

Potássio, Enxofre, Magnésio, Alumínio e Manganês tiveram maior taxa de deposição na 

neblina. O Ferro teve uma maior taxa na neblina+chuva. Na região do PESOB, Cálcio, 

Potássio, Enxofre, Magnésio, Sódio, Manganês e Cobre tiveram uma maior taxa de 

deposição na neblina enquanto o Alumínio e Ferro, tiveram  maiores taxas de deposição 

na neblina+chuva. 

Taxas elevadas de deposição de Alumínio foram encontradas nas amostras de 

neblina+chuva na região de Ouro Preto e Ouro Branco. No trabalho de Magalhães (2005), 

também foram encontrados altas concentrações de Alumínio em amostras de materiais 

particuladas medidas na região central de Ouro Preto, apesar da baixa contaminação de 

metais pesados no ar. Além de Alumínio, foram encontradas também altas concentrações 

de Manganês (Magalhães, 2005), assim como foram encontradas também altas 

concentrações em nosso estudo. 

O elemento Cálcio, Potássio, Magnésio e Enxofre também tiveram altas taxas de 

deposição nas amostras de neblina, sendo o Cálcio o elemento de maior valor. Valim 

(2012) encontrou altos fluxos de deposição atmosférica anual desses elementos na Serra 
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da Brígida na região de Ouro Preto, sendo o Cálcio tendo valores superiores aos outros 

elementos. No estudo de Baêta, 2012, foram encontradas altas concentrações de Enxofre 

de Zinco nas amostras coletas na Serra da Brígida (Ouro Preto) sendo o Zinco um 

elemento que pode ser advindo de subprodutos derivados do beneficiamento de minério.  

Takeda et al. (2000), mostrou que os elementos Zn, NO3
-, SO4

-2 presentes na 

deposição úmida, estavam associados a fontes antropogênicas, diferentemente dos 

elementos Al,  Ca e Mn, que se associavam a fontes crustais. A presença do Alumínio na 

atmosfera pode estar relacionada a atividades industriais, queima de combustíveis fósseis 

além de sua suspensão do solo, em consequência de sua grande presença na crosta 

terrestre (Medeiros, 2011). O beneficiamento do Alumínio ocorre por meio de um 

processo chamado Bayer. Esse beneficiamento produz um subproduto que é uma lama 

contendo minério de ferro, alumínio e sódio. Este subproduto é despejado em barragens 

a céu aberta (Silva Filho et al. 2007). Dessa forma, altas concentrações de Alumínio, Ferro 

e Sódio na neblina, podem ser indícios de sua origem através do beneficiamento do 

mesmo (Baêta, 2012).  

A análise de componentes principais realizada com os dados de Ouro Preto 

mostrou uma maior correlação dos elementos Alumínio (Al), Potássio (K), Zinco (Zn), 

Manganês (Mn), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S), com a neblina. O elemento 

Ferro (Fe) mostrou-se correlacionado com neblina+chuva. O GLM mostrou que os 

elementos Bário (Ba), Estrôncio (Sr), Manganês (Mn), Magnésio (Mg), Enxofre (S) e 

Nitrogênio (N), apresentaram diferenças de concentração, sendo maiores na neblina. 

O elevado carreamento de partículas em uma determinada área pode elevar as 

concentrações dos núcleos de condensação de nuvens e, desse modo, incentivar para que 

o nevoeiro se forme (Bridges, 2002) assim como na região de Ouro Preto. Os primeiros 

estudos a respeito da composição química da água de neblina foram realizados no fim dos 

anos 50 e início dos anos 60 na Alemanha. Estes diziam que a concentração de íons era 

maior na neblina em relação à água da chuva, sendo nossos resultados confirmados 

(Lange et al., 2003). Outro fato que deve ser considerado é que a presença de ventos irá 

determinar a direção em que as partículas irão e também a distância em que elas irão 

percorrer para posteriormente serem depositadas (Magalhães, 2005). Massas de ar se 

deslocando horizontalmente ou verticalmente, atuam no deslocamento, dispersão e na 
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diluição dos poluentes viajando para áreas próximas de suas fontes ou até mesmo para 

regiões distantes (Perry, 2007). 

Concentrações de Nitrogênio e Fósforo 

Foram detectadas elevadas concentrações de Nitrogênio nas amostras de neblina 

e neblina+chuva da região do PEIT e PESOB. Segundo Backes (2007) foram encontradas 

concentrações entre 25 mg/L de Nitrogênio e 0,15mg/L de Fósforo nas amostras de chuva 

numa região localizada a 923m de altitude, valores abaixo dos encontrados em nossas 

amostras indicando a diferença de altitudes pode interferir na contribuição da deposição 

atmosférica úmida. 

Elevadas concentrações de Nitrogênio na deposição atmosférica podem estar 

relacionadas às atividades antrópicas. Tarrason e Iversen (1992), estimaram que a 

emissão na America do Norte de produtos sulfurados contendo nitrogênio, seria 

responsável pela deposição de 2 mg m-2 ao mês de Nitrogênio, valores menores de 

deposição em relação a taxa de deposição do nosso estudo. Os compostos de Nitrogênio 

presentes em neblina podem ser advindos da queima de biomassa, dos processos 

industriais ou mesmo do tráfego de veículos (Beiderwieden, et al., 2005). Emissões das 

formas de Nitrogênio para a atmosfera podem ser ocasionadas pelas atividades humanas. 

O Nitrogênio é emitido principalmente pela queima de combustíveis fosseis, de biomassa 

e alguns processos industriais (de Souza et al., 2017).  A flotação é uma técnica utilizada 

no processo de concentração de minério de ferro, onde há a separação da sílica do minério 

de ferro. Compostos orgânicos que tem em sua composição o Nitrogênio são utilizados 

no processo de flotação. Para esse processo é utilizada a éter- amina. Logo após a sua 

utilização, as aminas são descartadas nas barragens de rejeito (Silva, 2007).  

A deposição atmosférica de Nitrogênio possui várias origens dentre elas a 

combustão de indústrias, queima de biomassa e de combustíveis fósseis de automóveis 

(Zhai & Hu, 2009). No processo de combustão, o N é liberado para a atmosfera 

contribuindo para a poluição não pontual (Carpenter et al., 1998). O elemento Fósforo 

presente na atmosfera, possui diferenças em relação ao Nitrogênio, pois este não possui 

fase gasosa estável na atmosfera. Deste modo sua presença na atmosfera tem como 

origem principal os aerossóis minerais, sendo outras possíveis fontes os biocombustíveis 

e a queima de biomassa (Mahowald et al., 2008). Os combustíveis contêm em seus 

contaminantes Nitrogênio e Fósforo. Quando ocorre a combustão, o Nitrogênio 
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transforma-se em NO gasoso e o Fósforo em PO4-3 sendo então emitidos para a atmosfera 

e posteriormente depositados na superfície terrestre e aquática (Garcia & Cardoso, 2015). 

A deposição atmosférica seca e úmida são fontes importantes de Nitrogênio e 

Fósforo para os ecossistemas aquáticos. Nos últimos tempos, o crescente aumento da 

população juntamente com a industrialização tem aumentado substancialmente as 

emissões desses nutrientes advindos de fontes urbanas. Estudos realizados no Canadá 

mostraram que a deposição atmosférica contribuiu para o aumento de fósforo em lagos e 

que os novos insumos de Nitrogênio e Fósforo eram de origem atmosférica (He et al., 

2011). A presença de N e P nos ecossistemas aquáticos acarreta em vários impactos 

negativos como a proliferação de algas tóxicas, depleção de oxigênio, mortandade de 

peixes além da perda de biodiversidade (Carpenter et al., 1998). A deposição desses 

nutrientes contribui para a eutrofização de ecossistemas aquáticos ocasionados pelo 

enriquecimento excessivos de Nitrogênio e Fósforo. Uma das consequências da 

eutrofização é o crescimento de algas e ervas daninhas (Carpenter et al., 1998). Além 

disso, o enriquecimento de Nitrogênio pode ocasionar uma aceleração da produtividade 

primária do fitoplâncton e aumento de biomassa. Alterações no fitoplâncton impactam as 

comunidades zooplanctônicas, invertebrados e outros níveis da cadeia trófica (Paerl et al., 

2002). 
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CONCLUSÃO 

Com este estudo foi possível observar comportamento do transporte de poluentes via 

deposição úmida em ambientes altitudinais. Foi visto que nas regiões estudadas houve 

maior taxa de deposição de elementos na neblina em relação à neblina+chuva, sendo esta 

uma via importante de deposição de elementos. Além disso, o pH das amostras se mostrou 

levemente ácido à neutro.  A neblina continha maior concentração de elementos químicos 

em relação à chuva, além das elevadas concentrações de Nitrogênio nas amostras. Nosso 

estudo mostra que apesar dos ecossistemas montanos serem considerados áreas prístinas, 

com uma mínima influência de atividades antrópicas, estes são impactados pelo 

transporte de poluentes via deposição úmida principalmente por meio da neblina 

mostrando que a poluição atmosférica pode ser transportada a longas distâncias atingindo 

ecossistemas de altitude.   
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Capítulo II– Avaliação da deposição atmosférica úmida após um evento 

de incêndio no Parque Estadual do Itacolomi – Ouro Preto – MG 

Resumo 

As queimadas são consideradas como um dos aspectos ambientais mais marcantes do 

Cerrado brasileiro, com alta frequência de ocorrência e múltiplos efeitos sobre os ciclos 

biogeoquímicos e a biota. Além dessas características, os eventos de incêndio atuam de 

forma significativa para a emissão de gases traço e aerossóis para atmosfera, alterando 

sua química e ocasionando o aumento das taxas de aerossóis e vários elementos residuais. 

O presente estudo teve como objetivo principal caracterizar a química da deposição 

atmosférica úmida em um ambiente altitudinal, antes e após um evento de incêndio no 

Parque Estadual do Itacolomi (Ouro Preto, MG). As coletas de água de deposição úmida 

foram realizadas no período de junho a outubro de 2017. Foram realizadas análises de 

metais e semi-metais, além de análises de Nitrogênio e Fósforo. Os principais elementos 

detectados nas amostras foram: Bário (Ba), Estrôncio (Sr), Zinco (Zn), Alumínio (Al), 

Ferro (Fe), Manganês (Mn), Cálcio (Ca), Potássio (K), Magnésio (Mg) e Enxofre (S). O 

elemento Cálcio apresentou maior concentração (2963.91 µg/L/ano) e o elemento Bário 

menor concentração (9.16 µg/L/ano) na neblina. Cálcio também teve maior concentração 

(2271.58 µg/L/ano) antes do evento de incêndio e Bário menor concentração (10.46 

µg/L/ano). Nitrogênio apresentou concentrações elevadas na neblina (5524.30 µg/L/ano) 

e antes do incêndio (5199.50 µg/L/ano). Fósforo também foi detectado (23.31 µg/L/ano e 

29.69 µg/L/ano respectivamente neblina e antes do incêndio). Foram observadas 

alterações significativas na presença de poluentes nas amostras em relação à ocorrência 

do evento de queimada. As concentrações médias dos poluentes decresceram após o 

incêndio, contrariando nossas hipóteses iniciais. O efeito da passagem da chuva, que 

ajudou a debelar a queimada poderia ser um fator de influência nos resultados obtidos. 

Outra possibilidade seria a maior efetividade da neblina no transporte de elementos na 

região. Entretanto, destacamos que esses fatores potenciais que explicariam os resultados 

obtidos merecem ainda estudos mais aprofundados.  

Palavras-chave: incêndio, deposição úmida, poluentes atmosféricos, ambientes 

montanos 
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Abstract 

The high frequency of burnings are considered the main striking characteristic of the 

Brazillian Cerrado. This phenomenon have multiple effects on biogeochemical cycles and 

on biota.  Besides that, burnings causes the emission of gases and trace elements to 

atmosphere, modifying its chemical composition and increasing the aerosol taxa and 

residual elements on atmosphere. The goal of the present study was to characterize the 

wet atmosphere deposition in an altitudinal environment, before and after burning events 

in the Itacolomi State Park (Ouro Preto, MG). The samples of wet deposition were 

obtained from June to October 2017. Metals, semi metals and nitrogen and phosphorous 

were analyzed in the samples. The main elements detected were: Barium (Ba), Strontium 

(Sr), Zinc (Zn), Aluminium (Al), Iron (Fe), Manganese (Mn), Calcium (Ca), Potassium 

(K), Magnesium (Mg) e Sulphur (S). Calcium presented the higher concentration 

(2963.91 µg/L/year) and Barium the lower concentration (9.16 µg/L/year) in the fog. 

Calcium also presented the higher concentration (2271.58 µg/L/year) before and after the 

burnings and Barium presented the lower concentration (10.46 µg/L/year). Nitrogen 

presented high concentrations in fog (5524.30 µg/L/year) and before the burnings 

(5199.50 µg/L/year). Phosphorous was also detected (23.31 µg/L/year and 29.69 

µg/L/year in fog and before the burnings, respectively). The burnings had a significant 

influence on the presence of pollutants in the atmosphere. The mean concentrations of 

pollutants decreased after burnings, contradicting our initial hypothesis. The rain events 

observed after the burnings probably influenced the results obtained in this study. Other 

possible explanation is that fog may be the main via of transport of elements in the studied 

region. However, we highlighted that further studies may explain the potential factor that 

elucidate the results obtained in the present study.  

 

 

 

 

Key-words: burnings, wet deposition, atmospheric pollutants, mountain environments 
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INTRODUÇÃO 

A deposição atmosférica compõe uma via importante de recarga de elementos 

químicos. A velocidade de deposição e a composição dos nutrientes que são depositados 

dependem de diversos fatores como geografia, clima e atividades antrópicas (Schlesinger, 

2014). A retirada de substâncias que são emitidas para a atmosfera pode ocorrer por duas 

vias: deposição seca e úmida (chuva e neblina) (Rocha et. al, 2004). Na atmosfera 

ocorrem vários processos físicos e químicos, sendo sua dinâmica complexa, 

compreendendo processos como emissão de substâncias químicas, transformação, 

transporte e deposição (Coelho, 2007). Diversas atividades antrópicas funcionam como 

fonte para a atmosfera como matéria orgânica, metais, gases e material particulado 

(Deboudt et. al, 2004). 

O fogo faz parte de um importante processo do Cerrado, com múltiplos efeitos 

sobre os processos biogeoquímicos, a abundância e distribuição da sua biota e sobre a 

dinâmica temporal deste bioma. Apesar da reconhecida importância das queimadas para 

os processos estruturadores do cerrado, os incêndios cada vez mais recorrentes e de 

proporções catastróficas têm impactado decisivamente a biodiversidade e existência do 

Cerrado brasileiro (Coutinho, 1982; Mistry, 1998; Medeiros & Fiedller, 2004), perdendo 

o papel de renovação do ecossistema (Leite et al., 2014). Em termos globais, o fogo 

impacta diretamente os ciclos biogeoquímicos e atmosféricos (Lentile et al, 2006). 

O evento de fogo acarreta em mudanças drásticas estruturais, na composição e na 

ciclagem de nutrientes dos ecossistemas (Kauffman et al., 1994). Este pode impactar de 

forma positiva o ecossistema como a dispersão de sementes e a indução da floração. 

Porém o fogo também pode causar efeitos negativos conforme a intensidade e frequência 

em que ocorre. Entre os impactos diversos que o fogo acarreta sobre o ecossistema estão 

o aumento das taxas de mortalidade da vegetação, além do baixo recrutamento de espécies 

lenhosas (Fiedler et al., 2004). Outros impactos previstos pelas queimadas são alterações 

no crescimento, reprodução e sobrevivência da vegetação (Ribeiro et al., 2017), 

alterações no microclima do solo impactando diretamente os microrganismos viventes 

nele, alterações na diversidade de espécies além da emissão de material particulado e 

gases para atmosfera (Mistry, 1998). 



 

60 
 

Os eventos de incêndio tem se tornado frequentes, porém sua ocorrência e maior 

intensidade se dão no período de seca, pois neste período há uma baixa umidade relativa 

do ar e há uma maior ocorrência de ventos facilitando a propagação do fogo (Coutinho, 

1990). Na estação chuvosa, os incêndios têm baixa intensidade devido a uma maior 

umidade do ar. Porém mesmo nesta estação há ainda a ocorrência de incêndios, pois a 

vegetação torna-se vulnerável em locais onde não há um evento de incêndio há muitos 

anos, ou mesmo no período chuvoso houve dias quentes em que não houve precipitação 

(Mistry, 1998). 

Os incêndios colaboram de forma significativa para a emissão de vários gases 

residuais e aerossóis, sendo umas das principais causas do aumento da taxa de diversos 

gases residuais, como por exemplo, os gases do efeito estufa, CO2 e CH4 (Langenfelds et 

al., 2002). Segundo (Mollicone et al, 2006), os incêndios aumentaram significativamente 

em áreas remotas devido as ações humanas. Os impactos que o fogo acarreta sobre a 

atmosfera são em função dos poluentes que são emitidos na forma de gases e partículas 

durante a combustão (Amaral, 2017). Os incêndios são umas das principais fontes de 

gases traço e aerossóis influenciando de forma significativa a química da atmosfera. 

Vários poluentes são liberados durante um evento de incêndio, como gases e material 

particulado fino e grosso. Por meio da emissão de forma direta e processos químicos que 

ocorrem durante a combustão, o fogo impacta significativamente a química troposférica 

servindo como uma fonte de poluição (Urbanski et al., 2008). 

Quando o combustível florestal é queimado há liberação de uma fumaça contendo 

uma mistura de gases e aerossóis. A quantidade que é emitida e a composição das 

emissões irão depender de várias características do combustível como: tipo, umidade, 

química e também do comportamento do fogo. O comportamento do fogo é regido pelas 

características do combustível, a meteorologia e topografia do ambiente. (Urbanski et al., 

2008). A atividade intensa dos incêndios lança constituintes atmosféricos a grandes 

altitudes, sendo estes transportados a longas distâncias (Andreae et al., 2001). Segundo 

(Carvalho et al., 2011) desde o final dos anos 70, que a queima de biomassa é uma fonte 

importante de lançamento de poluentes, contendo quantidades substanciais de dióxido de 

carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxido de Nitrogênio (NOx) e material 

particulado (PM10 e PM2,5). O impacto que os poluentes acarretam sobre a atmosfera vem 

sendo crescente devido ao aumento da frequência dos incêndios (Fonseca, 2018).  
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O tipo de poluente que será emitido e a quantidade irão depender do tipo de material 

presente no incêndio. As partículas suspensas no ar, em razão do seu diâmetro, podem 

persistir na atmosfera por grandes períodos sendo dias ou semanas. Desta forma, as 

partículas suspensas, podem ser transportadas e dispersas a longas distâncias, e integram 

a carga total de partículas presentes na atmosfera global (Barbosa et al., 1999). No 

processo de queima de biomassa, espécies químicas são integradas à atmosfera, 

misturadas e transportadas (Artaxo et al., 1993, 2002; Echalar et al., 1998). Uma grande 

quantidade de compostos orgânicos é identificada por meio da emissão de poluentes pela 

queima de biomassa e outros compostos principais possuem uma estabilidade atmosférica 

maior do que outros compostos. A combustão, tanto de forma natural quanto 

antropogênica, gera emissões de partículas a partir da queima de biomassa, e são 

sobrepostas às emissões advindas de outras fontes (Simoneit, 2002). O presente capítulo 

foi concebido tendo como objetivo central a caracterização química da deposição 

atmosférica úmida em um ambiente altitudinal, antes e após um evento de incêndio. 

Nossas hipóteses são: (1) Espera-se que a concentração de elementos químicos seja maior 

depois do evento de incêndio do que antes do incêndio, (2) Espera-se também que a 

concentração de elementos químicos seja maior na via úmida neblina em relação à chuva 

no evento de incêndio. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Descrição da área amostral 

O presente estudo foi realizado no Parque Estadual do Itacolomi (PEIT). Este se situa 

entre os Municípios de Ouro Preto e Mariana - Minas Gerais, possuindo uma área total 

de 6.000,25 hectares (Figura 1). Sua maior parte encontra-se no Município de Mariana 

(4.863,15 ha) e a outra em Ouro Preto (1.137,10 ha). Uma lagoa de altitude que está 

inserida no Parque é a Lagoa Seca. Esta é uma lagoa com hidroperíodo sazonal e situa-se 

a 1609 metros de altitude, próximo ao Pico do Itacolomi. (Drummond, 2009). De acordo 

com a classificação climática de Koppen, o PEIT está entre os tipos Cwa e Cwb, um clima 

tropical de altitude, com elevada pluviosidade como característica (Andrade, 2008). 

 

 Figura 31 – Mapa do Parque Estadual do Itacolomi, entre os Municípios de Ouro Preto e Mariana – 

MG. Fonte: Detoni (2014) 

Coleta das Amostras 

As coletas foram realizadas semanalmente entre os meses de junho a outubro de 

2017, compreendendo um período de dois meses antes e dois meses após o evento de 

incêndio ocorrido no PEIT entre os dias 28 de agosto de 2017 a 01 de setembro de 2017.  
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Para medição da deposição atmosférica por meio de neblina e chuva, foram 

utilizados coletores passivos de neblina. Os coletores consistiam em garrafas de plásticos 

de 500 ml reaproveitas e recortadas em sua parte superior para que esta atuasse como um 

funil de coleta. A estas garrafas eram acopladas uma tela com malha de abertura de 2 mm, 

atuando com um condensador de neblina e protegendo as amostras de impurezas. Cinco 

coletores foram dispostos próximos à Lagoa Seca (Figura 2), em série para que pudesse 

coletar neblina em todas as direções.  

 

Figura 32 – Coletores passivos de neblina dispostos próximos a Lagoa Seca no Parque Estadual do 

Itacolomi – Ouro Preto e Mariana – MG 

Após a instalação dos coletores, a cada cinco ou sete dias as amostras de água 

foram recolhidas e armazenadas em frascos de polietileno de 250 ml e levadas ao 

Laboratório de Ecologia Aquática (UFOP).  As amostras destinadas às análises de 

Nitrogênio orgânico dissolvido (N) e Fósforo Total (P) foram congeladas para análise 

posterior. Ao final do período de coletas, foram obtidas 109 amostras na área próxima à 

Lagoa Seca (76 amostras de água de neblina e 33 amostras de água de chuva + neblina). 

Para a distinção das amostras de neblina e neblina+chuva, foi observada a ocorrência de 

precipitação pluviométrica ao longo da semana, além da consulta aos mapas 

meteorológicos locais.  

Análises Químicas 

Para as análises geoquímicas as amostras foram filtradas com membranas de 

Nucleopore de 0,45 µm de porosidade e acidificadas com ácido nítrico (HNO3) 65%.  As 
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amostras foram analisadas quanto ao teor de metais e semi-metais por Espectrometria de 

Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), localizado 

no laboratório de Geoquímica Ambiental (DEGEO-UFOP). 

Para as análises de N orgânico dissolvido, as amostras foram descongeladas e 

filtradas em membranas de Nucleopore de 0,45 µm de porosidade e analisadas em um 

analisador de carbono total (TOC) SHIMADZU (laboratório de Química Tecnológica e 

Ambiental da UFOP). As análises de Fósforo total foram realizadas no LAECO, seguindo 

as recomendações de Valderrama (1981). Sempre que possível, foram feitas duplicatas 

das amostras de cada coletor. 

Análises Estatísticas 

Para demonstração dos dados da concentração dos elementos químicos em relação à 

fonte (neblina e neblina+chuva) e status (pré e pós-incêndio) foram elaborados gráficos 

do tipo (colunas) como recurso para apresentar os resultados e as comparações.  

Uma análise de componentes principais (PCA) foi aplicada para avaliar a relação da 

concentração dos elementos químicos presentes na neblina e neblina+chuva, antes e 

depois do incêndio ocorrido no PEI. Para testar a diferença de concentração dos elementos 

químicos na neblina e neblina+chuva, no evento de incêndio e a concentração dos 

elementos antes e após o evento de incêndio no PEI, foi realizado um GLM, seguido de 

respectiva análise de variância (ANOVA). 
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RESULTADOS 

Concentração dos elementos químicos no evento de incêndio 

Os principais elementos detectados pelo ICP-OES nas amostras de neblina e 

neblina+chuva, antes e após o evento de incêndio em Ouro Preto foram: Bário (Ba), 

Estrôncio (Sr), Zinco (Zn), Alumínio (Al), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Cálcio (Ca), 

Potássio (K), Magnésio (Mg) e Enxofre (S).  

 Os elementos de maiores concentrações médias nas amostras de neblina e 

neblina + chuva antes do evento do incêndio foram Cálcio (2963.91 µg/L/ano), Potássio 

(3294.33 µg/L/ano) e Enxofre (2343.95 µg/L/ano). Os elementos Bário e Estrôncio 

tiveram as menores concentrações médias (9.16 µg/L/ano e 13.37 µg/L/ano 

respectivamente). Nas amostras recolhidas após o evento de incêndio os elementos Cálcio 

(2271.58 µg/L/ano) e Potássio (1757.81 µg/L/ano) tiveram maiores concentrações 

médias, já os elementos Bário (10.46 µg/L/ano) e Estrôncio (11.45 µg/L/ano), tiveram 

menores concentrações. (Apêndice D). Contrariando nossas hipóteses 1 e 2, todos os 

elementos analisados apresentaram redução após o evento de queimada, como 

apresentado nas Figuras 3 e 4 . 

 

 

Figura 3 – Concentração média anual dos principais elementos químicos detectados no ICP-OES 

das amostras recolhidas antes e após o evento de incêndio no PEIT. As barras representam o desvio padrão. 
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Figura 4 – Concentração média anual dos elementos químicos mais abundantes detectados no ICP-

OES das amostras recolhidas antes e após o evento de incêndio no PEIT. As barras representam o desvio 

padrão. 

Nitrogênio e Fósforo 

As concentrações de Nitrogênio orgânico dissolvido e do Fósforo total também 

foram mais reduzidas nas amostras obtidas após o evento do incêndio. O Nitrogênio teve 

uma concentração média de 5199.50 µg/L/ano (Figura 5) e o Fósforo teve concentração 

média de 29.69 µg/L/ano (Figura 6). 

 

 

Figura 5 – Concentração média anual de Nitrogênio das amostras recolhidas antes e após  o evento 

de incêndio no PEIT. As barras representam o desvio padrão. 
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Figura 33  – Concentração média anual de Fósforo das amostras recolhidas antes e após  o evento 

de incêndio no PEIT. As barras representam o desvio padrão. 

 

Concentração dos elementos químicos na neblina e neblina+chuva antes e após 

o incêndio no PEI 

A análise de componentes principais mostrou que os elementos (Ba, Zn, Sr, Zn, 

Al, Mn, Ca, Mg), tiveram maior relação na neblina e após o evento de incêndio em relação 

ao período anterior ao incêndio e na neblina+chuva. Já os elementos (Fe, S, N), tiveram 

maior relação na neblina+chuva comparada à neblina, após o evento de incêndio (Figura 

7). 
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Figura 34 - Relação entre os elementos químicos e sua presença na neblina e na neblina+chuva antes e após 

o incêndio ocorrido no PEIT. PCA demonstrando a correlação desses elementos com a neblina e 

neblina+chuva, antes e após o evento de incêndio. 

 

Concentração de elementos químicos no evento do incêndio 

Os elementos Bário (Ba), Estrôncio (Sr), Zinco (Zn), Alumínio (Al), Manganês 

(Mn), Cálcio (Ca), Potássio (K), Magnésio (Mg), Enxofre (S) e Nitrogênio (N), tiveram 

diferença significativa em relação a neblina e neblina+chuva antes e após o evento de 

incêndio (p < 0,05) (tabela 1). Esses elementos apresentaram maior concentração na 

neblina em relação à neblina+chuva (Figura 8). 
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Tabela 3 - Resultados das análises do GLM realizado com as amostras de neblina e neblina+chuva 

Variável resposta (elementos 

Químicos) 

Variável explicativa 

Tipo (neblina e neblina+chuva) 

df F 

 

p 

Ba  Neblina 1 7.0033 <0.01 

Sr Neblina 1 13.903 <0.01 

Zn Neblina 1 5.9654 <0.05 

Al Neblina 1 11.583 <0.01 

Mn Neblina 1 7.6495 <0.01 

Ca Neblina 1 16.605 <0.01 

K Neblina 1 15.815 <0.001 

Mg Neblina 1 16.514 <0.01 

S Neblina 1 13.256 <0.01 

N Neblina 1 19.066 <0.01 

 

Figura 35 - Concentração dos elementos químicos presentes nas amostras coletadas de neblina e 

neblina+chuva no evento de incêndio ocorrido no PEIT. As barras representam o desvio padrão. 

O elemento Nitrogênio (N) também apresentou maior concentração na neblina 

(5535.20 µg/L/ano) em relação à neblina+chuva (1877 µg/L/ano) após o evento de 

incêndio (Figura 9). 
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Figura 36 - Concentração de Nitrogênio (N) presente nas amostras de neblina e neblina+chuva 

coletadas nos meses posteriores ao evento de incêndio no PEIT. As barras representam o desvio padrão. 

Em relação à concentração dos elementos antes e após o evento de incêndio, 

Zinco (Zn), Alumínio (Al), Manganês (Mn), Potássio (K), Enxofre (S) e Fósforo (P) 

tiveram diferença significativa (p < 0,05) (tabela 2). Esses elementos exibiram maior 

concentração antes do incêndio em relação à época pós-incêndio (Figura 10). 

Tabela 4 - Resultados das análises do GLM realizado com as amostras coletadas antes e após o 

evento de incêndio no PEIT. 

Variável resposta (elementos 

Químicos) 

Variável explicative  

Status (pré e pós-incêndio) 

df F 

 

p 

Zn Pré-incêndio 1 34.812 <0.01 

Al Pré-incêndio 1 22.134 <0.01 

Mn Pré-incêndio 1 22.481 <0.01 

K Pré-incêndio 1 4.0463 <0.05 

S Pré-incêndio 1 5.7688 <0.05 

P Pré-incêndio 1 7.5554 <0.05 
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Figura 37- Concentração dos elementos químicos presentes nas amostras coletadas antes do incêndio 

(julho/agosto de 2017) e após o incêndio (setembro/outubro de 2018) no PEIT. As barras representam o 

desvio padrão. 
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O elemento Fósforo (P), também apresentou uma menor concentração antes do 

evento de incêndio (72.6 µg/L/ano) em relação ao pós-incêndio (13.73 µg/L/ano) (Figura 

11). 

 

Figura 38 - Concentração de Fósforo (P) presente nas amostras recolhidas antes e após o evento de 

incêndio no PEIT. As barras representam o desvio padrão. 
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DISCUSSÃO 

A análise de componentes principais realizada com os dados do Parque Estadual 

do Itacolomi no período anterior e posterior ao evento de incêndio ocorrido, mostrou uma 

maior correlação dos elementos Ba, Sr, Zn, Al, Mn, Ca, Mg, na neblina após o evento de 

incêndio.  

No estudo de Raison et al. (1985), foi relatado que em três incêndios ocorridos, 

44 a 59% do Manganês em combustível queimado, foi transportado para a atmosfera. Já 

Pivello & Coutinho (1992) explanaram que um incêndio ocorrido na região do cerrado 

no Brasil, Potássio, Cálcio e Magnésio foram transportados para a atmosfera. Em um 

incêndio de desmatamento, também houve transferência de Cálcio e Magnésio (Holscher 

et al. 1997). Já Chalot et al. (2012), descreveram que Cobre e Zinco presentes nos 

produtos da combustão, relacionavam-se a cinzas residuais no processo de combustão de 

madeira. O evento de fogo altera e aumenta a taxa de emissões biogênicas. No estudo de 

Storms et al. (1988), os elementos Fósforo, Enxofre e Potássio estavam relacionados a 

emissões biogênicas de aerossóis de plantas. Um estudo realizado nas cidades de São 

Paulo, Araraquara e Piracicaba, relacionou a presença de Potássio na atmosfera à queima 

de biomassa e ressuspensão do solo (Vasconcelos et al., 2007). 

Os eventos de incêndio liberam uma variedade de poluentes entre eles o metano, 

dióxido de carbono, óxido nitroso, óxidos de nitrogênio e material particulado fino e 

grosso (Urbanski et al., 2008). Durante um evento de incêndio a emissão de poluentes 

estará relacionada as fases do processo de combustão. Villeneuve et al. (2012), 

descreveram que os compostos liberados na combustão completa incluem os óxidos de 

Nitrogênio, Dióxido de Nitrogênio, Óxidos de Enxofre, material particulado e metais 

pesados. 

A presença de Cálcio nas amostras pode ser um forte indicativo da atividade 

industrial. O elemento cálcio tem sido utilizado para alterar as inclusões sólidas de 

alumina para aluminatos de cálcio, na produção de aço (Bielefeldt & Vilela, 2011). Além 

disso, este elemento tem sido utilizado em indústrias de refino de petróleo, produção de 

cimento de tintas e como componente de ligas metálicas (Schleier et al., 2014). Os 

compostos de cálcio são utilizados em uma enorme variedade de produtos como a 

produção de cal, derivado da calcinação de calcários/dolomitos metamórficos. A cal tem 
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sido utilizada na siderurgia e indústria de alumínio (Schleier et al., 2014). Outra possível 

origem do Cálcio nas amostras seria sua presença no resíduo de industrial do refino da 

alumina, visto que existe uma indústria de transformação de alumínio na região. Este 

resíduo é chamado lama vermelha e compõem-se de quartzo, óxidos insolúveis de ferro, 

carbonatos e aluminatos de cálcio (Silva Filho et al., 2007).  

Embora os ecossistemas florestais que foram afetados por incêndios, possam 

emitir para a atmosfera grandes quantidades de Nitrogênio e Fósforo, isso pode ser 

temporário, e em longo prazo essa emissão pode ser menor (Goreau & Mello, 1988). É 

fundamental uma pesquisa em longo prazo para entender os efeitos que a queima de 

biomassa acarreta sobre a ciclagem e volatização de nutrientes (Crutzen & Andreae, 

1990). 

No estudo de Lavorel et al. (2007), resultados de ensaios realizados no Kruger 

National Park, mostraram que dois terços do Nitrogênio emitido em um incêndio na 

savana foram convertidos em gases nitrogenados. Grande parcela do Nitrogênio emitido 

é depositado nos ecossistemas por meio de deposição úmida ou seca (Lavorel et al. 

(2007). Chen et al. (2017) mostraram que o teor de fuligem em diferentes amostras de 

fumaça provinda de incêndio foi variável contendo principalmente Carbono e Oxigênio, 

mas também Potássio. O lançamento de aerossóis em uma queimada de florestas foi 

observado em estudos na Bacia Amazônica (Artaxo et al., 1982b) e na região central do 

Brasil (Leslie, 1981). Dado que o potássio, está presente no citoplasma das plantas, 

quando ocorre um incêndio, há liberação de grandes quantidades de partículas que contém 

este elemento, sendo assim usado como um traçador de queima de biomassa onde há 

intensas atividades de queimadas (Andreae, 1983).  

 Os elementos Zinco, Alumínio, Manganês, Potássio, Enxofre e Fósforo exibiram 

menores concentrações antes do evento do incêndio em relação ao pós-incêndio. O tempo 

em que metais traço permanecem na atmosfera são relativamente curtos, permanecendo 

dias a algumas semanas. Desta forma, estes elementos não se encontram misturados na 

atmosfera, e dessa forma, suas concentrações presentes no ar e na chuva apresentam-se 

de forma variada no espaço e no tempo (Fontenele, 2006). Deste modo a presença destes 

metais na atmosfera pôde ser diferente antes do evento de incêndio e após o evento. Outra 

explicação para a alteração da concentração dos elementos após o evento de incêndio é 

dada por Koch et al. (2007). Alguns aerossóis são produzidos de forma natural, outros 
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são originários da combustão de combustíveis fósseis e outros por incêndios na 

vegetação. Uma vez que as partículas são produzidas pela combustão, estas são removidas 

da camada troposfera de maneira relativamente rápida (em alguns dias), principalmente 

pela chuva Koch et al. (2007). Visto que logo após o incêndio ocorrido no Itacolomi entre 

os dias 28 de agosto e 31 de agosto de 2017, houve uma garoa no dia 31 de agosto de 

2017, ao qual pode ter retirado as partículas da atmosfera de maneira rápida.  

  Outro fator a respeito da mudança de concentração dos elementos antes e 

após o incêndio deve ser levado em consideração. Se a atmosfera de uma região estiver 

poluída, com grande número de partículas microscópicas de aerossol (NCN), como em 

épocas em que há incêndios, a disputa pelo vapor de água aumenta, aumentando 

gradativamente e de forma lenta as gotas de água enquanto a nuvem cresce (Freitas et al., 

2005). Essas nuvens podem nem chegar a chover, fazendo com que as gotas evaporem e 

dessa forma a água e os aerossóis não retornem ao chão sendo levadas a outros locais. As 

nuvens podem ser carreadas pelo vento e deslocam-se a centenas de quilômetros longe de 

seu local de origem, levando consigo os aerossóis dentro das gostas (Dias et al., 2002). 

De modo frequente, a variabilidade no espaço e no tempo na deposição de um elemento, 

irá depender do tempo em que em gases e aerossóis permanecem na atmosfera, os quais 

são definidos por sua reatividade química (Freitas et al., 2005). 

Os efeitos que o fogo acarreta sobre o ecossistema, operam em várias escalas de 

tempo. Possivelmente as respostas de curto prazo que o fogo impacta nos ciclos 

biogeoquímicos influenciem a estrutura e a função dos ecossistemas em longo prazo 

(Lavorel et al., 2005). Visto que as análises foram feitas somente dois meses após o 

incêndio, e necessário a realização de pesquisas futuras, para compreender melhor os 

impactos em longo prazo que um evento de queimada acarretam na atmosfera. É 

fundamental que haja uma avaliação precisa da distribuição espacial de temporal das 

queimadas, reduzindo de modo às incertezas sobre as estimativas de biomassa queimada 

e desta forma, a quantidade que é emitida para a atmosfera de gases de particulados 

(Barbosa et al., 1999). 
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CONCLUSÃO 

Com este estudo foi possível observar o comportamento do transporte de 

poluentes via deposição úmida em um evento de incêndio em um ambiente altitudinal. 

Os elementos químicos (metais) exibiram uma maior concentração na neblina em relação 

à neblina+chuva e também uma maior concentração antes do incêndio em relação ao pós-

incêndio. Nossos resultados indicam que é preciso que haja uma avalição precisa da 

distribuição espacial e temporal das queimadas, reduzindo assim às incertezas sobre as 

estimativas de biomassa queimada. É necessária uma maior compreensão dos 

mecanismos de transporte de poluentes e sobre a quantidade que é emitida para a 

atmosfera de gases e materiais particulados advindos de eventos de incêndios, para que 

se possam investigar quais impactos em longo prazo da deposição desses poluentes nos 

ecossistemas altitudinais. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Média, máximo, mínimo e desvio padrão da concentração (µg/L/ano) 

dos principais elementos químicos detectados nas amostras de neblina e neblina+chuva 

na área da Lagoa Seca. 

 Parque Estadual do Itacolomi (Lagoa Seca)  

 Neblina Neblina+chuva 

 Média Máx Mín Desv. Pad Média Máx Mín Desv. Pad 

Bário 11.34 32.26 0.97 6.84 6.83 25.84 0.82 4.58 

Estrôncio 14.69 55.46 0.11 10.70 5.43 16.11 0.23 4.14 

Zinco 56.51 290.41 6.33 59.32 36.67 99.83 7.59 23.67 

Alumínio 72.36 221.48 8.82 51.77 49.25 201.55 8.82 42.76 

Ferro 82.13 851.31 7.18 112.52 106.63 730.12 10.87 154.85 

Manganês 92.48 618.93 2.42 106.70 34.40 134.20 2.99 28.79 

Cálcio 3076.02 13111.53 134.70 226.44 1411.73 3879.35 112.02 926.65 

Potássio 2546.19 10152.24 195.57 1956.11 1176.73 3811.96 192.80 938.13 

Magnésio 962.52 2467.62 37.48 626.07 486.64 4852.17 26.45 752.98 

Sódio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enxofre 2215.11 7503.11 125.77 1582.22 904.39 2709.30 131.91 662.60 

 

 

APÊNDICE B - Média, máximo, mínimo e desvio padrão da concentração (µg/L/ano) 

dos principais elementos químicos detectados nas amostras de neblina e neblina+chuva 

na área da Lagoa dos Ossos. 

 

Parque Estadual Serra do Ouro Branco 

(Lagoa dos Ossos)  

 Neblina Neblina+chuva 

 Média Máx Mín Desv. Pad Média Máx Mín Desv. Pad 

Bário 15.98 16.67 15.28 0.98 6.83 14.83 1.87 2.95 

Estrôncio 77.68 195.57 0.00 103.80 4.68 17.76 0.34 3.54 

Zinco 214.74 225.16 204.32 14.74 61.05 234.47 13.21 57.85 

Alumínio 0.00 0.00 0.00 0.00 56.89 117.14 11.33 31.89 

Ferro 2.79 5.34 0.24 3.61 63.35 293.49 3.38 63.23 

Manganês 10.91 11.87 9.94 1.36 75.45 304.26 1.02 74.55 

Cálcio 1665.78 1717.18 1614.38 72.69 1590.28 4575.79 345.47 899.51 

Potássio 522.47 537.59 507.34 21.39 1670.44 9150.86 324.15 1895.20 

Magnésio 798.83 876.39 0.81 109.69 569.71 5510.79 24.69 1202.44 

Sódio 2407.13 2507.04 2307.22 141.29 3149.37 16217.22 88.21 3706.35 

Enxofre 283.77 295.06 272.48 15.97 876.21 3891.88 303.88 884.43 

Cobre 48.44 50.59 46.29 3.03 25.55 82.04 1.61 21.71 
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APÊNDICE C - Média, máximo, mínimo e desvio padrão da concentração (µg/L/ano) 

dos principais elementos químicos detectados nas amostras de neblina e neblina+chuva 

na área da Lagoa Seca no evento de incêndio. 

 

Parque Estadual do Itacolomi (Lagoa Seca) – 

evento de incêndio  

  Neblina Neblina+chuva 

  Média Máx Mín Desv. Pad Média Máx Mín Desv. Pad 

Bário 11.24 32.26 0.97 6.82 6.89 24.57 0.82 4.51 

Estrôncio 14.85 55.46 0.11 10.88 6.83 15.77 0.83 3.54 

Zinco 78.29 675.24 6.33 109.37 51.93 248.16 7.59 63.62 

Alumínio 79.50 348.61 8.82 60.65 41.57 129.95 8.82 29.60 

Ferro 72.79 851.31 7.04 104.94 60.39 625.01 7.04 113.06 

Manganês 135.44 2463.63 2.42 300.03 62.66 386.83 2.99 85.74 

Cálcio 3169.34 13111.53 134.70 2224.92 1351.02 2446.08 112.02 678.98 

Potássio 2861.96 21284.23 195.57 2951.66 1542.97 5594.94 241.69 1391.85 

Magnésio 1000.47 4409.30 43.34 739.68 448.33 1141.86 40.83 304.26 

Enxofre 2283.73 7503.11 125.77 1646.74 1144.43 2496.08 131.91 591.99 

 

APÊNDICE D - Média, máximo, mínimo e desvio padrão da concentração (µg/L/ano) 

dos principais elementos químicos detectados nas amostras recolhidas antes e após o 

incêndio no Parque Estadual do Itacolomi. 

 

Parque Estadual do Itacolomi (Lagoa 

Seca) 
 

  Pré- incêndio Pós-incêndio 

  Média Máx Mín Desv. Pad Média Máx Mín Desv. Pad 

Bário 9.16 32.26 0.97 7.08 10.46 24.57 0.82 5.94 

Estrôncio 13.37 43.19 0.11 10.91 11.45 55.46 0.83 8.99 

Zinco 120.23 675.24 14.58 124.68 24.87 69.69 6.33 15.97 

Alumínio 92.28 348.61 11.28 63.45 44.91 160.08 8.82 34.95 

Ferro 76.45 851.31 7.04 123.14 63.45 625.01 7.04 91.34 

Manganês 
192.02 2463.63 2.42 352.80 40.04 119.07 2.99 27.82 

Cálcio 2963.91 9117.37 134.70 11992.42 2271.58 13111.53 112.02 2070.83 

Potássio 3294.33 21284.23 195.57 3362.01 1757.81 5672.28 241.69 1460.42 

Magnésio 
968.74 4409.30 43.34 814.18 724.60 2022.17 40.83 535.47 

Enxofre 2343.95 7503.11 125.77 1848.79 1561.06 3694.92 131.91 982.86 
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APÊNDICE E – Taxa de deposição (µg/cm2/ano) dos principais elementos químicos 

detectados nas amostras de neblina e neblina+chuva recolhidas no PEIT na área da Lagoa 

Seca. 

Parque Estadual do Itacolomi – Lagoa Seca 

Elemento Neblina Neblina+chuva 

Bário 28.35 16.26 

Estrôncio 36.73 12.94 

Zinco 141.28 87.31 

Alumínio 180.89 117.26 

Ferro 205.32 253.88 

Manganês 231.20 81.89 

Cálcio 7690.05 3361.27 

Potássio 6365.47 2801.74 

Magnésio 2406.30 1158.67 

Enxofre 5537.78 2153.30 

APÊNDICE F – Taxa de deposição (µg/cm2/ano) dos principais elementos químicos 

detectados nas amostras de neblina e neblina+chuva recolhidas no PESOB na área da 

Lagoa dos Ossos. 

Parque Estadual Serra do Ouro Branco – Lagoa dos Ossos 

Elemento Neblina Neblina+chuva 

Bário 698.94 17.15 

Estrôncio 167.53 11.76 

Zinco 9394.84 153.34 

Alumínio 0 142.90 

Ferro 122.20 159.13 

Manganês 477.23 189.54 

Cálcio 72877.88 3994.72 

Potássio 22857.99 4196.09 

Magnésio 34948.71 1431.08 

Sódio 105311.89 7911.10 

Enxofre 12414.96 2201.00 

Cobre 2119.296 64.15 
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APÊNDICE G - Média, máximo, mínimo e desvio padrão da concentração (µg/L/ano) de 

Nitrogênio e Fósforo detectados nas amostras de neblina e neblina+chuva na área da 

Lagoa Seca. 

 Parque Estadual do Itacolomi (Lagoa Seca)  

 Neblina Neblina+chuva 

 Média Máx Mín Desv. Pad Média Máx Mín Desv. Pad 

Nitrogênio 3225.62 6689.00 0 2662.99 1789.16 4527.00 143.40 1201.82 

Fósforo 29.25 178.08 2.44 56.21 5.60 14.05 0.34 4.55 

 

APÊNDICE H - Média, máximo, mínimo e desvio padrão da concentração (µg/L/ano) de 

Nitrogênio e Fósforo detectados nas amostras de neblina e neblina+chuva na área da 

Lagoa dos Ossos. 

 

Parque Estadual Serra do Ouro Branco 

(Lagoa dos Ossos)  

 Neblina Neblina+chuva 

 Média Máx Mín Desv. Pad Média Máx Mín Desv. Pad 

Nitrogênio 0 0 0 0 3344.50 3737.00 2952.00 555.08 

Fósforo 1.31 2.44 0.18 1.60 2.51 7.60 0.02 3.27 

 

APÊNDICE I - Taxa de deposição (µg/cm2/ano) dos principais elementos químicos 

detectados nas amostras de neblina e neblina+chuva recolhidas no PEIT na área da Lagoa 

Seca. 

Parque Estadual do Itacolomi – Lagoa Seca 

Elemento Neblina Neblina+chuva 

Nitrogênio 8064.04 4259.90 

Fósforo 73.11 13.33 

 

APÊNDICE J - Taxa de deposição (µg/cm2/ano) dos principais elementos químicos 

detectados nas amostras de neblina e neblina+chuva recolhidas no PESOB na área da 

Lagoa dos Ossos. 

Parque Estadual Serra do Ouro Branco – Lagoa dos Ossos 

Elemento Neblina Neblina+chuva 

Nitrogênio 0 8401.26 

Fósforo 57.16 6.30 
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APÊNDICE K - Média, máximo, mínimo e desvio padrão da concentração (µg/L/ano) de 

Nitrogênio e Fósforo detectados nas amostras de neblina e neblina+chuva na área da 

Lagoa Seca, no evento do incêndio. 

 Parque Estadual do Itacolomi (Lagoa Seca)  

 Neblina Neblina+chuva 

 Média Máx Mín Desv. Pad Média Máx Mín Desv. Pad 

Nitrogênio 5524.30 10320.00 3044.00 2021.91 2127.29 3630.00 1078.00 534.59 

Fósforo 23.31 178.08 2.44 49.13 5.86 11.79 0.34 4.62 

 

APÊNDICE L - Média, máximo, mínimo e desvio padrão da concentração (µg/L/ano) de 

Nitrogênio e Fósforo detectados nas amostras recolhidas antes e após o incêndio no 

Parque Estadual do Itacolomi. 

 

 

Parque Estadual do Itacolomi (Lagoa 

Seca) 
 

  Pré- incêndio Pós-incêndio 

  Média Máx Mín Desv. Pad Média Máx Mín Desv. Pad 

Nitrogênio 
5199.50 10320.00 3044.00 2691.09 3539.73 6689.00 1078.00 2036.36 

Fósforo 29.69 178.08 4.37 55.93 5.40 13.73 0.34 4.63 
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