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RESUMO 

O dióxido de nitrogênio é um dos principais poluentes da troposfera. É um  gás tóxico 

e tem sido objeto de investigação em diversas partes do mundo devido a sua importância 

para o estabelecimento da qualidade do ar. É emitido para a atmosfera, principalmente por 

fontes antrópicas, provenientes de processos de combustão diversos, que emitem o óxido 

nítrico (NO), o qual é rapidamente oxidado a NO2. Este trabalho propõe uma análise espaço-

temporal dos níveis de NO2 na atmosfera de Manaus usando técnica passiva de 

amostragem. O levantamento dos níveis de concentração e da distribuição do dióxido de 

nitrogênio foi realizado no período de setembro de 2013 e junho de 2014 por amostragem 

passiva em 13 pontos da cidade de Manaus, distribuídos de maneira estratégica, em regiões 

tipicamente residencial, industrial e veicular. Para a determinação de NO2 foi utilizada a 

reação de Griess-Saltzman com medida espectrofotométrica em 540 nm. A curva analítica 

foi preparada nas concentrações de 0,31 a  3,38 µg mL-1 com soluções de nitrito de sódio. O 

valor médio de concentração nos 13 pontos de amostragem durante o período estudado foi 

de 13,0 ± 2,9 µg m-3 de NO2, variando de 2,4 ± 0,3 µg m-3  e 33,7 ± 0,6 µg m-3 de NO2. O 

ponto de coleta P9, denominado background, representa a região da Marina Tauá, 

referência de pouca influência urbana não influenciada por emissões locais, cujo valor 

observado foi de 6,4 ± 2,4 µg m-3. A região veicular apresentou os mais elevados níveis de 

NO2,  que podem ser explicados pela localização dos pontos de amostragem situados em 

avenidas com intenso fluxo de veículos onde ocorrem congestionamentos diários. 

Observou-se no terminal de ônibus (P6), o maior nível de NO2 para essa região, com valor 

médio de 23,3 ± 7,4 µg m-3, cerca de quatro vezes superior comparado ao background. No 

ponto P2, localizado em Petropólis, foi observado o segundo maior nível para a região 

veicular, 17,0 ± 2,9 µg m-3 de NO2, esse valor pode estar relacionado à localização do 

amostrador próximo a uma avenida com fluxo intenso de automóveis e ônibus. Analisando 

os fatores meteorológicos, observou-se que, em relação aos níveis pluviométricos, não foi 

possível obter uma relação definida com os níveis de NO2, devido à variação irregular da 

precipitação no período estudado. Entretanto, o fator radiação solar mostrou uma maior 

influência sobre os sobre os níveis de NO2 atmosfera.  Realizando um estudo comparativo 

deste trabalho com os dados obtidos por Marinho em 2006 nos mesmos locais, observou-se 

a diminuição dos níveis de NO2. Este fato pode ser atribuído à influência da radiação solar 

que foi significativamente superior no período avaliado neste projeto. Esses resultados 

sugerem que, no caso do NO2, a influência meteorológica da radiação solar foi superior ao 

efeito do aumento das fontes emissoras veiculares na cidade de Manaus.  

 

Palavras chaves: atmosfera, dióxido de nitrogênio, espectrofotometria. 
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1. INTRODUÇÃO 

A qualidade do ar atmosférico é uma das grandes preocupações relacionadas ao 

meio ambiente. Determinar as concentrações de poluentes atmosféricos é uma parte 

fundamental dos estudos de avaliação da qualidade do ar (PINEDA, 2014). Dentre essas 

espécies presentes na atmosfera, o dióxido de nitrogênio (NO2) é um dos principais 

poluentes troposféricos,e é emitido diretamente para a atmosfera por fontes naturais e 

antrópicas, principalmente,   relacionadas à combustão. O NO2 apresenta um risco potencial 

à saúde e tem sido objeto de investigação em diversas partes do mundo devido a sua 

importância para o estabelecimento da qualidade do ar.(WHO, 2000) 

Diante da necessidade em avaliar os níveis de poluentes atmosféricos, o 

monitoramento é realizado por órgãos competentes utilizando como referência os limites 

preconizados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente e pela Organização Mundial de 

Saúde. (CONAMA, 1990) 

Em face à importância do NO2 para o estabelecimento da qualidade do ar  em áreas 

urbanas, um estudo foi realizado durante o ano de 2006 na cidade de Manaus e mostrou 

que os níveis de NO2 são influenciados principalmente pela combustão proveniente dos 

veículos (MARINHO, 2007). Considerando que existem poucos trabalhos sobre o NO2 em 

Manaus e  ausência de rede de monitoramento da qualidade do ar, este trabalho propõe 

uma nova análise espaço-temporal dos níveis de concentração de NO2 na atmosfera de 

Manaus, a fim de estabelecer uma relação entre a qualidade do ar e as emissões, bem 

como identificar as fontes potenciais de NO2 para a atmosfera e os efeitos das modificações 

da área urbana da cidade. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Dióxido de nitrogênio na atmosfera 

O dióxido de nitrogênio é um gás reativo. Estudos toxicológicos apontam o NO2 como 

o mais tóxico dentre os óxidos de nitrogênio (KURIYAMA, 1997). Nos seres humanos, 

dependendo dos níveis de exposição ao gás,  os efeitos à saúde variam de ardência nos 

olhos  à insuficiência respiratória (MARÍA et al., 2004). Sua concentração na atmosfera é 

influenciada pelas fontes de emissão e pode variar ao longo do dia e sazonalmente 

acompanhando as mudanças da intensidade da radiação solar, direção dos ventos e 

precipitação (UGUCIONE et al.,2002).  

O dióxido de nitrogênio (NO2) presente na atmosfera é emitido por fontes naturais e 

antrópicas, principalmente relacionados  a processos de combustão diversos: fluxo veicular 

e aquecimento ou processos térmicos das indústrias que emitem o óxido nítrico (NO), o qual 

é rapidamente oxidado a NO2.  

                                     2NO + O2                      2NO2                                                                              (1) 

O NO2 formado nessa etapa regenera o  NO (2), o oxigênio atômico liberado reage 

com o gás oxigênio em abundância no ar atmosférico formando o ozônio em presença de 

luz solar (3), estas reações resultam em um fotoequilíbrio entre NO, NO2 e O3:   

                                  NO2 + hv( λ  ≤ 430 nm) → NO + O                                          (2) 

                                                O + O2 →O3                                                               (3)                    

Com o aumento da concentração de óxidos de nitrogênio este equilíbrio é quebrado 

e, dependendo das condições meteorológicas locais, poderá haver acúmulo de NO2 ou de 

O3 na atmosfera. (FERNANDES, 2013) 

A remoção do NO2 da atmosfera ocorre por deposição seca ou úmida na superfície e 

por reações, geralmente resultando na formação de HNO3 como produto de reações 

fotoquímicas (2) e de oxidação com radical hidroxil (4).  

                                              NO2 + •OH →HNO3                                                                              (4) 

Durante a noite, ocorre a transformação do NO2 em ácido nítrico através do radical 

nitrato:(MARÍA et al., 2004) 

                                                NO2 + NO3
• → N2O5                                                   (5) 

                                                  N2O5 + H2O → 2HNO3                                                     (6) 

O HNO3 é um importante componente da deposição ácida, que pode resultar na 

acidificação de águas e solos, além de causar danos a monumentos e construções.  

 

 

Radicais livres 
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2.2. Monitoramento da qualidade do ar 

A qualidade do ar atmosférico é uma das grandes preocupações relacionadas ao 

meio ambiente. Nos grandes centros urbanos, tem-se a necessidade de monitorar as 

principais fontes emissoras de gases poluentes para que medidas sejam tomadas em 

relação à prevenção e diminuição de riscos à saúde e ao meio ambiente em geral.  

No Brasil, a resolução Nº 003 de 28 de junho de 1990 do CONSELHO NACIONAL 

DO MEIO AMBIENTE – CONAMA regulamenta os padrões de qualidade do ar para os  

gases poluentes atmosféricos, dentre eles o NO2, cuja concentração anual máxima 

estipulada é de 100 µg m-3 de ar que, ultrapassada, poderá afetar a saúde da população. 

(CONAMA, 1990). 

A preocupação em monitorar os níveis de NO2 em áreas urbanas tem sido 

demonstrada em vários trabalhos. CAMPOS et al., 2006 utilizou amostradores passivos e 

técnica espectrofotométrica para a determinação das concentrações de NO2 na cidade de 

Salvador (BA) em áreas com tráfego intenso de veículos. Um estudo semelhante foi 

realizado por Marinho em 2006 onde foi avaliada a influência veicular sobre os níveis de 

NO2 na cidade de Manaus. (MARINHO, 2007) 

2.3. Determinação de dióxido de nitrogênio  

O monitoramento do ar pode ser realizado através de medições por equipamentos 

automáticos, amostragens ativas, ou utilizando amostradores passivos que  têm sido 

utilizados com vantagens em relação às técnicas ativas,  já que estes são simples de montar 

e operar e de custo reduzido (MELCHERT; CARDOSO, 2006). A amostragem passiva 

baseia-se na difusão molecular da espécie de interesse para um suporte com material 

sorvente que coleta eficientemente o componente de interesse. 

A literatura descreve várias técnicas analíticas para a determinação das 

concentrações do dióxido de nitrogênio na atmosfera. A quimiluminescência é uma técnica 

utilizada para análise direta em analisadores comerciais comuns em rede de monitoramento 

(SKOOG, 2012) (KLEFFMANN, 2013). Contudo, a técnica analítica mais usada para a 

determinação de dióxido de nitrogênio é a espectrofotometria molecular (UV/VIS) devido ao 

seu baixo custo . Este é o método padrão e seu princípio baseia-se na reação de Griess 

Saltzman entre o íon NO2
-, e o reagente composto de ácido sulfanílico, N-(1-naftil)-

etilenodiamina e ácido acético para formação de um azo composto colorido com detecção 

na região do visível em 540 nm (ASTM, 2011). Entretanto, é possível encontrar na literatura 

uma formulação diferente para o reagente de Griess Saltzman usando sulfanilamida e ácido 

fosfórico juntamente com N-(1-naftil)-etilenodiamina (CAMPOS et al., 2006), (VILLENA, 

2011). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Adaptação do método espectofotométrico para determinação de NO2 

Para avaliar a eficiência da metodologia de coleta, extração e determinação de NO2, 

foram realizados diferentes experimentos, testando composições da solução  impregnante 

de trietanolamina usando formulações com etilenoglicol e acetona, bem como testes para 

extrair o NO2 retido nos filtros utilizando soluções extratoras aquosa e alcoólica. Quanto ao 

reagente específico para a determinação de NO2, foram testadas formulações com 

sulfanilamida e ácido sulfanílico. 

3.2. Coleta de dióxido de nitrogênio 

As coletas de NO2 foram feitas por amostragem passiva durante 30 dias, entre 

setembro de 2013 e junho de 2014, em treze pontos da área urbana de Manaus que 

apresentam diferentes fontes de emissão: residencial, veicular e industrial. Utilizando um 

amostrador passivo de PVC (25 mm de diâmetro interno e 15 mm de altura), o NO2 foi 

coletado em filtro de celulose impregnado com 200 µL de trietanolamina 5%. Em cada ponto 

de amostragem foram obtidas quatro amostras e um “branco de campo’’. 

3.3. Determinação de dióxido de nitrogênio na amtosfera de Manaus 

Após o período de exposição dos amostradores, cada filtro absorvedor de NO2 foi 

transferido para um microtubo eppendorf de 1,5 mL de capacidade. Foi adicionado 1 mL de 

água deionizada e submetido à extração em ultrassom por 10 minutos. 

A técnica utilizada para determinação de NO2 atmosférico foi a espectrofotometria 

molecular com absorção em 540 nm, pelo método de Griess-Saltzman modificado. Retirou-

se, portanto, 100 µL do material extraído e adicionou-se 2000 µL da solução de Griess-

Saltzman modificada (sulfanilamida/dicloreto de N-(1-naftil)-etilenodiamina/ácido fosfórico), 

aguardando 15 minutos para que a reação se completasse. 

A curva de calibração foi preparada nas concentrações de 0,31; 0,62; 0,84; 1,15; 

1,24; 1,69; 2,5 e 3,8 µg mL-1 da solução de nitrito de sódio. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Adaptação do método espectrofotométrico para determinação de NO2 em 

Manaus 

A avaliação da capacidade de coleta de NO2 atmosférico foi feita testando duas 

soluções impregnantes. A solução aquosa de trietanolamina (TEA) 5% se mostrou muito 

mais eficiente em reter o NO2 do que a solução absorvente aquosa de TEA contendo 

etilenoglicol 3,6%, acetona 25% para as mesmas condições de análise e composição do 

reagente específico. A diferença foi observada pelo aumento de 44,5% no sinal analítico, ao 

utilizar a solução aquosa de TEA.  

Os testes realizados com as soluções extratoras do NO2 retido no filtro de coleta 

indicaram que a solução aquosa foi a mais eficiente. A capacidade de extração com água 

deionizada foi cerca de 33% superior  do que a verificada com a solução alcoólica de 

metanol 5%.  

A composição da solução de Griess-Saltzman foi comparada a partir de dois 

trabalhos como referência. Melchert & Cardoso (2006) utilizaram ácido sulfanílico, ácido 

acético e dicloreto de N-(1-naftil)-etilenodiamina (NEDA) na composição do reagente de 

Griess Saltzman. Campos et al.(2006) modificaram a solução inicial de Saltzman com o uso 

de sulfanilamida e ácido fosfórico, mantendo o dicloreto de NEDA na formulação do 

reagente modificado. Os resultados obtidos mostraram que, o reagente de Griess Saltzman 

modificado contendo sulfanilamida e ácido fosfórico foi capaz de reagir melhor com o NO2
- 

do extrato, juntamente com dicloreto de (NEDA), que nas duas metodologias foi fundamental 

para o acoplamento do azocomposto e formação da cor da solução.  

Os resultados dos testes de adaptação do método de coleta, extração e 

determinação de NO2 atmosférico estão listados no quadro 01. 

 

 

Soluções extratoras Soluções impregnantes Reagente específico 

Água 

deionizada 
Metanol TEA 

TEA+etilenoglicol 

+ acetona 

Sulfanilamida+ 
H3PO4 

+ NEDA 

Ácido sulfanílico + 

Ácido acético + 

NEDA 

0,355 0,113 0,355 0,148 0,355 0,135 

0,385 0,116 0,385 0,156 0,385 0,147 

0,349 0,119 0,349 0,162 0,349 0,133 

0,305 0,115 0,305 0,154 0,305 0,129 

 

 

Quadro 01: Sinais analíticos de absorbância obtidos nos testes de adaptação do método de coleta, 
extração e determinação de NO2. 
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4.2. Determinação de NO2 na atmosfera em Manaus 

Os níveis médios de dióxido de nitrogênio foram obtidos em 13 pontos da cidade de 

Manaus, durante os meses de setembro de 2013 e junho de 2014. O valor médio de 

concentração nos 13 pontos de amostragem durante o período estudado foi de 13,0 ± 2,9 µg 

m-3 de NO2, variando de 2,4 ± 0,3 µg m-3  e 33,7 ± 0,6 µg m-3 de NO2. O ponto de coleta P9, 

denominado background, representa a região da Marina Tauá, referência de pouca 

influência urbana, não influenciada por emissões locais (Figura 01). O valor médio de 

concentração de NO2 observado para esse ponto de coleta foi de 6,4 ± 2,4 µg m-3. 

 

4.2.1. Distribuição espacial 

A população de Manaus, atualmente, está estimada em 1.982.177 habitantes. 

Quando comparada ao ano de 2010, observa-se um crescimento populacional de 8% e 

22,8% em relação à frota veicular (IBGE, 2013). O crescimento populacional e a expansão 

da quantidade de veículos, decorrentes do desenvolvimento econômico e industrial, são 

fatores que afetam a qualidade do ar, aumentando, assim, o aporte de nitrogênio para a 

atmosfera, em especial o NO2, considerado um dos principais poluentes troposférico 

urbanos.  

A localização dos pontos de coleta foi determinada sistematicamente em função das 

fontes características de NO2, buscando diferenciá-las e avaliá-las em regiões tipicamente 

residencial (P5 e P10), industrial (P3, P11 e P13) e veicular (P1, P2, P4, P6, P7, P8 e P12). 

Considerando que o NO2 é emitido para atmosfera por fontes naturais e antrópicas, 

principalmente relacionadas à queima de combustíveis fósseis, provenientes de 

escapamentos veiculares, alguns pontos de coleta foram selecionados e direcionados para 

locais onde há intenso tráfego de veículos.  

A região residencial compreende os pontos de amostragens: P5 e P10 situados, 

respectivamente, nos bairros Colônia Japonesa e  Japiim . O P5 apresentou média de 8,1 ± 

2,3 µg m-3 de NO2, e o P10, 9,3 ± 1,5 µg m-3 de NO2. Tais valores, quando comparados ao 

background, podem ser atribuídos às suas localizações em áreas com vasta vegetação, 

porém com discreto fluxo de veículos ao redor (Figura 01).  

Valores intermediários foram observados na região industrial como resultado da 

combinação de processos de combustão diversos: fluxo veicular e aquecimento ou 

processos térmicos das indústrias. Os valores médios de concentração para esta região 

variaram de 9,6 ± 1,2 µg m-3 de NO2, no ponto 12, a 13,1 ± 1,9 µg m-3 de NO2, no ponto 3, 

localizados no Distrito Industrial. O valor médio de concentração de NO2 para essa região 

durante o período estudado foi de 11,3 ± 0,7 µg m-3 de NO2 cerca de 57% superior em 

relação ao background. 
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Seis pontos de amostragem compreendem a  região veicular: P1, P2, P4,  P6, P7, P8 

e P12. Essa região apresentou os mais elevados níveis de NO2,  que podem ser explicados 

pela localização dos pontos de amostragem situados em avenidas com intenso fluxo de 

veículos onde ocorrem congestionamentos diários. Observou-se no terminal de ônibus (P6), 

o maior nível de NO2 para essa região, com valor médio de 23,3 ± 7,4 µg m-3, cerca de 

quatro vezes superior comparado ao background. No ponto P2,  localizado em Petropólis, foi 

observado o segundo maior nível para a região veicular, 17,0 ± 2,9 µg m-3 de NO2, esse 

valor pode estar relacionado à localização do amostrador próximo a uma avenida com fluxo 

intenso de automóveis e ônibus. 

 

 

 

 

Fazendo um estudo comparativo com um trabalho realizado na cidade de Sorocaba 

(SP), observa-se níveis semelhantes de NO2 influenciados pela localização dos pontos de 

coleta  estarem distantes das fontes de emissão da área urbanas. Os autores observaram 

concentrações medias de 4, 0 a 16,3 µg m-3 de NO2 durante o período de abril de 2012 a 

janeiro de 2013. (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013) 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que as concentrações de NO2 obtidas 

no período estudado, não ultrapassaram o limite estabelecido pelo CONAMA (100 µg m-3 de 

NO2), sendo assim, não nocivas à saúde da população. Contudo, ressalta-se que o NO2 

pode gerar outras substâncias na atmosfera nocivas ao ambiente e à saúde, que devem ser 

também avaliadas e relacionadas à poluição atmosférica urbana. 

Figura 01:Pontos de amostragem em Manaus. Background: P9 (balão branco), Região residencial 
P5 e P10 (balões amarelos), Região industrial: P3, P11 e P13 (balões azuis) e Região Veicular: P1, 
P2, P4, P6, P7, P8 e P12 (balões verdes). 
FONTE: Google EARTH. 
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4.2.2. Distribuição Temporal 

Na troposfera ocorre a  maior parte dos fenômenos meteorológicos. Para a avaliar a 

influência dos fatores meteorológicos sobre os níveis de NO2 troposférico, realizou-se um 

estudo sobre a variação dos níveis pluviométricos e de radiação solar na cidade de Manaus 

durante os meses de setembro de 2013 a junho de 2014.  

No período de setembro a dezembro de 2013, a quantidade de chuvas foi de 630 

mm e no período de janeiro a junho de 2014 de 1770 mm, caracterizando os períodos seco 

e período chuvoso, cujos níveis médios de NO2 foram 12,5 ± 5,2 µg m-3 e  12,9 ± 2,4 µg m-3, 

respectivamente. Analisando-se os índices mensais de precipitação na cidade de Manaus, 

não foi possível observar uma relação definida com os níveis de NO2 devido à variação 

irregular da precipitação no período estudado (Correlação de Pearson: r = -0,14).  

Esperava-se que a concentração de NO2 diminuísse à medida que aumentasse a 

quantidade de chuvas, provavelmente devido à remoção eficiente de NO2 da atmosfera. 

Entretanto, essa relação não foi válida para o mês de março, onde houve um aumento de 

60% dos níveis de chuva em relação ao mês anterior, resultando num aumento das 

concentrações de NO2 (Figura 03), possivelmente pela influência de outros fatores 

meteorológicos, tais como radiação solar, umidade relativa do ar, direção e velocidades dos 

ventos que podem estar contribuindo para as variações irregulares dos níveis de NO2.  
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Figura 02: Níveis médios de NO2  registrados nos 13 pontos de coleta na cidade de Manaus 
divididos em regiões veicular, industrial, residencial e background. 
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Comparando os dados obtidos por Marinho em 2006 nos mesmos pontos de 

amostragem em Manaus, esperava-se obter um aumento nos valores médios de 

concentração de NO2 devido ao aumento da frota veicular e expansão urbana. Entretanto, 

observou-se uma redução dos níveis médios de NO2 que pode ser justificado pela influência 

da radiação solar. Ao realizar um estudo sobre os dados meteorológicos na cidade de 

Manaus nos períodos dos dois trabalhos (2006 e 2013-2014), foi possível observar que 

houve um aumento significativo no índice de radiação solar. No ano de 2006, a quantidade 

média de radiação solar foi de 700 kJ m-2 e para o mesmo período em 2013 e 2014, o valor 

médio foi de 1800 kJ m-2. Esse aumento justifica a diminuição dos níveis de NO2 no período 

2013-2014 devido ao modelo usual de reações fotoquímicas de degradação de NO2, como o 

que resulta na formação do ozônio (equações 2 e 3). Este fato sugere que, no caso do NO2, 

a influência meteorológica da radiação solar foi superior ao efeito do aumento das fontes 

emissoras veiculares na cidade de Manaus.  

Quanto ao fator precipitação, os valores obtidos para o período estudado foram 

superiores ao mesmo período em 2006. Esses resultados indicam que remoção do NO2 por 

deposição úmida também contribuiu para a diminuição dos níveis de NO2.  A deposição 

úmida de NO2 pode levar à formação de ácido nítrico (equações 5 e 6), contribuindo para a 

acidificação das chuvas na região, observado por (FERNANDES, 2013) onde foi verificado 

que a acidez da água da chuva era proveniente do ácido nítrico. (reação 4) 
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Figura 03: Níveis médios de NO2 obtidos no período de setembro de 2013 a junho de 2014 
relacionados com a quantidade pluviométrica da cidade de Manaus. 
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5. CONCLUSÃO 

 
 A literatura descreve vários métodos de análise de poluentes atmosféricos, para o 

caso do NO2, objeto de estudo deste trabalho, foi escolhida a amostragem passiva seguida 

do método espectrofotométrico para determinação de NO2 na atmosfera em Manaus. Para 

avaliar a eficiência do método de coleta, extração e determinação de NO2, foram  

realizandos diferentes experimentos, onde observou-se que o melhor reagente impregnante 

para coletar o NO2 foi em solução aquosa de trietanolamina 5%, quanto à solução extratora, 

verificou-se uma melhor extração de NO2 utilizando água deionizada. Avaliando a 

capacidade do reagente específico, os resultados obtidos mostraram que a solução de 

Griess Saltzman modificada contendo sulfanilamida e ácido fosfórico foi capaz de reagir 

melhor com o NO2
- do extrato, juntamente com dicloreto de (NEDA). Tais experimentos 

foram realizados, visando a otimização de estudos ambientais atmosféricos 

Os níveis médios de dióxido de nitrogênio foram obtidos em 13 pontos da cidade de 

Manaus, durante os meses de setembro de 2013 e junho de 2014 O valor médio de 

concentração nos 13 pontos de amostragem durante o período estudado foi de 13,0 ± 2,9 µg 

m-3 de NO2, variando de 2,4 ± 0,3 µg m-3  e 33,7 ± 0,6 µg m-3 de NO2. O ponto de coleta P9, 

denominado background, representa a região da Marina Tauá, referência de pouca 

influência urbana, não influenciada por emissões locais (Figura 01). O valor médio de 

concentração de NO2 observado para esse ponto de coleta foi de 6,4 ± 2,4 µg m-3. 

Avaliando o comportamento espaço-temporal dos níveis de NO2 atmosféricos, foi 

possível perceber a influência dos fatores meteorológicos e das fontes de emissão 

veiculares sobre os níveis de NO2.. Os maiores valores médios de concentração para esse 

gás foram encontradas em áreas com intenso tráfego de veículos, variando de 13,0 ± 4,3 µg 

m-3 no ponto P8 a 23,3, ± 7,4 µg m-3 de NO2 no ponto P6. Analisando os fatores 

meteorológicos, observou-se que, em relação aos níveis pluviométricos, não foi possível 

obter uma relação definida com os níveis de NO2, devido à variação irregular da precipitação 

no período estudado. Entretanto, o fator radiação solar mostrou uma maior influência sobre 

os sobre os níveis de NO2 atmosfera.  

 Realizando um estudo comparativo deste trabalho com os dados obtidos por 

Marinho em 2006, observou-se a diminuição dos níveis de NO2, que podem ser justificados 

pela influência da radiação solar que foi significativamente superior no período avaliado.    
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