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RESUMO 

 

 

As atividades humanas em grandes conglomerados urbanos modificam e poluem a 

atmosfera. A análise da água de chuva auxilia a compreensão desses efeitos. O objetivo 

deste projeto é avaliar as características químicas da água da chuva coletada no campus da 

UFAM em Manaus. Por meio de coleta direta, com o auxílio de um coletor de polipropileno, 

instalado em um lugar aberto e ventilado, coletou-se a água da chuva após cada evento 

entre agosto de 2012 e abril de 2013, totalizando dezoito amostras. Em geral, as amostras 

tiveram o pH abaixo de 5,6, variando em torno de 3,82 e 6,98, caracterizando a presença de 

chuvas ácida. Analisou-se a concentração de Cl-, NO2
-, NO3

-, PO4
3- dissolvidos na água. Os 

resultados apresentaram como majoritários os íons NO3
-, e Cl- com 6,43 e 4,36 µmol/L de 

média ponderada pelo volume (MPV), respectivamente. Os metais analisados foram o Cr, 

Cu, Ni, Fe, Zn e Pb. O zinco foi o mais abundante, 4,08 ppb de MPV e o de menor 

concentração, o chumbo com 0,10 ppb de MPV. A principal fonte de nitrato na atmosfera é a 

queima de combustíveis fósseis, pois este íon resulta da oxidação de óxidos de nitrogênio 

emitidos por processos de combustão. O zinco está associado ao material particulado 

emitido, principalmente, por atividades como indústrias de fundição, de queima de resíduos 

e desgaste de peças automotivas. Logo, a elevada concentração desses elementos na 

atmosfera trazem fortes indícios da influência antropogênica no meio, afetando a mobilidade 

das substâncias químicas pelos compartimentos do ecossistema. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o advento da industrialização e urbanização houve um aumento significativo 

das emissões de poluentes atmosféricos responsáveis por eventos de poluição ambiental, 

como por exemplo, chuvas ácidas, que provocam desequilíbrio nos ecossistemas 

(MIGLIAVACCA, 2005; FONTENELE, 2009). A determinação das propriedades químicas 

da água de chuva como pH e íons dissolvidos pode fornecer indícios sobre as 

características da atmosfera e auxiliar a compreender os possíveis efeitos, maléficos ou 

benéficos, de sua deposição no ambiente, quer seja no solo, plantas e/ou corpos d’água, 

afetando direta ou indiretamente o bem estar da população e de todo o ecossistema. 

O estudo das características químicas da água da chuva deste projeto incluiu a 

determinação dos seguintes parâmetros: potencial de hidrogênio (pH), condutividade 

elétrica, metais de nível traço (Cr, Pb, Ni e Cu), cátions (NH4
+, K+, Mg2+ e Ca2+) e ânions (Cl-

, NO2
-, NO3

-, PO4
3- e SO4

2-). A partir da avaliação dos dados obtidos discutiu-se a relação 

entre esses parâmetros e as características da atmosfera, bem como os efeitos da 

deposição úmida no ambiente local. 

 A área de estudo, o Campus Senador Arthur Virgílio Filho, localizado na zona 

leste da área urbana da cidade de Manaus, possui uma área verde com cerca de 6,7 

milhões Km2 sendo considerada a terceira maior do mundo e a primeira do Brasil em 

perímetro urbano (UFAM, 2012). As fontes potenciais de emissões de poluentes nas 

proximidades são as vias de tráfego intenso e parte do distrito industrial.  

 Deste modo, para conhecer sobre a química da atmosfera da região e inferir 

sobre a qualidade do ar na área de estudo citada, será determinada a composição e a 

variação das concentrações dos constituintes químicos presentes na atmosfera, feito de 

modo indireto pela análise da deposição úmida. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

É cada vez mais comum à concentração da população em grandes aglomerados 

urbanos, e com o crescimento das populações urbanas e dos níveis de industrialização há 

o aumento da demanda de energia, causando aumento da emissão de poluentes, sendo a 

combustão de óleos fósseis a principal fonte de poluentes na atmosfera urbana, como: 

dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NO e NO2, chamados NOx), monóxido de 

carbono (CO) e material particulado em suspensão, podendo provocar danos à saúde e ao 

meio ambiente que as cercam (MARQUES, 2010; FORNARO, 2006). 

Uma das formas de avaliar essa atmosfera peculiar, ou seja, o nível de poluição do 

ar é a partir da análise química da deposição úmida, ou simplesmente, água da chuva. 

 Os constituintes químicos de gases e partículas atmosféricas são incorporados às 

gotículas de água suspensas que serão depositadas nas mais diversas superfícies 

(ARTAXO, 2005). Portanto, tais constituintes químicos podem modificar não só o ambiente 

local onde são emitidos, mas também mudar o ecossistema de locais distantes da fonte de 

emissão devido ao transporte pelas correntes de ar (BAIRD, 2002). 

 A composição da chuva varia com a localização geográfica do ponto de 

amostragem, com as condições meteorológicas (intensidade, duração e tipo de chuva, 

regime de ventos, estação do ano, etc.), com a presença ou não de vegetação e também 

com a presença de emissores de poluentes em potencial (FELTEN, 2008). Mas de forma 

geral, os principais íons nela encontrada são: sódio (Na+), cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), 

potássio (K+), cloro (Cl-), sulfato (SO4
2-), amônio (NH4

+) e nitrato (NO3
-). (MIGLIAVACCA, 

2005).  

 Tais íons podem ser determinados através da cromatografia iônica. A importância 

de sua procura dá-se, ou por serem formadores de ácidos, como o HCl e/ou H2SO4, cuja 

deposição em corpos hídricos, solo, ou mesmo nas construções, acarretará em mudanças 

pela redução do valor do pH. Alguns íons contêm nutrientes essenciais (ex: nitrogênio, 

fósforo e potássio) para solo e flora e podem beneficiar o meio onde há baixa concentração 

dos mesmos ou ainda prejudicando tais ambientes, pelo acúmulo de nutrientes. 

 Naturalmente, as águas de precipitação pluviométrica são levemente ácidas, com 

pH aproximadamente igual a 5,6, devido principalmente à ocorrência natural de CO2 na 

atmosfera, formando ácido carbônico em equilíbrio com a água (ROCHA et al., 2004; 

MOURA, 2009):  

CO2(g) + H2O(l)       H2CO3(aq) 

H2CO3(aq)       HCO3
− (aq) + H+

 (aq) 

O aumento de acidez da água da chuva está relacionado à emissão de outros 

óxidos, principalmente aos óxidos de enxofre e nitrogênio na atmosfera, que formam ácidos 

mais fortes que o carbônico (ROCHA et al., 2004; MOURA, 2009):  
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NO2(g) + HO• 
(g) → HNO3(g) 

SO2(g) + HO• 
(g)  → HSO3(g) 

HSO3(g) + O2(g) → HO2
• 

(g) + SO3(g) 

SO3(g) + H2O → H2SO4(aq) 

Algumas vezes, gotículas de água na atmosfera, dissolvem o dióxido de enxofre 

gasoso, formando ácido sulfuroso, que ao reagir com o oxigênio, produz ácido sulfúrico 

(ROCHA et al., 2004): 

SO2(g) + H2O(aq) → H2SO3(aq) 

2 H2SO3(aq) + O2(g) → 2 H2SO4(aq) 

 A intensidade da condição ácida ou básica do meio é expressa pela determinação 

do potencial de hidrogênio, ou, concentração molar de íons H+, que pode ser facilmente 

medido com o auxílio de um pHmetro (medidor de pH).  

A presença de metais potencialmente tóxicos como o cobre, o chumbo entre outros, 

deve ser sempre monitorada. Embora alguns em pequenas concentrações, sejam 

essenciais para o funcionamento de funções vitais, a níveis maiores de concentrações, são 

altamente tóxicos para os sistemas ambientais e, devido à sua bioacumulação, podem 

contaminar toda a cadeia alimentar (MILANI, 2004). 

Os metais podem estar presentes nos ambientes aquáticos, terrestres e 

atmosféricos, e são encontrados em concentrações muito pequenas, associados a outros 

elementos químicos. A busca nas águas das chuvas pode ser um meio de determinar as 

suas concentrações em ambientes atmosféricos, pois os metais na atmosfera são 

absorvidos pela água da chuva, que vão para o solo, onde são absorvidos pela flora e/ou 

transportados para os rios (MILANI, 2004). As concentrações desses metais podem ser 

determinadas com o uso da técnica espectrométrica de absorção atômica tendo como 

atomizador um forno de grafite, devido à sua maior sensibilidade a níveis traço. 
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3. MÉTODOS UTILIZADOS 

3.1. Limpeza de materiais 

Todas as vidrarias, antes da primeira utilização, foram lavadas com água corrente, 

detergente neutro e escova; seguido de enxágue abundante com água deionizada; imersão 

por cinco dias em ácido nítrico (HNO3) 2 mol.L-1; 5 enxágues com água deionizada; 

seguido de secagem em capela de fluxo laminar. O material foi guardado em sacos 

plásticos até o momento do uso.  

3.2. Coleta, armazenamento e preparo das amostras 

Foram coletadas dezessete amostras no setor norte do Campus Senador Arthur 

Virgílio Filho, atrás do bloco de Química situado no Instituto de Ciências Exatas. As 

amostras foram coletadas manualmente, não ultrapassando o período total de 24 horas por 

coleta, em frascos de polietileno devidamente limpos com um funil adaptado, em uma área 

sem cobertura vegetal. Após a coleta a amostra foi dividida em três alíquotas para a 

realização das análises químicas e acondicionadas em congelador para preservação. Cada 

alíquota foi filtrada a vácuo com um filtro de celulose de 0,45 µm de poro antes das 

análises. 

3.3. pH  

A medida de pH foi realizada em pHmetro digital (Quimis Q400AS) com eletrodo de 

prata/cloreto de prata, devidamente calibrado com soluções padrões certificadas (Quimis) 

de pH 4,01 e 6,86, com agitação magnética constante. Testou-se a resposta do aparelho 

frente a uma solução de baixa força iônica, solução padronizada de HCl 0,01M, e 

determinou-se um erro de 7% para correção do valor de pH das amostras.  

3.4. Íons 

Os íons (Cl-, NO2
-, NO3

-, PO4
3- e SO4

2-) foram analisados no Laboratório de 

Geociências do CPRM, em um cromatógrafo iônico modelo DIONEX 5000. Utilizou-se uma 

coluna de 2 mm e gerador de eluente KOH. Soluções padrões certificadas foram utilizadas 

para construção da curva analítica. 

3.5. Metais-traço 

A concentração dos metais-traço (Cu, Cr, Ni, Fe, Zn e Pb) foi obtida através da 

técnica de espectrometria de absorção atômica com forno de grafite, no laboratório de 

Química  Analítica Ambiental da Coordenação de  Pesquisas do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA), em um espectrômetro Perkin Elmer, SIMA 6000. Soluções 

padrões certificadas (Perkin Elmer, Merck) foram usadas para a construção da curva 

analítica. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 estão descritos os valores da média aritmética com o seu desvio 

padrão, valores de mediana, máximo e mínimo e a média ponderada pelo volume (MPV), 

para pH, concentrações dos íons e metais, para todas as coletas realizadas entre agosto 

de 2012 a abril de 2013. O volume mínimo de amostra, utilizado neste trabalho, para a 

realização de pelo menos a primeira análise, pH, é de 50 mL. Amostras com volume 

inferior ou insuficientes para as análises de metais e íons foram descartadas. 

O uso da MPV para representação das concentrações iônicas em águas de chuva é 

importante por limitar a influência de concentrações muito altas que ocorrem em chuvas de 

pouco volume e intensidade, assim como efeitos de diluição em chuvas muito intensas 

(MARQUES et al., 2010). Por isso, será sempre este, o valor utilizado para discussões e 

observações neste trabalho. 

Tabela 1: Valores de pH, concentração de íons (µmol/L) e metais (µg/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O valor do pH natural da água da chuva é 5,6. O valor de MPV para o pH das 

amostras coletadas foi de 4,97 caracterizando a ocorrência de chuvas ácidas durante o 

período amostrado. A figura 1, mostra a variação de pH para as amostras obtidas. O valor 

máximo de pH, 6,98, ocorreu em um evento com intensidade variada da chuva e com 

ventos de baixa velocidade, o que pode ter favorecido a ressuspensão de partículas 

básicas do solo.  

O coeficiente de variação percentual obtido para os valores de pH é de 15,6%, 

demonstrando que os valores medidos não diferem significativamente da média calculada. 

Logo, grande parte da ocorrência de chuvas apresentou valores de pH em torno da média 

e, portanto, chuvas com um baixo valor de pH para a atmosfera. 

Análises Média ± SD Mediana Máximo Mínimo MPV 

pH 5,12 ± 0,80 4,98 6,98 3,82 4,97 

Cl- 5,64 ± 4,69 5,94 14,65 0,67 4,36 

NO2
- 0,44 ± 0,11 0,45 0,63 0,30 0,40 

NO3
- 9,97 ± 8,48 4,63 25,98 2,19 6,43 

PO4
3- 0,48 ± 0,06 0,48 0,49 0,48 0,02 

SO4
2- 2,31 ± 1,80 1,27 6,05 0,57 1,88 

Cu 5,83 ± 7,29 2,96 22,35 0,34 2,52 

Ni 0,81 ± 0,33 0,80 1,19 0,45 0,16 

Fe 2,75 ± 1,65 2,14 5,07 0,78 0,86 

Zn 4,45 ± 1,95 4,24 7,96 1,61 4,08 

Pb 1,11 ± 0,95 0,60 2,21 0,53 0,10 
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Figura 1: Variação dos valores de pH. 

 

 

Analisou-se a presença de ânions por cromatografia iônica, tendo como ordem 

crescente de concentração: NO3
- > Cl- > SO4

2-> NO2
-> PO4

3-. Essa sequência de 

concentração foi similar a trabalhos anteriores de determinação de íons em água de chuva 

feitos pelo grupo de pesquisa. 

Comparando o valor obtido para nitrato com outros estudos feitos em grandes 

cidades brasileiras observa-se que o valor (6,43 µmol/L) foi acima do que aquele obtido em 

Cuiabá, 3,9 µmol/L, mas, menor do que o valor obtido em São Paulo, 20,1 µmol/L. 

(FONTENELLE, 2009; MARQUES, 2010). A alta concentração do nitrato pode ser 

entendida se for observado à direção dos ventos na maioria das datas de amostragem 

(tabela 2), que foram predominantemente da região sudeste da cidade (INMET, 2013), uma 

área onde há fluxo intenso de veículos pesados como carretas e caminhões, como na 

Avenida Buriti, uma das principais avenidas do Distrito Industrial.  

Como o NO3
- é um produto da oxidação do NOx (NO + NO2), emitido pelo processo 

de combustão de combustíveis fósseis (MARQUES, 2010), se explica, portanto, a elevada 

concentração desse íon e o baixo valor médio determinado para o pH, atribuído à presença 

de HNO3. Este fato ilustra a importância da contribuição da queima de combustíveis pela 

frota veicular e/ou indústrias, para o aumento da acidez da água da chuva em áreas 

urbanas. 

 

 

 

 

pH natural 
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Tabela 2: Dados meteorológicos 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença de cloreto nas amostras coletadas indica a influência de emissões 

industriais, queima de biomassa e ressuspensão do solo. Essas são as principais fontes de 

cloreto nas partículas presentes na atmosfera, que são posteriormente solubilizadas na 

água da chuva. O sulfato, por sua vez, possui diversas fontes de emissão naturais e 

antrópicas. Grande parte dos estudos sobre água de chuva apresenta o sulfato como um 

dos principais íons da composição química, proveniente de emissões industriais e 

veiculares (MIGLIAVACCA et al., 2005), (BALASUBRAMANIAN; VICTOR; CHUN, 2001). 

Neste trabalho, os dados mostram maior contribuição dessas fontes para o nitrato. 

O íon fosfato foi determinado em apenas 18% das amostras. Sua principal fonte 

para a atmosfera são atividades agrícolas e de produção de fertilizantes, além da emissão 

do solo (BAIRD, 2002). Esse resultado reflete a maior tendência da região para os setores 

secundário e terciário em detrimento da agricultura extensiva e da produção industrial de 

fertilizantes. 

Concentrações em níveis traço, µg/L ou ppb, dos metais chumbo, cobre, cromo, 

ferro, níquel e zinco foram determinadas e apresentaram a seguinte ordem crescente de 

concentração:  Pb < Ni < Fe < Cu < Zn. Não foi obtido cromo na atmosfera, em 

concentração superior ao limite de detecção do aparelho utilizado, durante o período 

amostrado. O zinco foi o metal de maior concentração, com MPV de 4,08 ppb, seguido do 

Amostras Data Hora 

Direção do 

vento 

(graus) 

Direção do 

vento 

(localização) 

11 25/9/12 15:00 206 Sudoeste 

13 08/11/12 15:00 51 Nordeste 

14 14/11/12 16:00 329 Noroeste 

15 28/11/12 13:00 220 Sudoeste 

16 13/12/12 11:00 59 Nordeste 

20 6/2/13 12:00 209 Sudoeste 

21 7/2/13 17:00 348 Noroeste 

22 21/2/13 11:00 311 Noroeste 

25 18/3/13 10:00 222 Sudoeste 

26 8/4/13 14:00 75 Nordeste 

27 9/4/13 14:00 199 Sudoeste 

média - - 203 Sudoeste 
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cobre, com MPV de 2,52 ppb. O chumbo, foi o de menor concentração encontrada, MPV 

de 0,10 ppb.  

Diversas são as fontes dos metais para a atmosfera, partindo de fontes naturais 

como os minerais do solo, até aquelas provenientes de típicas atividades humanas, como a 

queima de combustíveis fósseis. Outras possíveis fontes para os metais analisados são: 

ressuspensão do solo (Ni, Cr, Fe), a queima de combustíveis fósseis (Fe, Pb, Cu), 

processos de metalurgia e eletroeletrônicos (Ni, Zn, Cu), a incineração de lixo (Zn, Cu) e o 

desgaste de peças veiculares (Fe, Ni, Cu, Zn). (CASTANHO, 2001), (FONTENELE et al., 

2009), (GARCÍA et al., 2009), (YADAV, 2006). 

As amostras que obtiveram maior concentração dos metais Zn e Cu, sendo estes 

oriundos predominantemente de fontes antropogênicas, foram obtidas de eventos 

chuvosos com ventos em média de 1 m.s-1 (INMET, 2013) ou seja, ventos de baixa 

velocidade. De acordo com a literatura, ventos com baixa velocidade favorecem a 

ocorrência de elementos provenientes de fontes antropogênicas, e quando ventos de baixa 

velocidade estão presentes, a dispersão de partículas e gases é mais baixa. Esses fatores 

permitem maior remoção de substâncias da atmosfera pela chuva, resultando em aumento 

da concentração dessas partículas e gases na amostra obtida. (HERRERA et al., 

2009)(YADAV, 2006). 

Uma comparação foi feita com valores obtidos em outras cidades com as mesmas 

características de Manaus: São Paulo, região da Candiota/RS, Porto Alegre e Singapura, 

cidades com grande influência das mais diversas indústrias; Mersin na Turquia, que 

apresenta grande e repentino crescimento demográfico e populacional (tabela 4).  

 

Tabela 4: Comparação da concentração (ppb) de metais na atmosfera no Brasil e em outros países. 

Fonte: 1(FONTENELE et al., 2009), 2(MIGLIAVACCA et al., 2005), 3(MIGLIAVACCA; WIEGAND et al., 

2005), 4(ÖZSOY, 2009), 5(BALASUBRAMANIAN, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise dos dados permitiu observar que os valores obtidos neste estudo, de 

forma em geral, são baixos para a maioria dos metais analisados. Contudo, pode-se notar 

 Pb Ni Fe Cu Zn 

Este estudo 0,10 0,16 0,86 2,52 4,08 

São Paulo1 1,62 - - 2,65  

Candiota2 - 1,75 3,43 1,98 17,7 

Porto Alegre3 - - 27,9 2,77 32,5 

Mersin4 5,07 2,58 3,21 1,62 36,9 

Singapura5 3,37 3,86 23,91 5,58 7,23 
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que para o Cu, em particular, as concentrações na água da chuva da cidade de Manaus 

são semelhantes àquelas comparadas com outras cidades.  
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5. CONCLUSÕES 

O desenvolvimento deste projeto permitiu caracterizar quimicamente a água de 

chuva coletada no Campus Universitário Arthur Virgílio Filho, Manaus/AM, a partir dos 

resultados de parâmetros físico-químicos e da determinação da concentração dos 

constituintes inorgânicos majoritários. 

Os resultados de pH da água da chuva revelaram a ocorrência de chuvas ácidas na 

região, com valores que variaram entre 3,82 e 6,98, sendo que os valores maiores, 

geralmente, foram provenientes de eventos chuvosos com ocorrência de ventos 

associados, o que pode ter causado ressuspensão de partículas básicas do solo, 

mostrando, que deve-se observar com atenção as características inerentes a cada coleta, 

pois elas podem influenciar a composição da amostra obtida.  

Para as amostras analisadas, os íons NO3
- e Cl- foram majoritários, tendo como 

média ponderada pelo volume os valores de 6,43 e 4,36 µmol/L, respectivamente. A 

concentração elevada desses íons, em relação aos demais, pode ter sido influenciada pela 

direção dos ventos, provenientes, em média, do distrito industrial, e tendo em vista que em 

ambientes urbanos tais íons são provenientes principalmente de fontes antropogênicas, 

como a queima de combustíveis fósseis, atividades industriais entre outros.  

Em relação à presença de metais na atmosfera, observou-se predominância do 

zinco com 4,08 ppb de MPV seguido do cobre, 2,52 ppb, que apresentou, particularmente, 

concentração similar em comparação com estudos de outras grandes cidades do país e do 

globo, como São Paulo, Porto Alegre e Mersin na Turquia. 
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