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RESUMO 
 

 

O presente estudo investigou a avaliação das concentrações de sulfato nas 

precipitações pluviométricas na cidade de Humaitá/AM. As amostras foram 

realizadas nos quatro últimos meses de 2013 e os três primeiros meses de 2014, 

com um total de cinco pontos de coleta destituídos aleatoriamente dentro da área 

urbana do município. Foram coletadas e realizadas as análises das amostras de 

precipitação para pH, condutividade elétrica e concentrações Sulfato. O índice de 

acidez da chuva no município de Humaitá/AM, em particular a presença do ácido 

sulfúrico se mostrou com valores acrescidos nos meses de Dezembro com valor de 

6,20 e no mês de Janeiro com valor de 6,19. Em relação à condutividade elétrica, o 

mês que obteve maior discrepância de resultados quando comparados aos outros 

meses estudados, foi o mês de Setembro que gerou o valor de 38,33 μS/cm, isso é 

claro evidenciando a presença de sais dissolvidos nas precipitações. Já para valores 

de concentrações Sulfato, os meses de Outubro (com valor de 1,17 mg/L) e Janeiro 

(com 1,21 mg/L) foram os que apresentaram maiores médias, ressaltando que para 

essa variável não houveram tantas discrepâncias com relação aos meses 

estudados, deste modo evidenciando a presença de tal substância nas precipitações 

pluviométricas no município.  

Assim tais resultados apontados mostram a relevância de se fazer estudos 

relacionados a precipitações pluviométricas no sul da Amazônia, uma vez que as 

chuvas proporcionam de forma qualitativa as medidas indiretas relacionadas à 

poluição atmosférica. 

 

Palavras – Chave:  Chuvas; Análises Químicas; Espectrofotometria. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A comunidade científica tem discutido questões ambientais buscando 

respostas às alterações ocorridas no planeta Terra nas últimas décadas. Entre essas 

alterações é preocupante o aumento indiscriminado das emissões de gases e 

partículas poluentes para a atmosfera desde a Revolução Industrial, no final do 

século XIX, principalmente pelas atividades antropogênicas. 

Os gases e partículas atmosféricas, considerados poluentes, podem ser de 

origem natural e/ou antropogênica. Entre os de origem natural estão aqueles que 

provêm de atividades vulcânicas, ventos do deserto, spray marinho, substâncias 

emitidas por plantas, etc. E entre os de origem antropogênica estão àqueles 

originados de combustíveis fósseis para a produção de energia, atividades 

industriais, veículos movidos por combustíveis fósseis, queimadas urbanas e rurais, 

queima de resíduos sólidos e pneus, etc. 

As emissões de gases e partículas poluentes na atmosfera têm sido cada vez 

mais enfocadas pelos cientistas motivando a abordagem sobre as questões 

ambientais, tentando encontrar soluções no que diz respeito às modificações 

ocorridas no planeta. Um exemplo claro do ar atmosférico é o smog (fumaça), 

podendo ser encontrado em diversos locais do mundo, e tendo como origem mais 

evidente as contaminações do ar atmosférico procedente de processos industriais e 

do número exorbitante de veículos, sendo esta última apontada como a principal 

fonte causadora de poluição atmosférica (FONTENELE et al., 2009).  

Um dos problemas ambientais mais graves na presença desses gases, e que 

muitas regiões do mundo estão sofrendo atualmente, com relação às chuvas ácidas 

(Angus Smith, 1872), que conduz a prejuízos econômicos, não somente para a 

agricultura, mas também na corrosão de edificações, monumentos históricos, dentre 

outras. 

O potencial hidrogeniônico (pH) da chuva não poluída é cerca de 5.6, sendo 

considerada chuva ácida aquela que obtiver pH inferior a 5.0 (Colin Baird, 2002). 

Dos ácidos predominantes em chuvas ácidas, podemos citar os ácidos sulfúricos, 

(H2SO4), e o ácido nítrico, (HNO3), além dos oriundos de longas distâncias, 

advindos de outras regiões fronteiriços, como o dióxido de enxofre, (SO2), e óxidos 

de nitrogênio, (NOx) (Colin Baird, 2002). 



6 

 

O aumento das emissões de poluentes atmosféricos, principalmente dióxido 

de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) , compostos orgânicos voláteis (VOCs) 

e aerossóis, está relacionado ao crescimento da população urbana que demanda 

maior produção de energia por meio da queima de combustíveis fósseis sendo uma 

das principais fontes de emissão desses poluentes atmosféricos (MIGLIAVACCA et 

al., 2005). O crescimento da população e o consumo de energia aumentaram 

durante as últimas décadas e resultaram em altas cargas de poluentes atmosféricos 

em algumas regiões do mundo. 

Naturalmente existe na atmosfera o ácido carbônico (H2CO3) que é fraco, e a 

chuva tem seu pH natural em torno de 5,6 (Goldemberg e Villanueva, 2003), 

entretanto estudos demonstraram que não se deve generalizar este valor, pois já 

foram encontradas em áreas remotos chuvas com valores ácidos, indicando que 

naturalmente pode haver fatores que diminuem o pH das chuvas. Assim é 

ponderado afirmar que há ocorrência de chuva ácida quando o pH encontrado 

possuir um valor menor que 5 (Galloway et al.,1982). 

Em regiões como os Estados Unidos e a Suécia, os valores do pH das chuvas 

se encontram entre os valores de 4 e 5 (Goldemberg e Villanueva, 2003). Metade 

das florestas alemãs foi destruída pela ação das chuvas ácidas e a acidificação dos 

lagos da Suécia (Goldemberg e Villanueva, 2003) e Noruega (Drew, 2002) - que 

destruiu boa parte da vida aquática lacustre foram provocadas pela alta acidez das 

águas pluviais. Neste trabalho tem-se como intuito em acompanhar e avaliar o 

comportamento do índice de acidez da chuva no município de Humaitá/AM, em 

particular, a presença do ácido sulfúrico (H2SO4), bem como medir as 

concentrações de sulfato (   
  ) existentes nas chuvas, fazendo com que tal estudo 

se torne relevante.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Composição Química da Precipitação 

 

        Em aglomerados urbanos, as fontes de contaminação do ar atmosférico estão 

relacionadas a processos industriais e à intensa frota de veículos leves e pesados, 

sendo que nos últimos anos está sendo considerada como principal fonte de 

poluentes atmosféricos a queima de combustíveis pela frota veicular (FONTENELE 
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et al., 2009). Os veículos consomem principalmente gasolina (contendo 75-78% de 

gasolina e 22-25% de etanol anidro), etanol hidratado e diesel. Os veículos leves 

consomem gasolina ou etanol, enquanto os veículos pesados (caminhões, ônibus,...) 

e caminhonetes consomem diesel (contendo 0,16% de enxofre) (SÁNCHEZ-

CCOYLLO et al., 2009). 

Além da queima de combustíveis (gás natural, carvão, gasolina, álcool, diesel, 

etc.) e processos industriais (fundições, refinarias, fabricação de fertilizantes, papel, 

etc.) destacam-se as queimadas (em florestas, plantações) e a suspensão de 

material particulado do solo (FORNARO, 2006). As queimadas são as principais 

fontes antropogênicas de emissão de gases e partículas de aerossóis durante o 

período seco nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, alterando a química da 

atmosfera (ANDREAE et al., 1994; ANDREAE et al., 2001; LIOUSSE et al., 2004;). 

Estas causam danos aos ecossistemas e alteram a qualidade do ar e, 

consequentemente, a qualidade de vida da população. 

 
2.2. Monitoramento da Composição Química da Precipitação 

 

        Redes de monitoramento são essenciais para o acompanhamento das 

tendências (aumento ou diminuição) dos constituintes químicos suspensos no ar 

removidos pela precipitação. Porém, é necessário o conhecimento prévio das 

regiões mais influenciadas por emissões de poluentes atmosféricos para o 

planejamento e instalação de estações de monitoramento. 

        O primeiro monitoramento sistemático de deposição atmosférica foi a partir de 

1852, pelo químico britânico Robert Angus Smith, que constatou que a precipitação 

era influenciada pela combustão do carvão, decomposição da matéria orgânica, 

direção dos ventos, proximidade do mar, quantidade e frequência de chuva. O autor 

associou a presença de ácido sulfúrico às chuvas ácidas e constatou que a acidez 

da chuva causava danos às plantas e materiais. Apenas em 1948, na Suécia, foi 

criada a primeira rede de monitoramento de precipitação úmida na Europa 

(FORNARO, 2006). 

        Nas últimas décadas, foram criadas na Europa, América do Norte e parte da 

Ásia estações de monitoramento de deposição atmosférica com o objetivo de avaliar 

tanto temporal quanto espacialmente a deposição atmosférica, em reposta a uma 

preocupação com os efeitos sobre os ambientes aquáticos e terrestres, assim como 
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a saúde humana. Em muitas outras partes do mundo tais medições não são 

permanentes (KULSHRESTHA et al., 2005). 

No Brasil, o monitoramento da composição da precipitação atmosférica é 

menos comum, com poucos órgãos governamentais monitorando as emissões em 

seus Estados e alguns estudos de iniciativa de grupos de pesquisadores, limitados a 

regiões específicas e por períodos geralmente de um ano. 

São monitorados em grandes centros urbanos como na região metropolitana 

de São Paulo, assim como no interior do estado, pela Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental – CETESB, partículas totais em suspensão e inaláveis, 

fumaça, dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio 

(NO e NO2), e ozônio (O3), entre outros poluentes. Nas décadas de 70 e 80 foram 

concentrados esforços no controle de fontes industriais, porém, a partir das 

informações do inventário de emissões atmosféricas, verificou-se que as fontes 

móveis (veículos) eram responsáveis pela maior parcela das emissões de poluentes 

na região Metropolitana de São Paulo (CETESB, 2009). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1. Área amostral do estudo 

 

       O estudo foi desenvolvido no município de Humaitá - AM com respectivos 5 

(cinco) pontos de coleta espalhados por diferentes bairros da cidade (Figura 1) que 

localiza-se ao sul do Estado do Amazonas à margem esquerda do rio Madeira, 

distante cerca de 200 km pela BR 319 de Porto Velho – RO e 580 km de Manaus – 

AM em (linha reta) pela BR-319 e está situado na zona fisiográfica do rio Madeira. 

Limita-se com os municípios de Manicoré ao norte e ao leste, Tapauá e Canutama a 

oeste e com o Estado de Rondônia - RO ao sul. A sede do município possui 

coordenadas geográficas de centro 7º 30’24”S e 63º 04’56” W, apresenta relevo 

aproximado do tipo “tabuleiro”, com desníveis muito pequenos e bordos levemente 

convexos (BRAUN et al., 1959). 

        O clima da região, segundo a classificação de Koppen é do tipo tropical 

chuvoso (chuvas do tipo monção), sendo que a precipitação anual varia de 2250 a 

2750 mm anualmente, sendo que o período chuvoso inicia-se em outubro e 

prolonga-se até junho normalmente, e ainda apresenta um período seco de pequena 
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duração. A temperatura média anual varia de 24°C a 26ºC, a umidade relativa do ar 

é bastante elevada, varia de 85a 90% e a altitude média é de 90 metros acima do 

nível do mar (CARVALHO, 1986). 

 

Figura 1: Mapa de localização dos pontos de coleta no município de Humaitá/AM sul do Estado do  

Amazonas 

 

3.2. Procedimento de Coletas  

 

       Foram utilizados na coleta das precipitações pluviométricas coletores manuais 

de polietileno encaixado em um suporte de metal com no mínimo dois metros de 

altura, disponível na área urbana da cidade de Humaitá/AM, sendo retirado um dia 

após a ocorrência da precipitação pluviométrica. Os recipientes utilizados para coleta 

das amostras serão previamente lavados rotineiramente com água destilada. 

 

3.3. Procedimentos de Análise da Composição Química das             
Precipitações  
 
 
3.3.1. Medidas de (pH) e Condutividade Elétrica 
 
 

As amostras de água das precipitações pluviométricas destinadas às medidas 

de pH e condutividade elétrica foram encaminhadas ao Laboratório de Química do 
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Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do 

Amazonas, nos quais foram medidos no máximo em 24 horas após a amostragem. 

As análises de potencial Hidrogeniônico (pH) foram feitas com um pHmetro de 

bancada (Analítica – PH1110B), calibrado com soluções tampão com pH 4,00 e 

7,00. A condutividade elétrica foi feita com um condutivímetro de bancada (Analítica 

– PH1110B) calibrado com solução padrão. 

 

3.3.2. Análises Espectrofotométricas 

 

As análises foram feitas no Laboratório de Química do Instituto de Educação, 

Agricultura e Ambiente - IEAA da Universidade Federal do Amazonas – UFAM rua 

circular Municipal N° 1805 Bairro São Pedro.  O ânion de Sulfato (   
  ) foi analisado 

utilizando-se um espectrofotômetro digital (Model Nova 1600 UV). A curva analítica 

foi montada com a solução tampão de concentração de Sulfato (   
  ), que deve 

apresentar tendência linear em função da concentração. 

As soluções utilizadas para as análises foram preparadas com água 

deionizada. Assim foram utilizados reagentes de grau analítico em PA (padrão de 

análise). As soluções preparadas instantes antes do uso com os seguintes 

reagentes: Cloreto de magnésio hexahidratado (         ), Acetato de sódio 

trihidratado (             ), Nitrato de Cálcio(        ), Ácido acético (      ), 

Sulfato de sódio anidro (      ), Cloreto de bário dihidratado (          ), 

Salicilato de sódio (        ), Ácido Sulfúrico (     ), Hidróxido de Sódio 

(NaOH),Tartarato de sódio e potássio (            ), Clorofórmio (     ). E a 

vidraria e os recipientes para armazenagem de soluções lavados com detergentes 

neutros, água destilada e enxágue com água deionizada (BRITO, 2009). 

Para a análise da chuva no espectrofotômetro, foram colocados 50 mL da 

amostra em um erlenmeyer, adicionando 10 mL da solução tampão apropriada, e em 

seguida levado ao agitador magnético. Nesta condição, foi acrescentado à solução 

uma espátula de Cloreto de Bário (BaCL₂.2H₂0), deixando agitar por mais 60 

segundos. Ao término da agitação, cronometrará mais 5 minutos e realizar-se-á a 

leitura no espectrofotômetro a 420nm (BRITO, 2009). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1. Variação do pH e Condutividade Elétrica 

 

       Os valores médios, mínimos e máximos e desvio padrão do pH e da 

condutividade elétrica das precipitações pluviométricas foram calculados para os 

quatro últimos meses de 2013 e os três primeiros meses de 2014,Setembro, 

Outubro, Novembro, Dezembro e Janeiro; Fevereiro; Março conforme mostrado na 

(tabela 01). 

 

       Tabela 01: Valores médios, máximos e mínimos do pH desvio padrão e 

condutividade elétrica. 

 

MÊS 

  

pH 

Condutividade elétrica 

(μScm
-1

) 

 

Setembro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

6,94 

5,98 

7,70 

0,52 

38,33 

15,37 

65,00 

18,61 

 

Outubro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

6,30 

5,51 

6,89 

0,48 

24,12 

3,75 

73,00 

23,99 

 

Novembro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

6,59 

5,85 

7,42 

0,84 

12,51 

2,76 

55,30 

12,70 

 

Dezembro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

6,20 

5,42 

7,28 

0,47 

15,40 

2,65 

106,80 

23,97 

 

Janeiro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

6,19 

5,45 

6,96 

0,37 

8,58 

1,81 

62,20 

14,71 
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Faveiro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

6,70 

6,18 

7,17 

0,31 

6,51 

2,61 

20,70 

5,33 

 

Março 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

6,68 

5,11 

7,42 

0,83 

4,94 

2,33 

8,50 

2,48 

 

Como observado na tabela acima podemos notar que, a condutividade 

elétrica das amostras das precipitações apresentou média de 38,33 μScm-1 para o 

mês de Setembro, 24,12 μScm-1 para o mês de Outubro, 12,51μScm-1 para o mês de 

Novembro, 15,40 μScm-1 para o mês de Dezembro, 8,58 μScm-1 para o mês de 

Janeiro, 6,51 μScm-1 para o mês de Fevereiro e 4,94 μScm-1para o mês de Março. E 

por sua vez o pH das amostras em questão com relação aos meses referentes ao 

final do ano de 2013, variou entre5,98 e 7,70 para o mês de Setembro, 5,51 e 6,89 

para o mês de Outubro,  5,85 e 9,42 para o mês de Novembro, 5,42 e 7,28 

Dezembro e para o inicio do ano de 2014 o pH variou entre 5,45 e 6,96 para o mês 

de Janeiro, 6,18 e 7,17 para o mês de Fevereiro, 5,11 e 7,42 para o mês de Março.  

 

 

Gráfico 01: Variação de pH de Setembro/2013 a Março/2014. 

 

Pode-se notar que, a partir do (gráfico 01), ilustrado acima o valor de pH para 

os meses de Dezembro e Janeiro, tiveram seus picos decrescidos com relação aos 
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outros meses estudados, isso se dá segundo Kauffman et al., 1994, por conta das 

constantes queimadas, urbanas e rurais, que ocorrem principalmente no final do 

período chuvoso, início do período seco, assim servindo como indicador para o 

índice de acidez nas precipitações pluviométricas.  

Podemos considerar também para este caso, que tal valores de pH são 

decorrentes de espécies químicas presentes nas precipitações devido queimadas de 

floresta, queimadas de vegetações urbanas constantes, matérias particulados 

emitidos por termelétricas automóveis, sendo esses indicativos importantes durante 

o período seco no sul do Estado da Amazônia Ocidental.  

 

Gráfico 02: Variação de condutividade elétrica de Setembro/2013 a Março/2014. 

 

De acordo com o (gráfico 02), podemos observar que, o mês de Setembro se 

distanciou significativamente em ralação aos outros meses estudados, logo isso 

implica que segundo Kauffman et al., 1994 este resultado esta diretamente ligado a 

quantidade de sais dissolvidos nas precipitações com relação aos outros meses 

estudados que vão de Outubro de 2013 à Março de 2014. Assim ratificando a 

presença constante de queimadas na região durante esses períodos do ano e 

consequentemente provocando o aumento das concentrações químicas como Ca e 

Mg, que estão vinculados a liberação de óxidos nas cinzas, que por sua vez 

aumentam os valores da condutividade elétrica.  
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4.2. Concentrações de Sulfato (   
  ) das Precipitações Pluviométricas 

 

        As concentrações médias dos ânions de Sulfato (   
  ) das precipitações 

pluviométricas foram calculadas durante os quatro últimos meses do ano de 2013 e 

os três primeiros meses do ano de 2014 como podemos observar através da (tabela 

02). 

 

       Tabela 02: Valores médios, mínimo, máximos e desvio padrão das 

concentrações de Sulfato. 

Mês  Concentração de Sulfato (   
  ) (mg/L) 

 

Setembro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

0,853 

0,56 

1,041 

0,200 

 

Outubro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

1,165 

0,964 

1,715 

0,224 

 

Novembro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

1,061 

0,851 

1,241 

0,128 

 

Dezembro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

0,876 

0,593 

1,306 

0,182 

 

Janeiro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

1,207 

0,108 

2,972 

0,701 

 

Fevereiro 

Média 

Mínima 

Máxima 

Desvio Padrão 

1,112 

0,823 

1,346 

0,191 

 

Podemos notar que, durante o mês de Setembro a concentração média para 

o ânion de Sulfato foi de 0,853 mg/L para o mês de Outubro essa média ficou em 
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1,165 mg/L, Novembro 1,061mg/L, Dezembro 0,876 mg/L, Janeiro 1,207 mgL/ e 

Fevereiro 1,112 mg/L. Logo podemos salientar que, o mês de mais destaque com 

relação a concentração média de Sulfato foi o mês de Janeiro isso nos leva a crer 

que, o cidade de Humaitá, no período seco, fica provavelmente sob influência de 

poluentes regionais que provém de queimadas que ocorrem com frequência no 

munícipio, principalmente para a substituição da vegetação nativa por pastagens e 

plantações de culturas. E no período chuvoso, em consequência da alta 

pluviometria, esses constituintes químicos são removidos da atmosfera, ficando a 

cidade apenas sob influência de fontes de emissão local. 

 

 

           Gráfico 03: Concentração de Sulfato de Setembro/2013 a Março/2014. 

 

 

O (gráfico 03), em destaque acima nos leva a ratificar a afirmação de que o 

mês com maior incidência de concentração de Sulfato foi o mês de Janeiro de 2014, 

uma vez que esse resultado é dado por conta das constantes queimadas ocorridas 

durante esse mês.  

Com tudo podemos observar que, as concentrações de Sulfato do gráfico 

acima nos mostra a real realidade dos poluentes que são emitidos diariamente para 

a atmosfera uma vez que os valores não se distanciam tão significativamente assim 

fortificando a ideia de que o homem tem de fato uma grande parcela de contribuição 

com relação a emissões de gases poluentes para atmosfera. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo sobre avaliação das concentrações de sulfato nas precipitações 

pluviométricas na cidade de Humaitá/AM mostrou que o índice de acidez da chuva 

em particular o ácido sulfúrico (H2SO4) se mostrou mais acentuado durante os 

meses de Dezembro com valor de 6,20e o mês de Janeiro com valor de 

6,19,evidenciando uma certa acidez do que em relação aos outros meses 

estudados, o que enfatiza a questão de variação do pH no município, ratificando as 

questões relacionadas as queimadas urbanas e a presença da termelétrica na 

região que são uma das principais fontes de poluição atmosférica por conta da 

constante liberação de smog (fumaça).  

Com isso por outro lado a condutividade elétrica das precipitações 

pluviométricas que mostrou-se com valores de 38, 33 μScm-1 no mês de Setembro e 

de 24,12 μScm-1para o mês de Outubro expressando a presença se sais dissolvidos 

nas precipitações por conta da presença de concentrações químicas como Ca e Mg, 

que estão vinculados a liberação de óxidos nas cinzas, que por sua vez aumentam 

os valores da condutividade elétrica 

Deste modo, outra variável de expressão estuda na pesquisa foi à 

concentração de Sulfato, que gerou valores significantes para os meses de Outubro 

de 2013 e Janeiro de 2014, uma vez que tais variáveis não se mostraram tão 

discrepantes com relação aos outros meses estudados fortificando a ideia de que, a 

presença de Sulfato (   
  ) é notável em todas as precipitações pluviométricas 

ocorridas no município de Humaitá/AM.  

Portanto isso implica afirmar que tal resultado se da por conta das atividades 

antropogênicas que são cada vez mais frequentes, não só no munícipio mais sim em 

todo o Planeta Terra.  

Diante desses resultados, sugere-se também que este trabalho seja 

estendido para outras regiões dos estados da Amazônia Ocidental uma vez que tal 

bioma é único e precisa ser preservado, principalmente com relação às fontes de 

emissões diversas, principalmente, a queima de biomassa (queimadas). Assim como 

a análise de imagens de satélite do período seco e chuvoso, para um conhecimento 

dos focos pontuais e difusos de degradação.  
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