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RESUMO

O fenômeno denominado de "chuva írcida" é considerado, entre diversos

pesquisadores, como um dos mais sérios problemas ambientais.

Este trabalho tem como objetivo mostrar, através de um estudo teórico e

prático, os problemas advindos da emissão de poluentes na atmosfera, seja por

fonte natural ou antrópica, que propiciam a ocorrência de chuva ácida.

Para a realização do trabalho prático, foi confeccionado um coletor

manual, a partir do qual obteve-se, durante o período de I ano (novl94 a nov/95),

na Cidade Universitilria (USP/ SP), coletas bisemanais de água de chuva, com o

propósito de caracterizá-la quanto à sua acidez, condutividade elétrica, qualidade

química, além de sua quantifrcação voluméhica.

Após o período de coleta, foi possível obter uma pluviosidade de 1.236,71

mm/ano, ca¡acterizada por verão chuvoso e inverno seco. Através da

concentração dos elementos quimicos observa-se origem continental para a água

analisada, sendo os íons predominantes, sulfato e cálcio.

É importante ressaltar que para a caracterização da água de chuva deve-se

estar atento à todas as aspectos da região, como o clima, urbanização,

industrialização, características geográficâs, entre outros, uma vez que estes

fatores influenciam, direta ou indiretamente, a composição quimica da água

analisada.

A Região Metropolitana de São Paulo (local deste estudo), por exemplo,

está situada entre os maiores conglomerados humanos do mundo, com uma

população de aproúmadamente 18 milhões de pessoas, um grande parque

industrial, além de uma grande frota veicular, fatores estes que não devem ser

dercartados quando da análise da qualidade da 6gn de chuva num contexto

ambiental.
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ABSTRACT

The phenomena called "acid rain" is considered, by many researchers, one

of the most serious environmental problem.

This work has the aim of showing. in a theoretical and practical study, the

problems caused by the atmospheric-pollutant emission, through natural or

antropogenic sources.

In a period of I year (nov/94 - nov/95), it was realized a practical work on

rainwater, which consisted of collecting and, afterwards, analysing some physical

and chemical parameters of this water, such as acidity, ionic concentrations, etc,

with the purpose of cha¡acterizing the rainwater in Cidade Universitrå.ria (SP,

Braz il).

After ending the practical part, it was possible to observe a1,236.71mmly

pluviosity, characterized by rainy srunmer and dry winter. The chemical-

constifuent-concentration analysis show us the predominance of SOa2- and Ca2t,

and a continental-origin water.

It is necessary to emphasize the importance of sticking out every regional

aspect, like climate, urbanization, geographic characteristics, etc that influences,

directly or indirectly, the chemical composition of the water (specially when

dealing with rain water).

The Region of São Paulo (Brazil), site of this study, is one of the largest

metropolitan and industrialized areas of the world, which includes 18 million

people, beside to an enorrnous indust¡ial and vehicula¡ complex.

The acidity in the rain water is a complex problem and it must be treated

by a range of disciplines to have a better comprehension of the causes/ effects of

the acid rain.
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1.INTRODUCÃO

Os efeitos da poluição decorrentes da atividade humana nos ecossistemas

de diferentes regiões da Terra são reconhecidamente problemáticos para a própria

humanidade.

Fenômenos interrelacionados, como ilha de calor, poluição do ar, chuvas

intensas e inundações, passam a fazer parte do cotidiano da sociedade, fazendo

com que a população se defronte com essa natureza alterada e conviva

diariamente com os problemas decorrentes. Porém, os problemas atingem maior

amplitude no espaço metropolitano, onde nota-se concentração de poluentes no

ar e na água, e degradação do solo e subsolo, em conseqüência do uso intensivo

do território pelas atividades urbanas (Lombardo, 1984).

Embora a água seja um recurso natural renovável, sua contaminação por

atividades humanas toma-a inútil para muitos propósitos, uma vez que sua

qualidade depende de sua finalidade. .Á,gua imprópria para beber pode ser

satisfatória para lavagem de carros, produzir eletricidade em hidroelétricas etc.;

água imprópria para nadar pode não ser tâo poluída para pescar ou passear de

barco.

A chuva, importante fonte de água natural, apresenta impurezas

originadas, sobretudo, da presença de sais marinhos, emanações vulcânicas,

processos biológicos (microorganismos, plantas, etc.), além de gases e fuligens

que resultam de atividades humanas, que interferem no processo de formação das

nuvens, causando um aumento na acidez da água de chuva, a qual foi

denominada de chuva ácida.



Nas últimas décadas o aumento da acidez da água de chuva em vá,rias

partes do planeta passou a preocupar estudiosos da area, sendo que diversas

perguntas têm sido feitas para tentar entender este fenômeno, tais como: Quais os

fatores responsáveis pela acidez na da âgua de chuva? Quais são as fontes

emissoras destes elementos? Em quais locais do planeta este fenômeno ocorre?

Existem constatâções de danos na Terra causados pela acidez na água de chuva?



2. OBJETIVOS

Com o objetivo de tentar esclarecer algumas dúvidas sobre o problema da

chuva ácida, este trabalho visa:

I . Um estudo atual do fenômeno denominado de chuva ácida. enfatizando:

e as principais fontes de emissão;

. locais mais propícios para sua ocorrência;

. danos causados ao meio ambiente; e

. métodos de controle.

2. Trabalho com aplicação príttica, para o qual foi realizado:

. confecção de um coletor manual de água de chuva, para medidas integradas;

o coleta da áryaa de chuva a cada duas semanas; e

c caracterização dos principais parâmetros fisico-químicos da áryoa coletada.

3. Interpretação dos resultados.



3. TRABALHOS ANTERIORES

O termo chuva ácida foi usado pela primeira vez por Smith (1872), o qual

observou que a composição química da chuva era influenciada pela combustão de

carvão, decomposição de matéria orgânica, direção dos ventos, proximidade do

mar, quantidade e freqüência de chuva, conslåtando a presença de ácido sulfürico

nas precipitações, a qual causava prejuízos às plantas e materiais.

Chandler (1965), constatou a modificação do clima das cidades

indushializadas, as quais apresentam aumento de calor e de precipitaçâo

atmosferica. Destacou t¿mbém as mudanças na ventilação, umidade e

composição da atmosfera, abordando o problema da concentração de poluentes

nestas regiões.

Likens (1974) const¿tou o problema de transporte e deposição dos

poluentes atmosféricos (ex. SO2), os quais podem ser transportados por mais de

1000 l<rn para entâo serem depositados, explicando assim como regiões rwais,

bastante afastadas de centros industriais, apresent¿m os problemas de chuva

ácida.

Ken (1982) exemplifica, através de um do problema de transporte de

poluentes atmosféricos, um conflito ambiental entre o Meio-Oeste e Nordeste dos

EUA.

Cowling (1982) mostra, aúavés de uma revisão bibliográfica histórica, a

evolução dos problemas causados pela chwa ácida, desde as primeiras

constatações do aumento da acidez das águas de chuva, rios, lagos, até os danos

causados às populações aquáticas, solos, florestas, saúde humana etc.

Hoyle (1982) alerta quanto aos problemas da chuva âcida, a qual considera

um fenômeno pós-industrial, e um dos mais sérios danos ambientais,

com conseqüências trágicas para a humanidade.



O fenômeno da chna ácida como agente causador de acidificação de

lagos e rios, bem como aceleração no processo de mobilização de alumínio e

outros metais tóxicos do solo foi tratado por Krug & Frink (1983), os quais

consideram os processos naturais de lixiviação do solo mais efetivos para a

mobilização de alumínio e metais tóxicos.

Discordando de Krug & Frink (1983), Johnson et al. (1984) explicam que

alguns elementos (ex. alumínio) são essencialmente insolúveis em pH 5,6 e

solúveis em pH 4,6. Segundo estes autores, o aspecto mais importante da chuva

ácida não é sua acidez total mais sim seu pH, ou seja, a intensidade da acidez.

Sun (1988) estudando a Baía Chesapeake (USA), concluiu que 25o/o de

nitrato presente no local é proveniente da âgta de chuva. Para o autor, isto

representa uma conhibuição de poluente igual à de fontes emissoras, como

plantas industriais, esgotos etc.

Schindler (1988) constatou que iíreas vulneráveis à chwa ácida são mais

numerosas do que se acreditava há 7 a¡ros ahás. O autor explica, através deste

fenômeno, o problema ambient¿l de algumas regiões estudadas. Lagos e rios

localizados em iíreas propícias à precipitação de chwa ácida têm sofrido um

declínio substancial na capacidade de neutralizar os ácidos, resultando em danos

ecológicos; muitos invertebrados, sensíveis à øxa de acidificação, morrem

quando valores de pH chegam a 5,0.

Barth (1988) questiona a reversibilidade da acidificação e recuperação de

ecossistemas aquáticos caso a deposição de elementos ácidos (sulfato, nitrato)

seja reduzida.

Literathy (1992) estudou o impacto ambient¿l causado pela Guerra do

Golfo no Kuwait, a qual resultou numa derramamento de 6 a I milhões de banis

de óleo cru no ambiente marinho, sendo que 2 a 3 milhões de barris de óleo cru

queimaram durante 300 dias consecutivos. O autor cita o problema do transporte

e deposição de poluentes por meio da chuva e atenta para o fato de um problema

ambiental de longa duração.



Adachi et al. (1992) ftzeram um estudo do problema de nitrato através de

3 estações experimentais localizadas no Japão. As distâncias dos experimentos

em relação à uma determinada rodovia foram: A - 50 metros; B - 1500 metros;

C - 2.900 metros. Após análises de pH, condutividade elétrica e íons aniônicos e

catiônicos, os autores observaram importantes correlações na ágta de chuva das

estações A e B, concluindo que a presença de nitrato na água de chuva é

principalmente derivada da frota automotiva.

Paulina (1994) mostra o problema da poluição atmosférica na cidade de

São Paulo, principalmente devido a falta de chuva e ventos fortes. Segunda a

autora, a frota de 4,4 milhões de veículos de São Paulo, é responsável por 90o/o

dos poluentes jogados diariamente no ar paulistano.



4. A QUíMrcA DA ÁGUA DE CHUVA

A dinâmica da atmosfera é complexa e engloba processos de emissão,

transporte, transformação química e imissão de poluentes (figura l), de modo que

a composição química de um evento deve ser analisado de uma maneira ampla

(Fornaro, l99l).

Figura I - Ciclo da deposição ácida (Miller, 1990).

As características da âgua de chuva podem variar de acordo com os

componentes adquiridos da atmosfera, biosfera e litosfera, os quais estão

subdivididos em gases, aerossóis e íons em solução.

7
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a

a

sases atmosféricos: 02, 03, CO2, CO, Nr, NzO, SO:, NH¡, entre outros.

aerossóis: paftículas wlcânicas (silicato de minerais e aerossóis de ácido

sulfürico, provenientes da oxidação do SOz), partículas de sal marinho

(formada a partir do borbulhamento da água do mar), poeira de rochas, solo,

origem antrópica (ex. fumaça), ou através de reações entre pa"rtículas e gases

na atmosfera (ex. SO2, NH3 etc. com 02 e 03) (Chesselet & Buat-Medard,

1971; in Szikszay, 1993). Segundo Berner & Bemer (1987), 80% dos

aerossóis são de origem natural e 207;o, de origem antrópica.

íons em solucão: os principais íons em solução encontrados na água de chuva

são: sódio (Na'), potássio 1Kt¡, cálcio (Ca2';, magnésio (Mg2*), amônio
+-2--

(NII4 ), cloreto (Cl ), sulfato (SO¿ ), ninato (NO, ) e hidrogênio carbonato

(HC03).

Segundo Bemer & Berner (1987), é possível fazer uma associação entre os

componentes químicos encontrados na âgla de chuva e suas fontes de origem

(quadro 1).

Quadro I - Associação de componentes químicos na água de chuva (Berner &
Berner, 1987).

Ofigem da óguø de chuvu Associação

Marinho Cl-Na-Mg-SOa

Solo Al - Fe - Si - Ca- (K, Mg, Na)

Biológico NO3-NlI4-SO4-K

Queimada de florestas NO3 - NlI4 - P - K - Ca- Na - Mg- SOa

Poluição industrial so4-No3-cl
Fertilizantes K-PO4-NrI4 -NO3



Na quadro 2 é mostrado a variação na concentração dos principais íons

presentes na água de chuva, em região continental e marinha.

Quadro 2 - Yariação nas concentrações dos principais componentes na água de

chuva þpm) (Berner & Bemer, 1987).

a) Em ríreas continentais rurais; I( = 0,02 - 0,07l. Ct- = 0,02 - 0,2; SOi' = 0,2 - 0,8.
b) Em áreas poluídas: NHi = 1,9 - r,t; SØ'?" = 3,0 - 8,0; ì/O¡- = 1,0 - 3,0.

De acordo Berner & Berner (1987) é possível estabelecer uma "hierarquia

iônica" baseada na importância relativa das fontes marinhas e continentais:

cl: Na* t Mgt* > K* > Ca2* > SOa2- > NO¡- = Nll¿n

(marioho) (continental)

ion Chuvø conÍinental C h uva costeirø./ mafinha

Na 0,2 - 1,0 1,0 - 5,0

Mg'- 0,05 - 0,s 0,4 - l,s

I. 0,1 - 0,s" 0,2 - 0,6

Cat* 0.2 - 4,0^ 0,2 - t,5

NH¿' 0,1 - 0,5" 0,01 - 0,05

Ir pH= 4-6 pH:5-6

CT 0,2 -2,0 1,0 - 10,0

So¡ 1,0 - 3,0"" 1,0 - 3,0

Nor' 0,4 - 1,3" 0,1 - 0,s

Em I( = O-02 -



O pH, parâmetro que mede o índice de acidez ou alcalinidade de uma

solução, representa, numa escala logarítmicar de aproximadamente 0 a 14, a

quantidade de íons de hidrogênio (H) da solução.

Convencionalmente é considerada chuva ácida quando a água da chuva

apresenta valores de pH menores que 5,6. Este valor expressa o equilíbrio

químico estabelecido principalmente entre o dióxido de carbono (COr)

atmosferico e sua forma ácida solúvel, o íon hidrogênio carbonato (HCO., ), em

água pura.

Na água da chuva, porém, outras espécies químicas atmosfericas

determinam acidez, como os ácidos sulfürico (H2SO4) e nítrico (HNO3), os quais,

em fase aquosa, encontram-se dissociados, isto é, sob a forma de íons de oxônio
l- - )-

(H¡O ), nitrato (NO, ) e sulfato (SO+- ) (Mello & Motta, 1987).

A seguir são mostradas algumas características destes constituintes

químicos:

l. Dióxido de carbono:

O dióxido de carbono existe normalmente na atmosfera, como resultado da

respiração dos seres vivos e da queima de materiais orgânicos, e incorpora-se nas

nuvens ou mesmo nas gotas de chuva, transformando-se em ácido carbônico. Este

processo provoca liberação do íon de oxônio (H3O*)2, imprimindo à precipitação

um caráter ácido, como é mostrado a seguir:

I 
Pequenas mudanças de pH apresentam grandes variações; ex: pH 4,0 é l0 vezes mais ácido que opH 5,0 e

100 vezes mais ácido que o pH 6,0,

2 
Pa¡a facilidade, neste trabalho o ion oxônio, H¡O* , sená esc¡ito simplesmente como ll+-
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COr,u,+HrO6¡ â HrCOr<"rt

HrC0rt"ot * HrO,,, (+ H*,uÐ * HCOr-r"ct

2. Dióxido de ewqfre:

O dióxido de enxofre reage com a iLgla de chuva formando o ácido

sulfuroso (ácido fraco) ou oxida-se para SO3 que reage com a água da chuva

produzindo o ácido sulfurico (ácido forte), como é mostrado abaixo:

SOztel+H2Og¡ (+ H2SO31uq)

2 SO21u¡ + Oz(e) (+ 2 SO31g¡

so¡<d+Hzool (+ H2soa1"q;

É possivel observar, nas reações abaixo, a liberação do íon de oxônio que

vai imprimir à água da chuva um caráter ácido.

HrSOol"o¡ + HrO(l¡ (Ð H',"Ð + HSO+ 
t"ql

HSoo 
r"ot 

+ Hroo¡ (+ H*,"" * so+'ì"rl

O SOz existente na atmosfera pode ser tanto de origem natural como

artificial:

¡ SOz natrual: proveniente de erupções vulcânicas e da decomposição de

vegetais e animais no solo, nos pântanos e nos oceanos, quando ocorre

liberação de HzS, que por suÍ¡ vez sofre a seguinte transformação:

H2SG) + 3O2e) (+ 2HzOO + 2SOzcl

ll



o SO: artificial: é proveniente da queima de carvão mineral e dos derivados de

petróleo através da oxidação do enxofre. Também originário em indústrias

metalurgicas; ex:

ZnS1"4 + O21u; ê ZnOlg¡ a SOzret.

3. Óxidos de nitrogênio:

Outros compostos importantes no processo de acidificação da água de

chuva são óxidos de nitrogênio (NO e NOr).

O NO* esti naturalmente na atmosfera, mas a decomposição de vegetais

e animais, por bactérias do solo, também produz óxidos de nitrogênio, bem como

a combustão de derivados de petróleo.

Na atmosfera, o NO é facilmente oxidado para NO2, o qual reage com a

água de chuva produzindo HNO3 (ácido nínico, forte) e HNO2 (ácido nitroso,

fraco), sendo que este último também se oxida para HNO3.

2 NO(s) + Ozre) <+ 2 NO21r¡

2 NO2G) + H2OG¡ (+ HNO21.¡ + HNO¡(uq)

2 HNO2("Ð + Oz(e) (+ 2 HNO3("Ð

Segundo Dawson (1978), para a carcctefizlrção química da precipitação

aünosférica deve-se obter principalmente medidas de pH, SOa2- e NO3-, além de

Ca2* ,M{*, Na*, K*, cl' e NrI¿*.
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Um estudo realizado por Johnsson & Reddy (1990) na região de

Adirondack (Nova York/ USA) mostrou a variação do pH durante um evento de

chuva. Segundo os autores, o evento inicia-se com pH baixo, elevando-se com o

aumento da intensidade da chuva, permanecendo, então, estável em valores altos.

A condutividde elétrica mostrou-se oposta ao pH.

Fofü d al. (1990), através de um estudo na Cidade Universitríria (USP/

SP), entre 1983 e 1984, obtiveram valores máximos e mínimos das concentrações

de íons na água de chuva da região, os quais são mostrados no quadro 3.

Quadro 3 - Concentrações máximas e mínimas dos íons na água de chuva

(modificado de Forti et al., 1990).

ions Concentração
mlnima (me/L)

Concentração
móxima (me/L)

Nor' 0,27 18,0

cr 0,02 7,76

So¿-' <2,0 20,0

NTI4' 0,04 2,58

Na' < 0,01 5,86

K 0,004 1,57

Can' 0,07 3,s2

Mg" 0,01 3,41

pH 2,67 5,73
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4.1. Mecanismos de remoçåo de poluentes da atmosfera

Basicamente, a remoção de poluentes da atmosfera é resultante da

combinação de dois mecanismos: deposição seca e deposição úmida, esta última

caracterizada por dois processos - "rainout" e "washout" (Gaffirey et a1.,1987 e

Mohen, 1988), os quais serão descritos a seguir.

4.1.1. Deposiçäo seca

De um modo geral, pode-se definir deposição seca como a sedimentação

gravitacional e interceptação de material particulado ou adsorção de gases por

superfïcies como solo, âgaa, vegetação e edificações. Deve-se ressaltar que os

gases são algumas vezes reemitidos para a atmosfera, enquanto as partículas

podem ser depositadas e subseqüentemente suspendidas novamente (Davidson,

r990).

Os fatores mais importantes que influenciam a deposição seca (quadro 4)

são:

. características da atmosfera: propriedades atmosféricas influenciam a taxa de

contaminantes liberados na superficie;

o características da superficie: as características fisicas e químicas da superficie

favorecem ou não a taxa de deposição, e

r ca¡acterísticas dos contaminantes deoositados: influenciam em seu transporte

para a superficie e seu destino depois de alcançá-la.

l4



Quadro 4 - Exemplos de fatores que influenciam a deposição seca em vegetais

(Sehmel 1980; in Davidson, 1990).

As principais espécies gasosas depositadas são o SO2, NO2 e HNO3;

também pode-se incluir amônia e ozônio. A velocidade e extensão da deposição

de gases depende da espécie química, das condições metereológicas e do

ambiente receptor (Graham & Trotman, 1983; in Fomaro, 1991).

O processo de deposição seca tende a predominar em relação à deposição

úmida nas proximidades das fontes poluidoras, especialmente em regiões secas

(Graham & Trotman, 1983; in Fomaro, 1991). Esta afirmação é também relatada

por Young et al. (1987; in Davidson, 1990), os quais estimam que a deposição

seca e úmida da acidez atmosferica é grosseiramente igual em regiões

montanhosas dos Estados Unidos, sendo que a deposição seca pode ser

dominante em regiões iåridas.

Segundo Lindberg et al. (1986; in Davidson, 1990) a deposição seca

representa mais que a met¿de do total de SO¿2-, NO3-, Ca*, K* da acidez

introduzidos numa floresta no Tennessee (USA).

Propriedødes
almosfétìcas

Propriedades
da suneflcie

Propriedades
dos contaminantes

. Umidade
relativa.

o Estrutura da superficie
da folha.

. Gases: reatividade química,
pressão parcial em equilíbrio
com a superfïcie etc.. Temperatura. r Propriedades

eletrostrítica.
r Estabilidade. . Geometria da superfïcie

rusosa.
o Intensidade de

turbulência.
o Efeitos de pH. ¡ Partículas: reatividade ouímica.

densidade, diâmetro, tamanho,
forma, solubilidade etc.o Velocidade do

vento.
o Característica do terreno.

o Radiação solar. . Propriedadestermais.
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4.1.2. Deposição úm¡da

A deposição úmida corresponde aos processos de adsorção de poluentes

gasosos (SO2, NH3 etc.) e partículas por gotas na nuvem (rainout) e de remoção

dos poluentes por arraste durante queda das gotas da nuvem (wasy'loøl) na forma

de neblina, chuva ou neve.

Segundo Schroder et al. (1989), "rainout" é o processo que ocorre dentro

da nuvem, como condensação, nucleação e dissolução de gases, enquanto que

"washout" ocorre entre a base da nuvem e a superficie de deposição.

Provavelmente, ambos os processos (rainout e washout) ocorram

continuamente durante uma chuva porque muitas delas apresentam movimento

convectivo de contaminantes por correntes de ar. Esta combinação de washout,

rainout e movimento convectivo pode causar grandes variações quanto à

concentrações de contaminantes em precipitações de intensidade similares

(Schroder & Hedley, 1986; in Schroder, 1989).

Segundo Foma¡o (1991) no rainout, o material particulado contendo

sulfato e nitrato é capturado pelas gotas de nuvens por impactação e

interceptação. Não há certeza se predomina a absorção de SO2,por gotas das

nuvens, seguida de oxidação a sulfato antes da precipiøção, ou se o principal

processo é nucleação de gotas de nuvens por partículas de sulfato já produzidas

dwante transporte em condições de tempo seco. Da mesma forma, ouûos

aerossóis nos quais predomina, por exemplo, o nitrato ao invés de sulfato,

t¿mbém podem agir como núcleos de condensação de nuvens.

No processo de washout, a eficiência da remoção de SOz depende da

intensidade da chuva, do ømanho das gotas, do pH da chuva e da concentração
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de SOz no ar, como é descrito a seguir (Marsh, 1978 e Graham & Trotman, 1983;

in Fomaro, l99l):

o para uma mesma massa de água, gotas grandes são menos efetivas na capturas

e dissolução do SOz atmosferico do que gotas pequenas;

. considerando uma mesma atmosfera, chuvas pesadas, caracterizadas por gotas

grandes, têm concentração de SOz menor do que chuvas leves, e

o partículas de aerossol com 2 pm são removidas com aproximadamente o

dobro de eficiência que partículas de I pm, tanto por gotas de chuva grandes

quanto pequenas.

Andrade (1986; In Fomaro, 1991) observou um comportamento sazonal

(verão-inverno) da matéria particulada grossa (2,5 a 15 pm), a qual apresenta

uma concentração duas vezes menor na época- de chuvas (verão) do que no

invemo.

Segundo Marsh (1978) e Kleinman (198a) o aerossol é mais rapidamente

removido do ar por processos de rainout, como condensação, do que por

washout, como arraste durante queda das gotas. Esta afirmação foi também

concluída por Charlson et al. (1983), os quais estudaram seis regiões diferentes,

de industrializadas a remot¿s, marítimas a continentais, e observaram que a

remoção de sulfatos da atmosfera não ultrapassa a 4oZ por processo de washout.

Lim et al. (1991) apresentou um estudo sobre amostragem sequencial de

partlculas, íons maiores e traços totais de metal em deposição úmida, em uma

região costeira na Irlanda. Através deste trabalho, Lim constatou que, à exceção

de NÉI¡* e SO¿2-, todos os íons maiores mostraram uma nþida diminuição na

concentração com o tempo, durante um evento; a concentração de traços totais de

metais (41, Cd, Pb, Mn, Fe, Cu e Zn) apresentou uma diminuição mais lenta que

a dos íons maiores.
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5. FONTES EMISSORAS DE POLUICÃO ATMOSFÉRICA

Juntamente com o aparecimento da espécie humana na superficie da Terra,

houve o início da modificação do equilíbrio primitivo entre o meio ambiente e os

seres vivos.

Desde os primórdios da história formaram-se, pela ação do homem,

produtos de despejo e resíduos que, levados aos rios ou ao ar atmosferico,

mostraf,am-se tóxicos ou pelo menos incômodos. Vários decretos e normas foram

feitos, mesmo em séculos passados, tentando controlar e/ou minimizar estas

ações, como mostrados por Fellenberg, 1977:

¡ "na antiga Grécia, os cwtumes só podiam ser construídos com autorização

especial, devido a produção de gases mau cheirosos. As fundições de prata eram

obrigadas a ter chaminés particularmente altas, para que os gases tóxicos

(continham SO2) pudessem se distribuir melhor pela atmosfera;

o na antiga Roma existia um decreto segundo o qual as atividades dos

matadouros, curtumes, fabricantes de azeite e lavanderias, que provocavam

desprendimento de cheiros desagradáveis, eram permitidos somente além do rio

Tibre, ou seja, em locais desabitados, e

¡ na cidade de Zwickau, na Saxônia, em 1348, o emprego de carvão de pedra

nas forjas foi proibido na iirea urbana. Mais tarde, em 1407, moradores de Goslar

conseguiram proibir a calcinação de minérios nas vizinhanças da cidade, devido à

fumaça causada pelas fundições."

18



De um modo geral, os problemas resultantes da poluição atmosferica estão

diretamente relacionados ao tempo de exposição à cada poluente. Isto pode ser

exemplifrcado pelo incidente que ocorreu em dezembro de 1952, em Londres, na

Inglaterra, fazendo com que a cidade ficasse coberta durante varios dias por uma

nuvem de fumaça (smoke) e neblina (foÐ, conhecida como smog:

aproximadamente 4.000 pessoas, principalmente crianças e idosos, morreram por

causa desta forte poluição.

Muitas pessoas associam poluição atmosférica com áreas urbanas de

países industrializados, porém as mais graves exposições à esta poluição,

especialmente de material particulado, ocoffem em casas de pessoas pobres, em

¿ireas rurais de países subdesenvolvidos. Nestes locais, os fogões à lenha em

locais pouco ventilados expõe, principalmente mulheres e crianças, à um alto

nível de poluição atmosférica, em contraste com fogões e lareiras usados em

países desenvolvidos, os quais têm chaminé, como fonte de escape de poluentes.

5.1. Classificacäo das fontes em¡ssoras de poluentes atmosfér¡cos

As fontes emissoras de poluentes atmosféricos (figura 2) podem ser

classificadas, basicamente, de acordo com sua origem.

l, de origem natural: sais ma¡inhos, erupções vulcânicas, processos biológicos

(microorganismos, plantas etc.), material particulado do solo, reações químicas

na atmosfera etc., e

2. de origem antrópica (móvel ou estacionárid: combustão (carvão, gás natural,

gasolina, óleos, etc.), processo industrial (refinarias de petróleo, fertilizantes,

papel, fundições, etc.), entre outros.
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POLUENTES PRMÁROS
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POIUEÏTES SECUNDARIOS

#ffi

Figura 2 - Poluentes atmosféricos primários e secundários (Miller, 1990).

Existem diversas fontes antrópicas de poluentes, porém muito se discute

onde termina a influência da fonte natural e onde começa a antrópica.

Douglas (1991) acredita que as emissões de dióxido de enxofre se devem

unicamente às explosões vulcânicas, às quais mandariam milhões de toneladas

deste material para a estratosfera, que combinariam com a umidade, formando

gotículas de ácido; estas gotículas levariam em torno de 7 anos para retornar à

superficie da Terra. Esta teoria, porém, foi radicalmente criticada por Matschullat

(1992), uma vez que este autor acredita que a acidez na chuva é resultado de
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emissões de NO*,* 
r "z) 

e SOz causadas por veículos þrincipalmente o NO*) e

por combustão de materiais fosseis, sendo que as emissões lulcânicas

contribuiriam com uma pequena parcela nas emissão de SOr. Segundo este

mesmo autor, o pH natural da chuva (5,ó) é nitidamente reduzido para 4,0 em

regiões dos Estados Unidos, Europa e em outros locais do nosso planeta, como

sul da China.

Em março de 1991, a erupção do u¡lcão Pinatubo, nas Filipinas, lançou

ao ar 100.000 t de SOz.

Calcula-se que as fontes naturais lancem ao ar cerca de 20 milhões de

toneladas de SO2 por ano, enquanto que as fontes artificiais lancem cerca de 220

milhões de toneladas de SO2 por ano.

As fontes de emissões (quadro 5) são distribuídas no espaço em escala

local, regional e global. Como exemplo, pode-se comparar a longa distância de

dispersão de emissões de chaminés indusniais, às quais acompanham o fluxo do

vento sem que os poluentes se precipitem, e as emissões próximas à superficie

terrestre, nos quais os poluentes precipitam-se rapidamente.

Quadro 5 - Relação entre poluente e suas fontes de emissões (Miller, 1990).

Poluentes Fonles de emßsões

Benzeno Indústrias, automóveis

Tetracloroetileno Lavanderias (à seco)

Cloroformio Tratamento de esgotos

p-Diclorobenzeno Desinfetantes e outros

Material Particulado Indústrias, automóveis, aquecedores

Monóxido de ca¡bono Automóveis

Dióxido de carbono Indústrias, automóveis
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É importante ressaltar que, em alguns casos, o valor do pH da chuva pode

ser 5,6 mesmo em atmosferas fortemente poluídas, devido a presença de

componentes básicos (amônia, compostos de cálcio, potássio, magnésio, etc.) ao

lado dos ácidos.

Quando os componentes básicos predominam, o pH pode ser superior a

7 ,0 e, ao contrário de chuva ácida, tem-se chuva alcalina (Piccolo et al., lgBB).

Como exemplo de fonte natural de espécies alcalinas temos os desertos,

podendo suas partículas alcançarem grandes distâncias, após severas

tempestades .

Indústrias de cimento, fertilizantes agrícolas e diversas atividades

mineiras são algumas fontes de emissões de poluentes alcalinos de origem

anûópica.

5.2. Class¡ficacão dos poluentes atmosfér¡cos

Os poluentes atmosféricos (figu.a 2) também apresentam uma

classificação (Fomaro, 199 I ):

I . poluentes primários: aqueles emitidos diretamente pelas fontes de emissão,

como dióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxido nítrico etc.

2. pehrcntes secundários: aqueles formados na atmosfera ahavés de reação

química entre poluentes primri.rios e constituintes naturais da aÍnosfera.
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Segundo Miller (1990) existem centenas de poluentes atmosféricos,

porém, nove classes de poluentes causam os maiores danos. São eles:

. compostos orgânicos voláteis: inclui centenas de compostos, como metano

(CHa), benzeno (C6H6), clorofluorcarbonos (CFC) etc;

¡ material particulado suspenso: poeira, asbesto, sais de arsênico, chumbo,

cádmio, nitrato, sulfato, pesticidas, entre outros;

o óxidos de carbono e de enxofre: CO, CO2 e SOz, SO¡.

. óxidos de nitrogênio: NO, NOz, NzO;

¡ oxidantes fotoquímicos: ozônio (O3), PAN (nitrato peroxilacil), aldeídos, etc;

¡ substâncias radioativas: diversos radioisótopos (ex radönio-222);

. aquecimento: é produzido quando algum tipo de energia é transformada,

como é o caso da queima de combustíveis por carros, indústrias, etc, e

o ruído: produzido por veículos, aviões, sirenes, maquinários, televisores, etc.

A figura 3 mostra o aumento das concentrações de alguns gases na

atmosfera durante as últimas décadas.
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Figura 3 - concentrações de alguns gases na atmosfera (Miller, 1990).

5.3. Locais propícios à acidificaçäo da áqua de chuva

Diversos trabalhos têm sido publicados mostrando o problema da chuva

árcida, principalmente em regiões industrializadas, onde os valores de pH chegam

a ser inferiores a 3,0. Porém é possível observar uma discordância entre vários

autores, uma vez que o pH natural das chuvas de determinada região tem sido
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alterado desde o início da atividade humana, não tendo, portanto, um valor de pH

padrão.

A composição química das precipitações varia com as condições

metereológicas, localização geográfica (quadro 6) e presença de cargas

poluidoras e de vegetação.

Quadro 6 - Variação na concentração de elementos químicos na água de chuva de

acordo com aregião (modificado de Schoeller, 1962;In Sziksay, 1993).

Espécies
qulmicas

Concentração
(me/L)

Locais com maiores concenffações

Nor- <2,5.10 . regiões tropicais e no começo de chuva

No¡- 0,03 a 12,0 . regiões tropicais e no começo de chuva

ct- 0,I a 40,0 o próximo ao mar e no começo de chuva.

I' 2.10-'a5,5.10" ¡ emanações do solo (vegetais) mais que do mar.

S0¡-' 1,0 a 3,0 . regrões habitadas (especialmente industriais) e à

beira mar, onde pode chegar a 15 mglL.

NII4* 0,2 a4,0 a

o

mais em trópicos que em regiões temperadas;

mais nas cidades que nos campos.

Na' 0,1 a 9,0 . próximo ao mar, podendo alcançar 30 mg/L.

IC 0,1 a 5,5 o regiões continentais.

Ca'* 0,8 a 10,0 . reg¡ões continentais.

Mg'- 0,4 à t,6 e próximo ao mar.
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Gatz (1991) através de um estudo sobre a composição química da

precipitação urbana, caracterizou os elementos predominantes para áreas urbanas

e rurais:

. Na*, Ca2n, Mg?-, Cl-, SO42-, NO3-: maiores concentrações em areas urbanas;

. K*: maior concentração em ¡íreas rurais (a depender do tipo de vegtação e

solo); e

. H', NO¡-: mostraram-se semelhantes nas duas áreas, urbana e rural.

É importante ressaltar o problema da dispersão dos poluentes

atmosféricos, uma vez que emissões de poluentes em determinada região podem

ser sentidas em áreas muitos distantes, como é o caso do principal ponto das

questões ambientais entre os Estados Unidos e Canadá. Expressivas emissões de

dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio que são produzidos nos Estados

Unidos chegam ao Canadá através de ventos de elevadas altitudes que

üansportam os poluentes migrantes durante o ano todo.

Na Suécia, mais de 70% do dióxido de enxofre presente na sua troposfera

correspondem a emissões de origem antrópica e destas, 77o/o têm suas fontes

emissoras fora do país (Castro, 1993).

Baines (1992) afirma que os poluentes gerados no Pólo Petroquímico de

Cubatão (SP) freqüentemente são levados para o litoral norte de São Paulo, onde

ocorre a chuva ácida.

O Uruguai questionou o govemo brasileiro quanto aos possíveis danos nas

pastagens de gado, causados pelo dióxido de enxofre liberado da Termelétrica de

Candioø (RS).

No Rio de Janeiro, aproximadamente 90%o das chuvas são originrírias de

frentes frias, as quais transportam poluentes de indústrias no Vale do Paraíba

(SP) (Mariani et a1.,1993).

Chang et al. (1990) estudaram a deposição ácida em uma região

montanhosa do Japão, enfatizando o problema do transporte de poluentes.
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Segundo dos autores, é possivel observar atmosfera alt¿mente poluída nas tardes

de verões claros, em regiões montanhosas, resultante de transporte de poluentes

provenientes da área metropolitana de Tóquio (Japão).

Poluentes, como material particulado suspenso, pernanecem na atmosfera

por diferentes períodos de tempo, a depender do tamanho relativo das partículas e

do clima. Partículas grandes (diâmetros maiores que l0 ¡rm) normalmente

pennanecem na troposfera por apenas 1 ou 2 dias, sendo trazidas de volta à terra

por gravidade ou precipitação. Pa¡tículas média ( I a l0 ¡rm) são mais leves e

tendem a permanecer suspensas no ar por vários dias. Partículas finas (menor que

I pm) permanecem suspensas na troposfera de I a2 semanas e na estratosfera de

I a 5 anos. Estas partículas são as mais malé{icas à saúde humana, uma vez que

são pequenas o suficiente para penetrar pelas defesas naturais do pulmão.

Mesmo um vento fraco de 16 kn/lì pode transportar os poluentes

atmosfericos para além de 1600 lan em cinco dias, sendo que quanto maior a

permanência da poluição na atmosfera, maior será a alteração na sua composição

química (Baines, 1992).

Segundo Mariani et al. (1993), o tempo de residência dos óxidos de

enxofre na atmosfera varia de um a três dias, e para os óxidos de nitrogênio, este

período chega a cinco dias.

5.4, Ocorrência de chuva ácida no Brasll

A cada ano sâo lançadas na atmosfera 24 bilhões de toneladas de giis

carbônico. A América Latina e o Brasil contribuem com utna parte ainda

insigtificante, ou seja, 3,5 bilhões. Quatro quintos do total provém da queima de

petróleo e o restante da queima de florestas (Atlas, 1994).
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Na América do Sul, valores de pH : 4,7 paru água da chuva têm sido

observados tanto em regiões remotas quanto em áreas urbanizadas e

industrializadas. como é o caso da floresta amazônica e as cidades do Rio de

Janeiro e São Paulo, que mostram valores de pH similares.

Na floresta amazônica, dois fatores têm contribuído para a acidez na

chuva: formação de ácido sulfürico proveniente da oxidação do sulfeto de

hidrogênio que se volatiliza dos alagados da regiâo, e a formação de ácidos

orgânicos (fórmicos e acéticos) resultante da queima da biomassa.

Nas iireas de São Paulo e Rio de Janeiro, a acidez da chuva é provocada

por processos industriais (fundições, refinarias de petróleo, etc.), combustão

(carvão, gás natural, óleos combustíveis, etc.), entre outros.

No Brasil, as regiões mais atingidas pela poluiçâo ácida da atmosfera são

as grandes cidades (como São Paulo, Rio de Janeiro, etc.) e as regiões altamente

industrializadas, como as regiões com indústrias do petróleo (Cubatão, paulínia,

Recôncavo Baiano, etc.), com extrações de carvão (Paraná e Santa Catarina) e

com indústrias metalúrgicas (Itapira, Volta Redonda, etc.).

A RMSP e Cubatão são áreas críticas quanto à poluição atmosferica e,

portanto, são consideradas prioritrírias pela CETESB. O interior do Estado de São

Paulo caracteriza-se pela existência de problemas isolados.

A região de Cubatão, no estado de São Paulo, é um grande pólo industrial;

localiz.ada a l0lan do mar e encostada à Sena do Mar, esta região apresenta uma

ventilação impropria, uma vez que a Serra do Mar forma um paredão de 700

metros de altitude. Entre l9l2 e l9l8 foram instaladas, na região, uma indústria

de adubo, um curtume e uma fäbrica de papel; em 1933, foi terminada a obra de

instalaçâo da Usina Hidroelétrica da Light, sendo que em 1950 esse complexo

hidroelénico foi ampliado com a reversão do rio Pinheiros e Tietê; em 1949 foi

decidida a construção da Refina¡ia Presidente Bemardes e mais 23 indúshias

químicas e petoquímicas; em 1964, a sideíurgica Cosipa começou a sua

produção. Somente em 1984, após o crescente número de mortandade de crianças
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e idosos na região, além de diversas deformações genéticas em recém-nascidos,

causados pela grande quantidade de poluentes quimicos e partículas em

suspensão no ar, foi ñrmado um compromisso das indústrias com o Govemo do

Estado para a instalação de equipamentos antipoluidores, visando reduzir em

90% a poluição até 1988 (até 1987, a redução da poluição já ultrapassava 70%).

Um estudo realizado por Alves (1988) mostra que plantas cultivadas no

solo de Cubatão (SP) apresentaram-se 30% mais baixas, com 30o/o a menos de

folhas e com as raizes 38olo menores, com reduções correspondentes a 50olo nas

matérias secas das diferentes pafes. Contudo, quando procedeu-se a correção

deste solo, foi constatado que as plantas igualaram-se ou até superaram o padrão

þlantas cultivadas em condições de acidez corrigida).

Segundo a CETESB (1995), cerca de 3,5 milhões de veículos automotores

e 47 mil indústrias na RMSP (Região Metropolitana de São paulo) são

responsáveis por um ar atmosferico rico em dióxido de enxofre, material

particulado, monóxido e dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, entre outros.

Na cidade de São Paulo, a concentração de poluentes é agavada devido a

topografia rebaixada e circundada por um conjunto de serras que desfavorece a

dispersão dos poluentes.

Em Paulinia, no interior do estado de São Paulo, estudos moshaÍam

chuvas levemente ácidas (pH: 5,04), ocasionadas principalmente pela presença

de fontes emissoras de SOz na região. Também foi constatado presença de

fluoreto na aùnosfera, poluente responsável pelos danos causados às culturas

agrícolas, uma vez que foram observados altas concentrações de fluoreto também

nas espécies vegetais (CETESB, 1995).

No município de Alumínio (S.P.), alta concentração de fluoreto na

atmosfera foi detectado, como resultado do processo de fabricação de alumínio

de uma empresa de grande porte. Os niveis moskaram-se bastante elevados,

superando aos encontrados no Vale do Mogi (Cubatão) (CETESB, 1995).
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Um trabalho realizado por Mello & Motta (1987), nas cidades do Rio de

Janeiro (Parque Nacional da Floresta da Tijuca) e de Niterói, mostra que o pH

médio da chuva neste locais é de 4,7 , sendo que em Niterói houve uma

diminuição deste valor nos momentos finais da precipitação. Duas possibilidades

foram levantadas pelos autores para esta mudança de pH:

I . mudança na direção de vento, trazendo poluentes da iirea metropolitana do Rio

de Janeiro. e

2. maior eficiência da chuva em remover materiais suspensos no final da chuva,

quando as gotículas de água teriam diâmetro menor e um tempo de residência

na troposfera maior do que aquelas do início da precipitação.

Szikszay (1993) apresenta exemplos de composição química das águas das

chuvas de Salvador e de algumas regiões do Estado de São Paulo (quadro 7).

Quadro 7 - Composição química média (mg/L) da água de chuva (Szikszay,

1993).

Local Precip.
lmm)

pH Na- K ct' M{- cr soí NOl

Cidade
Universit. 

-

lSPl nqrs-6r

4,99 0,51 0,29 1,47 0,35 1,2s 4,44 2,7s

S.José dos
Campos-

ISPì

I 100 4,40 1,00 0,64 2,37 0,1I 0,6s a't1

Campos de
Jordão' ISP)

1692 4,97 0,07 0,32 0,27 0"08 0,05 1,27

Cubatiio"
(SP)

2414 4,20 ? ?5 0,40 l,l4 0,72 1,70 5,00 0,67

Ubatuba"
(sP)

2124 4,50 0,35 0,19 0,2s 0,17 ,?) t,t4

Salvadoro
ßA)

1900 6,65 0,28 ?11 15,75 0,66 9,43

c0ntinøtâl # resião litorânea
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6. EFEITOS DA CHUVA ÁGIDA

Os efeitos da chuva ácida têm sido amplamente discutido no meio

cientifico, onde diversos trabalhos mostram desastres ecológicos resultantes da

acidez da água de chuva. Embora este fenômeno também tenha origem natural

(ex: wlcões), pesquisas revelam que a ação antrópica, atualmente. é a maior

causadora deste problema.

LaBastille (1981) constatou que a primeira chuva ácida aconteceu quando

as primeiras gotas de chuva caíram no planeta, uma vez que erupções wlcânicas,

fogo em florestas e mesmo a decomposição bacteriológica de matéria orgânica, já

produziam compostos de enxofre e nitrogênio como fonte de acidez à água de

chuva. Porém, este ciclo natural foi sendo modificado principalmente nos últimos

dois séculos quando o Homem entrou na era industrial e trouxe consigo enorïnes

prejuízos ambientais, como o constatado no lago Andirondack (USA) e lagos da

Escandinávia, onde diversos peixes são mortos asfixiados devido a poluição da

água por ácidos sulfurico e nítrico proveniente da âgua de chuva e degelo

(LaBastille, l98l).

Alguns exemplos dos efeitos da deposição ácida foi citado por Fomaro

(leel);

. lagos: impacto negativo sobre espécies sensíveis de peixes, como salmão e

truta;

. vegetação: amarelamento e queda das folhas e broto de árvores, destruição

das pequenas raízes pela ação de bactérias, perda de vit¿lidade e diminuição do

crescimento e produtividade. No solo pode causar aceleração do processo de

substituição e lixiviação de cátions fundamentais como cálcio, magrésio, sódio,

potrássio, com conseqüente solubilização de alumínio, manganês, ferro, zinco,

silício, ferro e metais pesados;
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. animais: baixa reprodutividade dos animais, aumento da mortandade

embrionriria;

. saúde humana: asma, bronquite, pneumonia, gripe, resfriado, e

. bens materiais: danos incalculáveis às obras arquitetônicas metálicas e de

alvenaria, assim como monumentos históricos e frota veicular.

6.1. Conseqüências da chuva ácida

6.1.1. Em lagos

A acidificação de ambientes aquáticos é um processo lento e contínuo,

causando alterações bioquímicas na complexa cadeia alimenta¡ e favorecendo o

aparecimento de espécies tóxicas, que propiciam a mortandade de peixes que se

alimentam diretamente de fito e zooplâncton. No Rio de Janeiro, espécies tóxicas

foram detectadas nas barragens que armazenam água para tratamento e

abastecimento da cidade. O mesmo fenômeno ocorreu pouco antes da

mortandade de peixes na Lagoa da Barra, em novembro de 1990 e fevereiro de

l99l (Mariani er al., 1993).

Nos lagos de água doce localizados em latitudes temperadas, a maior

mortandade dos peixes ocorre durante a primavera, no primeiro degelo. Durante

o invemo, os poluentes são acumulados na neve alterando o pH; no degelo, o

nível de acidez da água aumenta de cinco a dezvezes mais do que na fase sólida

(gelo).

O choque ácido em conjunto com a quantidade de alumínio liwe no frndo

do lago produz mudança drásticas na química da água do lago, bem como em

todo o ciclo biológico, uma vez que os insetos desenvolvem-se por falta de

peixes tolerantes à acidez e os fitoplânctons diminuem, permitindo que a luz
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penetre na água, dando aspecto claro e azulado. As flores aquáticas diminuem,

mas os musgos e algas crescem prodigiosamente, retardando a deteriorização do

resíduo acumulado no fundo do lago, com plantas ainda não decompostas.

Nos lagos acidificados ocon:e a diminuição do número de espécies e a alteração

radical da cadeia alimentar (LaBastille, l98l).

Charles (1993) e Renberg et al. (1993) atentam para o faro que diversos

fatores influenciam a composição da água do lago, como o tipo de vegetação e

solo próximos ao lago, proximidade com área de atividade agrícola e pecuária,

etc., citando como exemplo lagos suecos, onde o pH aumentou quando a floresta

próxima a ele foi substituída por atividade agrícola e diminuiu quando a

agricultura foi abandonada.

Estudos realizados na Finlândia por Kauppi et al. (1990) mostram que nos

800 lagos pesquisados, 150 (localizados na região sudeste) apresentam águas

limpas com valor de pH menor que 5,0; estes lagos, entretanto, localizam-se em

áreas de rochas ácidas e solos arenosos. Na região sudoeste, porém, lagos com

problemas de acidez têm sido mais estudados, uma vez que esta acidez, causada

por problemas atmosféricos, tem causado efeitos drásticos quanto à densidade e

variedade de populações aquáticas þeixes). Estas pesquisas mostra"ram que em

águas com pH baixo (4,0), a fertilização de ovos de peixes ocorreram, mas o

perÍodo de desova foi atrasado.

Alguns dados sobre os efeitos da acidificação dos lagos são apresentados

por Baines (1992):

o 90%o das trutas terão desaparecido na região sul da Noruega ainda na década

de 90;

o até 80%o dos 700 mil lagos a leste do Canadá são ou estão se tomando

ácidos; e

. os peixes desapareceram de mais de 200 lagos nas montanha de Adirondaþ

emNew York (USA).
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6.1.2. Na vegetação

Muitas pesquisas têm mostrado a importância da poluição atmosftrica

como fator de degradação da vegetação (figura 4).

Figura 4 - Efeitos prejudiciais dos poluentes atmosféricos à vegetação (Miller,

reeO).
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As florestas desempenham um papel importante no ciclo ambiental:

quando vivas, ajudam a atenuar o problema da acidez, pois absorvem gás

carbônico no processo de fotossíntese. Porém, com as queimadas, liberam gás

carbônico (Baines. 1992).

Em 1986, um estudo realizado por Gagnon et al. (1986; in Keith et at.,

1990) mostrou que durante um período de l5 anos a composição do solo de uma

determinada rírea (onde localizavam-se 53 árvores de uma mesma espécie)

apresentou uma diminuição de muitos nutrientes. Bemier et al. (1985; in Keith el

al., 1990) mostrou, num estudo das folhagens, que as concentrações médias de

nitrogênio e fosforo eram baixas e de poûíssio e cálcio muito baixas. Tanto a

análise do solo como das folhagens indicaram que o ciclo nutricional dest¿s

árvores têm sido interrompido por vários anos. Diversas hipóteses foram

postuladas, como infestações de insetos e mudanças climáticas mas,

recentemente, a precipiøção ácida e poluição atmosférica têm sido sugeridas

como explicação para t¿l fato, uma vez que a região afetada recebe uma carga

anual de sulfato (úmido) de 40 kglha.

Segundo Haag (1985) é possível observar nas florestas um amarelamento e

queda de folhas e broto das iirvores, com redução ou desaparecimento das copas,

até que as áwores monam. As que aparentemente não sofrem danos,

freqüentemente diminuem seu crescimento e sua produtividade. Também, a

liberação de alumínio no solo facilit¿ a destruição das pequenas raízes das

árvores pelas bactérias. Assim, as árvores perdem a vit¿lidade, tomando-se

vulneráveis as doenças e tempestades.

Além das florestas, as culturas agrícolas também sofrem danos com a

deposição ácida. Estes danos podem ser: aumento da lixiviaçâo de elementos

como potássio, cálcio, sódio e magnésio das folhas, erosão da cutícula foliar,

necrose das folhas, decréscimo da taxa respiratória e fotossintética, decréscimo

naprodução, etc. (Alves, 1988).
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A deposição de metais tóxicos pode afetar o solo e, conseqüentemente,

impedir o crescimento de vegetação. A deposição de enxofre pode acidificar
solos, resultando na perda de nutrientes (substituição e lixiviação de cátions
fundamentais, como cálcio, magnésio, sódio e potássio) e mobilização de
alumínio, manganês, ferro, zinco, cobre, etc., limitando o crescimento da
vegetação.

6.1.3. Em anima¡s

Apesar da fauna ser menos sensível que a flora, as mudanças ocasionadas
pela poluição atmosférica afeø direta ou indiretamente os animais.

Keith ¿¡ al. (1990) mosffaram alguns estudos realizados no canadá com
anfibios, sendo apresentados os seguintes resultados:

o baixa reprodutividade em populações convivendo em ambientes ácidos;

. aumento da mortalidade embrion¡íria em pH < 5,0;

r elevada concentração de alumínio em águas naturais ácidas são tóxicas e

podem reduzir o tempo de sobrevivência do embrião, e

. a fonte de alimentação no esaigio larval consiste de invertebrados bentônicos
e plânctons, cuja estrutura da comunidade e composição da espécie pode ser
altenda em pH < 5,6.

Pa¡a os peixes e aves, principalmente os dependentes de ambientes

aquáticos þatos, etc.), a acidificação do meio ambiente (no caso, a âgta) naz
sérias implicações à sua saúde.

Ross er al. (1985; in Keith, 1990) compararam aves de duas rocalidade
diferentes de ontírio, e concluíram que a produtividade era sigrificantemente
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menor nos lagos onde a deposição de SO2 era maior. A sobrevivência nestas

áreas pode ser afetada pela competição destas aves com os peixes, uma vez que

ambos se alimentam de insetos aquáticos, e estes estão sujeitos a alteração em

sua comunidade em ií¡ea com pH < 5,6.

6.1.4. À saúde humana

Segundo Miller (1990), a Organização Mundial de Saúde estima que I
bilhão de cidadãos urbanos (quase l/5 da população mundial) estejam sendo

expostos diariamente aos problemas da poluição atmosférica. Entre as cidades

com os mais altos níveis de poluição estão: Milão (Itilia), Paris (França), Seoul

(Coréa do Sul), Nova Delhi e Calcuûi 1ÍnOia¡, CiOaCe do México (México),

Atenas (Grécia) e Rio de Janeiro, São Paulo, Cubatão (Brasil).

Um estudo estima que 60%o da população de Calcuti sofre de doenças

respiratórias e, em Atenas, 6 pessoas morrem diariamente pelos mesmos

problemas. Respirar na Cidade do México equivale a fumar dois maços de

cigarros por dia.

No ano de 1980, quarenta em cada mil crianças nasceram mortas no

município de Cubatão (SP), enquanto ouhas quarenta - a maioria com

deformação genética - morreram antes de completar uma seÍrana, provavelmente

devido à influências da poluição atmosférica. O índice de crianças que nascem

deformadas em Cubatão é o mais alto da Améric a Latina.

Efeitos diretos à saúde ocorrem devido aumento dos níveis de poluentes

durante períodos de inversão térmica, ocorrendo estagnação de massas de a¡

altamente poluídas e produção fotoquímica de oxidantes PAN (nitraøs de

peroxiacil), 03, SO2, SO¡ e NO*. Essas espécies químicas atacam as camadas

sensíveis de células expostas ao ar, como a conjuntiva ocular e, especialmente, o
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revestimento epitelial dos alvéolo pulmonares, provocando deficiência das

funções pulmonares (Ottoway, 1982). Em áreas poluídas, observa-se aumento

dos casos de asma, bronquite, pneumonias, gripes e resfriados (Spengler er a/.,

lee0).

Efeitos indiretos à saúde estão relacionados ao fato de chuvas ácidas

serem capazes de dissolver metais tóxicos, como alumínio, chumbo e mercúrio a

partir dos solos e rochas, chegando até as águas para consumo através de sistemas

de distribuição (Ha¿g, 1985).

6.1.5, Em bens mater¡ais

Todos os anos milhões de dólares são gastos para reparação aos bens

materiais, como monumentos históricos, frota automotiva, ponfes etc., causados

pela exposição destes aos poluentes atmosféricos.

Entre os monumentos, os mais atingidos sâo os de miirmore e outrris

pedras calcrírias. A chuva age nestes materiais pela dissolução dos carbonato de

cálcio e magnésio, criando uma crosta de sulfato de cálcio e/ou magnésio

(substâncias solúveis em água), a qual, com a continuidade da chuva, é lavada

lentarnente, dissolvendo a estrutura.

Este fenômeno é possível de ser observado em diversos locais do mundo,

como ocone com o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro; com os Profetas, do

Aleijadinho, em Minas Gerais; em monumentos e catedrais, na Europa; com o

Tøj Mahal, na Índia, entre outros. O Partenon, em Atenas, na Grécia, foi mais

corroído nos últimos vinte anos do que nos vinte séculos de sua existência.

A chuva ácida também promove cor¡osão de metais, como ferro e ligas,

üna vez que os íons de tf, provenientes da precipitação ácida, agem como

receptores dos elétrons liberados pelo metais.
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Em 1991, a Eletropaulo (Companhia de Eletricidade de São paulo)

calculou um prejuízo de US$ 2,2 milhões por ano devido a corrosão em seus

equipamentos causada pelos ácidos sulfürico e nítrico da atmosfera (Mariani el

al.,1993).

O quadro 8 mostra alguns danos causados em bens materiais pela poluição

atmosférica.

Quadro 8 - Efeitos negativos da poluição atmosférica sobre os bens materiais

(Miller, 1990).

Bens materiais Efeitos negativos Principais poluentes
resDonsáveis Delos danos

Concreto e

m¡írmore

Erosão na superficie,

descoloração, manchas

SO2, H2SO4, HNO3, material

particulado

Metal Corrosão, perda de resistência

e de brilho

SO2, H2SO4, HNO3, material

particulado

Cerâmica e vidro Erosão na superficie Material particulado'

Pinturas Erosão na superficie,

descoloração, manchas

SOz, material particulado,

ozônio

Papel Descoloração, rachadura Soz

Borracha, couro Perda de resistência, rachadura Ozônio, SO2

Tecido Deterioração, manchas SO2, NO2, ozônio

3 Material particulado: poeira, asb€sto, sais de arsenio, nitrato, sulfrto, pesticidas etc.
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7. CONTROLE DA POLUICÃO ATMOSFÉRICA

A poluição atmosférica ou qualquer outro tipo de poluição pode ser

controlada através da tecnologia, a qual determina os padrões desejados para a

humanidade, e por leis que regulamentem e façam cumprir este controle

(quadro 9).

Quadro 9 - Regulamento sobre a prevenção e o controle da poluição do Meio

Ambiente (modificado de CETESB, 1995).

Data Regulamenlo Alribuições

3t/0s/76 Leine 997 Dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição
do meio ambiente.

08109t76 Decreto ne 8468
Aprova a regulamentação da Lei ne 997 (31105176)
que dispõe sobre a prevenção e o controle da
poluicão do meio ambiente.

Título I Da proteção do Meio Ambiente.
Título Il Da orotecão das Asuâs.
TíIUIO III

o Capítulo I
Seção I
Seção II

. capítulo II
Seção I
Seção II
Seção III

. Capítulo III

Da proteção da Poluição do Ar.

Das normas para utilização e preservação do ar.
Das regiöes de controle de qualidade.
Das proibições e exigências gerais.

Dos padrões.
Dos padrões de qualidade.
Dos padrões de emissão.
Dos padrões de condicionamento e projeto para
fontes estacionárias.

Do Plano de Emergência para episódios críticos
de poluição do ar.

Título tv Da poluicão do Solo
Título V Das licencas e do Resistro.
TíIUIO VI Da fiscalizacão e das Sancões.
TíIUIO VII Das disposicões finais.
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No Brasil são regulamentados quatro poluentes atmosféricos em nível

nacional: material particulado (partículas totais em suspensão - PTS), dióxido de

enxofre, monóxido de carbono e oxidantes fotoquímicosa.

A legislação do Estado de São Paulo estabelece critérios de episódios para

o plano de prevenção de "Episódios Agudos" do ar, como é mostrado no quadro

10.

Quadro l0 - Critério para episódios agudos de poluição do ar para o Estado de

São Paulo (CETESB, 1995).

Poluenle Ntvel de
Atencão

Nlvel de
Alefta

Nível de
Emersência

SOz(pelm')-24h 800 1.600 2.100

PTS(pglm')- 24h 375 62s 87s

Co (ppm) - 8h l5 30 40

Oxidantes fotoquímicos
( ue/m3\ - 24h

200 800 1.200

A CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental,

apresenta diariamente através da imprensa, o índice de qualidade (quadro I l) do

ar da regiâo, conforme Resoluçäo CONAMA nq 3 de 28106190, o qual baseia-se

nos seguintes parâmetros: dióxido de enxofre, PTS, partículas inaláveis, fumaça,

monóxido e carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio.

n Mish¡ra de poluent€s secundfuios formados pela reação dos hidrocarbonetos e óxidos de niFog€nio na
prescnça da luz.
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Quadro I I - Qualificação do ar de acordo com o índice de concentração de

poluentes (CETESB, 1995).

Indìce" Qualidade do ør

0-s0 Boa

5I 100 Regular

l0l r99 Inadequada

200 - 299 Má

300 - 399 Péssima

> 400 Crítica

Uma vez determinado o padrão a ser adotado, duas medidas devem ser

tomadas para prevenir que o nível do padrão se exceda:

o controle de entrada (prevencão): prevenir e reduzir o problema, e

o conhole de retirada: tratar o problema.

Miller (1990) sugere alguns métodos de prevenção e conkole de poluentes

atmosféricos, como é mostrado a seguir.

' O lndice é obtido atavés de uma flmção segnentâdâ, urde os pontos de infledo são os padrões de
qualidade do a¡. Desta fimção, que relaciona a concaúago do polu€nte com o valor índice, resrlta rm

hero adim€nsional referido a uma esc¿la com base €rn paùões de qualidade do ar.
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Díóxitlo de Enxofre

Prevencão Conlrole
r Queima de carvão com baixo

conteúdo de enxofre.
o Utilização de chaminés altas o

suficiente para ultrapassarem a
camada de inversão termal.

e Remoção de enxofre do carvão. o Remoção dos poluentes após a
combustâo.

o Conversão de carvão em gás ou
combustível líquido.

. Aument¿r a taxa (custo) por cada
unidade poluidora emitida.

o Remoção do enxofre durante a
combustão.

Óxídos de nitroeênio

Prevencão Conlrole
o Remoção de óxidos de nitrogênio

durante a combustão.
o Utilização de chaminés altas o

suficiente para ultrapassarem a
camada de inversão termal.

. Redução de NO" pela diminuição da
temperatura de combustão.

o Aumentar a taxa (custo) por cada
unidade poluidora emitida.

o Remoção de NO* depois da
combustão por requeima ou por
reação com ácido isociânico
(HCNO).

Mafe¡ial oøttìculado

Prevencão Controle
Conversão de carvão em gás ou
líquido.

o Utilização de chaminés altas o
suficiente para ultrapassarem a
camada de inversão termal.

o Remoção de material particulado
dos pses liberados nas chaminés.

o Aumentar a taxa (custo) por cada
unidade poluidora emitida.
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Óxidos de carbono

Ptevencão Controle
o lncentivo ao uso de bicicletas,

caminhada. ônibus. metrô etc.

o Utilização de equipamentos que
controlem a emissão de poluentes.

¡ Mudança para combustível menos
poluidor.

. Inspeção dos ca¡ros duas vezes ao
ano.

o Modificação do motor para que haja
redução nas emissões.

o Estabelecimento de padrões de
poluentes para caminhões.

. Aumentar taxa de licenciamento
pnra carros velhos e/ou ooluidores.

. Aumentar a taxa paru c¿uros que
apresentem emissões de Doluentes.

¡ Melhoria na eficiência do
combustível.

7.1. Controle de entrada de poluentes atmosfér¡cos no melo
ambiente

O controle de entrada de poluentes atmosféricos no meio ambiente é,

geralmente, barato e fácil de ser aplicado.

Miller (1990) sugere cinco principais métodos de conûole para reduzir a

enûada de todos os tipos de poluição no meio ambiente:

. redução de perdas de materiais, como papéis, metais etc. através da

reciclagem e reutilização dos mesmos, além de reformulação de produtos com

o objetivo de durarem mais e serem mais fáceis de reparos;

r controle do crescimento da população;

. mud¿rnça de ca¡vão para gás natural, o qual diminui a poluição e dióxido de

carbono quando queimado;
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. redução no uso de energia, e

. mudança de combustível fossil para energia solar, do vento e da água.

Infelizmente, os métodos de controle de entrada de poluentes atmosféricos

não apresentam interesse para a estratégia nacional e intemacional de controle de

poluição.

7.2. Controle de retirada de poluentes atmosfér¡cos do me¡o

amb¡ente

Métodos para controle de retirada, especialmente aqueles com o objetivo

de remover os poluentes quejá entraram no meio ambiente, tendem a ser dificeis

e custosos.

O controle efetivo da poluição do ar requer a colaboração de uma equipe

multidisciplinar. Decidir onde, quando e como medir os poluentes exige noção de

sociologia combinada com os recursos técnicos que existem entre químicos,

estatísticos, metereologistas e, usualmente, viirios tipos de engenheiros. projetos

de remoção destes poluentes pode exigir, também, conhecimento profissional

que vai dos artigos têxteis aos de eletrônica. Devido à variedade, natureza e

predomínio das fontes, os problemas são potencialmente diversos.

Sewell (1975) sugere alguns dispositivos de controle de retirada de

poluição atmosférica (material particulado e gases):

. no c¿rso de combustão, as partículas devem ser controladas atavés de

equipamentos, como: requeimadores, câmaras de decantação, separadores

centrlfugos, filtros, lavadores e precipitadores eletrostáticos.

. para o controle de poluentes gasosos utiliza-se as técnicas de absorção ou

adsorção.
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7.3. Reducão de poluentes atmosfér¡cos

Para Fellenberg (1977), uma limpeza completa do ar atmosférico não é
possível, mas o autor sugere procedimentos recomendáveis para reduzir a

concentração dos compostos nocivos à atmosfera:

I . Plane.iamento de instalacões industriais e de estradas:

evitar a concentração de indústrias em vales fechados e vales de rios. onde a

velocidade do vento é reduzida;

localiza¡ indúst¡ias e as principais vias de transporte em locais favoráveis em

função da direção do vento;

conservar á¡eas verdes de lazer próximas a centros urbanos;

proteger as zonas de cultivo agrícola.

2. Importância de plantas para a aualidade do ar:

as plantas tomam-se importantes nas vizinhanças de cidades, estradas e

indústrias pois elas podem contribuir para purificar o ar, tanto pela eliminação

da propagação de poeiras como pela assimilação de certas emissões tóxicas;

plantações de 10 a 30 metros de largura, com espaç¿rmento entre as iá¡vores

maior do que o observado em florestas, para permitir a passagem do vento.

determinadas espécies de plantas são mais ou menos resistentes a diferentes

emissões. O sabugueiro, salgueiro e tulipeiro são resistentes à fumaça, ao

contrário do pinheiro.

a

a
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3. Purlficacão das emissões easosas'.

o purificação a seco;

r purificação por via úmida;

r pós-combustão dos gases;

o dessulfurização do petróleo;

r purificação dos gases de escape de veículos.

A introdução do álcool como combustível automotivo causa algumas

alterações importantes nas emissões de poluentes dos veículos. A utilização do

álcool causa uma diminuição nas emissões de monóxido de carbono, óxidos de

nitrogênio, hidrocarbonetos, partículas e óxidos de enxofre, aumenta as emissões

de aldeídos, elimina a emissão de chumbo e modifica a composição dos

combustíveis não queimados emitidos (CETESB, 1995).
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8. MÉTODOS DE AMOSTRAGEM DE GHUVA ÁCIDA

O objetivo da coleta e a¡álise de águas de chuva é, principalmente, o

estudo de processos atmosféricos, como reações quimicas, processos de .,rainout"

e "washout", formação de nuvens e problemas climatológicos e metereológicos.

Dados sobre a composição da chuva também é importante na hidrogeologia,

geoquímica, agricultwa, biologia etc.

Um fator importante na locação e firncionamento de equipamentos de

medida e amostragem de água de chuva é a condição climática, a qual inclui

intensidade e tipo de precipiøção, umidade do ar, temperatura, pressão e direção

e velocidade do vento. Uma precipitação intensa pode, por exemplo, afetar a

composição de uma amostra através do contato direto com a água a ser

amostrada, resultando em sua diluição e/ou contaminação; em caso de

temperaturas negativas, o congelamento pode impossibilitar a amostragem de

água superficial. Alt¿s temperaturas e baixa umidade podem causar problemas

que incluem alta taxa de evaporação das amostras, causando mudanças na

composição química, perda de gases e liquidos dissolvidos e desenvolvimento de

microorganismos.

A quantidade de precipitação é medida em millmetros (equivalente à

espessura./quantidade de água precipitada na superfície da terra) e sua

determinação precisa depende de diversos parâmetros que não podem ser

padronizados, como: força, característica e direção do vento, umidade, tipo de

precipiøção (neve, chuva, granizo, etc.), tamanho das gotas, ca¡acterística das

superfície topogrrifica, cobertura das folhas (em rireas de vegetação fechada, as

folhas interceptam uma parte de precipiøção que alcançariam a superficie

terrestre), etc.
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A Organização Metereológica Mundial (World Metereological

Organization - WMO) propõe que se faça uma densa rede de aparelhos para

medir a quantidade de precipitação vertical. Este local deve ser o mais

representativo, protegido de fatores intervenientes como, vegetação alta, prédios,

declives no terreno, etc. A melhor locação deve ser em uma iirea aberta, plana,

sendo que a distância dos fatores acima citados seja, no mínimo, quatro vezes a

altura do aparelho coletor (altura da base até a boca do coletor). Locais

desfavoráveis são vales profundos, topos de montanhas e lugares expostos a

severos ventos (Fomaro, 1991).

A quantidade de precipitação horizontal (orvalho, neblina, etc.) não é

usualmente medida, sendo considerada insignificante em comparação com a

precipitação vertical (chuva, tempestade, etc.).

Ll. Interualo de amostraoem de chuva

O intervalo de tempo para a coleta de amostra de água de chuva depende

diretamente do que se pretende estudar.

Pode-se tomar dois tipo de medidas (Fornaro, I 99 1 ) :

o medidas intepradas: neste caso, o período de amostragem pode variar entre

dias, semanas ou meses e obtêm-se a composição química médi4 e

¡ medidas seqüenciais: neste caso, o período de amostragem pode chegar a até

mesmo algtms minutos (amostragens intra-eventos) e obtêm-se uma

composiçäo química detalhada de um único evento de chuva no tempo.
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Nas coletas integradas, as águas de um evento completo ou de diferentes

eventos são misturadas (podendo ocorrer reações entre o material depositado) e

as medidas obtidas serão da deposição total (úmida mais seca).

Nas coletas seqüenciais, as medidas de água são mais detalhadas que nas

amostras integradas, mostrando a variabilidade da composição química num

único evento de precipitação, sendo possível conhecer características das

diferentes fases da chuva.

Segundo Krajca (1989) do ponto de vista fisico-químico, eventos de

precipitação estão longe de ser homogêneos. Durante um simples evento a água é

mais mineralizada na primeira fase, sendo que após um período a concentração

de material solúvel decresce (talvez à metade do valor inicial) e, próximo ao

final, pode aumentar ligeiramente. Isto pode ser explicado pelo fato que, durante

a fase inicial do evento as camadas atmosféricas abaixo das nuvens são

arrastadas, enquanto na fase final as gotas evaporam parcialmente. A composição

química da âglua na nuvem também varia bastante, ocorrendo de forma irregular,

sendo dependente de sua microeskutura.

8.2. Equioamentos de amostraqem de água de chuva

Quando se realiza um programa de estudo de água de chuva, deve-se

prestar o máximo de atenção no tipo de equipamento que será utilizado. É,

importânte observa¡ o clima local, fontes de poluição (chaminés, lixões, etc.),

vegetação alta próxima e atividades temporárias, como construção de prédios,

agricultura, quando da locação do equipamento, uma vez que estes fatores podem

comprometer o resultado da aniilise ou mesmo danifica¡ o equipamento.

tftisrtf{JrÕ üË GËüCiflitrAs * usP* EtBLrc.iIcA .*.
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É impossivel definir o modelo ideal de equipamento, pois este depende

diretamente do local de amostragem, clima, etc. As propriedades aerodinâmicas

do equipamento deve ser tal que consiga a maior eficiência com relação à

qualidade da coleta da âgua. Por exemplo: plásticos vivamente coloridos,

especialmente amarelos, tendem a atrair insetos; o coletor de água deve ser

grande o suficiente para permitir fazer a coleta do evento sem que haja

transbordamento de água, Em caso de um estudo det¿lhado dos processos

atmosféricos, deve-se analisar as got¿s de chuva (tamanho, número de gotas, etc.)

ou mesmo formação de gelo, utilizando-se de equipamentos especiais.

Os materiais mais apropriados para coletor são os de plásticos, como

polietileno e polipropileno, apesar de algumas desvantagens, como: podem

liberar contaminantes orgânicos e existe a possibilidade de absorção de traços de

metais. O aço inoxidável apresenta a vantagem da durabilidade, porém apresenta

problema com a limpeza, liberação de traços de metais e eventual atividade

caølítica. Os coletores de vidro são os menos indicados pois, além de frágeis,

quando não utilizados em meio relativamente ácido, podem reter traços de

met¿is.

8.2.1. Goletor manual

O coletor manual é constituído basicamente por um coletor (frasco) preso

por um suporte a um frasco.

Segundo Fomaro (1991), a operação oferece as seguintes vantagens:

é econômica, se no local de amostragem estejam pessoas que possam expor o

coletor no início da chuva;

não requer disponibilidade de baterias ou eletricidade;

a manutenção é simples e os reparos praticamente ineústentes;

a

a
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. os efeitos de respingos são limiødos em chuvas muito fortes;

. é mais adequada para amostragem de um evento; e

. possui boa eficiência de coleta.

8.2.2. Coletor automático

O coletor automático é utilizado para que as particulas secas sejam

excluídas. Este equipamento possui uma tampa articulada, removivel por um

dispositivo mecânico, provido por um sensor capaz de detectar o início e término

de cada evento de chuva.

A figura 5 mostra o coletor automático construído na Cidade Universitária

por Fornaro (1991), o qual apresenta as seguintes características de um coletor:

Ët iI
,,/,

L Funil de policarbonalo; 2. motor; 3. tcrmpa
aniculada; 4. cinta de fuação; 5. tubo de

Figura 5 - Amostrador automático
påra coleta de água de chuva
(Fornaro, 1991).
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. constnÌção robusta, ope¡ação mecânica e elétrica (especialmente o sensor de

chuva) confiáveis para resistir a longos períodos de operação no campo com

mínimo de perda de amostras devido ao mau funcionamento;

. alta eficiência de coleta, estrutura aerodinâmica apropriada (formato regular)

com tampa retrátil ou escamoteável a ponto de evitar respingos para o interior

do coletor;

r possuir uma tampa que feche firmemente, prevenindo contaminação e

evaporação da amostra durante períodos secos, e

. construção com materiais que não contaminem a amostra.

Segundo a World Metereological Organization (1978; in Fomaro l99l), a

operação automática oferece as seguintes vantagens:

o pode ser usada com mais flexibilidade (não é necessária a presença de pessoas

por 24 horas no local);

o elimina enos humanos;

. reduz a possibilidade de contaminação humana, e

. as amostras são quimicamente mais uniformes.
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9. PARTE EXPERIMENTAL: ESTUDO DA ÁGUA DE CHUVA

9.1. Localizacão da área de estudo

,r,¡t, 
* 

+rr<,
il.
\L

t: ti
X - R.gi¡o d! Cidrd€ U¡iverslfórl¡

Figura 6 - Mapa de localização da área de estudo.

Para a realização da parte experimental deste estudo, optou-se pela

locação do coletor manual de água de chuva na Região Metropoliøna de São

Paulo, S.P., mais especificamente na Cidade Universitríria (USp), a qual localiza-

se entre as coordenadas lmú 7 .392 Km e 7.395 Km Norte, e 322 Km e 326 Km

Leste (figura 6).
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9,1.1. Contexto geográfico

A RMSP localiza-se no Planalto Atlântico, mais especificamente no

compartimento conhecido como Bacia Sedimentar de São Paulo.

A unidade de relevo no qual encontra-se a área urbana denomina-se

Planalto Paulistano e apresenta elevações que variam de 715 a 900 metros,

suavizado por morros e espigões de altitudes modestas, e contomados por

unidades topográfrcas que apresentam altitudes em tomo de I100 metros, como a

Serra do Mar e Paranapiacaba.

A região é drenada pela Bacia do rio Tietê (sentido leste-oeste), tendo

como seus principais afluentes, os rios Pinheiros e Tamanduateí, ao longo dos

quais localizam-se várzeas com altitudes variando de 720 a 725 mehos. No

interflúvio dos rios Tietê e Pinheiros, localiza-se o Espigão Central (Espigão da

Paulista) com altitudes superiores a 800 metros (CETESB, 1995).

9.1.2. Contexto cl¡mático

O Brasil, de modo geral, apresenta uma grande variedade de tipos

climáticos, principalmente devido sua extensão, como é observado na figura 7.

O clima da RMSP pode ser classificado como hopical de altitude, com

inverno seco e frio, e verão quente e úmido.

As temperaturas veriam entre 8o C (média das rnínimas) no mês mais frio e

30" C (média das mriximas) no mês mais quente, sendo que a temperatura média

anual é de l9'C.
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Tróp. d.
'C$richio

Figura 7 - Mapas do Brasil, mostrando: a) Clima; b) Pluviosidade anual; c)

Temperatura média anual @auwels, 1990).

A precipitação é em torno de 1.500 mm (figura 8), sendo que a maior parte

ocolTe nos meses de outubro a março; a umidade relativa anual é acima de 80. O

mês mais quente é janeiro ou fevereiro e o mês mais frio, julho ou agosto. o
número de dias de chuva anual varia de 70 a 130 (CETESB, 1995).
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Figurq 8 - DistribuìÇõo do chuvq nd RMSP (Allos, s,d,)

Figura I - Distribuição das chuvas na RMSP (19SI - 1990) (Atlas, s.d.).

O clima da RMSP é fortemente influenciado pela localização geográfica,

urna vez que apresentâ uma complexidade topográûca associada à proximidade

no oceano e à intensa urbanização, os quais influenciam o padrão de circulação

atrnosferica da região. Um estudo sobre o clima e o tempo da região permitiram

determinar dois padrões em relação a este problema, segundo CETESB (1995):
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setembro a abril: favorável à dispersão de poluentes devido a grande

instabilidade atmosferica, bem como atuação de sistemas de mesoescala,

principalmente a brisa marítima, e

maio a agosto: formação de inversões térmicas nos baixo níveis da atmosfera,

dificultando a dispersão dos poluentes (estabilidade atmosférica).

9.1.3. Gontexto geológico

Geologicamente, a ârea em estudo, mais especificamente, a Cidade

Universitiíria, pode ser subdividida basicamente em duas porções (segundo

Iritani, 1993):

I. Porção norte:

Caracterizada por uma topografia plana e coberta por uma vegetação rala

(gramíneas); pertence à planície de inundação do rio Pinheiros.

Esta rirea é representada pela Formação Itaquaquecetuba, a qual pode ser

subdividida em cinco litofácies: l) arenitos médios a grossos, mal selecionados;

2) conglomerados sustent¿dos por clastos; 3) arenitos maciços de granulação

média a fna; 4) lamitos maciços, síltico-arenosos de coloração esverdeada; 5)

blocos subangulosos de rochas do embasamento.

2. Porcão sul:

Caractenzada por uma cobertura vegetal mais densa (testemunho da Mata

Atlântica), apresenta topografia íngreme, chegando a ulhapassar 790 metros de

altitude.
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Esta área é representada pela Formação São Paulo e pelo susbstrato

cristalino. A Formação São Paulo é constituída por depósitos de sistema fluvial

meandrante, representados por duas litofácies: 1) arenitos grossos,

conglomeráticos com granodecrescência ascendente para siltitos e argilitos; 2)

composta por arenitos médios a grossos com granodecrescência ascendente para

siltitos e argilitos . O embasamento cristalino, constituído por gnaisses graníticos

e migmatitos, ocorre onde a topografia é mais elevada þorção sul e sudeste da

área), suportando um divisor de águas.

9.2. Metodolooia

No período de novembro de 1994 a novembro de 1995 foram realizadas

coletas de água de chuva na Cidade Universilíria (USP/ SP) com o objetivo de

caracterizar, através de parâmetros fisicos e químicos, o problema da chuva ácida

nesta região.

As amostras de água de chuva foram obtidas por meio de um coletor

manual (figura 9), o qual foi construído especialmente para este trabalho.

Este aparelho consta de um funil de polietileno (de 30 cm de diâmetro)

ligado a uma corpo coletor através de uma mangueira de material inerte. Na parte

lateral superior deste corpo foi colocado uma saída para oufro corpo coletor. Na

parte inferior dos mesmos foram colocadas mangueiras com pinças.

Para a localizaçâo precisa do coletor foi realizado um estudo na área

previamente escolhid4 p¿¡ra que o mesmo ficasse longe da interferência de

vegetação (árvores de copas altas) durante a chuva ou ação direø do homen¡

além da facilidade de armazenamento e coleta da água capt¿da,
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A água de chuva foi amostrada a cada 2 semanas e, imediatamente após a

retirada de toda a água do frasco coletor, foram realizadas medidas de pH,

condutividade elétrica e volume. Pa¡te da âglø foi armazenada para análise

química.

Fuñ¡l COm rcda ÞrOt?lOrO
(obG.turu : d¡om.: 50cm )

Figuro9 - COLETOR MANUAL DE AGUA DE CHUVA
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9.2.1. Paråmetros f¡sicos

Medidas de pH

O pH das amostras de água de chuva foi determinado por medida direta

através de um pHmetro e um eletrodo de vidro combinado (ORION Research -

EA 920).

As medições de pH foram realizadas logo após a retirada da água do

coletor de chuva, evitando, assim, qualquer possível interferência do meio

extemo com a água.

Medidas de Condutividade Elétrica (CE)

A condutividade elétrica das amostras de água de chuva foi determinada

por medida diret¿, utilizando-se de um condutivímetro e uma célula de

condutividade (DIGIMED CD - 2l).

Assim como o pH, as medidas de condutividade elétrica foram tomadas

logo após a retirada da água do coletor de chuva.

Volume/ precipitacão

A cada duas semanas o coletor de chuva era esvaziado, sendo parte da

água devidamente armazenada para aniílise e outra parte separada para a tomada

de medidas de pH e CE.

O volume total de água de chuva das duas semanas foram medidos, sendo

que, a partir daí, calculada a precipitaçâo média destes dias.
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Para o cálculo da precipitação6 são necessarios o volume (L) e a rirea de

coleta (no caso, da circunferência), como é mostrado abaixo:

Precipitação (mm) : volume total ,. 1000
área da circunferência

sendo que,

da circunferência ( = tr*t2 = 0.70686

9.2.2. P a¡àmetros q u ím¡cos

Para a análise dos ânions F-, Cf, NO¡-, SOo'- foi utilizado um

cromatógrafo de íons Dionex - 2010i.

A cromatografia iônica é uma técnica de cromatografia líquida que se

baseia em mecanismos de troca e supressão de íons com detecção condutométrica

para a separaçâo e determinação de ânions e cátions (Weiss, 1985). Por ser um

método versátil, seletivo e sensível, a cromatografia tem sido aplicada em

diversos setores de pesquisa, como farmacêuticos, alimentares, ambientais, entre

outos.

Para a aniílise de cátions utilizou-se dois métodos diferentes: sódio e

pottissio foram analisados por fotometria de chama e para análise de cálcio e

magnésio utilizou-se a absorção atômica (espectofotomekia).

6 1000L = lm3; 1000mm = lmt n= 3,1416; r= 0,15m
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9.3. Resultados

Para a realização da parte prática do estudo da água de chuva na região da

Cidade Universitária (USP/ SP), optou-se pela utilização de um coletor manual, o

qual foi construído especialmente para esta pesquisa.

Durante o período de 1 ano foram coletadas, e posteriormente analisadas,

29 amostras de água de chuva, as quais foram obtidas de modo integrado, ou seja,

retiradas a cada duas semanas obtendo-se, então, uma composição média.

Após o esvaziamento do coletor, o mesmo não era lavado, evitando-se

qualquer tipo de entrada de outro material que não o de água de chuva. Somente

em dezembro/ 1995 foi trocado o coletor para a última medida de pH.

A pluviometria observada durante o período deste estudo foi de L.236,73

mm/ano, mostrando-se abaixo ao apresentado pelo mapa de distribuição das

chuvas da RMSP (figura 8), onde pode-se observar, na região da Cidade

Universitiiria, a isoieta de 1500,00 mm/ano.

A sazonalidade pluviométric a na área de estudo (frgura l0) apresenta-se

semelhante ao apresentado pelo DAEE (Fomaro, 1991), o qual mostra a média da

pluviomeûia anual ao longo de 43 anos (1940 a 1983) na cidade de São Paulo, ou

seja, uma maior intensidade de chuva no período de outubro a março (verão),

com diminuição nos meses enne abril e setembro (inverno).

O pH da água amostrada (figura I l) apresentou valores crescentes durante

o período de estudo, com duas elevações diferenciadas, nos meses de março e

agosto. Em dezembro/95, o pH foi medido a partir de um frasco novo, quando

obteve-se pH 4,68, diminuindo ao nível do valor da primeira tomada de pH

(nov/94).
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Figura 10 - Grrf,ficos colunar e de linha, mostrando a yariação pluviométrica.
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Figura 11 - Gráficos colunar e de linha, mostrando a variação do pH.



Não foi possível estabelecer uma relação entre o aumento de pH nos

meses de março e agosto com a pluviosidade (figura 12), mas observa-se que as

elevações nos valores de pH ocorrem nos meses em que houve diminuição

"brusca" na quantidade de precipitação de água de chuva.

O pH mínimo (média mensal),4,95, ocorreu no mês de novembro/94, ou

seja, mês chuvoso e do pH máximo (média mensal), 7,49, no mês de agosto/95,

mês pouco chuvoso.

Ao examina¡ a frgura 12, observa-se que o pH esti relacionado com a

precipitação, ou seja, o pH aumenta em época pouca chuvosa. Esta relação

também foi constatada pelo estudo realizado por Forti et al. (1990),, os quais

mostraram que pH 4,9 ocoffeu em épocas chuvosas e pH 5,3 em épocas de pouca

precipitação.

Em agosto/ 1995, ocorreu o perlodo de menor pluviosidade e o de maior

valor de pH.

Ao examinar a frgura 13, pode-se observar que a condutividade elétrica

(CE) apresenta valores mais elevados no período entre os meses de julho a

setembro e menos elevados entre os meses de outubro a junho.

A CE mínima, 16 us/cm, ocorreu no mês de nov/94 e a máxima, 58

us/cm, ocorreu no mês de agosto, igualmente ao ocorrido para os valores m¡iximo

e mínimo de pH.

Na figura 14 pode ser observado três picos nos valores de CE, referentes

aos meses de janeiro, março e agosto. Este fato, igualmente observado p¿ra os

valores de pH þara os meses de março e agosto), mostra que ocorreu diminuição

'brusca" na quantidade de precipiøção de água de chuva no período.

O período com valores elevados de condutividade elétrica oconeram nos

meses de baixa pluviosidade. No mês de agosto, o qual observa-se um valor mais

elevado na condutividade elétrica, equivale ao mês de menor precipitação (figura

14).
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Figura 12 - Gráfico de linhao mostrando a variação do pH em relação à

pluviosidade.
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Figura 13 - Gráficos colunar e de linha, mostrando a variação da

condutividade elétrica (CE).
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Figura 14 - Gráfico de linha, mostrando a variação da CE em relação à
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A relação entre o pH e a CE pode ser observada através do gráfico de

dispersão xy (x: CE 1¡,rcrn¡ e y : pH) (figura l5-a), o qual mostra uma tendência

positiva entre os dois parâmetros. Através da regressão logarítmica, obtém-se

fator de correlação nf = O,ZS e fórmula y = 1,6034ln(x) + 0,9308, observando

uma boa correlação entre os mesmos.

Em chuvas ácidas, seria de esperar uma andamento inverso entre o pH e a

CE (baixo pH e alta CE), indicando a importância dos ácidos fortes na condução

iônica. Neste trabalho, porém, não é possível estabelecer relação oposta enúe os

dois parâmetros, indicando a presença de outras espécies iônicas que não ácidos

fortes.

Os valores das concentrações de ânions são apresentados na figura 16,

através do qual é possível tecer as seguintes comparações:

. valores de sulfato são superiores aos demais elementos em todo o período de

coleta;

em períodos chuvosos, os valores de sulfato e cloreto são menores,

aumentando em períodos menos chuvosos;

é possível estâbelecer uma relação entre sulfato e a pluviosidade. Em janeiro,

quando nota-se um aumento no valor de sulfato, observa-se uma diminuição

na precipitação da áryua de chuva; o oposto ocorre nos meses de julho e

outubro, quando a diminuição nos valores de sulfato mostram aumento na

pluviosidade;

valores de fluoreto foram detectados em somente três meses do ano,

correspondentes a meses de pouco chuvosos (maio, junho e setembro);

a variação nos valores de nitrato assemelha-se à variação na pluviosidade (alto

em época chuvosa e baixo em época de pouca chuva);
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. valores de nitrato são superiores aos de cloreto no periodo chuvoso (verão),

havendo uma inversão em período de pouca chuva (invemo), quando valores

de nitrato não foram detectados em alguns meses (unho, julho e agosto); e

valores baixos de nitrato nos meses de ouV95 e nov/95 mostram uma

comportamento atípico, uma vez que este elemento apresentou valores de

concentração acima de 0,50 ppm em periodos chuvosos (nov/94 a abrill95).

Através do gráfico de dispersão xy (x = precipitação1n,-¡ e y = ânions

totais6p^¡) foi possível determinar uma correlação muito baixa (regressão

logarítmica) entre os dois parâmetros, com R2 : 0,47 (figura l5-b). Substituindo

y = ânions totais pelos ânions individualmente (cloreto, nitrato ou sulfato),

obteve-se como resultado de melhor correlação, o sulfato, apresentando nÍ : O,e

(com tendência negativa), seguido pelo cloreto e nitrato, respectivamente, cujos

fatores de correlação são inferiores a 0,5; e

O ânions apresentam fator de correlação muito baixa com o pH e a CE, ou

seja, R2 = 0,4 e R2 :0,5, respectivamente, através da regressão polinomial.

Os valores de cátions maiores são mostrados na figura 17, através da qual

é possível estabelecer as seguintes observações:

. os meses que apresentam as maiores concentrações de cátions são: junho,

agosto e setembro;

. o cálcio é o elemento predominante, seguido pelo potássio, magrésio e sódio,

respectivamente;

. o sódio e o magnésio mosEam um comportamento semelhante, apresentando

aumento em quatro meses: junho, agosto, setembro e novembro;
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de modo geral, os valores de cálcio e potássio são mais elevados no período

entre maio e setembro, equivalente à época de menor precipitação, com

exceção de julho, quando observa-se uma queda na concentração destes

cátions e respectivo aumento na precipitação da água de chuva. Esta relação

pode ser visualizada através do gráfico de dispersão xy (x : pluviosidade6¡

e y = cátions totais6o-¡) (figura 15-c), onde observa-se uma boa correlação

entre os dois parâmetros, apresentando tendência negativa através da

regressão potencial, cujo fator de correlação é RÍ :0,70 e a fórmula é y:
44,057x-0'7473 ;

dentre os cátions, o cálcio é o elemento que apresenta melhor correlação com

a pluviosidade, seguido pelo magnésio, sódio e potássio. Através do gráfico

de dispersão xy (x : pluviosidadel*,,¡ e y = elemento6o.¡), obtém-se os

seguintes fatores de correlação (regressão potencial): cálcio R2 : 0,72,

magnésio R2 = 0,64, sódio R2: 0,53 e potassio R2 : 0,45;

não é possível obter boa correlação entre os cátions totais e o pH; e

através do gráfico de dispersão xy (x : cátions totaisþp.) € y = CE1¡.,r"-¡)

observa-se uma correlação muito boa entre os dois parâmetros (frgura 15-d),

apresentando tendência positiva através da regressão polinomial, cujo fator de

correlação é R2 : 0,87 e a fórmula é y : 0,0033x2 - 0,0462x + 0,7952.

Os ânions e os cátions apresentam uma correlação boa entre si (figura

l5-e). Anavés do gráñco de dispersão xy (x: cátions totais6por; e | : ânions

totais6p-¡), observa-se uma tendência positiva (regressão logarítmica) entre estes

dois parâmetros, cujo fator de correlação é R'z = 0,67 e a fürmula éi y = 1,2571

Ln(x) + 2,402.

A concentração total anual dos ânions e cátions estudados neste trabalho é

apresentada na t¿bela 1.

a

a
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Tabela I - Concentração total anual (em ppm) dos cátions e ânions estudados.

Através da tabela 1, obtém-se a concentração média dos íons (tabela 2)

durante o período de estudo.

Tabela 2 - Concentração média (em ppm) dos íons no período.

A tabela 2 mostra que o sulfato é o ânion predominante, assim como o

cálcio em relação aos cátions. Esta predominância também foi mostrada no

nabalho de Sziksay et al. (1990), em um estudo na Cidade Universitiria enfre

1985 e 1986 (quadro 6).

Anions Concentraçäo (ppm) Cdtíons Concentrução (ppm)

Cloreto 4,66 Magnésio 3,21

Sulfato 28,27 Sódio ?qî

Nitrato 5)7 Potássio 5,88

Fluoreto 0,66 Cálcio 20.24

Anions Concentração (ppm) Cdtions Concentrøção þpm)

Cloreto 0,39 Magnésio 0,27

Sulfato 2,36 Sódio 0,24

Nitato 0,44 Potissio 0,49

Fluoreto 0,06 Cálcio 1,69

76



Comparando os dados da tabela 2 ao trabalho de Forti et al. (1990) e

Sziksay et al. (1990), obtém-se a tabela 3, a qual mostra a concentração média

dos íons da água de chuva estudados pelos autores entre 1983 e 1984 (quadro 3)

e os resultados obtidos neste trabalho.

Tabela 3 - Comparação da concentração média dos íons da água de chuva.

Pela tabela 3, é possível observa¡ que os valores das concentrações dos

íons estudados neste trabalho apresentam-se próximos à concentração mínima

obtida por Fofti er at. (1990), com exceção do Ca2n, cujo valor estii exatamente

entreomáximoemínimo.

ions Concentração
mínima (mg/L)

Forti et ø1. (199O)

Concenlração
máxima (mg/L)

Forti et ¿1. (1990)

Concentraçõo
médiø (mg/L)

Sdkay ef ør. (1990)

Concentração
média dos íons

estudados (ppm)

NO¡- 0,27 18,0 2,75 0,44

cl- 0,02 7,76 1,25 0,39

SO¿ <2,0 20,0 4,44 2,36

Na* < 0,01 s,86 0,s1 0,24

K* 0,004 1,57 0,29 0,49

Can* 0,07 3,52 1,47 1,69

Mg't 0,01 3,41 0,35 0,27

pH 2,67 6,3 4,99 6,0
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Comparando os resultados deste estudo ao trabalho de Sziksay et al.

(1990), observa-se que tanto os â¡ions como os cátions mostram valores bastante

diferenciados, com exceção do Ca2* e Mg2*, os quais apresentam concentrações

semelhantes. O pH médio obtido neste estudo mostra-se mais elevado.

Apesar da área em estudo localizar-se em uma região industrializada, o pH

estudado apresentou valor médio elevado (6,0). Conforme mostrado no cap. 4, a

água de chuva apresenta, como valor padrão, pH 5,6.

Valor alto de pH na região pode ser explicado pelo efeito de neutralização

aûibuído principalmente ao Caz* e outros cátions (Forti et al., 1990). Esæ

fenômeno também foi observado em regiões industrializadas por Marquadt &

Ihle (1988).

Segundo F orti et al. (1990) em período chuvoso, quando a concentração

de Ca2* apresenta valores baixos, o valor de pH também é baixo (mais ácido), ao

contr¡irio do que ocorre em período pouco chuvoso, quando o Ca2t, apresentando

maiores concentrações, age como agente neutralizante, aumentando o valor de

pH.

A origem da água de chuva é um aspecto importånte para se obter uma

interpretação mais detalhada da composição da âgn estudada.

Comparando a tabela 2 com o quadro 2, é possÍvel estabelecer uma relação

enfe a concentração média dos íons e origem (continental ou marinha) da água

de chuva estudada (tabela 4).

78



Tabela 4 - Relação entre a concentração de íons estudados e a origem da água de
chuva.

Ions prìncipaìs Concenbação
lnnm)

Orígem (ver quadro 2)

Cloreto 0,39 continental

Sulfato 2,36 continental/ marinho

Ninato 0,44 continental/ marinho

Fluoreto 0,06

Magnésio 0,27 continental

Sódio 0,24 continental

Potiíssio 0,49 continentaV marinho

Cálcio 1,69 continental

oH (mëdia anual) 6,0 continental/ marinho

A partir da tabela 4, observa-se que a água de chuva deste estudo é de

origem continental, não apresentando características de áreas poluídas ou áreas

continentais rurais (ver quadro 2).

A "hierarquia iônica" (cap. 4) apresentada entre os principais ions da água

de chuv4 enfaliza a origem continent¿l da âgn estudada, como é mostrado a

seguir.
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Hierarquia iônica (Berner & Berner. 1987):

cf : Na* t Mg'* > K* > Ca2* > SOo2- > NOt-: NH¿*

(marinho) (continenøl)

Hierarquia iônica (água de chuva estudada):

Cátions: Ca2* > K* >Mg2* > Na*

Ânions: So¿2- > No¡- > Cl -

É importante ressaltar que uma interpretação mais detalhada, indicando as

possíveis fontes de emissão do sulfato e nitrato, é extremamente dificil, uma vez

que diversos fatores apresentam-se atuantes na atmosfera, como direção e

intensidade do vento, tipo de formação do evento da chuva, entre outros.
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rO. CONGLUSÕES

Um grande número de trabalhos tem mostrado a importância do estudo da

água de chuva, identificando, assim, o fenômeno da chuva ácida.

A presente dissertação insere-se numa linha ampla sobre o estudo da íryaa

de chuva, mais especificamente sobre as questões relacionadas ao problema da

acidez na água de chuva.

Através do estudo bibliográfico apresentado neste trabalho, foi possivel

esclarecer as questões vitais sobre o fenômeno da chuva ácida, como fontes de

emissão, locais propicios para a sua oconência, danos ao meio ambiente,

métodos de controle, entre outros.

Para a caracterização da água de chuva é necessário uma aplicação

sistemática de amostragem, através de uma coletor (manual ou automático), da

qual deve-se optar por uma das diversas metodologias existentes.

Para este trabalho, foi confeccionado um coletor manual, o qual

apresentou-se eficiente para a finalidade desta pesquisa. Apesar do aparelho não

apresentar problemas quanto a rachaduras, mudança de coloração ou

ressecamento, duas observações devem ser apontadas para a melhoria do mesmo:

l) utilização de um aparelho escuro (coletor, mangueira e funil) evitando a

entrada de luz solar, a qual pode propiciar o desenvolvimento de material

biológico;

2) confecção de um artificio que não permita a enfrada e saída de ar do coletor, a

qual pode modificar os parâmetros fisico-químicos da água coletada.

É importante ressaltar a importância da localizaçâo do coletor, o qual deve

pennanecer longe da interferência de vegetação (arvores de copas altas) durante a

chuva ou ação direta do homem, além da facilidade de armazenamento e coleta

da âgn captada.
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A metodologia escolhida para este estudo foi a obtenção de medidas

integradas da água de chuva, sem separação de deposição seca e úmida. A água

foi coletada a cada duas semanas obtendo-se, então, os parâmetros fisico-

químicos para futura interpretação.

A pluviosidade obtida durante este estudo foi de 1.236,73 mm/ano,

caracterizada por verão chuvoso e invemo seco.

Através do pH não foi possivel caracteriza¡ acidez na água de chuva

esfudada, uma vez que o mesmo apresentou-se com média 6,0. Porém, isto não

significa que o ar atmosférico esteja sem impurezas, uma vez que o pH é apenas

um dos elementos utilizados na caructelização da água de chuva. A análise

química nos proporciona uma visão dos outros elementos presentes e, com eles, a

possibilidade de estimarmos a qualidade da água e sua origem.

Foi possível observar uma relação oposta entre a precipitação e o pH, ou

seja, valores de pH apresentaram-se elevados em períodos pouco chuvosos,

diminuindo em períodos chuvosos; o mesmo fato pôde ser observado entre a

pluviosidade e a condutividade elénica (CE).

O pH e a CE apresentaram comportamento semelhante, com aumento em

período mais chuvoso, indicando a presença de outras espécies iônicas que não

ácidos fortes. Os dois parâmetros apresentaram boa correlação enûe si (É =
0,78).

A partir da análise qulmica da âgua de chuva, observa-se que a mesma é

de origem continental, não apresentando caracteríiticas de áreas poluídas ou

iireas continentais rurais.

É, importante ressaltar que uma interpretação mais detalhada, indicando as

possíveis fontes de emissão do sulfato e nitrato, é extremamente dificil, uma vez

que existe uma grande número de fatores atuantes na atmosfera, como direção e

intensidade do vento, tipo de formação do evento da chuva, entre outros. Não
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devem ser descart¿dos todos os aspectos da região, como clima, urbanização,

industrial izaçâo, entre outros.

Os resultados obtidos com nosso amostrador apresentaram-se diferentes de

diversos autores, como Fomaro (1991) e Sziksay et al. (1990), demonstrando que

a metodologia utilizada na amostragem não foi padronizada para todos.

Sugerimos, então, para maior confiabilidade de resultados futuros, a

homogeneização do sistema de coleta (aparelhos, períodos, entre outros) que

possam ser facilmente reproduzidos em outras pesquisas do gênero.
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