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Resumo: 
 
O lançamento de poluentes na atmosfera é um grande problema que a sociedade pós-

industrial tem enfrentado, principalmente, nas grandes metrópoles e tem provocado danos 
ao ambiente e a qualidade de vida da população (PARK, 1987).  

Por esse motivo, verificar a qualidade da água da chuva na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro (RMRJ), sob a ótica da Climatologia Geográfica, a partir da poluição 
atmosférica causada por meios antrópicos e naturais, justificam o aprofundamento no 
assunto. 

Este trabalho visa contribuir com o aporte analítico baseado no potencial 
hidrogeniônico (pH) e no volume da água precipitado correlacionado com perfis verticais 
da atmosfera local e modelos regionais de emissão de monóxido de carbono (CO) 
objetivando ampliar os conhecimentos sobre qualidade da chuva precipitada e seus efeitos. 
Quanto ao aporte metodológico, foram utilizadas bases adaptadas de trabalhos como: 
Castro (1993) para São Paulo, De Mello (2001) e De Souza (2006) para o Rio de Janeiro 
para apontar resultados na presente área de estudo.  

Resultados indicam para uma qualidade da água no geral satisfatória na cidade 
durante o período pesquisado com diferenciação em espaço e tempo. 

 
Abstract: 
 
The occurrence of atmospheric pollutant is an increase problem in a post-modern 

society, principally in metropolis. It causes environmental damages and decreases life’s 
quality of population. (PARK, 1987).  

By this way, verifying the quality of rainwater fall into Metropolitan Region of Rio de 
Janeiro (MRRJ), under Climatology path, from pollutant atmospheric caused by naturals 
and anthropogenic processes, justify this study.   

This paper contributes to know more about rainwater based in hidrogenionic potential 
(pH) and in water volume precipitated, make relations with radiossondas and regional 
models of carbon monoxide emission (CO) to increase knowledge about rainwater quality 
and its effects. Methodologically, the authors adapted ways from others, like Castro in Sao 
Paulo (1993), Mello (2001) and Souza (2006) in Rio de Janeiro, to show datas from this 
area.  

Results point to satisfactory quality of rainwater during the period of research, but it 
also presents small differences in spatial and time of sampling. 



Localização da Área de Estudo: 
 
O Estado do Rio de Janeiro, onde se localiza a segunda maior Região Metropolitana 

do país – a do Rio de Janeiro, está situado na região sudeste do Brasil e suas divisas são 
com os estados de São Paulo ao Sul, Minas Gerais a oeste, Espírito Santo a Norte e o 
Oceano Atlântico a leste. Fatores geográficos do clima como a posição do sítio urbano em 
relação ao mar e as correntes de circulação atmosférica fomentam uma contrapartida do 
relevo complexo para a concentração/dispersão de poluentes. 

Os pontos de recolhimento da água da chuva na região metropolitana do Rio de 
Janeiro abrangeram os município de São João de Meriti e Rio de Janeiro, esses nos bairros 
de: Irajá, Penha, Cidade Universitária, Água Santa, Rio Comprido e Vila Isabel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. 
 
 
Materiais e Métodos: 
 
A coleta da água da chuva para a realização do estudo foi feito com sete pluviômetros 

espalhados pela zona metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, no período de 14 de Junho 
a 31 de Agosto de 2008. O recolhimento do material ocorreu com o uso de recipientes 
limpos, armazenados em geladeira para conservação e seu pH aferido em, no máximo 24 
horas, com o uso do peagâmetro Analyser modelo pH 300. 

Segundo Galloway e Likens, as amostras de água de chuva preservadas à 25°C 
durante 7 meses tanto na presença quanto na ausência de luz não apresentam alterações nas 
concentrações dos íons majoritários (1978, apud De Souza et al, 2006). Em outro estudo 
Karlson et al. mostram que as amostras de deposição total não filtradas e armazenadas em 
refrigerador (o caso desse estudo) à 4°C, as concentrações dos íons principais se 
mantiveram inalteradas por 7 semanas ao passo que pH, condutividade e NH4

+ se 
mantiveram estáveis nos 6-7 primeiros dias que se seguiram à coleta (2000, apud De Souza 
et al., 2006). 

Após essa etapa, catalogou-se o pH em Ácido, Normal ou Alcalino e, 
simultaneamente, em fase de gabinete, foram levantadas cartas sinóticas sobre o evento 



chuvoso, sendo: todas do dia anterior a chuva, durante o evento chuvoso e após a 
dissipação da frente. Contando que na época do ano todos os eventos foram causados por 
aproximação de frentes frias polares.  

Gráficos de radiossondas também foram recolhidos, para obter informações sobre o 
corte vertical da atmosfera, como inversões térmicas, por exemplo. E seguiu-se também a 
mesma metodologia usada nas cartas sinóticas e de radiossondas com o modelo CATT-
BRAMS de monóxido de carbono (CO), nessa, com intuito de conhecer a quantidade desse 
poluente na atmosfera e perceber a potencialidade para ocorrência de chuva ácida, uma vez 
que o gás CO é um dos responsáveis pela formação de chuva ácida.  

Depois do levantamento de dados de laboratório e de gabinete, sintetizou-se os 
resultados em experimentos estatísticos, através do BOX PLOT, tabela de freqüência e 
gráfico de tendência geral das amostras. 

Analisar de forma espaço-temporal também foi uma das preocupações dos autores, e 
para isso, foi utilizado o software SURFER 8.0, para a representação no espaço e no tempo 
da quantidade de chuva e o pH da própria, em seu respectivo evento e local de coleta, 
usando-se de interpolação entre os pontos. 

 
Resultados e Discussão: 
 
Os diagramas abaixo fornecem dados interpolados das 23 amostras coletadas e seus 

respectivos pH e volume pluviométrico. Eles sintetizam, esquematicamente, em tempo e 
espaço, tais dados recolhidos tanto em laboratório como em campo.  

Esse diagrama consegue mostrar visualmente também alguns dados recolhidos em 
campo, que serão analisados adiante, como: Faixa de pH da chuva concentrada entre 6,0 e 
7,0, pequena ocorrência de chuva acidificada, essa registrado em tons de vermelho e a 
mancha verde, indica alcalinização da precipitação em certos pontos da RMRJ.  

Quanto a distribuição da água da chuva, podemos notar que no período de análise não 
ocorreram grandes quantidades de precipitação, os maiores índices foram registrados em 
poucos lugares, com no máximo 17mm. Ocorreu heterogeneidade dos níveis com relação 
ao tempo e, simultaneamente, homogeneidade com relação ao espaço, significando uma 
regularidade da quantidade de água da chuva por evento chuvoso na área de estudo, e 
períodos de estiagem no auge do inverno (entre 4/07 e 05/08/08). 

Essa distribuição, de quantidade e localização da chuva, permite visualizar um ritmo 
na sucessão de tipos de tempo, que associado com outros instrumentos, reforçam a teoria 
proposta por Monteiro (1978) e os estudos de Brandão (1996) para o ritmo climático na 
cidade do Rio de Janeiro.  

 
 



 
Figura 2: Diagrama de distribuição do pH e quantidade de chuva elaborado no SURFER 8.0.  
 
O diagrama se mostra importante para o estudo, pois a quantidade volumétrica de 

chuva e o índice de pH podem ser expressos no tempo e no espaço, reforçando o uso da 
Concentração Média Volumétrica (CMV), estabelecendo uma associação indireta entre os 
valores por meio de uma correção a partir de uma fórmula matemática, explicitada abaixo, 
para encadear as variáveis pH com volume de chuva.  
 
 
 
Fórmula CMV ou MPV:  

 
 

A não utilização dos cálculos da CMV, acarreta 
erros na obtenção das médias das concentrações de 
íons (nitrato, sulfato ou qualquer outro composto 
analisado), pH ou condutividade elétrica [...] No caso 
do cálculo de pH, primeiro converte-se o valor do pH 
para o seu valor em concentração de íons de 
Hidrogênio, pondera-se a média volumétrica em H+ e 
o resultado final da CMV de H+ é novamente 
convertido para o valor em unidade de pH. 
(MARQUES, 2006, pp. 44 e 45) 

 
A seguir apresenta-se uma tabela com valores estatísticos relacionadas às amostras: 
 



Dados Estatísticos Obtidos a Partir da Análise em Gabinete do pH 
MA MPV ou CMV Md Mo Distribuição t-student (µ, 95%) Mín. Máx.

6,49 6,27 6,65 6,67 
(3x) (±6,16<µ<6,82) 4,12 7,67

n = 23 amostras. Coef. de variação = 11,75%. 
Tabela 1: Dados estatísticos obtidos a partir da análise em gabinete do pH 
 
 

Tendência Geral

35%
56%

9% Ácido
Normal
Alcalino

 
 
 
 
 
Gráfico 1 e Tabela 2: Tendência geral e freqüência dos valores de pH. 
 
Foram adotados parâmetros seguindo diversos autores sobre o assunto para a 

definição de qualidade em torno do pH, entre as faixas ótimas de 5,6 a 7,0 dado que o 
índice de 5,6 expressa a chuva considerada neutra, e o 7,0 indica a substância neutra ideal 
dentro da faixa de oscilação de pH (GALLOWAY et al., 1978, PARK 1987, 
WELLBAUM, 1990,  CASTRO, 1993, ROOS, 1998, DE MELLO, 2001, GOLDEMBERG 
& VILLANUEVA, 2003, DE SOUZA, 2006, ALMEIDA, 2006, MARQUES, 2006). A 
água da chuva possui uma característica naturalmente acidificada, por conta dos ciclos 
biogeoquímicos de elementos como o Nitrogênio, Enxofre e Carbono, que geram 
substâncias como o Amônio (NH4

+) e Ácido Carbônico (H2CO3) que são os mais comuns, 
além dos íons de SO4

2- e NO3
-, por isso a faixa de “neutralidade” decresce para valores 

próximos a 5,6. (GALLOWAY et al., 1978 GOLDEMBERG & VILLANUEVA, 2003). 
Devido a esse processo de acidificação natural, faixas mais restritivas foram adotadas 

tanto para o sentido da acidificação (abaixo de 5,6 foi considerado ácido) quanto para o 
sentido da alcalinização (acima de 6,5 foi considerado alcalino), com os resultados obtidos 
pelas amostras coletadas para o presente trabalho. Isso se justifica pela MPV (média 
ponderada volumétrica) que aponta índice de 6,27, oferecendo um número limiar de 
neutralidade e assim se estabelece as faixas de tendência (vide tabela de freqüência). 

No caso de cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro, há numerosos  apontamentos 
científicos que justificam os resultados do pH dado a tendência de neutralização da acidez 
das chuvas pelo spray marinho, devido ao sítio urbano sofrer influência pela maresia e 
salinidade em suspensão na atmosfera local (CAMPOS et al.,1998, DE MELLO, 2001, DE 
SOUZA, 2006)  

No entanto deve-se evitar atribuir todos os efeitos de neutralização da água da chuva 
pelos sais marinhos, uma vez que Marques (2006) apontou um estudo em área continental 
(noroeste da Índia) que sugeria uma exceção desse efeito: 

Tabela de Freqüência 
pH Freqüência Tendência Freqüência 

Geral 
4,0 a 4,5 1 

Ácido 2 4,6 a 5,0 0 
5,1 a 5,5 1 
5,6 a 6,0 2 Normal 8 
6,1 a 6,5 6 
6,6 a 7,0 6 

Alcalino 13 7,1 a 7,5 6 
7,6 a 8,0 1 



 
 “A acidez da água da chuva é neutralizada em 

sua maior parte pelo cálcio (Ca+2) visto que o amônio 
(NH+

4) neutraliza menos e o magnésio (Mg+2) 
neutraliza de maneira insignificante. Para a variação 
da composição iônica das chuvas, pode-se verificar 
que a poeira do solo contribui com aproximadamente 
50%, as atividades antropogênicas e os sais marinhos 
contribuem com cerca de 25% cada” (MARQUES, 
2006, pp. 17) 

 
Tanto a média aritmética (MA) quanto a CMV estão dentro da faixa dita NORMAL 

considerada no gráfico de tendência, ratificando qualidade satisfatória da pluviosidade na 
RMRJ durante o período pesquisado, tendo em vista a restritividade das faixas de pH do 
presente estudo. No entanto, o menor valor de pH registrado (4,12) claramente sugere 
interferência antrópica se considerarmos o valor 5,0 como o limite inferior de pH das águas 
de chuva acidificadas por substâncias originárias de processos naturais, conforme apontado 
por Galloway et al.(1982). 

O valor de pH da moda (Mo) que foi de 6,67, foi o único que se repetiu dentre as 23 
amostras e por três vezes, sendo produto de uma mesma frente visto pelas cartas sinóticas – 
entre os dias 21 e 26/06/08 – porém todos em pontos de coleta distintos. O volume de 
pluviosidade apesar de baixo aumentou progressivamente de um evento para o outro sem 
alterar o pH anteriormente referido.  

Com o perfil vertical atmosférico local da radiossonda, foi identificado para a situação 
de moda, uma inversão térmica significativa no evento chuvoso do dia 24/06/08 e tanto 
nesse mesmo dia como no seguinte, apresentou turbulência eólica na superfície (até 700 
hPa).  

Já o modelo CATT-BRAMS durante o evento de moda (dias 21 a 26/06/08) esteve 
com índices preponderantes entre 100 a 500 ppb, e o núcleo maior de concentração de 
poluentes não estava na core-área da região metropolitana, tendendo a ir para baixada 
fluminense, essa constatação é reforçada pela FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia 
do Meio Ambiente) no seu relatório de qualidade do ar do Estado do Rio de Janeiro, onde 
se mostram os gráficos (abaixo) para os municípios de: Nova Iguaçu, São João de Meriti, 
São Gonçalo, Nilópolis e Seropédica e seu referencial padrão sugerido pela OMS 
(Organização Mundial de Saúde) e estudo feito por Gregório (2008). 

 

 
Gráfico 2: Média anual de partículas inaláveis em 2007. Fonte: Relatório Qualidade do Ar 

2007/FEEMA. 



 
Gráfico 3: Média anual de partículas inaláveis em 2006. Fonte: Relatório Qualidade do Ar 

2006/FEEMA. 
 

 
Gráfico 4: Evolução média anual de partículas inaláveis. Fonte: Relatório de Qualidade do Ar 

2007/FEEMA. 
 
O índice de moda (6,67) para ter se repetido por três vezes durante uma mesma 

atuação frontal pode ter demandado de uma condição especial onde, correntes e outras 
propriedades específicas carregam algumas substâncias, como gases e outras partículas que 
estabilizaram o pH da água da chuva. 

Quanto ao valor máximo (7,67) e sua diferença entre o mínimo pode ser associado 
com a diversidade de fontes poluidoras atuantes durante o sistema. (DE MELLO, 2006). E 
como a mediana (Md) foi de 6,65, estas amostras apontam condições ambientais para 
tendências à alcalinização da chuva.  

 



 
Gráfico 5: Box plot dos valores e limites de pH. 
 
Durante o período de estudo ocorreram dois períodos de estiagem com ocorrência de 

deposição seca, o mais significativo se deu durante os dias 04/07 a 04/08/08. De acordo 
com a teoria proposta por Monteiro (1976) sobre o ritmo climático, a cidade do Rio de 
Janeiro está sujeita a certos períodos de estiagem pela atuação mais freqüente de massas de 
ar polar. Estas provocam queda de temperatura e ausência de chuva, sendo somente 
contornada com a chegada de uma frente fria, a qual provoca precipitação, situação comum 
no inverno carioca e esperado pela ciclicidade da atuação das frentes frias.  

Foi constatado durante os meses de pesquisa uma predominância de chegadas de 
frente a cada sete dias (fins de semana), reforçando a teoria proposta por Monteiro, 
comprovada pelas cartas sinóticas e datas de recolhimento de amostras.   

A radiossonda mostra que na ocasião do evento mais ácido (dias 03-04/Jul/08), com 
altos índices de CO, aconteceu uma inversão térmica que impediu a dispersão dos gases e 
possivelmente contribuiu para a acidez da chuva. No caso mais alcalino (dias 04-
05/Ago/08), repetiram-se as mesmas situações de frente fria, porém o dia da semana 
(Segunda e Terça) não permitiu a acumulação de poluentes e segundo a radiossonda, não 
houve inversão térmica. 

A Ilha do Fundão é o campus principal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
está localizada nas margens das três vias expressas mais movimentadas da cidade (Linha 
Vermelha, Linha Amarela e Avenida Brasil), foi o local que aferiu os menores índices de 
pH dentre todas as 23 amostras - 4,12 e 5,35 -, que pelos usos específicos oferecem grande 
circulação de veículos e pessoas nos dias úteis, com seu pico de tráfego na sexta-feira e 
esvaziamento durante o fim de semana. Isso acarreta um aumento dos índices de poluição 
local, concentrando poluentes e com potencial de modificar o pH da chuva quando 
precipitada. Por esse motivo, na sexta feira e fim de semana, foram os dias de chuvas com 
valores mais anormais, segundo as faixas definidas.  

Para destacar a relação de pH segundo os dias da semana, elaborou-se o seguinte 
esquema: 

 
Índice de Normalidade: NORMAL (N); melhor que ALCALINO (Al); melhor que 

ÁCIDO (Ac). (N;Al;Ac) – O número representado entre parênteses pertence ao seu 
respectivo índice segundo a sua posição dentro dele.  

Dias da Semana (segundo os dias de coleta) ordenados em normalidade de pH 
seguindo os critérios acima: 

 



  Quarta-feira > Segunda-feira > Terça-feira > Quinta-feira > Sexta-feira 
      (3;3;1)       (3;2;1)        (1;2;0)          (1;4;0)      (0;2;1) 
 
Para esclarecer todas as associações de dados e informações de maneira holística, 

confeccionou-se pranchas para exemplificar as especificidades das situações extremas – 
chuvas ácidas e alcalinas, e uma situação aleatória de chuva considerada dentro da faixa 
normal – para mostrar a situação sinótica, índice de CO na atmosfera pelo modelo CATT-
BRAMS e corte vertical da atmosfera pela radiossonda. 

 

 

 
Pranchas 1,2 e 3: Cartas sinóticas, radiossondas e modelo CATT-BRAMS agrupados segundo faixas e 

valores de pH. 
 
Considerações Finais: 
 
A localização do terreno é um fator importante para a qualidade da água da chuva, a 

dinâmica urbana se apresentou importante, assim como o tempo e número de fontes 
poluidoras são indispensáveis para a análise ambiental da qualidade da precipitação.   

A RMRJ não apresenta quadro preocupante de chuva ácida, com apenas 2 ocorrências 
no período, no entanto a mancha de poluição de CO é a segunda maior entre o sul e sudeste 
do país. Historicamente, conforme aponta o relatório oficial da FEEMA (2007) o índice de 
poluição vem caindo, mas ainda assim em algumas ocasiões passam do limiar recomendado 
pela OMS.  

As datas de coleta e de eventos de chuva reforçam o ritmo climático atribuído por 
Monteiro (1978) e ratificado por Brandão (1996) para a cidade, onde elas no período de 
outono e inverno ocorreram predominantemente por frentes frias, que nesse caso se deu nos 
fins de semana.  



Apesar de não ter sido feita análise química dos elementos presentes nas alíquotas e a 
condutividade elétrica a quantidade de precipitação não interferiu de maneira direta sobre 
os valores do pH. 
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