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Introdução 

Com o aumento da urbanização, a queima de 

combustíveis fósseis libera poluentes como NOx e 

SO2, criando uma atmosfera peculiar
1
 que levanta 

questões quanto aos efeitos ao ecossistema onde 

serão depositados por via seca e/ou úmida. A 

composição química da atmosfera pode ser 

determinada pela busca de componentes nas águas 

das chuvas, devido à sua incorporação nas 

gotículas de água formadoras das nuvens ou ainda 

pelo arraste por essas gotas durante a sua queda
2
. 

A área de estudo, o campus da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), é o maior fragmento 

verde urbano do país, com cerca de 6,7 milhões 

Km
2
, e está próximo de fontes potenciais de 

emissão atmosférica. Neste trabalho determinou-se, 

na água da chuva, o pH, a concentração dos íons 

NH4
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+
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, Cl

-
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-
, NO3
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e dos metais Cr, Pb, Ni, Fe, Zn e Cu. 

Resultados e Discussão 

As amostras de água de chuva foram coletadas 

manualmente, em ambiente aberto e sem cobertura 

vegetal, com o auxílio de um coletor adaptado de 

polipropileno. Durante o período de março de 2012 

a janeiro de 2013, 18 amostras foram coletadas, 

filtradas a vácuo com filtro de celulose de 0,45 µm e 

congeladas até o momento das análises de íons e 

metais. Todas as considerações foram baseadas na 

média ponderada pelo volume (MPV), anulando 

qualquer influência nos dados proveniente da 

diferença de volume entre as amostras.   

A medida de pH foi realizada imediatamente após a 

coleta em pHmetro digital (Ag/AgCl), devidamente 

calibrado antes de cada análise. Os íons foram 

analisados por cromatografia iônica com detector 

condutimétrico e os metais-traço por espectrometria 

de absorção atômica com atomizador eletrotérmico. 

Soluções padrões certificadas foram utilizadas para 

construção das curvas analíticas das espécies 

estudadas. 

Para o pH obteve-se MPV de 4,96, caracterizando a 

presença de chuvas levemente ácidas na região. Os 

íons majoritários foram NO3
-
, NH4

+
 e Ca

2+
 (29,83, 

16,86 e 11,02, respectivamente). Para os metais, a 

ordem decrescente de concentração foi Cu > Zn > 

Fe > Ni > Cr > Pb. Em grande parte das amostras, 

os valores encontrados de Ni, Cr e Pb, estavam 

abaixo do limite de detecção do aparelho (5 µg/L). 

Este trabalho ainda está em andamento, e espera-

se a obtenção de mais dados, para melhor inferir 

sobre a composição química da chuva e a qualidade 

do ar da cidade de Manaus. 

Conclusões 

A abundância de NO3
-
, NH4

+
, Cu e Zn foi 

relacionada a fontes antropogênicas presentes na 

região, como: queima de carvão e de combustíveis 

fósseis e lixo doméstico. O que demonstra como o 

homem pode modificar o meio em que vive.  
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