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Introdução 

A chuva “natural”, não poluída, é levemente ácida, 
com um pH em torno de 5,6. Isso ocorre devido a 
presença de CO2 na atmosfera, que ao reagir com a 
água origina um ácido fraco (H2CO3). A presença de 
contaminantes na atmosfera, pode intensificar a 
acidez da precipitação.

1
 A atividade industrial é um 

dos fatores que contribuem para a emissão de 
poluentes primários, que podem afetar diretamente 
o pH da chuva. O foco deste estudo é o município 
de Duque de Caxias localizado na região 
metropolitana do Rio de Janeiro com 855.048 hab., 
460 Km² divididos em quatro distritos.

2
 Por ser uma 

cidade com forte atividade industrial, principalmente 
no setor petroquímico, analisaram-se impactos que 
as indústrias causam ao clima da região.  O objetivo 
do presente trabalho foi analisar o pH e a 
condutividade elétrica das águas das chuvas em 
cinco pontos espalhados pelos quatro distritos do 
município com o intuito de verificar a ocorrência de 
chuva ácida. 

Resultados e Discussão 

Para coletar as amostras foram confeccionados 
coletores de material alternativo colocados nos 
pontos evidenciados pelo mapa abaixo. 

 
Figura 1.  Mapa de Duque de Caxias adaptado com 
os pontos de coleta. (Fonte:Lab-Gis-PUC-Rio; 2009.3) 

Foram coletadas ao todo 19 amostras no período 

entre 30/11/12 e 24/01/13. Nessas foram analisados 

o pH, que é uma medida da intensidade do caráter 

ácido de uma solução e é dado pela atividade do 

íon hidrogênio (H+), e também a condutividade 

elétrica, que é uma medida da habilidade de uma 

solução aquosa de conduzir uma corrente elétrica 

devido à presença de íons.
4 

Para realizar as 

medições foram utilizados um pHmetro modelo 

MpA-210 versão 7.1 e um condutivímetro modelo 

MCD-2000. Os resultados obtidos estão 

explicitados na tabela 1. 

 
Tabela 1. Resultado das análises 

Na tabela 1 foram observadas pequenas alterações nos 
valores de pH e de condutividade nos quatro distritos 
estudados. Tais variações podem ter ocorrido devido às 
atividades intensas de veículos automotores e industriais 
na área urbana do município. Utilizou-se um programa 
estatístico5 para a análise de variância (ANOVA) do pH e 
condutividade das águas das chuvas das regiões de 
coleta. Foi verificado que não houve diferença 
significativa (p>0,05) entre as médias de pH e de 
condutividade nessas regiões. 

Conclusões 

Os valores encontrados nas águas das chuvas nas 

diferentes regiões de coleta, dentro do período 

estudado não indicaram a presença de uma acidez 

fora do normal, ou seja, não foi detectada a 

presença de chuva ácida. Como as amostras foram 

coletadas em um curto período de tempo chuvoso, 

outras coletas serão realizadas ao longo do ano 

para monitoração da qualidade das águas de 

chuva. 
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