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Resumo 

Pode-se dizer que a poluição atmosférica está cada vez mais presente nos dias 

atuais, gerando vários afeitos, dentre esses as chuvas ácidas, com o objetivo 

de analisar águas pluviais em busca de alta poluição. Esta ocasiona muitos 

problemas, entre eles a chuva ácida, caracterizada por seu pH inferior a 5,6, 

causada por acúmulos de gases na atmosfera. Fazendo-se necessária 

investigar por meio de análises a precipitação atmosférica, para determinar se 

há nível de poluição preocupante na região. 

Palavras-chave: Poluição atmosférica; Chuva ácida; análise. 

Abstract  

It can be said that air pollution is increasingly present in the present day, 

generating several affected, among them acid rain, with the purpose of 

analyzing stormwater in search of high pollution. This causes many problems, 

including acid rain, characterized by its pH lower than 5.6, caused by gas 

accumulation in the atmosphere. Doing-if necessary investigate through 

atmospheric precipitation analyses, to determine whether there is a level of 

concern in the region. 
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Introdução  

Pode-se dizer que a poluição atmosférica está cada vez mais presente nos dias 

atuais, além de estar agindo cada vez de forma mais nociva à saúde. 



Considera-se que a poluição do ar por intervenção humana começou durante a 

Revolução Industrial, onde começaram a ser usados matérias como carvão 

mineral como combustíveis para o funcionamento das maquinas, descartando 

inúmeros poluentes na atmosfera (BRAGA, 2001). Segundo pesquisas, a  cada 

ano, os países industrializados geram milhões de toneladas de contaminantes 

sendo os  mais comuns e amplamente dispersos são o monóxido de carbono, 

o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, o dióxido de carbono ou as 

partículas em suspensão (INFOESCOLA). De acordo com UOL EDUCAÇÃO, 

os efeitos da poluição atmosférica são diversos, desde danos à saúde a danos 

econômicos, como por exemplo corrosão de materiais como metais e estatuas 

pela chuva ácida, como também danos à saúde, direta ou indiretamente. 

A chuva ácida é uma das consequências desencadeadas pela poluição da 

atmosférica, sendo caracterizada pela dissolução de ácidos como monóxido de 

carbono, dióxidos de enxofre, entre outros que alteram do pH da água 

precipitada (TODA BIOLOGIA). A chuva em seu estado normal de equilíbrio 

com os gases já é ácida com um pH médio em torno de 5,6, porém para ser 

caracterizada como chuva ácida seu pH tem de ser inferior de 5,6 (FORNARO, 

2006).  

A acidez das chuvas pode ter seu pH variado devido a inúmeros motivos como 

ciclo do enxofre e nitrogênio, além das emissões naturais ou artificiais de gases 

atmosféricos que podem ser irregulares. Entretanto, somente a análise do pH 

da agua da chuva pode não ser suficiente para determinação do nível de 

poluição da água pluvial. (FORNARO, 2006) 

 

Referenciais teórico-metodológicos  

A precipitação atmosférica será coletada com base no citado por Parron, 

Lucília, el.al, com base em (GALLOWAY; LIKENS, 1978) que consiste em um 

pluviômetro, equipamento coletor que consiste de um funil acoplado a garrafas 

de polipropileno. No funil é colocado filtro de acetato de celulose 0,45 µm para 

retenção de sólidos. O coletor é acoplado a um poste de, no mínimo, 2 m 

http://www.infoescola.com/quimica/monoxido-de-carbono/
http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/dioxido-de-enxofre/
http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/nitrogenio/


acima do chão para evitar contaminação por poeira. A água escoa para dentro 

do funil e atravessa um tubo, depositando-se na garrafa. 

Dentre os itens que serão analisados estão: pH; alcalinidade total; oxigênio 

dissolvido; condutividade elétrica; sólidos totais dissolvidos; turbidez; carbono 

orgânico dissolvido; dureza total; salidade; cloreto, baseado no descrito por 

(Parron, 2011). 

Será feito coleta das amostras em duas cidades, sendo estas Arapongas e 

Apucarana. Os resultados serão comparados entre as duas cidades e será feito 

relação entre os resultados encontrados e os tipos de atividades industriais de 

cada cidade. Além disso será levada em consideração a possibilidade de os 

resultados sofrerem alterações devido a gases atmosféricos oriundos de outras 

regiões. 

Conclusão  

Com base nos resultados que serão obtidos se poderá classificar as chuvas 

analisadas como acidas ou básicas, desta forma será evidenciado se há nível 

de poluição atmosférica preocupante na região, o que poderá ocasionar 

impactos em vários aspectos, entre eles sociais e econômicos. 
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