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POLUIÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA URBANA 
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RESUMO – A cidade de Assunção e seus arredores experimentaram um rápido crescimento e 

desenvolvimento urbano e industrial nos últimos anos, o que provocou um aumento nas emissões de 

gases na atmosfera e a degradação de seus cursos d'água. Este trabalho surgiu com o objetivo de 

explicar a presença de metais pesados em córregos urbanos, através da avaliação das concentrações 

de chumbo, manganês, cobre, zinco e cádmio nas águas pluviais coletadas na área. Um coletor de 

águas pluviais foi instalado no Campus da Universidade Nacional de Assunção, retirando as amostras 

mensalmente e as mesmas foram analisadas por Espectrometria de Absorção Atômica com forno de 

grafite. Os resultados indicaram que o zinco foi o metal mais abundante e que a concentração de 

chumbo está associada aos maiores volumes de chuva registrados na área. Os demais metais 

analisados estão associados entre si, porém a variável relacionada a eles não foi determinada neste 

estudo. Vale ressaltar que o Campus está localizado entre duas vias com alto tráfego de veículos, o 

que poderia gerar a presença desses poluentes na atmosfera, uma vez que esses elementos são 

componentes comuns de automóveis, combustíveis e resíduos industriais e domésticos. 

 

ABSTRACT– The city of Asunción and its surrounding areas have experienced rapid urban and 

industrial growth and development in recent years, which has led to an increase in gaseous emissions 

into the atmosphere and the degradation of its watercourses. This work emerged with the aim of 

explaining the presence of heavy metals in urban streams through the evaluation of concentration of 

lead, manganese, copper, zinc and cadmium in rainwater collected in these areas. A rainwater 

collector was on the Campus of the National University of Asunción installed, taking samples 

monthly and analyzing them by Atomic Absorption Spectrometry with a graphite furnace. The results 

indicated that zinc was the most abundant metal, and that the concentration of lead is associated with 

the highest volumes of rainfall recorded. The other metals show an association with each other, 

however the variable related to them has not been determined in this study. It is worth mentioning 

that the Campus are located between two roads with high vehicular traffic, which could generate the 

presence of these pollutants in the atmosphere, since these elements are common components of 

automobiles, fuels and industrial and domestic waste. 
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INTRODUÇÃO - O estudo da composição química e isotópica das águas pluviais e da sua 

distribuição espaço-temporal constitui uma parte importante do estudo do ciclo hidrológico e do seu 

impacto ambiental (P. ex. inundações, chuvas ácidas, corrosão, etc.). A sua importância é 

demarcada pelo facto de a precipitação atmosférica ser a principal fonte de alimentação das 

correntes de águas superficiais, a recarga das águas subterrâneas e a contribuição de sais solúveis para 

o solo (Rodríguez, R. et al. 2004). 

Nesse sentido, o interesse no estudo da composição química das águas pluviais tem se 

concentrado principalmente em áreas próximas ao tráfego intenso de veículos, áreas urbanas e 

atividades industriais que produzem emissões gasosas e particuladas significativas para a atmosfera, 

segundo Báez et al., 2007. Outras fontes que modificam a composição química da água da chuva 

estão relacionadas a fenômenos naturais, como material particulado transportado pelo vento de áreas 

áridas ou desérticas (Romero et al., 2017). 

A composição química da precipitação é o resultado de interações complexas e dinâmicas 

entre processos de formação de nuvens, processos microfísicos e uma série de reações químicas na 

atmosfera. No entanto, a concentração e origem da poeira em suspensão, bem como os componentes 

antropogênicos gasosos da atmosfera, têm grande influência na composição química da precipitação 

(Seinfeld e Pandis, 2016; Kotowski et al., 2020). 

Além disso, a água da chuva funciona como um importante sumidouro de matéria na forma de 

gases e partículas, incluindo metais traço na atmosfera e, portanto, desempenha um papel 

importante no controle das concentrações dessas espécies (Samara, 1992; Doria, 2016). 

O termo “metais traço” tem sido utilizado dentro da literatura na denominação de elementos 

com densidade superior a 5 mg cm-3 e número atômico maior que 20. Esses elementos podem vir a 

constituir uma fonte potencial para a poluição ambiental, pelo fato dos metais traço serem 

encontrados no ambiente em baixas concentrações, sendo denominados de “elementos 

potencialmente tóxicos”, devidos às propriedades prejudiciais que estes apresentam, tais como a 

bioacumulação (Santana, G.P., 2010 citado por Da Silva, 2011). 

A composição química da água da chuva é objeto de estudo em cidades com altos níveis de 

poluição (Báez e Belmont, 1987; De Mello, 2001; Báez et al., 2007; Romero et al., 2017). 
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A presença de metais pesados na atmosfera como Cu, Zn e Cd são comumente associados à 

queima de combustíveis fósseis e a diversos tipos de indústrias. Baez et al. (2007) também incluem 

Pb e Mn nestas atividades e destacam que o Cd é um elemento comum em componentes de veículos, 

pois é utilizado em ligas e baterias. 

No estudo realizado por Takeda et al. (2000), foi determinado que os elementos que constituem 

as partículas atmosféricas provenientes de fontes antrópicas são Cd, Cu, Pb, V e Zn e, por outro lado, 

Uchiyama et al. (2019) descobriram que Fe, Al e Zn foram responsáveis por >96% da concentração 

total de metais traço em todos os tipos de eventos de chuva e possivelmente foram derivados de 

partículas de poeira rodoviária. 

Devido ao exposto, considerando o rápido crescimento e desenvolvimento urbano, o aumento 

da frota de veículos na cidade de Assunção e seus arredores e que em nível nacional não há relatos 

suficientes de estudos de metais traço em águas pluviais, surge a necessidade de realizam este estudo, 

com o objetivo de explicar a presença desses poluentes em córregos urbanos e contribuir para o 

controle das emissões de gases na atmosfera. 

 

 
MATERIAIS E MÉTODOS - Esta pesquisa tem como área de estudo a área da Grande 

Assunção, uma vez que existe um coletor de águas pluviais localizado no Campus da UNA, na 

Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), San Lorenzo. Trata-se de um estudo não experimental (uma 

vez que as variáveis não são alteradas pelo pesquisador), com desenho de tendência longitudinal, 

uma vez que são analisadas as mudanças ao longo do tempo das variáveis e suas relações com a 

população geral (Hernández et al., 2014). As variáveis de estudo são a concentração de metais traço 

e o volume de água da chuva. O período de coleta da amostra foi de agosto de 2019 a maio de 2021 

O coletor é projetado para conter uma amostra da água da chuva que cai durante um mês, 

evitando sua evaporação (Figura 1). As amostras foram retiradas mensalmente, no primeiro dia de 

cada mês, anotando-se o volume de chuva acumulada. Eles foram colocados em garrafas plásticas de 

um litro e transportado para o laboratório do Centro Multidisciplinar de Pesquisas Tecnológicas 

(CEMIT), tomando alíquotas adequadas para a determinação de metais traço por espectrometria de 

absorção atômica em forno de grafite. 
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Figura 1. Coletor de água da chuva 

 

O equipamento utilizado para a análise foi o Espectrômetro de Absorção Atômica de Forno de 

Grafite Shimadzu AA-7000 (GFA-7000) com um corretor de fundo de fonte contínua que utiliza uma 

lâmpada de deutério. O comprimento de onda da lâmpada de cátodo oco de Pb foi de 283,3 nm e o 

de Cd foi de 228,8 nm. Para Zn foi 213,9nm, para Cu foi 324,8nm e para Mn foi 279,5nm (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Instrumento de medição: Espectrômetro de Absorção Atômica 

 

A solução padrão utilizada para as curvas de calibração foi a Solução IV multielementar 1000 

mg.L-1 Merck, diluída em ácido nítrico. A partir disso, foram feitas soluções de 2,0 a 20 µg L-1 de Pb, 

para Cd foi 0,4; a 2,0 µg L-1, no caso do zinco a faixa da curva de calibração foi de 0,4 a 10 µg L-1, a 

do Mn foi de 0,8 a 6,0 µg L-1 e finalmente, para o Cu foi de 2,0 a 18,0 µg L-1. 
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O limite inferior da curva foi considerado como o LOQ (Limit of Quantification), portanto, 

foram relatadas concentrações inferiores a estas, por exemplo: <2,00 µg L-1 para Pb, <0,400 µg L-1 

para CD, etc. 

A análise de componentes principais (ACP) foi utilizada para análise dos dados, que serve para 

identificar relações entre diferentes variáveis. Ao ter n observações de p variáveis, o PCA analisa se 

é possível representar adequadamente a informação fornecida com um número menor de variáveis, 

construídas como combinações lineares das originais (Peña, 2002). 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO - A Tabela 1 mostra os valores obtidos para as amostras 

analisadas na estação FCA. Os resultados indicaram que no mês de janeiro de 2021 foram detectados 

14,3 µg L-1 de chumbo, enquanto o cádmio foi detectado em oito amostras, com valor máximo de 

3,28 µg L-1 no mês de agosto de 2019 de Mn, Zn e Cu, observou-se que o zinco é o mais abundante, 

destacando-se que Zn e Cu foram detectados em todas as amostras, enquanto o Mn foi detectado em 

70% das amostras. As concentrações de Zn ficaram entre 7,06 e 224 µg L-1 e as de Cu entre 0,964 e 

5,74 µg L-1. 

Tabela 1. Resultados obtidos para medições de metais em águas pluviais. 
 

ESTAÇÃO Mês Pb (µg L-1) Cd (µg L-1) Mn (µg L-1) Zn(µg L-1) Cu (µg L-1) 

FCA ago-19 <2,00 3,28 13,8 194 5,33 

FCA oct-19 <2,00 2,68 <0,800 89,2 2,43 

FCA nov-19 <2,00 <0,400 <0,800 7,06 2,95 

FCA dic-19 <2,00 1,50 <0,800 26,6 2,05 

FCA ene-20 <2,00 <0,400 9,16 19,0 4,16 

FCA feb-20 <2,00 <0,400 5,09 179 2,07 

FCA mar-20 <2,00 1,13 2,56 7,90 1,80 

FCA abr-20 <2,00 0,855 24,4 35,7 2,98 

FCA may-20 <2,00 0,735 <0,800 107 2,00 

FCA jun-20 <2,00 0,665 <0,800 216 0,964 

FCA jul-20 <2,00 <0,400 1,69 112 2,13 

FCA ago-20 <2,00 <0,400 <0,800 34,7 2,53 

FCA oct-20 <2,00 <0,400 2,71 201 2,39 

FCA nov-20 <2,00 <0,400 0,803 187 1,92 

FCA dic-20 <2,00 <0,400 3,35 96,6 5,74 

FCA ene-21 14,3 <0,400 1,61 118 1,55 

FCA feb-21 <2,00 <0,400 37,9 171 4,68 

FCA mar-21 <2,00 <0,400 3,48 224 2,13 

FCA abr-21 <2,00 0,193 1,39 107 1,81 

FCA may-21 <2,00 <0,400 s/d s/d s/d 
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De acordo com esses resultados, observou-se que no caso da amostra em que o Pb foi detectado, 

ele coincidiu com o mês de máxima precipitação correspondente a janeiro de 2021, ao contrário do 

que ocorre com o Cd, cuja maior concentração ocorreu no período seco, de agosto a outubro de 2019. 

O valor obtido para chumbo é 10 vezes superior à média obtida por Kotowski (2020) que relatou 

uma média de 1,51 µg L-1; para o cádmio os valores são semelhantes, pois no trabalho citado foi 

relatada uma média de 0,502 µg L-1, sendo para este estudo a média de 0,552 µg L-1 de Cd. 

A Figura 3 mostra o gráfico de Análise de Componentes Principais (PCA) para a concentração 

dos diferentes metais estudados, onde se observa uma associação positiva entre os metais Cu, Mn e 

Cd. O Zn não apresenta associação com os demais metais. O volume de água da chuva foi incluído 

nesta análise, observando-se associação com a concentração de chumbo. A Figura 4 mostra o gráfico 

dos volumes de chuva observados no período de estudo. 

 

 

 

Figura 3. Análise de Componentes Principais: Concentração de metais e volume de água da chuva da estação 

FCA 
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Figura 4. Distribuição do volume de chuva acumulado no período de estudo 

 
 

De acordo com as investigações de Takeda et al. (2000) esses poluentes são classificados como 

constituintes de origem antrópica. Além disso, o trabalho citado considerou um período de estudo de 

três anos e não observou uma variação sazonal sistemática para esses elementos. Portanto, mais 

medições devem ser feitas para estabelecer relações com outras variáveis. 

A presença de chumbo na água da chuva está relacionada às emissões geradas principalmente 

pelo transporte. Atualmente, o chumbo tem sido removido de combustíveis, tintas, tubulações e 

soldas, entretanto, revestimentos e desgastes de pneus continuam sendo uma fonte significativa de 

chumbo na atmosfera e na água da chuva (Magyar et al., 2014). 

O cádmio é um contaminante que ocorre na atmosfera e na água da chuva devido à fumaça do 

tabaco, e também é usado para estabilizar o PVC, em fertilizantes e pesticidas em pequenas 

concentrações, na indústria siderúrgica, em plásticos e em baterias.  

O cobre é um metal amplamente utilizado nas indústrias de manufatura devido às suas 

propriedades altamente desejáveis, como durabilidade, ductilidade, maleabilidade e condutividade 

elétrica e térmica. 

O zinco é usado em muitas indústrias para revestir o ferro como inibidor de corrosão e para 

formar ligas como latão e bronze. Outras atividades que podem aumentar os níveis de zinco na 

atmosfera são provenientes da produção de aço, incineração de carvão e resíduos. 
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O manganês é encontrado nos subprodutos da combustão de escapamentos de carros ou 

caminhões e em siderúrgicas, e também é usado como aditivo à gasolina para aumentar a octanagem. 

Também é usado em pesticidas, oxidantes para limpeza, branqueamento e desinfecção na forma de 

permanganato de potássio. 

 

 
CONCLUSÕES - Os resultados indicaram que o zinco foi o metal mais abundante e que a 

concentração de chumbo está associada aos maiores volumes de chuva registrados. Os demais metais 

analisados apresentam associação entre si, porém a variável relacionada a eles não foi determinada 

neste estudo.  

Além disso, o campus universitário está localizado entre duas vias principais com alto tráfego 

de veículos e desenvolvimento urbano acelerado. A maioria desses metais são elementos comuns 

em componentes automotivos, combustíveis e uso doméstico, o que pode representar a origem da 

presença desses metais nas amostras analisadas e, portanto, nos córregos encontrados na zona. No 

entanto, as medições devem continuar sendo necessárias para estabelecer a origem da presença desses 

poluentes na atmosfera 

As massas de ar sofrem diversas modificações locais, principalmente relacionadas aos períodos 

de precipitação-evaporação locais, a presença de alteradores antropogênicos (cidades, fábricas, 

lavouras, etc.) de contaminantes caracteriza a área específica em estudo e pode ser usado como 

ferramenta para determinar o grau de contaminação naquela área específica, incluindo cursos d'água. 

Considerando que este trabalho é o primeiro relato da presença desses componentes químicos 

na área de estudo, as concentrações obtidas podem ser utilizadas como faixas de referência para 

esses parâmetros, típicos de uma área com grau significativo de poluição atmosférica em áreas 

urbanas e, portanto, em cursos d'água. 

Por outro lado, existem zonas do nosso país onde a água da chuva é utilizada para consumo 

humano, pelo que é também uma questão que diz respeito à saúde pública. 
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