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Resumo do Trabalho Final submetido ao PEAMB/UERJ, como parte dos requisitos
necessários à obtenção do titulo de Mestre em Engenharia Ambiental.

Ocorrência de Chuva Ácida em Unidades de Conservação da Natureza Urbanas – Estudo de
Caso no Parque Estadual da Pedra Branca – Rio de Janeiro - RJ

Mauricio Lobo Abreu

Março de 2005

RESUMO

O estudo apresenta as conseqüências da poluição atmosférica nas áreas naturais e em especial

os impactos nas unidades de conservação da natureza situadas em áreas urbanas – que tem se

agravado pelo intenso fluxo migratório para as regiões metropolitanas acentuado nas últimas

décadas. Foi desenvolvido um programa de coleta de deposições totais em área do Parque

Estadual da Pedra Branca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil e apresentados esses resultados e os

relativos às condições meteorológicas, de ventos e de pluviosidade.

Este estudo pretende oferecer maiores subsídios sobre as formas como estão sendo afetadas os

remanescentes preservados nas unidades de conservação da natureza e com isso abrindo

perspectivas de melhor mensurar as conseqüências, com foco específico naquelas situadas em

áreas urbanas ou próximas a essas.

Buscou-se justificar assim a importância de serem estimulados estudos sobre a flora e a fauna

nas unidades de conservação da natureza e em especial no Parque Estadual da Pedra Branca e

sua correlação com as deposições tanto úmidas, quanto secas.

Pretendeu-se com isso um melhor conhecimento e controle das emissões e mensurar de

maneira mais objetiva os impactos adversos nas mesmas e a apresentação de medidas

mitigadoras e de compensação pelo impacto.

Palavras Chave: Poluição Atmosférica, Chuva Ácida, Unidades de Conservação da
Natureza, Parque Estadual da Pedra Branca – Rio de Janeiro – RJ - Brasil
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Abstract of final work presented to PEAMB/UERJ as partial fulfillment of the requirements
for the degree of Master of Environmental Engineering.

The occurrence of Acid Rain in Urban Protect Areas – A case study of the Pedra Branca
State Park at Rio de Janeiro - RJ – Brazil

Mauricio Lobo Abreu

Março de 2005

ABSTRACT

The study shows the consequences of the atmospheric pollution of the natural areas and
especially the impacts on the protected areas situated in urban domain - which have been
aggravated by the intense migratory human flow to the metropolitan regions above all in the
last decades.
It was developed a collection program of humid deposits in area of the Pedra Branca State
Park, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, and the results were presented as well as the meteorological,
anemometric and pluviometric conditions.
This study intends to offer larger subsidies on the forms as the remainders preserved in the
protected areas are being affected and to open consequently new perspectives to a better
dimension on the outcomes focusing specifically on the remainders of urban areas.
It seek to justify the importance of stimulating studies and surveys on the flora and the fauna
in the protected area, and especially in the Pedra Branca State Park- the biggest urban forest in
the world, located in the second largest metropolitan region in Brazil, and the correlation of
this population to the humid and dry deposits.
With this, we intend to get a better knowledge and control of the emissions, and to measure in
an objective way their adverse impacts. So we will be able to introduce mitigating and
compensatory measures.

Key Words: Atmosferic Pollution, Acid Rain, Protect Areas, Pedra Branca State Park - Rio
de Janeiro - RJ - Brazil
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1

1 – INTRODUÇÃO

O início do movimento ambientalista brasileiro, com raras exceções, desenvolveu suas

lutas e campanhas com o foco predominantemente conservacionista na defesa da natureza.

A consolidação do movimento ecológico se deu nos anos 70 e 80 com forte

componente de teses ligadas à contracultura, o pacifismo, campanhas contra a energia nuclear

e a influência de movimentos de volta ao campo envolvendo comunidades rurais e hippies.

Em grande parte a contraposição ao movimento ambientalista se deu buscando sua

desqualificação, taxando-as como teses românticas e fora do contexto do desenvolvimento

material e humano.

Pode ser citado, por exemplo, o início do movimento de ecologia política no Brasil,

com a criação do Partido Verde em 1986, com um forte e representativo setor do partido

buscando sua identidade como movimento “sério” ligado a temas como: poluição industrial,

reciclagem de resíduos etc. e não apenas “a proteção das árvores e passarinhos”.

Nos últimos anos se avolumam as comprovações científicas da importância das

florestas, com a identificação de problemas globais e locais como conseqüências diretas da

perda de cobertura florestal.

O recente estudo desenvolvido pela World Wildlife Foundation (WWF), contratado

pelo Banco Mundial, denominado “As florestas e os mananciais”, apresenta a correlação

direta do potencial hídrico de áreas urbanas em todo o mundo com as suas reservas florestais;

as comprovações das correlações entre o seqüestro de carbono pelas florestas e o efeito

estufa, entre outros. Todos esses estudos demonstram a importância da preservação das

florestas como imprescindível à sobrevivência da espécie humana, fora as considerações

também importantes sobre a preservação da biodiversidade.

Este trabalho apresenta o referencial teórico pesquisado relativo ao desenvolvimento

das cidades e à evolução urbana e, em especial, da cidade do Rio de Janeiro – onde se situa o

Parque Estadual da Pedra Branca (nossa área de estudo); a poluição atmosférica – com

destaque para o recente inventário de emissões de poluentes atmosféricos realizado pela

Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente na Região Metropolitana do Rio de

Janeiro; as Unidades de Conservação da Natureza – com um capitulo específico sobre as

unidades de conservação da categoria da proteção integral situadas em áreas urbanas e sobre

o fenômeno da chuva ácida, com a identificação do fenômeno, formação, conseqüências

sobre o solo, a vegetação, a fauna. São também considerados alguns dos estudos já efetivados
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no Brasil, incluindo o projeto de monitoramento, recentemente desenvolvido na cidade do

Rio de Janeiro, sobre a qualidade da água das chuvas. A todo este material é agregado o

estudo desenvolvido com a coleta da água das chuvas, por um período de 4 (quatro) meses,

no Parque Estadual da Pedra Branca, estudo este que foi planejado e realizado com vistas à

elaboração dessa dissertação.

O presente estudo pretendeu apresentar mais uma conseqüência da ação antrópica

sobre a natureza além dos diversos ciclos econômicos que afetaram a cobertura florestal

brasileira, se iniciando com o Ciclo do Pau Brasil à época do descobrimento, conforme

apresentado na Figura 1.1, e agora com o intenso fluxo migratório para as regiões

metropolitanas, acentuado nas últimas décadas.

Figura 1.1 - Ciclo do Pau Brasil: parte de um atlas contendo mapas feitos entre 1515/19

Fonte: Centro de Arquitetura e Urbanismo da Cidade do Rio de Janeiro (2000)

E oferecer também maiores subsídios para o conhecimento das formas pelas quais

estão sendo afetados os remanescentes preservados nas unidades de conservação da natureza,

com isso abrindo perspectivas de melhor mensurar as conseqüências naquelas unidades

situadas em áreas urbanas, ou próximas a estas.
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Serão apresentados também recomendações para a melhoria da gestão da qualidade do

ar e da unidade de conservação da natureza referenciada.
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2 - DEFINIÇÃO E HISTÓRICO

2.1 - A FORMAÇÃO DAS CIDADES

Segundo ROLNIK (1998), no início da civilização o surgimento dos primeiros

agrupamentos humanos tornou necessária a gestão da vida coletiva. Uma vez que o homem

torna-se sedentário, esta necessidade se expressa pela formação das cidades, exercendo essas

cada vez mais influência na zona rural pelo seu poder de se apropriar das riquezas:

“ sendo essas não apenas um aglomerado de construções específicas, onde se concentram o

maior número possível de pessoas e subjugam o campo. As cidades são, sobretudo um

conjunto de construções que englobam o campo e que não restringe a noção de urbano apenas

a uma limitação territorial, conseguindo, assim reunir pessoas sob o efeito de um ímã.”

A necessidade de garantir o domínio sobre determinado território, associada ao desejo

humano de modelar a natureza, resulta numa maneira peculiar de ocupação do espaço vivido.

Sendo assim, com o desenvolvimento histórico da humanidade, várias foram as formas de se

caracterizar as cidades. Desse modo pode ser destacado as formas mais importantes de

aglomeração urbana como as cidades mesopotâmicas, que tinham como expressão maior do

estilo urbano, os Zigurates e a reunião de pessoas em torno de um templo, revelando uma

organização coletiva baseada em normas, regras sociais e numa organização política de

transformação da natureza e controle social.

A dimensão política do urbano foi melhor desenvolvida na pólis grega, onde o

conceito de urbano não se refere apenas a uma localização geográfica e a peculiaridades

arquitetônicas, mas também a uma prática política exercida em conjunto por seus cidadãos.

Assim, também na Civitas em que cidadão não era aquele que simplesmente morava

na cidade, e sim aquele que participava da gestão da vida pública.

Outra forma de cidade foi a Cidadela que, ao contrário da pólis e da civitas, o poder

encontrava-se concentrado nas mãos do monarca e não repartido entre os aristocratas.

Com o desenvolvimento da técnica produtiva, surge a geração do excedente e a cidade

passa a ser local de trabalho e consumo. A cidade mercado, assim denominada por ROLNIK

(1998), utiliza-se da divisão social do trabalho como fator de aglomeração de pessoas e de

troca de mercadorias produzidas individual e coletivamente, geralmente decorrentes de uma

produção familiar. A manutenção dos mercados possibilitou o desenvolvimento das técnicas

de produção como a metalurgia, a cerâmica, a vidraria, entre outras.
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Ao contrário das cidades medievais, que nasciam sem ordenação e com a preocupação

de ocuparem os espaços vazios dentro dos feudos, as cidades modernas resultaram de um

planejamento específico, onde se expressa a intervenção do Estado na cidade. Esse

planejamento baseado nas "utopias" renascentistas resistem até hoje no planejamento

computadorizado, e que seguem algumas etapas, como a leitura mecânica, em que a cidade é

vista como a necessidade de circulação de fluxos; a ordenação matemática, onde visa agrupar

a regularidade e a repetição como base da racionalização na produção do espaço, e por fim a

cidade sem males. Pode ser percebido que as "utopias" renascentistas esboçam a possibilidade

do Estado poder controlar a cidade através do esquadrinhamento e domínio de seus espaços.

Esse planejamento urbano possibilita o controle e a vigilância constante do Estado

sobre a população. As construções urbanas seguem padrões que se adaptam à ocupação

capitalista da terra e à micro-política familiar burguesa, revelando uma separação entre áreas

nobres e áreas marginais, qualificando em igual seus moradores.

Juntamente com o Estado, a indústria efetiva o controle sobre a população urbana,

distribuindo funções e designando comportamentos pessoais e coletivos. A máquina

possibilitou o crescimento da urbanização, acelerando o tempo de transação comercial entre

os mais variados e distantes centros, auxiliando o processo de circulação de bens,

mercadorias, serviços e informações. As relações dadas nas cidades industriais refletem o

sistema de produção executado dentro das fábricas. As relações de produção deixam o espaço

das fábricas para adentrar o espaço doméstico. Sendo assim, as relações antagônicas entre

patrões e empregados saem das fábricas e se concretizam nas ruas, em greves e passeatas,

bem como, no aumento da violência urbana, que se intensifica nos períodos de recessão

econômica.

2.2 - A EVOLUÇÃO URBANA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Fundada no século XVI, o Rio de Janeiro é uma cidade singular pela beleza de seu

ambiente físico, o mar e suas praias, as lagoas e montanhas florestadas, sendo a integração

com a natureza e sua paisagem um dos seus principais atributos.

BERTRAND (1968) definiu a paisagem como :

“resultado sobre uma certa porção do espaço, da combinação dinâmica e portanto, instável

dos elementos físicos, biológicos e antrópicos que interagindo dialeticamente uns sobre os

outros fazem da paisagem um conjunto único e indissociável em contínua evolução”.
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Para SANTOS (1997) a definição de paisagem é:

“o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as

sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza”.

Essa cidade considerada “maravilhosa” teve, ao longo destes séculos, sua ocupação

vinculada às características, bastante peculiares, de sua topografia e hidrologia o que pode

manter intactos muitos dos seus atributos naturais originais. Ver figura 2.1.

Figura 2.1 - Mapa do Rio de Janeiro em 1645, apresentando o início do processo de

expansão.

Fonte: Centro de Arquitetura e Urbanismo da Cidade do Rio de Janeiro (2000)

A escassez de áreas enxutas ou de relevo plano foi desde o início da ocupação um

obstáculo à formação e a expansão do núcleo urbano. Deve ser salientado o grande desafio

que foi para os portugueses a construção dessa cidade nos trópicos.

Ainda persiste nos tempos atuais uma incessante busca por adaptar a cidade ao

ambiente natural e peculiar que a circunda, persiste um esforço permanente em levantar

recursos, criar iniciativas arrojadas, executar projetos de vulto (em encostas, na beira-mar, no

interior de áreas florestadas) que adeqüem o ambiente ao crescimento da cidade. Praias,

dunas, lagoas, mangues, morros e montanha interagem de tal forma com os empreendimentos

que chegam a se superpor, em certos casos.
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Trata-se de uma metrópole que evolui marcada por uma geografia que por um lado a

embeleza e, por outro, a limita, tornando cada movimento de expansão urbana uma constante

luta de forças antagônicas naturais e humanas. Mar e montanha, brejo e planície, lagoas e

baixadas, investidores e ambientalistas.

Desde o século XIV o Rio de Janeiro teve seu meio natural sujeito a alterações através

de aterro de brejos, pântanos, manguezais e lagoas, como também de alteração no curso de

rios e até mesmo as mais drásticas modificações, que incluem o desmonte de morros e a

derrubada da floresta natural para o plantio.

Nos séculos XVII e XVIII a cidade começou se expandindo para Oeste, se

embrenhando por entre morros e charcos em direção às grandes áreas planas da baixada. No

entanto, à medida que a cidade avançava pela várzea, os morros iam bloqueando a aragem

fresca que sopra do mar, seja o Sudoeste seja o Nordeste.

Em um outro momento subseqüente a cidade refluiu a tendência em seguir o rumo

mais fácil de seu plano de interiorização, e em busca de melhores condições climáticas locais,

se infiltrou pela extensa faixa litorânea, serpenteando o mar em direção ao Sul. Na segunda

metade do século XVIII, foi vencida a primeira etapa da corrida em busca de ar fresco, com a

abertura do Caminho da Glória, contornando a primeira barreira rochosa do morro de Santa

Teresa que se debruça de forma íngreme sobre o mar, gerando ao fundo um novo bairro no

Saco da Glória. A cidade não cessou de alargar a sua faixa litorânea, continuando a abertura

de caminhos em direção ao Sul, nos quais se ergueram sobretudo casarios e chácaras,

servindo de residência aos mais afortunados, tanto subindo o vale do rio Carioca como

contornando a Praia da Glória em direção ao Caminho Novo de Botafogo, alcançando as

águas calmas da Praia de Botafogo.

O Rio de Janeiro consolidou a sua posição como metrópole a partir do século XIX,

tendo desempenhado múltiplas funções ao longo do tempo, militar, inicialmente e,

posteriormente, de forma simultânea, portuária, política, comercial e industrial.

Deve ser destacada a recuperação efetivada das matas da Floresta da Tijuca na

segunda metade do Século XIX, com o objetivo de recuperação dos mananciais de

abastecimento d’água. Essas matas tinham sido praticamente devastadas nos séculos XVII e

XVIII para dar lugar a plantações, principalmente de café, e como conseqüência o

abastecimento da cidade, então sede da Colônia, se tornou crítico.

O Governo Real proibiu no início do século XIX, a derrubada de mata nos mananciais

dos rios Paineiras e Carioca, que eram os principais responsáveis, à época, pelo fornecimento

de água à cidade. A medida tomada não surtiu os efeitos desejados e a crise de abastecimento

agravou-se. As medidas definitivas tomadas foram a desapropriação de áreas particulares,
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visando a preservação e proteção dos principais mananciais e a construção de diversos

reservatórios .

A mais importante medida foi o reflorestamento da região devastada pelos cultivos,

iniciado em 1861, talvez a iniciativa de recuperação ambiental mais importante à época, sob a

coordenação do Major da Guarda Nacional Manuel Gomes Archer e do Administrador

Thomás Nogueira da Gama. O Major Archer recuperou as matas da região da Tijuca,

plantando cerca de 80 mil árvores em 13 anos e Thomás da Gama, em 25 anos plantou mais

de 20 mil árvores na região do Sumaré e das Paineiras. Vale destacar que as matrizes nativas

utilizadas no reflorestamento vieram do maciço da Pedra Branca, SECRETARIA

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SMAC (1998).

A ocupação do maciço da Pedra Branca data de 1594, com a doação por Salvador

Correia de Sá de todas as terras existentes entre a restinga da Tijuca e Guaratiba a seu dois

filhos, Gonçalo e Martim de Sá. A propriedade de Gonçalo de Sá compreendia as terras a

oeste de Camorim até Guaratiba e incluía as regiões de Vargem Grande, Vargem Pequena e

Recreio dos Bandeirantes, incluindo a maior parte da vertente sul do Parque Estadual da Pedra

Branca.

A cobertura vegetal do maciço da Pedra Branca também sofreu os processos de

devastação de toda a Mata Atlântica que, iniciada no período colonial com a extração do pau

brasil, continuou com os sucessivos ciclos da cana de açúcar, café e pecuária. O maciço

sofreu diversos ciclos econômicos como o plantio de laranjas e de bananas, sendo que este

último ainda se mantém avançando sobre as áreas de floresta.

No início do século XIX foram buscados instrumentos legais para a proteção das

florestas, visando principalmente a proteção dos mananciais de água, criando açudes e

represas e posteriormente sendo criadas as Florestas Protetoras pela União Federal.

Mais adiante, com a preocupação de remodelar e embelezar a cidade do Rio de Janeiro

para o século XX, no período do Prefeito Pereira Passos (1902-1906), foram abertas novas

avenidas, melhorando as condições de habitabilidade e combatendo a febre amarela, e

expressando a busca pela modernidade.

Neste plano foram inseridos novos espaços verdes no tecido urbano da cidade com a

função de costurar fragmentos de cidade e preencher os vazios deixados pela abertura de

grandes avenidas. É a primeira vez na história da cidade que aparece a terminologia do jardim

e parque público.

Nesta época se deu a recuperação dos parques do Passeio Público e da Praça da

República (Campo de Santana), coração verde do centro da cidade, além da criação do Parque

de São Cristóvão, dos novos jardins da Lapa, Glória e Botafogo, e a valorização da Floresta
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da Tijuca, que faziam parte do ousado plano de Pereira Passos. Há de se destacar que essas

áreas verdes então criadas não se caracterizavam propriamente como unidades de conservação

da natureza, pois as atribuições ecológicas e de preservação da biodiversidade praticamente

inexistiam.

O processo de convivência do homem com a natureza, e não de domínio sobre o meio

natural, se prolonga incessantemente até os dias de hoje com a abertura de vias expressas e

túneis, buscando atender aos diversos planos de expansão urbana, como os Planos Agache e

Doxiades. E assim se buscou construir uma cidade que cresceu muitas vezes informalmente,

expandindo se, abrindo novos usos, criando novos bairros, abrigando contingentes de

migrações e diminuindo distâncias.

A cidade do Rio de Janeiro, por ter desempenhado papel político-administrativo

preponderante como capital federal do país, capital do Estado da Guanabara e atualmente

município capital do Estado do Rio de Janeiro, conseguiu proteger grande parte de seu

patrimônio de áreas naturais. Áreas que são classificadas como de conservação ambiental por

suas características ecológicas, riqueza e diversidade, merecendo um estatuto especial de uso

do solo e aproveitamento de seus ecossistemas naturais.

O grande incentivo de criação destas áreas ocorreu nos anos 70 e 80, como resposta ao

rápido processo de urbanização e às demandas do movimento ambientalista que se iniciava no

Brasil.

Apesar de ainda deter um percentual bastante significativo de áreas preservadas, a

urbanização provocou significativas alterações no ambiente da cidade do Rio de Janeiro.

Alterações ocorridas no micro-clima e atmosfera, no ciclo hidrológico, no relevo, na

vegetação e na fauna .

Com a urbanização, o ciclo das águas é alterado pela impermeabilização do solo, a

água pluvial escorre pelas galerias e sistemas de drenagem, tornando-se imprópria para uso.

Os cursos d’água são retificados, não se respeitando a existência e necessidade das

matas ciliares; assim as águas atingem os fundos de vale rapidamente e, não tendo condições

suficientes de absorção da vazão, causam as enchentes. Além disso, com o desmatamento e a

deposição inadequada de resíduos sólidos, as águas carreiam para os cursos d’água materiais,

como terra, lixo, entulho que contribuem para o assoreamento dos mesmos.

O maior problema com relação ao relevo são os cortes e aterros de grandes extensões,

causando compactação e erosão dos solos.

A vegetação natural é quase totalmente dizimada e substituída por plantas exóticas,

muitas vezes com pequena função ecológica.
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A fauna original é também muito alterada em função da destruição de seu habitat

natural. Algumas espécies de animais se sobressaem nas cidades, devido as condições

favoráveis que encontram para o seu aumento populacional, como a ausência de seus

predadores naturais que provocam um desequilíbrio inigualável nas cadeias alimentares.

Baratas, ratos, pombos, pardais, escorpiões, formigas, cupins, pernilongos, são os principais

exemplos de animais urbanos. Muitos deles vetores de doenças e indesejáveis devido a sua

grande população.

Na publicação “Espécies Ameaçadas de Extinção no Município do Rio de Janeiro”

SMAC (2000) é citado em sua apresentação:

“Das muitas espécies que já se despediram de nossa cidade, incluindo aí das mais notórias

ausencias, como a dos grandes felinos, até discretos peixinhos das baixadas; de magníficas

bromélias aos mais anônimos dos vegetais, somamos neste levantamento 50 espécies extintas

no Município do Rio de Janeiro, sendo 27 de plantas e 23 de animais. Mas infelizmente estes

números não passam de uma fração do que realmente se perdeu.”

E, continua a publicação:

“As espécies classificadas como Criticamente em Perigo (CR), ou seja, no mais alto dos

riscos de extinção local, somaram 46 neste levantamento, sendo 35 de plantas e 14 de

animais. Estas espécies comporiam o grupo merecedor da atenção imediata, com projetos e

políticas próprias. Enquanto espécies localmente extintas podem receber programas de

recolonização com sucesso, o pool gênico de uma população não pode ser restituído após a

sua extinção. Por isso a importância estratégica desta categoria. As espécies classificadas

como Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU) são a maioria nesta lista. Estes dois patamares de

ameaça são na verdade graduações de um mesmo problema que necessita sensibilizar a

sociedade, nem que seja pelo alarmante número de 354 espécies da flora e 170 da fauna,

somando 444 espécies ameaçadas no município do Rio de Janeiro.”

Por tudo isto a implantação de unidades de conservação da natureza em áreas urbanas

proporciona a mitigação de parte significativa destes impactos ambientais. A cidade do Rio de

Janeiro detém diversas unidades de conservação de proteção integral, somando 1 parque

nacional, 3 parques estaduais, 1 reserva biológica e diversos parques municipais, o que

somam 21.053,57 hectares ou o equivalente a 17,23 % do território municipal,

reconhecimento legal que infelizmente ainda não foi suficiente para a completa preservação

de suas florestas.

Segundo estudos e mapeamento da perda de vegetação, em suas diversas classes, do

município do Rio de Janeiro, publicado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em
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2000, comparando os anos de 1984, 1988, 1992, 1996 e 1999, e somadas as classes de floresta

e floresta alterada estas sofreram uma perda de cerca de 13% entre 1984 e 1999. Ver a Figura

2.2 e a Tabela 2.3, a seguir.
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Figura 2.2 - Comparativo da ocupação do solo no município do Rio de Janeiro, entre 1984 e 1999

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2000)
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Tabela 2.1 - Comparação de perda de vegetação ao longo dos anos na cidade do Rio de

Janeiro entre 1984 e 1999

* Participação % em relação à área total do Município do Rio de Janeiro

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2000)
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O mesmo estudo apresenta a seguinte análise com relação à variação da cobertura

vegetal da classe de florestas:

“No município a cobertura florestal sofreu uma retração de 16,7 %, o que representa uma

perda total de 5.053 ha, ou seja, 337 ha por ano. Atualmente, 36% dos remanescentes

florestais da cidade (constituídos por 9.067 ha) apresentam alterações na sua qualidade, isto é,

sofreram algum tipo de comprometimento”.

O estudo citado, destaca as florestas do Maciço da Pedra Branca fazendo a seguinte

avaliação:

“De uma maneira geral, a cobertura florestal do Maciço da Pedra Branca vem sofrendo uma

intensa fragmentação, formando-se “ilhas” de floresta, o que tende a acelerar a taxa de

degradação”. Esse processo provoca o isolamento de população de animais e plantas, com

reflexos negativos para a sua conservação genética. Ocorre ainda a ampliação do chamado

“efeito de borda” provocando, em última análise, um empobrecimento desses remanescentes

florestais, além do aumento do risco de incêndios.

Foram identificadas importantes perdas nos seguintes trechos do Maciço:

• serra do Viegas, do Lameirão e do Cabuçu (bairros de Bangu e Campo Grande);

• serras do Rio Pequeno e do Engenho Velho ( bairro de Jacarepaguá);

• serras de Inhoaíba, do Cantagalo, da capoeira Grande e Serra Geral de Guaratiba (bairros

de Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz).

Nestas áreas, as florestas têm sido substituídas por cobertura vegetal graminóide,

principalmente por capim–colonião (Panicum maximus), e sofrem ocupação urbana esparsa.

Houve ainda uma expressiva substituição de florestas por plantio de bananas,

especialmente nas seguintes áreas:

• Serra Geral de Guaratiba;

• Serra de Grumari;

• Bacia da Vargem Grande (bairro da Barra da Tijuca);

• Bacia do Rio da Prata (bairro de Campo Grande).”

Isto pode ser observado na figura 2.3 e figura 2.4 apresentando a evolução da área vegetada e

uso do solo, entre os anos de 1984 e 1999, tanto no maciço quanto no Parque Estadual da

Pedra Branca .
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Figura 2.3 - Evolução de área vegetada no Maciço da Pedra Branca 1984-1999

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2000)

Figura 2.4 - Evolução de área vegetada no Parque Estadual da Pedra Branca 1984-1999

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2000)
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O crescimento da região metropolitana do Rio de Janeiro com o aumento

populacional, de instalações industriais e dos meios de transporte, normalmente movidos a

combustíveis fósseis, levaram a poluição atmosférica por gases e partículas, a contaminação

das águas pelos esgotos urbanos e industriais e o lixo e entulho gerados.

No próximo capitulo serão apresentados maiores detalhes relativos a contaminação do

ar que tem correlação direta com o nosso estudo da ocorrência de chuva ácida em uma

unidade de conservação da natureza situada em área urbana.
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3 - A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

3.1 - DEFINIÇÃO

A poluição atmosférica modifica o meio ambiente, ou seja, o sistema de relações das

quais dependem as espécies para sua sobrevivência e existência, constituíndo-se em um dos

principais problemas em todo o mundo, principalmente nos grandes aglomerados urbanos.

Este tipo de poluição também afeta a cidade do Rio de Janeiro, sua região

metrolpolitana e todo o entorno do Parque Estadual da Pedra Branca, área do presente estudo.

Os efeitos da poluição atmosférica se somam as outras alterações no meio físico e

biótico pelos processos de crescimento populacional e urbanização, já citados em capítulo

anterior. Aí estão consideradas também as conseqüências nas unidades de conservação

ambiental.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em 1990, conceitua poluente

atmosférico como qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade,

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos e que torne

ou possa tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, à segurança e ao bem estar da

população.

Ocorre a poluição do ar a partir da presença de substâncias estranhas na atmosfera, ou

de uma alteração importante dos constituintes deste. Substâncias estranhas são os chamados

agentes poluentes, lançados pelo homem na atmosfera, classificados em cinco grupos

principais: monóxido de carbono, partículas em suspensão, óxidos de enxofre,

hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio. Encontram-se na atmosfera, em estado gasoso ou sob

a forma de partículas sólidas e/ou líquidas em suspensão.

Os agentes poluentes podem ser classificados em primários e secundários.

• Agentes poluentes chamados primários ?á aqueles lançados diretamente no ar pelas fontes

poluidoras, formando poeira, névoas, compostas por CO, CO2 e NO, compostos de

enxofre, hidrocarbonetos (derivados do petróleo) e clorofluocarbonetos (CFCs).

A maior parte da poluição do ar é produzida como resultado da queima de

combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Esses combustíveis foram formados durante

milhares de anos a partir de plantas e animais mortos. Os depósitos se formavam e eram

finalmente cobertos por outras rochas e comprimidos. Eles permaneceram praticamente

intactos até a metade do século XIX. Desde então, são usados em quantidades cada vez

maiores para mover veículos, aquecer edifícios nos países frios e fundir metais como o ferro.
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Quando o combustível é queimado, não libera apenas energia, mas muitos produtos químicos,

incluindo enxofre e nitrogênio contidos no material orgânico e no ar injetado nas câmaras de

combustão. Essas substâncias são dois dos mais importantes ingredientes na chuva ácida.

• Agentes poluentes chamados secundários ?á aqueles formados na atmosfera como o

ozônio e os aerossóis à partir da reação química entre poluentes primários –

hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio – na presença de luz solar.

Segundo BAIRD (2002):

“o ozônio troposférico é um constituinte indesejável do ar e que está presente em baixas

altitudes e são produzidos como resultado das reações dos poluentes com a luz solar. Esse

fenômeno é chamado de “smog” fotoquímico (“smog” é uma combinação de “smoke” com

“fog”). Os reagentes originais mais importantes nas ocorrências de “smog” fotoquímico são o

NOx e os hidrocarbonetos.”

Os hidrocarbonetos são poluentes emitidos no ar principalmente pela queima incompleta dos

motores de combustão interna. Os hidrocarbonetos que se vaporizam facilmente são

chamados de compostos orgânicos voláteis (COV).

Esta reação é assim representada:

COV’s + NO + O2 + luz solar -------à mistura de O3, HNO3, compostos orgânicos

E continua BAIRD (2002):

“Em virtude de poluentes primários e secundários serem transportados a longas distâncias

pelas correntes de ar, muitas áreas que produzem apenas emissões esporádicas encontram- se

sujeitas a casos regulares de alto nível de ozônio troposférico e a outros oxidantes do smog.”

E, comprovadamente, algumas áreas rurais e cidades pequenas situadas no percurso da massa

de ar poluído apresentam níveis de ozônio maiores que áreas situadas nas proximidades de

grandes perímetros urbanos. Isso é explicado pela eliminação de parte do ozônio pela reação

com o óxido nítrico emitido pelos motores de combustão interna, principalmente dos veículos,

pela seguinte reação:

NO + O3à NO2 + O2

Os rios, os mares, os lagos e os lençóis subterrâneos de água são o destino final de

todo poluente solúvel lançado no ar ou no solo.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


19

As conseqüências locais afetam a qualidade de vida da população, com danos à saúde,

à vegetação, à fauna, às edificações e ao patrimônio público e com conseqüências globais

através do aquecimento global, produzido pelos gases do efeito estufa.

O fenômeno do “efeito estufa” refere-se ao modo como certos gases retêm calor na

atmosfera, mais ou menos como o vidro impede que o ar quente escape de uma estufa. Esse

efeito é um processo natural porém seu aumento, decorrente da atividade humana, preocupa

os especialistas

3. 2 - FONTES POLUIDORAS

3.2.1- Definição:

Somente devem ser consideradas como substâncias contaminantes aquelas presentes

em concentrações suficientes para produzir efeitos mensuráveis nos homens, animais,

vegetais ou materiais.

3.2.2- Classificação das Fontes Poluidoras:

• Fontes Poluidoras Naturais

As fontes poluidoras podem ser naturais, como o spray marinho, atividades vulcânicas,

ventos do deserto entre outras.

• Fontes Poluidoras Provocadas pelo Homem (Antrópicas)

São fontes antrópicas da poluição atmosférica:

• Utilização de combustíveis fósseis para a produção de energia (derivados de petróleo e

carvão);

• Indústrias;

• Transporte por veículos movidos por combustão;

• Incêndios de florestas (queimadas, etc.);

• Queima de resíduos sólidos e pneus.

Causas Mais Comuns da Poluição do Ar

• As atividades industriais;

• Combustão de todo o tipo;

• Emissão de resíduos de combustíveis fósseis por veículos automotivos (causada pela frota

veicular);
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• A emissão de rejeitos químicos, muitas vezes tóxicos, por fábricas e laboratórios.

• Outros fatores que contribuem para contaminar o ar:

?Ùa falta de áreas verdes contínuas;

?4 a precária arborização urbana;

?• a poeira agravada pela falta de asfaltamento de muitas cidades;

?è a operação de pedreiras nas regiões urbanas.

Ressaltou MAIA (2001), no Diagnóstico da Qualidade do Ar na Bacia Aérea III da

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que “as diversas fontes de poluição podem ser

enquadradas dentro da seguinte classificação”:

• Fontes Estacionárias – representadas por dois grandes grupos:

a) de atividades pouco representativas nas áreas urbanas, como as queimas de

resíduos, as lavanderias e queima de combustíveis em padarias, hotéis, hospitais e

outras atividades tidas usualmente como fontes de poluição não-industriais;

b) atividades individualmente significativas, tendo em vista a variedade ou

intensidade de poluentes emitidos, como a poluição resultante dos processos

industriais.

• Fontes Móveis – compostas pelos meios de transporte aéreo, marítimo e terrestre, em

especial os veículos automotores que, pelo número e distribuição ocupacional espacial,

passam a constituir-se como fontes de destaque nas áreas urbanas.

• “Fontes Naturais – associadas aos processos naturais de emissão, como as emissões

vulcânicas, o “spray” marinho, a poeira cósmica e o arraste eólico, entre outros”.

3.2.3 - Identificação e Quantificação das Fontes de Emissão e Poluentes

Dentre as alternativas mais usadas para a identificação e quantificação das fontes de

emissão e poluentes, destacam-se a medição na fonte ou a estimativa de emissões, à partir do

conhecimento do processo. Evidentemente o método mais preciso é o da medição na fonte,

utilizado apenas em casos especiais, por implicar em elevado dispêndio de tempo custos mais

elevados.”, conforme MAIA (2001).

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


21

3.3 - CONSEQÜÊNCIAS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

A poluição atmosférica causa diversos danos à fauna, flora, saúde humana, animais, ao

clima, ao patrimônio histórico e cultural.

3.3.1 - Conseqüências à Saúde Humana e dos Animais

A poluição atmosférica produz alguns efeitos crônicos que podem corresponder à
ocorrência ou ao agravamento de doenças como a bronquite crônica, à doença obstrutiva
crônica, o enfisema pulmonar, a asma brônquica e o câncer de pulmão, a saber:

• Bronquite Crônica:
Os sintomas de bronquite crônica (tosse crônica com produção excessiva de muco) são

agravados quando há aumento na concentração de fumaça e de dióxido de enxofre.

• Enfisema Pulmonar:

A incidência de enfisema pulmonar (acúmulo de ar no tecido pulmonar com dilatação

e destruição dos alvéolos) parece aumentar especialmente em áreas urbanas, apontando a

poluição como um possível agente causador.

• Asma Brônquica:

A asma brônquica (doença que se caracteriza por falta de ar resultante da constrição

dos brônquios, em geral de natureza alérgica) é provocada por muitos aeroalérgenos de

origem natural, que se dispersam mais por forças naturais que pelas atividades humanas, que

também contribuem para a sua ocorrência. Vários estudos têm sugerido que os ataques de

asma estão associados a níveis mais elevados de poluição do ar.

• Câncer:

O câncer resulta de uma multiplicidade de fatores. Alguns poluentes do ar são

reconhecidamente cancerígenos. A adsorção de substâncias cancerígenas sobre a superfície de

material particulado inerte pode prolongar o seu tempo de residência nas vias respiratórias.

• Problemas de Visão, Doenças do Aparelho Respiratório, Alergias, Doenças do Sangue, dos

Tecidos Ósseo, do Tecido Nervoso e do Tecido Muscular

• Rinites, Faringites e Bronquites, Conjuntivites, Traqueites, Alveolites
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Conforme BÖHM (1989) em seu trabalho sobre “Poluição do Ar em São Paulo”,

quando o ar está ruim: “ muitas pessoas sentem ardência nos olhos, nariz, garganta, traquéia e,

por vezes, tossem. A inflamação nada mais é do que uma das formas com que os tecidos

reagem perante irritantes químicos, físicos ou microrganismos. Nestas áreas do corpo haverá

maior produção de lágrima ou muco e os tecidos ficam vermelhos. Trata-se de um incômodo

maior ou menor, porém que depois de algumas horas cessa espontaneamente. Não há muito

que fazer: um colírio para lavar o olho e uma pastilha para a garganta trazem alívio embora

não sejam realmente necessários. Estas manifestações são as conjuntivites (conjuntiva do

olho), rinites (nariz), faringites, traqueites, bronquites e alveolites (alvéolos pulmonares).

Enquanto, agudas e passageiras, as inflamações não são alterações preocupantes, entretanto,

se crônicas transformam-se em doenças que podem complicar.”

As sucessivas reações inflamatórias acabam provocando infecções. Os tecidos aguda

e, sobretudo, cronicamente inflamados perdem suas capacidades de defesa contra os

microrganismos que estão presentes no próprio organismo e no ar que respiramos. O

equilíbrio entre o organismo e estes agentes é mantido por meio de engenhosos sistemas de

proteção que garantem a saúde, porém, quando minados por inflamações crônicas, os

microrganismos instalam-se nos tecidos, proliferam e causam uma infecção. Assim, as

faringites, rinites e bronquites, por exemplo, ficam inflamações infectadas. A mais temível

das infecções é a pneumonia, quando as bactérias atacam os pulmões, que é uma doença grave

que necessita de socorro médico. Em crianças e idosos, as pneumonias podem levar à morte.

3.3.2 - Conseqüências à Flora

A poluição atmosférica provoca a desfiguração da paisagem, redução da fotossíntese,

alteração no crescimento das árvores e na produção de frutos. Esses efeitos serão mais

detalhados em Capítulo especifico sobre a chuva ácida.

3.3.3 - Conseqüências ao Clima

A poluição do ar também afeta o clima. O efeito estufa, a redução na camada de

ozônio são os principais responsáveis pelas alterações climáticas que atingem o planeta e

provocam transtornos à população global. Além disso, condições climáticas diversas,

emissões industriais e a circulação de automóveis e ônibus afetam os níveis de poluição do ar

nos centros urbanos.
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O clima e o tempo afetam a saúde humana de diversas maneiras. Furacões,

tempestades e inundações matam milhares de pessoas a cada ano e comprometem o

abastecimento de água e alimentos. As secas provocam fome e desnutrição. Chuvas fortes

podem desencadear epidemias de doenças como a malária e a dengue.

3.3.4 - Conseqüências ao patrimônio histórico e cultural

A poluição do ar causa alterações na aparência de prédios e monumentos, que ficam

sujos, desgastados e corroídos, inclusive pela chuva ácida.

3.4 - PADRÕES DE QUALIDADE DO AR

Os padrões de qualidade do ar no Brasil encontram-se estabelecidos na Resolução do

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 03 de 28/06/1990, que estabelece

como padrões as concentrações de poluentes atmosféricos que ultrapassadas podem afetar a

saúde, a segurança e o bem estar da população, bem como ocasionar danos à fauna e a flora,

aos materiais e ao meio ambiente em geral. Tais padrões foram baseados nos níveis máximos

recomendados pela Organização Mundial de Saúde conforme apresentado na Tabela 3.1.

Tabela 3.1 - Níveis máximos de poluentes recomendados pela Organização Mundial de

Saúde

CONCENTRAÇÃO MÉDIA

(µg/m3)POLUENTE

1 HORA 24 HORAS

MÉDIA

ARITMÉTICA

ANUAL

Fumaça
- 100 –150 40 – 60

Partículas Totais em Suspensão - 150 –230 60 – 90

Dióxido de Enxofre - 100 –150 40 – 60

Ozônio 100 – 200 - -

Dióxido de Nitrogênio 190 – 320 - -

Fonte: Organização Mundial de Saúde apud MAIA (2001 )

Na Tabela 3.2 são apresentados os níveis de alerta para episódios agudos de poluição,

conforme estabelecido na resolução CONAMA 03/1990.
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Tabela 3.2 - Critérios para episódios agudos de poluição do ar (Resolução CONAMA nº

03/90).

Níveis

Parâmetros
Unidade

Período

Amostral

Atenção

(µg/m3)

Alerta

(µg/m3)

Emergência

(µg/m3)

Partículas Totais

em Suspensão

(PTS)

µg/m3 24h 375 625 875

Dióxido de

Enxofre (SO2)
µg/m3 24h 800 1.600 2.100

Monóxido de

Carbono (CO)
ppm 8h 15 30 40

Ozônio (O3) µg/m3 1h 400 800 1.000

Partículas

Inaláveis (PI)
µg/m3 24h 250 420 500

Fumaça (FU) µg/m3 24h 250 420 500

Dióxido de

Nitrogênio (NO2)
µg/m3 1h 1.130 2.260 3.000

SO2 x PTS µg/m3 . µg/m3 24h 65.000 261.000 393.000

Fonte: FEEMA apud MAIA (2001 )

3.5 - LEGISLAÇÃO

A medição da concentração de material particulado em suspensão deve atender a

critérios normativos que, no Brasil, estão estabelecidos nas seguintes normas:

• SEMA – Decreto 123/76 (MINTER);

• FEEMA – Método FEEMA MF 606 (RJ);

• CETESB – Decreto 8.468/76 (SP);

• ABNT – NBR 9547 – Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente,

Determinação da Concentração pelo Método de Amostrador de Grandes Volumes,

09/97.

A norma internacional mais conhecida, fonte inspiradora da legislação brasileira é a

Norma US EPA “ Reference Method for the Determination of Suspended Particulates in the

Atmosphere (High Volume Method)”, contida no Federal Register 40 CFR 50, Appendix B,
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USA, versões de 1972 e 1988. Na Tabela 3.3, são apresentados os níveis máximos

recomendados pela USEPA

Ao longo dos anos, os esforços de controle da poluição do ar foram concentrados no

setor industrial, pois nos seus primórdios a própria legislação ambiental foi voltada apenas

para o controle da poluição de origem industrial. No Brasil, somente no final da década de 80

surgiram as primeiras medidas legais visando o equacionamento da poluição provocada pelos

veículos automotores, culminando com o estabelecimento do PROCONVE – Programa

Nacional de Controle de Veículos Automotores. Programa que teve como objetivos

principais: a busca de evolução tecnológica nas configurações dos motores novos;

implantação do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M e melhoria da

qualidade dos combustíveis.

Vale destacar que foi implementado, integralmente, somente em fins da década de 90 e

apenas no Estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é não só o pioneiro, como

também o único estado a realizar o controle de emissões veiculares, por meio da implantação

do Programa de Inspeção Veicular – I/M citado, conforme preconiza a Resolução CONAMA

07/93.

Será apresentado posteriormente, no Capitulo 3.8, no Inventário das Fontes Emissoras

de Poluição Atmosférica na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e poderá ser verificada a

relevância da emissão das fontes móveis comparativamente às fontes fixas.
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Tabela 3.3 - Níveis máximos de poluentes recomendados pela Agencia Americana de

Proteção Ambiental (USEPA)

POLUENTE
TEMPO DE

AMOSTRAGEM

PADRÃO PRIMÁRIO

(µg/m3)

24h 365
Dióxido de Enxofre (SO2)

MAA 80

24h 150
Partículas Inaláveis (PM10)

MAA 50

1h 40.000 (35 ppm)

Monóxido de Carbono (CO) 8h
10.000 (9 ppm)

Ozônio (O3) 1h 235 (0,12 ppm)

Hidrocarbonetos (Não-Metano) 3h (6h às 9h) 160 (0,24 ppmC)

Dióxido de Nitrogênio (NO2) Média Aritmética Anual 100

Chumbo (Pb)
Média Aritmética

Trimestral
1,5

Fonte: FEEMA apud MAIA (2001)

Os padrões, protocolos e métodos de medição da Chuva Ácida serão enfocados em

Capítulo posterior.

3.6 - MÉTODOS DE MEDIÇÃO DA QUALIDADE DO AR

São quatro os principais grupos de métodos de medição da qualidade do ar:

• Amostragem passiva;

• Amostragem ativa;

• Monitoramento automático e

• Monitoramento remoto de grande período.

A comparação entre estes diferentes métodos de medição é apresentada na Tabela 3.4.
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Tabela 3.4 - Comparação das vantagens e desvantagens dos 4 (quatro) métodos de

monitoramento da qualidade do ar.

MÉTODO VANTAGENS DESVANTAGENS

Amostradores

Passivos

• Baixíssimo Custo;

• Muito simples;

• Útil para avaliação inicial e

estudos de distribuição

Espacial de concentrações de

poluentes do ar.

Fornece somente valores; médios

do período amostral (semana ou

mês).

Amostradores Ativos

• Baixo Custo;

• Fácil operação;

• Formação de séries de dados

históricos.

• Fornece médias diárias;

• Trabalho intensivo de

operação;

• Análise laboratorial requerida.

Analisadores

automáticos

• Alta performance operacional;

• Dados em intervalos a partir

de poucos minutos;

• Aquisição on-line;

• Menores custos operacionais

• Infra-estrutura complexa;

• Custo relativamente elevado;

• Alta tecnologia requerida.

Sensores remotos de

longo-período

• Dados apurados;

• Útil próximos a fontes e para

medições verticais na

atmosfera;

• Medições com

multicomponentes.

• Complexo e de custo elevado;

• Difícil calibração e validação;

• Nem sempre comparável com

analisadores convencionais.

Fonte: Passam Ag – Suíça apud MAIA (2001)
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3.7 - A REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) é, no país, a mais densamente

povoada, com cerca de 1.900 hab/km²: congrega 19 municípios, ocupa 14,9 % da área total do

estado do Rio de Janeiro e concentra, numa superfície de menos de 6.500 km², uma população

de 80% do total do Estado, onze milhões de pessoas, das quais 60% vivendo na capital.

Segundo o Inventário de Fontes Emissoras de Poluentes Atmosféricos da Região

Metropolitana do Rio de Janeiro, FEEMA (2004), ali se encontra a segunda maior

concentração de veículos, de indústrias e de fontes de poluentes atmosféricos do país. Além

disso, tem potencializados os problemas relativos à qualidade do ar pelas suas características

físicas: topografia acidentada; proximidade do mar e da Baía de Guanabara – que produzem

um fluxo de ar complexo e heterogêneo quanto à distribuição e dispersão de poluentes; seu

clima tropical – que favorece os processos fotoquímicos e outras reações na atmosfera com a

geração de poluentes secundários. A estes fatores físicos citados se somam a sua intensa e

heterogênea ocupação do solo.

Como o relevo, a cobertura do solo e as características climatológicas de uma região

definem áreas homogêneas em termos de mecanismos responsáveis pela dispersão de

poluentes no ar, a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente – FEEMA, para

facilitar os estudos e suas atividades de controle, subdividiu a região metropolitana do Rio de

Janeiro em Bacias Aéreas, a seguir discriminadas e que podem ser vistas na Figura 3.1.

Bacia Aérea I – inserida na Bacia Hidrográfica da Baía de Sepetiba, localizada na Zona Oeste

da RMRJ, com cerca de 730 km² de área.

Bacia Aérea II– localizada no município do Rio de Janeiro, envolve as regiões administrativas

de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, possuindo cerca de 140 km² de área.

Bacia Aérea III – compreende a Zona Norte do município do Rio de Janeiro e os municípios

da Baixada Fluminense, com cerca de 700 km² de área.

Bacia Aérea IV– localizada a leste da Baía de Guanabara, possui uma área de cerca de 830

km².

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


29

Figura 3.1- Mapa apresentando as Bacias Aéreas da Região Metropolitana do Rio de

Janeiro definidas pela FEEMA

Fonte: Inventário de Emissões – FEEMA (2004)

A área de estudo considerada no presente, o Parque Estadual da Pedra Branca, se situa

entre as Bacias Aéreas I , II e III. As Bacias Aéreas I e II estão situadas no município do Rio

de Janeiro e a III estende-se aos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé,

Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e a região norte da cidade

do Rio de Janeiro. A Bacia Aérea III é considerada a mais degradada em termos de qualidade

do ar, em virtude de sua grande ocupação urbano – industrial e baixa capacidade dispersiva

dos poluentes atmosféricos.

O ponto de coleta utilizado no presente estudo se localiza na Bacia Aérea II, porém,

como será mais adiante considerado, na formação de deposições atmosféricas totais a

influência das outras bacias aéreas não deve ser desprezada.
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3.8 - A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE
JANEIRO

Recentemente, em maio de 2004, a Fundação Estadual de Engenharia e Meio

Ambiente (FEEMA) desenvolveu um inventário de fontes de emissões de poluição

atmosférica na RMRJ, abordando as principais fontes de emissão fixas e móveis o que

proporciona uma visão abrangente e atualizada da situação.

O inventário de fontes de emissão de poluição atmosférica se constitui em um dos

instrumentos dos mais importantes de planejamento para a gestão da poluição do ar. Esse

instrumento abre a perspectiva futura de possibilitar a identificação das fontes emissoras de

poluentes que se transformam em contaminações por deposições úmidas e a possibilidade de

subsidiar tomadas de decisão relativas ao licenciamento de atividades poluidoras e eventuais

ações de controle necessárias, inclusive, mensurar medidas de compensação por impacto

permanente em unidades de conservação.

Esse inventário possibilitou o levantamento qualitativo e quantitativo das fontes de

poluentes atmosféricos, realizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abordou as

emissões dos poluentes regulamentados (material particulado, dióxido de enxofre, monóxido

de carbono, óxidos de nitrogênio) e, ainda, hidrocarbonetos provenientes não só de atividades

industriais, como também de veículos automotores nas principais vias de tráfego. As fontes

naturais tais como: queimadas, desgaste do solo, erosão eólica, entre outras não foram

consideradas nesse inventário.

3.8.1 - Fontes Fixas

Para as fontes estacionárias o inventário desenvolvido pela FEEMA teve como base a

metodologia recomendada pelo “Emission Inventory Improvement Program da US-EPA -

United States Environmental Protection Agency”.

Dos mais de 10.000 empreendimentos com atividades poluidoras, constantes do

cadastro da FEEMA, foram selecionadas e inventariadas ao final 425 empresas consideradas

responsáveis por mais de 90% dos poluentes emitidos para a atmosfera. Resultando em 1641

fontes de emissão de poluentes atmosféricos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Após a identificação e respectiva classificação, cada fonte foi avaliada segundo os

métodos de estimativas de emissões constantes na metodologia EPA: monitoramento contínuo

de emissões, medição expedita de fontes, balanço de massa, fatores de emissão, análise de

combustível, modelos de estimativa de emissões e julgamento de engenharia.
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3.8.2 - Fontes Móveis

Para as fontes móveis, foram contabilizadas as emissões provenientes dos veículos

automotores que circulam nas 186 vias selecionadas, consideradas como as mais

significativas quanto ao volume de tráfego na Região Metropolitana e responsabilizadas como

as principais contribuintes de emissões de poluentes atmosféricos de origem veicular,

totalizando 260 fontes.

Foram obtidas junto aos órgãos municipais, estaduais e federais de trânsito da Região,

bem como de todos os postos de pedágio pertencentes às concessionárias das vias localizadas

no Grande Rio as informações necessárias para o inventário das principais vias de tráfego.

O inventário considerou no cálculo das emissões provenientes das fontes móveis, em

cada via, a contagem do fluxo de veículos leves e pesados, número de faixas das vias,

tamanho da via, velocidade média horária, discriminação do fluxo por dias úteis e/ou feriado e

fim de semana e etc.

3.8.3 - Resultados do Inventário

O quadro da Tabela 3.5, resume os valores obtidos de acordo com o tipo de fonte, de

um total de 1901 fontes de emissão de poluentes atmosféricos na Região Metropolitana do

Rio de Janeiro, e o respectivo poluente avaliado.

Tabela 3.5 - Taxas de Emissão por tipo de Fonte na RMRJ (x 1000 ton/ano)

TIPO DE FONTE MP10 SO2 NOX CO HC

Fixas 10,6 55,8 30,3 6,3 25,9

Móveis 7,8 7,5 60,2 314,7 53,4

Total 18,4 63,3 90,5 321,0 79,3

Fonte: Inventário de Emissões – FEEMA (2004)

Pode ser observado que a contribuição das fontes fixas é maior em relação a dois

parâmetros: material particulado inalável e dióxido de enxofre, 58% e 88%, respectivamente.

Quanto aos hidrocarbonetos e monóxido de carbono, a contribuição das fontes móveis

é significativamente superior, representando 67% e 98% respectivamente.
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Com relação aos óxidos de nitrogênio, as fontes móveis são responsabilizadas pela

maior quantidade emitida, 66%, embora a parcela de contribuição das fontes fixas também

seja considerável, 37%.

Especificamente quanto as Fontes Fixas, as tipologias industriais que apresentaram as

emissões mais significativas no inventário, por tipo de poluente, são apresentadas na Tabela

3.6.

Tabela 3.6 - Taxa de Emissão por Tipologia Industrial na RMRJ (x1.000 ton/ano)

Tipo de Taxa de Emissão (ton/ano)*1000 Poluentes

SO2 NOx CO HC MP10

Química 0,87 0,98 0,29 2,19 0,50

Petroquímica 28,16 11,49 2,11 23,19 2,12

Metalúrgica 0,29 0,60 0,18 0,03 0,64

Asfalto 0,22 0,19 0,61 0,18 0,12

Diversos 0,13 0,17 0,02 0,01 0,02

Cerâmica 2,66 0,60 2,14 0,03 1,27

Lavanderia 0,15 0,07 0,01 0,00 0,01

Têxtil 0,42 0,17 0,08 0,01 0,04

Alimentícia 1,32 0,78 0,25 0,04 0,17

Farmacêutica 0,34 0,24 0,09 0,01 0,06

Cimenteira 0,18 0,18 0,09 0,01 0,07

Papel 0,29 0,10 0,01 0,00 0,02

Fumo 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Vidro 0,34 0,67 0,04 0,02 0,13

Naval 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01

Geração 20,37 14,02 0,47 0,12 5,40

Total Geral 55,76 30,27 6,38 25,85 10,58

MP10 – Material Particulado Inalável / SO2 – Dióxido de Enxofre / NOX – Óxidos de Nitrogênio / CO- Monóxido

de Carbono / HC- Hidrocarbonetos

Fonte: Inventário de Emissões – FEEMA (2004)
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O inventário destaca que dois setores se sobressaem dentre as fontes fixas inventariadas: a

indústria petroquímica e a de geração de energia. Pode ainda ser verificado que, no que se

refere às quantidades de dióxido de enxofre emitidas pelas fontes fixas, cerca de 87% é

proveniente desses dois setores, a saber: 51% do setor petroquímico e 36% do setor de

geração de energia. Tal fato também é observado quanto às emissões de óxidos de nitrogênio,

onde 46% são provenientes do setor de geração de energia e 38% da indústria petroquímica.

Com relação aos hidrocarbonetos, a contribuição do setor petroquímico corresponde à

cerca de 90% do total emitido na Região Metropolitana.

Os resultados do inventário indicam que na Bacia Aérea III estão localizadas as fontes

fixas que mais contribuem com a emissão de poluentes para a atmosfera. Em seguida, aparece

com a segunda posição a região da Bacia Aérea I, área da Região Metropolitana de maior

crescimento industrial previsto. Deve-se lembrar que as duas Bacias Aéreas circundam o

Parque Estadual da Pedra Branca, apesar da Bacia Aérea II, onde foram feitas as coletas para

o presente estudo, não deter os valores de emissão mais elevados.

As quantidades são mostradas na Tabela 3.7 , por sub-regiões que compõem as Bacias

Aéreas.

Tabela 3.7 - Taxa de Emissão por Bacia Aérea da RMRJ (x1000 ton/ano)

Taxa de Emissão (ton/ano)*1000 Poluentes

SO2 NOx CO HC MP10

Total Geral 55,76 30,27 6,38 25,85 10,58

Bacia I 21,48 14,55 0,92 0,31 5,90

Bacia II 0,01 0,14 0,13 0,74 0,36

Bacia III 29,41 13,30 2,80 24,44 2,50

Bacia IV 3,80 1,28 2,36 0,13 1,39

MP10 – Material Particulado Inalável

SO2 – Dióxido de Enxofre

NOX – Óxidos de Nitrogênio

CO- Monóxido de Carbono

HC- Hidrocarbonetos

Fonte: Inventário de Emissões – FEEMA (2004)

Com relação à contribuição das vias selecionadas no inventário, em suas

considerações sobre fontes emissoras móveis, a Tabela 3.8 apresenta os resultados obtidos.
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Tabela 3.8 - Contribuição Percentual das Principais Vias de Tráfego na Emissão de

Poluentes

Nome da Via MP10 (%) SO2 (%) NOx (%) CO (%) HC (%)

Av. Brasil 22,9 30,0 33,4 25,3 25,2

Av. das Américas 5,7 9,6 7,9 12,2 12,3

Rod. Pres. Dutra 5,5 2,9 3,4 2,6 2,2

Linha Vermelha 3,1 3,4 3,8 2,8 2,8

Rod. Washington Luís 2,9 3,9 4,2 3,5 3,5

Ponte Rio – Niterói 1,9 3,2 2,7 3,9 3,9

Av. Ayrton Sena * 2,2 1,8 2,9 2,9

Linha Amarela * 1,9 1,9 2,5 2,5

Demais Vias 58,0 42,9 40,9 44,3 44,.7

*Percentual incluído nas demais vias de tráfego

MP10 – Material Particulado Inalável SO2 – Dióxido de Enxofre

NOX – Óxidos de Nitrogênio CO- Monóxido de Carbono

HC- Hidrocarbonetos

Fonte: Inventário de Emissões – FEEMA (2004)

O inventário apresenta a Avenida Brasil, devido ao imenso fluxo de veículos, como

responsável por 25 a 30% do total de poluentes do ar emitidos pelas vias de tráfego na Região

Metropolitana do Rio de Janeiro.

Continuando, as informações obtidas pelo do inventário, apontam que no universo de

fontes consideradas, as fontes móveis são responsáveis por 77% do total de poluentes

emitidos para a atmosfera e as fontes fixas, 33%, conforme a Figura 3.2.
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Figura 3.2 - Contribuição das Fontes Móveis e Fixas na Carga Poluidora da RMRJ

Fonte: Inventário de Emissões – FEEMA (2004)

É importante ressaltar que o inventário de emissões citado não abordou as fontes

naturais como queimadas, desgaste do solo e erosão eólica, conforme já havia sido

apresentado, e nem as vias de tráfego não pavimentadas, cuja emissão de material particulado

é significativa na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Caso tais emissões tivessem sido

contempladas, provavelmente, esse percentual de contribuição das fontes seria alterado.

Comparando-se o total de emissões, por tipo de poluente, para as duas categorias de

fonte, verifica-se que cerca de 98% do monóxido de carbono é proveniente das vias de

tráfego, enquanto que o dióxido de enxofre, em sua maioria, 88%, é emitido, basicamente, por

atividades industriais.

Com relação ao material particulado inalável, observa-se que há um equilíbrio na

distribuição das emissões. Lembrando que esse poluente é característico da queima de

combustíveis fósseis mais pesados, utilizados tanto nos processos industriais (óleo

combustível), como nos veículos automotores (diesel).

Os óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos também são provenientes da queima de

combustíveis fósseis, evidenciando a maior parcela de contribuição das fontes móveis.

Quando se contabiliza as emissões de hidrocarbonetos provenientes de veículos

automotores, observa-se que a maior parcela de contribuição é atribuída a veículos leves, pelo

seu maior número em circulação. Entretanto, embora a contribuição dos veículos a diesel seja

bem menor, qualitativamente esses hidrocarbonetos são mais danosos à saúde.
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A Figura 3.3 apresenta a análise do inventário comparando por poluente, as emissões

de fontes fixas e móveis.

Figura 3.3 - Comparação entre as emissões de fontes fixas e móveis (por poluente)

Fonte: Inventário de Emissões – FEEMA (2004)

Foi observado, em função de suas características de tráfego, que cada tipo de via

possui um perfil próprio quanto às emissões de poluentes. A Avenida Brasil, que detém o

maior volume de tráfego da Região Metropolitana, conforme já havia sido destacado, com

cerca de 250.000 veículos/dia, é responsável por mais de 25% das emissões de todos os

poluentes avaliados.

A Figura 3.4 evidencia a contribuição dos óxidos de nitrogênio por via.
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Figura 3.4: Contribuição de NOx por tipo de via selecionada na RMRJ

Fonte: Inventário de Emissões - FEEMA (2004)

Pode ser observado que a Avenida das Américas, que se situa próximo a nossa área de

estudo no Parque Estadual da Pedra Branca, ocupa uma posição de destaque em relação às

demais vias, situação compatível com o volume de tráfego observado não só durante os dias

úteis, como também nos finais de semana, inclusive nos horários noturnos.

Em se tratando de fontes móveis, o dióxido de enxofre é, basicamente, emitido por

veículos a diesel. O inventário aponta a Avenida Brasil como a maior fonte, conforme a

Figura 3.5.

Figura 3.5 - Contribuição de SO2 por via selecionada na RMRJ

Fonte: Inventário de Emissões – FEEMA (2004)
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Como as emissões de hidrocarbonetos e monóxido de carbono são características de

todos os tipos de veículos, suas quantidades são atribuídas, basicamente, ao maior número de

veículos leves. Entretanto, no caso dos hidrocarbonetos, mesmo sendo emitidos em menor

quantidade por veículos a diesel, sua especiação é de primordial importância, em face de seus

efeitos considerados carcinogênicos.

As duas figuras seguintes - Figura 3.6 e Figura 3.7 - ilustram a emissão dos referidos

parâmetros, HC e CO respectivamente, nas vias da Região. Pode ser observado que as

maiores contribuições pertencem às vias de fluxo de tráfego mais intenso.

Figura 3.6- Contribuição de HC por tipo de via

Fonte: Inventário de Emissões – FEEMA (2004)

Figura 3.7 - Contribuição de CO por tipo de via

Fonte: Inventário de Emissões - FEEMA (2004)
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Finalmente o inventário ao analisar a quantidade do material particulado inalável

proveniente das emissões de fontes móveis, observa que as vias com maior fluxo de veículos

a diesel se destacam das demais: Av. Brasil, Rodovias, etc. Cabe esclarecer que o material

particulado inalável proveniente de fontes móveis constitui-se, quase que na sua totalidade, na

fuligem da queima incompleta do diesel, de acordo com a Figura 3.8.

Figura 3.8 - Contribuição de MP10 por tipo de via

Fonte: Inventário de Emissões – FEEMA (2004)

Em outro estudo, PECORELLI PERES et al. (2000) apresentam uma estimativa das

emissões indiretas, ou seja, aquelas decorrentes do processo de produção e de abastecimento,

relativo aos veículos à gasolina na Bacia Aérea III, chegando a valores anuais, que também

poderiam ser considerados e incluídos nas emissões por fontes móveis, da ordem de:

• hidrocarbonetos : 30,1 x 10³ toneladas/ano;

• monóxido de carbono : 7,9 x 10³ toneladas/ano;

• NOx : 0,4 x 10³ toneladas/ano;

• SOx : 3,1 x 10³ toneladas/ano;

• Material Particulado : 116,4 x 10³ toneladas/ano.
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4 - CHUVA ÁCIDA

4.1 - DEFINIÇÃO E INTRODUÇÃO

O termo chuva ácida foi usado originalmente no século passado, mais precisamente

em 1872, pelo químico Robert Angus Smith, quando descrevia a poluição ar na cidade de

Manchester, Inglaterra, há mais de um século, no início da revolução industrial. No seu livro

“Air and Rain: the beginning of a chemical climatology” (Ar e Chuva : o início de uma

climatologia química), Smith estabelece pela primeira vez uma ligação entre o pH da chuva e

a combustão do carvão naquele centro industrial.

Quase meio século depois, o biólogo norueguês Knut Dahl estabelecia a correlação

entre a acidez das chuvas e a morte de plantas e peixes em vários lagos de seu país. Os lagos

saudáveis em toda a Escandinávia teriam um pH em torno de 7,0, porém em muitos deles,

esse valor baixou para 5,0.

A acidez matou algas, plânctons e insetos. Sem esta vida microscópica, as águas

adquiriram uma turbidez muito baixa, uma transparência não natural, e a medida que o pH

baixava foram desaparecendo os peixes, principalmente os menos resistentes como os

salmões e trutas. Com a quebra de parte da cadeia alimentar, os pássaros, também sumiram.

Quando a água do mar, dos lagos ou do solo se evapora, o vapor não é ácido nem

alcalino - é neutro, entretanto, esse vapor d'água combina-se com gases como dióxido de

carbono, encontrado na atmosfera, transformando-se num ácido fraco. A chuva tem um pH

entre 5 e 6. A chuva ácida pode dissolver rochas e criar cavernas calcárias espetaculares,

desfiladeiros e formações rochosas, num processo que normalmente leva milhares de anos.

Segundo RIBEIRO (2000):

“a chuva ácida refere-se a deposição úmida de constituintes ácidos, os quais se dissolvem nas

nuvens e nas gotas de chuvas, para formar uma solução de pH inferior a 5,6. Apesar do termo

chuva ácida ter se generalizado, é preferível o termo deposição ácida, uma vez que os

poluentes podem ser depositados, isto é, alcançar o solo, não apenas pela chuva, como pela

neve, umidade etc., bem como incluir a deposição seca de poluentes ácidos gasosos e

particulados. A água da chuva já é normalmente ácida. O dióxido de carbono (CO2) dissolve-

se nas nuvens e na chuva, formando um ácido fraco: o ácido carbônico (H2CO3). Esse ácido

faz com que o pH da chuva seja em torno de 5,6. Valores de pH inferiores a 5,6 indicam

frequentemente que a chuva encontra-se contaminada, no entanto, fenômenos naturais podem

causar a chuva ácida, tais como: atividades geotérmicas (vulcões e fontes termais), queima de

biomassa e processos metabólicos.”
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Figura 4.1 – Diagrama esquemático da formação de precipitações secas e úmidas -

Chuva Ácida

Fonte: Encyclopedia of the Atmosferic Environment (2003)

Na primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, realizada pelas Organização das

Nações Unidas, em Estocolmo, em 1972, os suecos deram o alerta de que: se a guerra química

do homem contra a natureza continuasse, em cinqüenta anos, eles calcularam que metade dos

lagos de seu pais estariam mortos. Os países nórdicos estavam arcando com um desastre

preparado a mil quilômetros de distância, na industrializada Inglaterra.

A medida que foram sendo mais bem estudados e sendo comprovadas as

conseqüências da deposição ácida, identificada como um problema internacional, diversos

protocolos foram firmados, conforme descrito pela “Encyclopedia of the Atmosferic

Environment”(2003).

Em 1979, a Comissão Econômica Européia das Nações Unidas (UNECE)

implementou a Convenção de Poluição Transfronteiriça de Grandes Distâncias.

Em 1985 muitos dos países membros da UNECE adotaram o Protocolo para a Redução

das Emissões de Enxofre, concordando em reduzir em 30% as emissões de SO2 (em

referência aos níveis de 1980) até 1993. Eles foram denominados “Clube dos 30%” e todos

eles alcançaram esta redução e até muitos outros que não assinaram o Protocolo também

atingiram essa meta.
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Em junho de 1984, diversos países europeus assinaram um segundo protocolo para o

enxofre. Muitos dos países do Oeste concordaram em reduzir as emissões de enxofre entre

70% e 80% até o ano 2000 (em referência aos níveis de 1980). Enquanto países do Leste

tiveram uma meta baixa entre 40% e 50% (em referência aos níveis de 1980).

Globalmente, as reduções de emissão de SO2 na Europa são estimadas entre 25 a 30%

entre os anos de 1980 e 1990, e em 40% próximo ao ano 2000. Outras reduções da emissão de

SO2 são esperadas nesta década.

O Protocolo de Sofia, para a redução das emissões dos Óxidos de Nitrogênio foi

adotado em 1988. Exigia dos países signatários do Protocolo a estabilização das emissões de

NOx (em referência aos níveis de 1987), entretanto alguns países se auto determinaram a

reduções de 30% até 1998 (em referência aos níveis de anos entre 1980 e 1986). Entretanto,

muitos destes países têm pouca probabilidade de alcançar estas metas, pelo crescimento do

tráfico rodoviário, apesar da legislação da União Européia exigir que os automóveis

construídos após 1993 contassem com conversores catalíticos.

Em 1998, foi introduzida a Diretiva n para os países da Comunidade Européia

(OECD) que exigia a redução das emissões de SO2 e NOx para a geração de energia. Para o

Reino Unido foram estabelecidas reduções de SO2 de 60% até 2003 e de NOx de 30% até

2003 (em referência aos níveis de 1980) que foram alcançadas. Estão em curso iniciativas no

Reino Unido para ultrapassar estas metas através da construção de usinas termelétricas a gás

(que tem emissões menores) em substituição a geração de energia a carvão e com a instalação

de equipamentos para a dessulfurização nas chaminés de algumas usinas termelétricas à

carvão existentes.

A mais recente Convenção da UNECE foi um Protocolo de Poluição Transfronteiriça

a Grandes Distâncias que foi assinado em dezembro de 1999, por 27 países. O Protocolo de

Gothenburg, introduzido para reduzir a acidificação, eutrofização e formação de ozônio ao

nível do solo e cortar a emissão de 4 poluentes: dióxido de enxofre (SO2), de nitrogênio

(NOx), componentes orgânicos voláteis (VOCs) e amônio (NH3), com o estabelecimento de

patamares de emissões país a país até o ano 2010.
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4.2 - A GERAÇÃO DE CHUVA ÁCIDA E SUAS RELAÇÕES COM A POLUIÇÃO
ATMOSFÉRICA

Quando os combustíveis fósseis (petróleo e carvão) são queimados ou os minerais que

contém enxofre (S) oxidam-se, o enxofre presente se converte em dióxido de enxofre gasoso

(SO2). Além disso, e de forma simultânea, as elevadas temperaturas da combustão conduzem

à oxidação do nitrogênio molecular (N2) atmosférico, bem como do nitrogênio presente nos

combustíveis, à conseqüente formação de óxido nítrico (NO) e, em menor grau, do dióxido

de nitrogênio (NO2). Quando estes contaminantes primários saem de suas fontes, a

concentração atmosférica dos mesmos diminui ao misturarem-se com as névoas de ar

contaminado ou com o ar limpo, podendo também sofrer deposições ou transformações em

contaminantes secundários. Os contaminantes secundários se formarão após os processos

descritos abaixo:

- a partir da indução fotoquímica pela luz solar, os óxidos de nitrogênio (NOx) e os

hidrocarbonetos passam a formar o gás ozônio (O3) e

- devido à presença do radical hidroxila (OH), o SO2 e NOx se convertem na

atmosfera em ácidos sulfúrico (H2SO4) e nítrico (HNO3). A maior parte do H2SO4 reage com

o amônio (NH3) para formar partículas, como o sulfato de amônio [(NH4)2SO4] e bissulfato de

amônio (NH4HSO4).

Os poluentes gerados numa planta industrial são aqueles típicos dos processos de

combustão. Em geral, nas plantas operadas a óleo diesel (mistura de milhares de diferentes

componentes, formados a partir da decomposição da matéria orgânica), são consideradas de

maior importância, tanto pela quantidade de emissão de SO2 e NOx, como pelos efeitos destes.

As emissões de partículas inaláveis, embora presentes, são muito baixas em relação ao SO2 e

NOx. A concentração de tais poluentes nos gases de exaustão é função da configuração da

queima, das técnicas operacionais e da composição do combustível.

Plantas industriais que utilizam o gás natural, no entanto, produzem insignificantes

quantidades de SO2 e de material particulado. Seus gases de exaustão contém,

primordialmente, NOx, embora em concentrações menores quando comparadas na operação

utilizando óleo ou carvão. As emissões veiculares, por outro lado, constituem-se numa das

maiores fontes de NOx para a atmosfera urbana.

Os óxidos de nitrogênio (NOx) possuem como principais componentes NO e NO2. O

NO é rapidamente convertido em NO2 através das reações químicas com o ozônio presente na

atmosfera. O NO2 apresenta uma coloração amarelo-amarronzada e odor irritante,

constituindo-se num forte oxidante. Nas áreas urbanas, as concentrações de NO2 atingem
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valores bastante elevados em horários de pico de trânsito (“horário do rush”) junto às vias de

maior tráfego. Os óxidos de nitrogênio decaem rapidamente quando o ar poluído se move para

longe da fonte. As concentrações de dióxido de nitrogênio em muitas áreas rurais se

apresentam relativamente mais baixas do que em áreas urbanas. Contudo, na grande maioria

dos casos não chegam a atingir valores de background.

Conceitualmente, o nível de background é considerado aquele ao qual as interferências

de fontes de poluição de origem antropogênica e mesmo naturais não exerceriam qualquer

efeito negativo sobre a qualidade do ar de uma região. Somente mais recentemente, com o

desenvolvimento tecnológico, a qualidade do ar começou a ser monitorada com mais

confiabilidade e de modo sistemático. Quando isso ocorreu, a maioria das localidades

monitoradas já apresentava sua atmosfera sob interferência das atividades humanas, o que

tornava praticamente impossível avaliar a situação de background.

No entanto, em alguns lugares do planeta, como em certas ilhas muito afastadas dos

continentes, em picos de montanhas elevadas e também na Antártica, onde, presumivelmente,

as interferências da poluição atmosférica de origem antropogênica não se mostrem presentes,

as determinações de background têm sido realizadas com o intuito de se avaliar alterações de

escala global, como, por exemplo, aconteceu para o dióxido de carbono (CO2) - importante

gás de efeito estufa - que desde a década de 40 vem sendo monitorado sistematicamente no

Observatório de Mauna Loa, no Havaí. A partir de suas observações foi que o mundo soube

do aumento gradual das concentrações de CO2 e dos possíveis impactos negativos causados

ao clima global. GALLOWAY (1985).

No caso particular da Cidade do Rio de Janeiro, a exemplo da maioria das grandes

cidades do planeta, o nível de background é variável no espaço e por parâmetro, ficando

difícil de ser estabelecido. Porém, para efeitos de avaliações ambientais, o que se tem usado

considerar, principalmente para áreas que nunca tenham tido um monitoramento da qualidade

do ar, é o “estado básico”, que se constitui no levantamento dos valores médios de

concentrações de determinados parâmetros de qualidade do ar, como, no caso particular, o

NO2 e SO2, em situações que antecedem temporalmente a introdução de um novo agente

potencialmente poluidor na região. No futuro, empregando a mesma metodologia de

amostragens, os mesmos locais de instalação dos analisadores, a mesma duração e época do

ano aplicadas no monitoramento prévio, segundo DE MELLO e MAIA (2004), as análises

comparativas dos valores obtidos poderão indicar ou não a ocorrência de eventuais impactos

sobre a qualidade do ar.

Outro aspecto a considerar diz respeito à atmosfera, mas não diretamente à alteração

de seus constituintes gasosos ou na forma de partículas, mas sim sobre os efeitos que a
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presença de determinados poluentes poderia causar à qualidade das chuvas, por exemplo.

Como se sabe, a presença de maiores concentrações de NOx no ambiente em geral está

associada à sua capacidade de agir como precursor do O3 nos baixos níveis e à formação das

denominadas “chuvas ácidas”.

Geralmente, as substâncias contaminantes voltam à superfície terrestre em lugares por

vezes afastados dos pontos onde foram emitidos. Para isso, é preciso que o transporte

convectivo não atravesse a camada de mistura, para que o percurso seja relativamente

limitado. Porém, se atravessa essa camada, entram para formar parte dos movimentos de

grande escala, passando a ser deslocados até grandes distâncias. Nestes casos, os efeitos da

contaminação se manifestam em pontos distantes dos focos emissores, no que se denomina de

“poluição transfronteiriça”. Existem suficientes exemplos do tema, ocupando um lugar

destacado a “chuva ácida” por sua freqüência e extensão espacial, a parte dos outros tipos de

contaminação mais pontuais no tempo, como por exemplo a radioativa.

A acidificação de um determinado ambiente se origina mediante processos nos quais

intervém em primeiro lugar a emissão de compostos de enxofre na forma de SO2, e de

nitrogênio como NOx. Na continuação, estes compostos em estado gasoso são transportados,

por vezes, à longas distâncias; paralelamente, se vêem submetidos à reações químicas, entre

as quais se destaca a oxidação mediante a qual se convertem em H2SO4 e HNO3,

respectivamente. Ainda na continuação, se produz a deposição ácida, que pode se dar em

forma úmida - pela incorporação desses ácidos às gotas de chuvas - chuva ácida, e por

deposição seca, que é a simples sedimentação das partículas no solo e a absorção dos gases.

Finalmente, se fecha o ciclo com a absorção destes compostos de enxofre ou nitrogênio pelo

solo, água ou vegetação.

A composição química e acidez de uma precipitação não somente vem determinado

pela origem da massa de ar, senão que influi decisivamente a trajetória que a referida massa

tenha percorrido até o lugar em que se produz a precipitação. Se em seu deslocamento a

massa de ar atravessa zonas de alta emissão ou com qualidade do ar já degradada, implicando

na formação de ácidos, o caráter ácido da precipitação se verá consideravelmente

incrementado.

Segundo a distância ao foco emissor, DE MELLO e MAIA (2004), distinguem 4 tipos

de chuvas ácidas:

a) Convectivas - quando se produzem em menos de uma hora depois de ter havido uma

emissão;
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b) De mesoescala - quando se produzem entre 1 e 10 horas depois da emissão, normalmente

em um raio de 100 km. Estas já se consideram no transporte transfronteiriço;

c) Sinóticas - em um raio inferior a 1.000 km e uma permanência de 10 a 100 horas;

d) Planetárias - até 10.000 km de distância e tempos de permanência de mais de 100 horas.

A intensidade da chuva ácida está em função de numerosos fatores, entre os quais há

que destacar a velocidade com que se levam a cabo as reações químicas que originam os

sulfatos ou nitratos, a presença de umidade na atmosfera e em definitivo a dinâmica

atmosférica que transporta os íons de sulfato, de nitrato e de hidrogênio a distâncias mais ou

menos longas.

A análise mais detalhada das chuvas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro,

segundo estudos prévios já desenvolvidos pelo Departamento de Geoquímica da Universidade

Federal Fluminense em cooperação com o Departamento de Meteorologia da Universidade

Federal do Rio de Janeiro, já indica poluição em proporções equivalentes de sulfato, nitrato e

amônio.

A permanência na atmosfera do dióxido de nitrogênio em presença do radical

hidroxila é de 1 dia, enquanto que a do dióxido de enxofre nas mesmas circunstâncias é de até

7,7 dias. Deste diferente comportamento de ambos os contaminantes, se infere que o dióxido

de enxofre (SO2 ) é o principal implicado nas chuvas ácidas dos tipos sinótico e planetário.

A magnitude dos danos que pode provocar este fenômeno é considerável. A pequena

escala, existem áreas muito degradadas no raio de ação de algumas centrais térmicas que

utilizam carvão como combustível - geralmente de baixa qualidade, o que equivale a um

elevado conteúdo de enxofre - no que a deposição de gotas acidificadas é mais freqüente.

A chuva ácida surge com a queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o

petróleo, que poluem a atmosfera. Essa forma de poluição é tão violenta, conforme já foi

descrito anteriormente, que muitas árvores e lagos estão morrendo, edifícios e monumentos

estão sendo destruídos e, em alguns casos, a saúde das pessoas está sendo seriamente

prejudicada. Em países desenvolvidos ela está relativamente sob controle, no Brasil chegamos

a ter verdadeiras catástrofes como os impactos causados em Cubatão, em São Paulo, e na

Serra de Paranapiacaba.

Como já foi citado anteriormente, devemos reforçar que, quando o combustível é

queimado, ocorre não apenas e liberação de energia, mas também de muitos produtos

químicos, incluindo enxofre e nitrogênio contidos no material orgânico. Essas substâncias são

dois dos mais importantes ingredientes na chuva ácida.
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Destacar também que, os óxidos de enxofre são subprodutos indesejáveis na queima

dos combustíveis, sendo geralmente lançados diretamente na atmosfera onde se acreditava,

nos primórdios do desenvolvimento industrial, que eles se dispersavam sem riscos. Hoje sabe-

se que não é assim, eles se convertem rapidamente em dióxido de enxofre e podem ser

julgados prejudiciais ao meio ambiente.

O que acontece com a poluição do ar é que uma parte da poluição rapidamente se

precipita ao solo, antes de ser absorvida pela umidade do ar, deposita-se nas árvores, edifícios

e lagos, geralmente próximo da área onde foi produzida – é a chamada deposição seca. Estes

depósitos se formam e mais tarde se combinam com a água da chuva, transformando-se em

ácidos.

O resto da poluição pode permanecer no ar por mais de uma semana e é transportado

pelo vento a longas distâncias. Durante esse período, as substâncias químicas reagem com o

vapor d'água na atmosfera, transformando-se nos ácidos sulfúrico e nítrico diluídos. Estão

prontos então para se transformar em chuva ácida.

aAs reações químicas da chuva ácida podem ser representadas, de forma simplificada, da

seguinte maneira:

• Chuva naturalmente ácida:

CO2 (g) + H2O(l) à H2CO3(aq)

• Chuva ácida causada pela queima de combustíveis que contém enxofre como impureza

(gasolina e óleo diesel):

I - Queima do enxofre:

S + O2 à SO2

II - Transformação do SO2 em SO3:

SO2 + ½ O2 à SO3

III - Reações dos óxidos com água:

SO2 + H2O à H2SO3

SO3 + H2O à H2SO4

• Chuva ácida causada pelos óxidos de nitrogênio (NOx):

I - Reação entre N2 e O2 nos motores dos automóveis (devido à temperatura elevada):

N2 + 2 O2 à 2 NO2

II - Reação do óxido com água:
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2 NO2 + H2O à HNO2 + HNO3

• Chuva ácida causada pela formação de ácido nítrico (HNO3) na atmosfera:

NO + O3 à NO2 + O2

NO2 + OH à HNO3

A escala de pH com alguns exemplos, comparações e ocorrências é apresentado na Figura

4.2.

Figura 4.2 - Escala de pH mostrando água de chuva e outras amostras do ambiente

Fonte: LORA ( 2002)

Como os poluentes do ar são carregados pelos ventos e viajam milhares de

quilômetros; as chuvas ácidas podem cair a grandes distâncias das fontes poluidoras,

prejudicando outros municípios, estados e até outros países.

O fenômeno da chuva ácida já atinge várias regiões do planeta, pois seus gases

formadores podem ser transportados, conforme já descrito, a mais de 3.000 km da fonte de

emissão, dependendo das condições de dispersão atmosférica e pluviométrica.
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4.3 - CONSEQÜÊNCIAS DA CHUVA ÁCIDA

Com a chuva ácida, o solo se empobrece, a vegetação fica comprometida. A

acidificação prejudica os organismos em rios e lagoas, comprometendo a pesca. Monumentos

de mármore são corroídos, aos poucos, pela chuva ácida.

Segundo BAIRD (2002), a chuva ácida afeta o solo e as rochas:

“as áreas mais fortemente afetadas são as constituídas de granito ou quartzo, porque o solo

tem menor capacidade de neutralizar o ácido. ....Porém se as rochas são calcárias, o ácido

pode ser neutralizado de maneira eficiente (“tamponado”) uma vez que essas rochas são

compostas de carbonato de cálcio, CaCO3, que atua como uma base e reage com o ácido:

CaCO3 (s) + H+ (aq) --------à Ca 2+ (aq) + HCO3
- (aq)

carbonato íon

de cálcio bicarbonato

HCO3 (aq) + H+ (aq) -------à H2CO3 (aq) + H2 (aq)

Íon ácido

bicarbonato carbônico

As reações apresentadas seguem quase até o final devido ao excesso de H+. Portanto a

rocha dissolve-se, produzindo dióxido de enxofre e íons cálcio para substituir os íons

hidrogênio. Essas mesmas reações são responsáveis pela deterioração das estátuas feitas de

rochas calcárias e mármore; detalhes finos, como orelhas, nariz e outros traços faciais, são

gradualmente perdidos como resultado da reação com o ácido e com o próprio dióxido de

enxofre”.

Suspeita-se da existência de riscos indiretos para a saúde humana, causada por metais

como chumbo, cobre, zinco, cádmio e mercúrio, liberados dos solos e sedimentos, por causa

do aumento da acidez. Esses metais podem atingir as águas subterrâneas, rios, lagos e

correntes usadas para a provisão de água potável e ser introduzidos nas cadeias alimentares

que chegam ao homem. Deste modo, o homem pode apresentar sérios problemas neurológicos

após anos de ingestão de água de chuva não tratada ou através do peixe contaminado pôr

metais pesados.
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BAIRD (2002) cita também as conseqüências sobre as florestas, observadas em grande

escala inicialmente na Alemanha, com maior ocorrência em grandes altitudes, e salienta que a

relação causa e efeito não pode ser plenamente comprovada, mas indica que:

“aparentemente, tanto a acidez das precipitações sobre as florestas afetadas como o ozônio

troposférico, além da presença de outros oxidantes no ar aos quais elas encontram-se

expostas, impõem um estresse significativo sobre as árvores”.

Conforme citado pela “Encyclopedia of the Atmosferic Environment “(2003):

“A chuva ácida pode causar sérios impactos às arvores e florestas. A chuva ácida não

mata as árvores diretamente. Ao invés disso, é mais provável que ela as enfraqueça,

danificando suas folhas, limitando os nutrientes disponíveis para elas, ou envenenando-as com

substâncias tóxicas lentamente retiradas do solo. Os principais poluentes atmosféricos que

afetam as árvores são os nitratos e sulfatos. O declínio da floresta é frequentemente o primeiro

sinal de que as árvores estão em perigo devido à poluição atmosférica.

Cientistas acreditam que a água acidificada dissolve nutrientes e minerais úteis do

solo, levando-os embora antes que as árvores e outras plantas possam possam usá-los para

crescerem. Ao mesmo tempo, a chuva ácida causa a liberação de substâncias tóxicas no solo,

como o alumínio. Este é muito danoso às árvores e plantas, mesmo se o contato for limitado.

Florestas em áreas de topo de montanha recebem ácido adicional de nuvens ácidas e da

neblina que frequentemente as circunda. Essas nuvens e neblina são frequentemente mais

ácidas do que a precipitação.

Quando as folhas são continuamente banhadas por essa neblina ácida, sua camada

protetora impermeabilizante é destruída. A perda dessa cobertura danifica as folhas e cria

pontos marrons. As folhas transformam a energia do sol em alimento para seu crescimento.

Esse processo é chamado fotossíntese. Quando as folhas são danificadas, elas não podem

produzir alimento suficiente para manter a árvore saudável. Uma vez que a árvore está fraca,

doenças e insetos podem atacá-la e matá-la mais facilmente. Árvores enfraquecidas podem

também ser mais facilmente danificadas pelo frio.

A silvicultura é adversamente afetada pela chuva ácida, mas recentes estudos mostram

que ela é parte do processo de acidificação. O dossel de florestas maduras e sempre verdes é

um eficiente “sumidouro” de material particulado e gasoso, contaminantes do ar poluído. Isto

resulta em uma deposição mais acidificada abaixo do dossel das florestas do que à céu aberto.

Processos químicos nas raízes das árvores, sempre verdes em particular, acidificam o solo e a

água do solo das florestas. Quando as florestas são localizadas em solos pouco alcalinos, esse

processo pode levar a uma acidificação significativa da água de escoamento superficial e

conseqüente dano aos rios e lagos associados.”
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Evidências de acréscimo de deposição ácida em cursos d’água e nos ambientes

terrestres tem sido encontradas nas últimas 3 décadas em países desenvolvidos, segundo

HAINES, (1986); JOHNSON e MAC LAUGHLIN (1986); WELLBURN, (1988) e LIKENS

(1989).

A precipitação de ácidos pode aumentar a acidificação do solo, consequentemente

“fixando” íons metálicos potencialmente responsáveis pelo “declínio” de florestas, um

fenômeno registrado desde a década de 70, na Europa Central e América do Norte por

KRAHL-URBAN et al. (1988); FALKENREN-GRERUP, (1989) em algas e plantas,

presentes em ambientes costeiros.

A elevada deposição de nitrogênio nos ecossistemas florestais pode também causar a

saturação de N nas florestas, o que também foi bem documentado em muitas partes da

América do Norte e Europa, conforme evidenciam NIHLGARD, (1985); ASMAN e

DIEDEREN, (1987); BYTNEROWICZ e FENN (1996).

Quando o íon amônio (NH4
+) é depositado e penetra no solo, torna-se responsável pela

nitrificação, o que resulta na formação de dois íons hidrogênio, conforme explica DE MELLO

(2001):

(NH4
+ + 2 O2 ------------à 2 H+ + NO3

- + H2O)

Portanto, o íon amônio também pode contribuir para a acidificação dos solos e

empobrecimento dos sistemas aquáticos tamponados, (SCHUURKES e MOSELLO, 1988).

Em outro estudo realizado na região sul da Cidade do México, nos bosques da espécie

Abies religiosa do Parque Cultural e Recreativo Deserto dos Leões, foram registrados

diversos tipos de danos, como a perda de folhas e galhos, necrose foliar, deficiência

nutrimental e lixiviação de constituintes foliares, tendo sido descrito por SAAVEDRA-

ROMERO et al. (2003), no estudo que analisou além do pH, o conteúdo de potássio e

magnésio nas águas de chuva coletadas em folhas e em clareiras dos bosques do parque.

Foram encontrados pHs “ligeiramente ácidos”, com valores entre 5,28 e 5,48, mas

comparativamente menores que os reportados por LIKENS et al. (1997) nos bosques de New

Hampshire, pH 3,8, por ARTHUR e FAHEY (1993) em bosques na região do Colorado, pH

5,0 e por SHEPARD et al. (1989) na zona florestal de Huntington, N.Y., com pH<5,0.

Com relação às conseqüências à fauna silvestre, esclarece a “Encyclopedia of the

Atmosferic Environment” (2003) que:

“A acidificação da água doce devido à chuva ácida pode levar a um declínio e perda de

populações de peixes. Em pHs abaixo de 4,5, nenhuma espécie de peixe consegue sobreviver.
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Mortandades de peixe estão ocorrendo em países incluindo a Escandinávia, Escócia, País de

Gales e América do Norte. Uma diminuição de pH está geralmente associada a um aumento

de disponibilidade de metal tóxico, o que é especialmente aplicado para alumínio e mercúrio.

Queda de pH e aumento de alumínio têm se mostrado como fator que aumenta a mortandade

de peixes, diminuição de seu crescimento, diminuição de produção de ovos e de sobrevivência

dos embriões e resultam em dano a peixes adultos. Em geral, embriões, filhotes e jovens são

menos tolerantes à acidez do que peixes adultos. O alumínio pode se precipitar nas brânquias

dos peixes, inibindo a difusão e resultando em “stress respiratório”.

A deposição ácida é a possível causa de declínio de população de anfíbios. Os estágios

larvais de espécies de anfíbios aquáticos são mais afetados pela água acidificada. Muitas

espécies de sapos se utilizam de pequenos açudes temporários, mas estes tendem a ser

pequenos e rasos, e são mais facilmente afetados pela precipitação química porque suas

únicas fontes de água são a chuva e a neve. Sapos que usam corpos d’água grandes e

permanentes para procriação geralmente põem seus ovos no verão, para que eles não sejam

afetados pela pela variação de acidez da neve.

No entanto, os ovos e larvas dessas espécies são ainda mais sensíveis a súbitas

mudanças nos níveis de pH do que as espécies que se reproduzem em açudes temporários.

Assim como para os peixes, os efeitos tóxicos da diminuição de pH em anfíbios se complicam

quando a concentração de metais, como o alumínio, aumentam na água, mas como regra

geral, embriões de espécies sensíveis de anfíbios são mortos por água com pH de 4,5 ou

menos, enquanto embriões de espécies tolerantes podem sobreviver em pH abaixo de 3,7.

Fluoreto e metais pesados podem se acumular em solos acidificados chegando a níveis

que sejam tóxicos a invertebrados do solo. Espécies sensíveis a metais são substituídas por

outras mais tolerantes a metais. Por exemplo, espécies de corpo mole como minhocas e

nematódeos parecem ser mais prontamente afetados por uma elevação na concentração de

metais. Invertebrados têm um papel importante na decomposição da camada serrapilheira das

florestas. Com o crescimento da camada de serrapilheira, a liberação mineral é atrasada e a

disponibilidade de nutrientes para as plantas é reduzida. Herbívoros são também afetados

quando a quantidade ou qualidade do seu suprimento alimentício diminui.

Apesar de pássaros e mamíferos não serem diretamente afetados pela acidificação da

água, eles são indiretamente afetados pela mudança da qualidade e quantidade de seus

recursos alimentícios. Alguns pássaros como a águia pescadora, “osprey” (Pandion haliaetus)

encontram dificuldades em viver ao redor de lagos acidificados porque neles há menos peixes.

Entretanto, os pássaros mergulhadores acham peixes com mais facilidade porque a água de

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


53

lagos ácidos são mais claras do que as de lagos normais. Na Escócia, lontras são raras ao

redor de lagos e rios ácidos, porque seu alimento principal, os peixes, são reduzidos.

O cálcio é um elemento essencial para mamíferos e pássaros. Uma dieta adequada

supre sua necessidade durante a reprodução. Pássaros precisam de cálcio para a perfeita

formação das cascas de seus ovos e para o crescimento do esqueleto da ninhada, e mamíferos

precisam de cálcio para o desenvolvimento esquelético dos fetos. Muitas espécies de

invertebrados que contêm grande concentração de cálcio, como os moluscos e crustáceos, são

muito sensíveis à variações de pH e estão dentre os primeiros a desaparecer durante a

acidificação de áreas alagadas.

As conseqüências sobre a fauna, são também relatadas no livro “Global Climate

Change and Life on Earth”, editado por WYMAN, (1991), com relação a uma espécie de

anfíbio - a salamandra de rabo vermelho, “red-backed salamander” (Plethodon cinereus), uma

das mais abundantes nas florestas do noroeste dos Estados Unidos :

“Os anfíbios mais abundantes das florestas do noroeste dos Estados Unidos são a salamandra

de rabo vermelho (Plethodon cinereus). Essas espécies plenamente terrestres possuem duas

adaptações que as ajudaram a garantir a sobrevivência da espécie: a reprodução terrestre e não

dispor de pulmão, quanto ao primeiro predicado, apesar de ainda necessitar de uma grande

umidade no solo para sobreviver, a espécie prescinde do retorno a água para se reproduzir. A

fêmea constrói uma pequena câmara ao redor ou abaixo de um tronco ou sob uma pedra e

deposita cerca de nove ovos na parte de cima da câmara. Ela então põe seu corpo ao redor dos

ovos e ali permanece até eles eclodirem, cerca de um mês depois. Aparentemente durante esse

tempo, a umidade de seu corpo e a umidade do ambiente ao redor ou do solo, previne a

desidratação dos ovos. Se a fêmea é removida, os ovos geralmente morrem. Nessas

salamandras sem pulmão, toda a respiração é feita pela epiderme, pela boca e faringe.

Não ter pulmão também significa que os ossos e cartilagens que deveriam proteger a

abertura dos pulmões não são mais necessários para esse propósito.

Essas estruturas se modificaram para formar uma ligação nas costas da língua, e como

resultado, a língua pode ser projetada da boca permitindo às salamandras plethodonti capturar

presas mais móveis do que outras salamandras com pulmão.

A Tabela 4.1 e as Figura 4.4 e 4.5, apresentam comparações efetuadas por esse

estudo.

Está bem documentado que condições ácidas afetam os estágios aquáticos da vida dos

anfíbios (COOK, 1983; FREDA e DUNSON, 1985; PIERCE, 1985 e SCHLICHTER 1981).

Águas ácidas podem inibir a mobilidade do esperma e embriões nessas águas não se
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desenvolvem ou são deformados (FREDA e DUNSON, 1985; GOSNER e BLACK, 1957;

POUGH e WILSON 1977).

Pesquisas estão também sendo conduzidas com o objetivo de identificar os efeitos de

condições ácidas sobre sistemas terrestres. Recentemente WYMAN e HAWKSLEY-

LESCAULT (1987) mostraram que a densidade e distribuição de salamandras de rabo

vermelho foi reduzida pela acidificação de solos na região de Catskill Plateau, em Nova

Iorque. A densidade das salamandras foi dramaticamente reduzida quando o pH do solo caiu

abaixo de 3,8, Figura 4.3. A média de pH do solo dos dois sítios de estudo foi 3,9.

Figura 4.3 – Diagramas de relação entre densidade de indivíduos (A) ou nº de espécies

(B) em comunidade de anfíbios e o pH do solo em cinco locais de Nova Iorque. As linhas

sólidas são as regressões lineares quadráticas que melhor se adaptam (P < 0,05)

Fonte: WYMAN (1991)

Em quatro localidades de Nova Iorque, foi observado que o pH das áreas demarcadas

(quadras) com a identificação das espécies: “America toad”(Bufo americanus), “red-backed

salamander” (Plethodon cinereus), “two-lined salamander” (Eurycea bilineata), “dusky

salamander” (Desmognathus fuscus), e a “yellow-spotted salamander” foi significantemente

maior do que nas quadras onde essas espécies não estavam presentes (Figura 4.4).”
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Tabela 4.1 – Comparação do tipo de umidade do solo (números em parênteses são

desvios padrão) e do PH do solo entre áreas demarcadas (em metros quadrados) de

florestas contendo anfíbios e sem anfíbios em 4 localidades da região centro sul de Nova

Iorque.

Fonte: WYMAN (1991)

Figura 4.4 - Frequência de quadras de 1m2 com um valor de pH de solo com e sem

Plethodon cirineus

Fonte: WYMAN (1991)
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Figura 4.5 - Comparação da perda unidirecional de sódio de quatro espécies de

salamandra confinadas a substratos de baixo pH (ácido – abaixo de 3,5)

Fonte: WYMAN, 1991

A chuva ácida é considerada também uma das muitas agressões contra o meio

ambiente causada pelo modo de vida moderno que desfrutam principalmente os habitantes

dos países mais industrializados. A tecnologia moderna deixou muitos povos mais ricos, mais

saudáveis, com mais conforto do que nunca. Entretanto, todos esses benefícios dependem do

nosso meio ambiente, o qual nos oferece tudo de que precisamos - o ar que respiramos, a água

que bebemos, o alimento que comemos, o planeta em que vivemos e deveria ser a mais

importante escola onde conhecer e aprender.

O ambiente natural possui um longo tempo de resposta a agressões, como a

acidificação. A água e o solo possuem a capacidade de neutralizá-las, e só depois de esgotada

essa capacidade é que o pH desses ambientes sofre mudanças bruscas e acentuadas. Quando o

ambiente não consegue mais neutralizar a acidez, inicia-se um processo de degradação

ambiental, que vai desde a acidificação das águas e do solo, com sérios problemas, alguns já

relatados como de redução da biodiversidade e de alterações físico-químicas nesses

ambientes, até a ocorrência de declínio de florestas e prejuízos à agricultura e a pesca.

Além disso, a chuva ácida acelera a corrosão e o desgaste de diversos materiais. No

homem, o acúmulo de metais pesados, ingerido em solução na água ou nos alimentos

contaminados pelas chuvas acidificadas, compromete seriamente as suas funções orgânicas.

Nos Estados Unidos, 44 % dos óxidos de nitrogênio são provenientes dos meios de
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transportes, entre eles carros, ônibus, motocicletas, caminhões, navios, aviões e todas as

formas de transportes que utilizam combustíveis fósseis. No Canadá essa contribuição é ainda

maior, da ordem de 61%, segundo TYSON (1992).

As quantidades lançadas na atmosfera são bastantes elevadas: cerca de 24 milhões de

toneladas de dióxido de enxofre por ano na América do Norte e 44 milhões de toneladas na

Europa - o suficiente para carregar, completamente, cerca de 150 superpetroleiros. A maior

parte do enxofre vem das fábricas e usinas termelétricas.

A quantidade de dióxido de nitrogênio produzida é menor, mas mesmo assim chega a

22 milhões de toneladas na América do Norte e 15 milhões de toneladas na Europa Ocidental.

A maior parte dos óxidos de nitrogênio provém da emissão dos motores dos veículos. A

medida que o tráfego aumenta, em até 20% ao ano na Europa sendo provável que o problema

se agrave, a menos que se tomem providências imediatas.

O aumento da população e a expansão industrial são os principais fatores para o

aumento das emissões de SO2 e NOx nos países em desenvolvimento, porém muito abaixo das

taxas encontradas nos países desenvolvidos. RHODE (1989)

Podemos relatar alguns estudos efetuados no Brasil sobre deposição ácida, segundo

DE MELLO (2000):

“No sudoeste do Brasil, poluentes atmosféricos emitidos do complexo industrial de Cubatão,

a aproximadamente 45 Km de São Paulo levaram a severos impactos na floresta tropical

úmida cobrindo o oceano confrontante com a serra do Mar (DOMINGOS et al., (1995);

DOMINGOS et al., (1998). No Rio de Janeiro, a precipitação química tem sido investigada no

Parque Nacional da Tijuca (PNT), localizado na cidade do Rio de Janeiro, analisando Na+,

K+, Mg2+, Ca2+ e pH, SILVA FILHO (1985). Esse estudo mostrou que o valor de pH mais

frequentemente encontrado no PNT ficou em torno de 4,7, variando de 4,2 a 6,1, entretanto a

causa do ácido livre (NH4
+, NO3

- e SO4
2-) não foi investigada”.

Como referência, quando a precipitação ácida ocorre sob a forma de neve, os

problemas para o meio ambiente são retardados, mas podem ser muito piores posteriormente.

Durante o inverno, a neve se acumula no solo, retendo seus ácidos. Na primavera, quando a

neve derrete, há um súbito fluxo de água que corre pelo chão até os rios e lagos.

Eventualmente, ácidos que ficaram retidos por seis meses são liberados em poucas semanas.

Estas correntezas ácidas, como são chamadas, são particularmente prejudiciais para plantas e

animais.

Este estudo abre a perspectiva de levantar indicadores e referências a serem

comparados a trabalhos futuros e apresentar outros estímulos aos já existentes para a
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preservação das unidades de conservação da natureza, notadamente as situadas em áreas

urbanas ou sob sua influência.

4.4 - RESUMO DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS
ÁGUAS DAS CHUVA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Tendo em vista a necessidade de se conhecer com mais detalhes o grau de

comprometimento da atmosfera urbana do Rio de Janeiro, seja por poluentes primários ou

secundários, foi desenvolvido pela UFRJ e a UFF através de contrato com a Secretaria

Municipal de Meio Ambiente - SMAC da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, durante os

anos de 2003 e 2004, para monitoramento sistemático, semanal, durante um ano, das águas

das chuvas na Cidade do Rio de Janeiro, (DE MELLO e MAIA, 2004).

Com as inúmeras fontes de emissões de NOx e de SO2 na Cidade do Rio de Janeiro e

municípios vizinhos, o surgimento das chamadas chuvas ácidas foi considerado premente na

região. A questão mereceu atenção por não se ter conhecimento de qualquer tipo de

monitoramento prévio que pudesse esclarecer quanto aos níveis de qualidade do ar, bem como

se ocorrem ou não chuvas contaminadas por ácido sulfúrico e/ou ácido nítrico na cidade do

Rio de Janeiro. Alguns trabalhos acadêmicos, contudo, já evidenciaram tais ocorrências

durante algumas campanhas amostrais realizadas nos últimos anos.

O objetivo do estudo foi o de esclarecer tais dúvidas e colher elementos para ações

ambientais futuras, e que será de grande valia a esta dissertação, efetuou o monitoramento

sistemático do grau de acidez e condutividade das águas das chuvas coletadas, além das

análises químicas dos parâmetros: amônio (NH4
+), nitrato (NO3

-), sulfato (SO4
2-

), cloreto (Cl-),

sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+).

4.4.1 - Informações técnicas do projeto

Foram instalados coletores automáticos de chuvas, de deposição úmida e seca,

Graseby/GMW modelo APS78100 apresentado na Figura 4.6, nos mesmos locais onde estão

localizadas as estações fixas de monitoramento da qualidade do ar da SMAC: Copacabana

(Praça Cardeal Arco Verde), Tijuca (Praça Saens Peña), Centro (Largo da Carioca) e São

Cristóvão. A sistemática de coleta foi semanal e considerou o caráter dinâmico-climatológico

da atmosfera local. Com isso, cada coleta representou as águas recebidas de um mesmo

sistema frontal, o que evitou, entre outros aspectos, misturas de águas de sistemas frontais

distintos e transformações físico-químicas nas amostras. O monitoramento durou 12 meses,
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com 1 coleta semanal em cada localidade, significando 53 coletas por estação e 636 amostras

totais.

Complementarmente, foram compiladas as situações sinóticas e condições

meteorológicas diárias na Cidade do Rio de Janeiro, com vistas a se estabelecer as devidas

correlações com os resultados das análises físico-químicas das amostras coletadas nas 4

(quatro) estações fixas de monitoramento da qualidade do ar da SMAC. A referida tarefa

ficou a cargo do Laboratório de Estudos em Poluição do Ar do Departamento de

Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Podem ser observados nos Anexo 4, 5 e 6 alguns dados e resultados do estudo.
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Figura 4.6 - Coletor automático de deposição úmida e seca, Graseby/GMW APS78100

utilizado no estudo da UFF/UFRJ/SMAC.

Fonte: DE MELLO e MAIA (2004)
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5 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

5.1 - DEFINIÇÃO

Foi apresentado em Capítulo anterior que a manutenção de áreas verdes na criação das

cidades se dava praticamente apenas pela inacessibilidade e barreiras naturais impostas, sejam

físicas ou climáticas.

Apenas ao final do século XX a preocupação com a preservação emerge como uma

questão até de sobrevivência da própria espécie humana, citando BASSO (2000):

“ Os paradigmas mundiais, que dominaram os últimos séculos, permite dizer que o problema

da democracia e da liberdade caracterizou o século XVIII, o século XIX abordou a questão do

socialismo e no século XX a problemática ambiental emergiu da consciência de que os

recursos naturais da Terra não são infinitos”.

Disse também que “na entrada do 3º milênio, alguns acreditam que somente o

estabelecimento de uma concepção do mundo integrada e holística será capaz de frear o

esgotamento dos recursos naturais e, consequentemente, dar seguimento à vida no planeta.”

É na área metropolitana que o equilíbrio ambiental é mais profundamente afetado por

cargas de dejetos residuais, concentrações de poluentes no ar e na água; degradação do solo e

do subsolo pela intensa atividade industrial e por outros fatores de degradação em função das

atividades humanas, com esses elementos chegando a superar a capacidade de auto depuração

dos respectivos meios naturais. LOMBARDO (1995).

A Constituição Brasileira de 1988 possibilitou a autonomia financeira e administrativa

dos municípios e com relação ao ordenamento do espaço urbano com a subseqüente

elaboração das Leis Orgânicas e dos seus Planos Diretores. O Plano Diretor é o instrumento

básico de planejamento territorial.

Desde a década de 70, apesar da maior parte das cidades brasileiras possuírem seus

planos diretores não foram evitados o crescimento informal, desordenado e com a ocupação

das áreas naturais. Segundo MENDONÇA (1994), apenas 30% da ocupação das cidades

médias e grandes do Brasil estava de acordo com as normas urbanísticas e 70% pode ser

considerada irregular, clandestina e construída fora das normas.

Essa forma de ocupação irregular certamente tem raízes históricas, pois segundo

MARICATO (2001), no capítulo “Metrópole periférica, desigualdade social e meio ambiente”

do livro “ O desafio da sustentabilidade – um debate sócio ambiental no Brasil”:

“ A ilegalidade em relação a propriedade da terra, entretanto, tem sido um dos principais

agentes da segregação ambiental e, em conseqüência, da exclusão social, no campo ou na

cidade. Miguel Baldez lembra que até 1850 a ocupação de terra no Brasil era legítima de
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conseguir sua posse. A emergência do trabalhador livre é acompanhada da emergência da

legislação sobre a terra que irá garantir a continuidade do domínio dos latifundiários sobre a

produção (BALDEZ, 1986 e SILVA, 1996). A legislação urbana não emergirá senão quando

se tornar necessária para a estruturação do mercado imobiliário urbano, de corte capitalista.

Os códigos municipais de posturas, elaborados no final do século passado, tiveram um claro

papel de subordinar certas áreas da cidade ao capital imobiliário, acarretando a expulsão da

massa trabalhadora pobre do centro da cidade. A nova normatividade contribuiu para a

ordenação do solo de uma parte da cidade, mas também para para a sua segregação espacial.

A escassez alimenta a extração da renda imobiliária. A submissão da terra aos capitais da

promoção, construção e financiamento imobiliário não se tornou homogênea como nos países

avançados, convivendo com as formas arcaicas de produção do espaço, como a

autoconstrução em loteamentos ilegais ou em áreas invadidas simplesmente.”

E as ocupações irregulares se dão em áreas mais inacessíveis como as Áreas de

Preservação Permanente (APP’s), como as margens de rios e outros corpos hídricos as

encostas, topos de morros e áreas de florestas.

Para coibir estas ocupações é necessário uma ação efetiva do poder público na

fiscalização, informação, educação e controle, segundo foi dito pelo Prefeito Antanas

Mockus, de Caracas, Colombia, em palestra no III Foro Internacional – Uso y Sostenibilidad

de Parques e Espacio Público, realizado naquela cidade em junho de 2002, que esta ação tem

que ser efetiva para evitar que os tão poderosos possam passar sobre a cerca ou que os tão

miseráveis possam passar por debaixo dela.

O processo global de fragmentação de ecossistemas é citado por FERNANDEZ (2000)

como provavelmente a mais profunda alteração causada pelo homem ao meio ambiente, pois

muitos habitats que anteriormente eram essencialmente contínuos foram transformados em

“uma paisagem de mosaico formada por manchas isoladas do habitat original (ilhas de

habitat) circundadas por áreas transformadas antropicamente.”

A criação de Unidades de Conservação da Natureza foi uma forma de tentar conter a

agressão contra a natureza, definindo áreas intangíveis para a ocupação humana e evitando as

conseqüências negativas dos ciclos econômicos.

Há de se reconhecer a crescente valorização da importância da criação das unidades de

conservação. Entre 1960 e 1989 o número de áreas protegidas no planeta subiu de cerca de

500 para 4.025, e sua área total cresceu de 1,2 x 10 6 para 4,6 x 10 6 km2. ( SHAFER, 1990).

Apesar disso existem questionamentos básicos sobre o próprio valor das unidades de

conservação para uma efetiva preservação da biodiversidade. QUAMMEN (1996) foi de

opinião que: “Assim como ilhas, os Parques Nacionais são lugares aonde as espécies vão para
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morrer”, indagando se mesmo em unidades de conservação de grande extensão territorial é

viável a sobrevivência a longo prazo de espécies de grande porte – exemplificando com a

população de “grizzlies” (Ursus arctos) no Parque Nacional de Yellowstone nos Estados

Unidos. No Brasil estudos apresentam que das espécies que mais exigem território como os

grandes felinos, a onça-pintada (Panthera onça), necessita de aproximadamente 5.000 hectares

de território por indivíduo. SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO RIO

DE JANEIRO (1997)

A introdução do Guia das Unidades de Conservação Ambiental do Rio de Janeiro

(1998), destaca:

“Desde os seus primórdios, a Cidade do Rio de Janeiro tem encantado por sua beleza e

pela exuberância de seus recursos naturais. A cidade cresceu e tornou-se uma das maiores

áreas urbanas do mundo mantendo, felizmente, valiosos remanescentes de seus ecossistemas

originais. Aos poucos, estes foram sendo protegidos pela legislação ambiental e uma grande

quantidade de Parques, Reservas e Áreas de Proteção Ambiental foram sendo criadas para

garantir sua conservação. Estas Unidades constituem-se, hoje, em um dos maiores

patrimônios da população carioca e poderão ter um papel de importância crescente no

desenvolvimento da cidade. Além de gerarem evidentes benefícios ambientais, estas áreas são

de relevante função social por oferecerem recreação, lazer e principalmente oportunidades de

emprego e renda através do turismo. Será através do convívio e do usufruto de nossas

Unidades de Conservação que elas serão cada vez mais valorizadas e os esforços de proteção

e recuperação do meio ambiente serão ainda mais reconhecidos pela população. Aí então,

estaremos contribuindo efetivamente para a formação de uma consciência ambiental e nos

aproximando das metas do almejado desenvolvimento sustentável.”

O próprio Guia citado define:

“Podemos definir Unidades de Conservação Ambiental como áreas que, por seus atributos

ecológicos, apresentam um estatuto especial de uso e ocupação do solo e de manejo de seus

ecossistemas naturais. No Brasil é encontrada a maior diversidade de espécies do mundo,

cerca de 50% de todas já descritas. Sua flora é mais rica do planeta e sua fauna é considerada

a mais importante em relação aos vertebrados terrestres, primatas e peixes de água doce.

Também pode ser destacada pelo grande número de espécies de aves, mamíferos, répteis e

anfíbios. Para proteger este inestimável patrimônio, constituído também por paisagens de

excepcional beleza cênica, foi criado, em 1937, o Parque Nacional de Itatiaia, a primeira área

natural protegida do país. A partir desta data outras áreas foram delimitadas, com o objetivo
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de preservar o patrimônio natural brasileiro. O grande incremento à criação de novas

Unidades de Conservação se deu nas décadas de 70 e 80, como resposta à rápida devastação

das florestas, ao acelerado processo de urbanização do país e às reivindicações do crescente

movimento ambientalista.”

Foi nos Estados Unidos que foi criada a primeira área natural protegida – o Parque

Nacional de Yellowstone, criando uma área de proteção integral e perpétua para o refúgio da

vida selvagem. Diversos países em sequência criaram seus parques nacionais, como: Austrália

(1879); Canadá (1885); Nova Zelandia (1894); África do Sul (1898); México (1900);

Argentina (1903); Chile (1926); Equador (1934) e, em 1937, a Venezuela e o Brasil conforme

já foi citado anteriormente.

5.2 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA EM ÁREAS URBANAS

As Unidades de Conservação da Natureza situadas em áreas urbanas, como é o caso do

Parque Estadual da Pedra Branca, objeto deste estudo, cumprem um relevante papel de

motivar a população da área urbana para a defesa e preservação do meio ambiente através de

programas de educação ambiental, podendo ser envolvidas tanto a área formal com as escolas

do entorno e a informal com atividades para as entidades ambientalistas, religiosas,

comunitárias, empresariais, entre outras e a população em geral.

As ações desenvolvidas pela de Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do Rio de

Janeiro entre os anos de 1996 e 2000, conforme consta no Relatório de Gestão,

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (2000), passou pela criação de uma

gerência específica para a gestão de unidades de conservação, a GUC (em 1999), “em

resposta a necessidade de desenvolver mecanismos de gestão e uso sustentável para as UC’s

sob a tutela do município”, foram realizados o cadastramento e o diagnóstico preliminar da

situação das unidades, a edição do “Guia das Unidades de Conservação Ambiental do Rio de

Janeiro”, em 1998, a proteção física e sua sinalização, implantação e recuperação das trilhas

ecológicas. Também podem ser computados avanços nas unidades de uso sustentável, as

Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) com a criação de 8 (oito) e a regulamentação de 7

(sete) APA’s, com a definição e publicação de seu zoneamento e também a realização de 58

(cinqüenta e oito) diagnósticos ambientais. Foram investidos cerca de R$ 7,5 milhões, na

implantação de novas unidades, como: os Parques Municipais da Prainha, do Penhasco Dois

Irmãos e da Fazenda do Viegas, na APARU (Área de Proteção Ambiental e Recuperação

Urbana). Na revitalização de UC’s existentes foram investidos cerca de R$ 4,5 milhões. Os
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programas educativos desenvolvidos geraram a produção de diversas campanhas e materiais

com a formação de 800 agentes multiplicadores e de 160 guardas municipais para o

Grupamento de defesa Ambiental; treinamento de 380 professores; publicação de 10 cartilhas

temáticas com o envolvimento direto e indireto de mais de 1 milhão de pessoas.

A valorização das unidades de conservação em áreas urbanas à época, no caso as cerca

de 90 (noventa) UC’s, pois todas elas se encontram inseridas na malha urbana da cidade do

Rio de Janeiro pode ser mensurada também por duas iniciativas pioneiras: a criação do

Conselho Gestor das APA’s do Morro do Leme e da Babilônia São João, experiência inédita

em 1999 de gestão participativa com a comunidade e buscava a conceituação de um modelo a

ser aplicado para as demais UC’s, outra foi a Gestão Compartilhada do Parque Nacional da

Tijuca, entre a Prefeitura e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), convênio

assinado em 1998, levando a diversas melhorias como: o reflorestamento da Pedra Bonita,

recuperação e sinalização de 40 trilhas e a interdição de 5 km de atalhos, combate à caça –

com a derrubada de 64 abrigos, implantação da ciclovia, recuperação de 23 banheiros

públicos, restauração da Capela Mayrink, reabertura do Mirante do Excelsior,

desassoreamento do Açude da Solidão, e a criação do Centro de Educação Ambiental e com

parcerias com a iniciativa privada foi criada um programa de coleta seletiva, implantação de

nova sinalização e da nova iluminação do Corcovado e o projeto de reurbanização da área e

da implantação do acesso por escadas rolantes, conforme SMAC (2000).

Estão em desenvolvimento no Parque Estadual da Pedra Branca e em outras unidades

de conservação urbanas, administradas pela Fundação Instituto Estadual de Florestas

(IEF.RJ), na administração iniciada em janeiro de 2003, a mesma metodologia e

procedimentos relativos a educação para a gestão ambiental. Podemos destacar a criação do

Projeto Floresta em Movimento, desenvolvido pela Diretoria de Conservação da Natureza e

que consiste de um veículo equipado com equipamentos de áudio visual e materiais

educativos que levam informações sobre a unidade de conservação e a importância de sua

preservação à sociedade civil, priorizando suas ações em escolas e que são importantes

instrumentos de mobilização da sociedade para o reconhecimento da importância das

unidades de conservação da natureza, e sua correlação com o dia a dia das pessoas.

Este papel também é destacado por CUNHA e MENEZES ( 2001)

“A luta pela conservação da Amazônia não será ganha no interior da Floresta Amazônica. Ela

só pode ser vencida no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e outras grandes metrópoles

brasileiras. Na democracia, não importa quão óbvias sejam as decisões de gerenciamento, elas

precisam sempre ser decididas pelo desejo dos cidadãos, e cidadãos não irão se importar com

o que não lhes for familiar. Uma área urbana protegida, bem equipada, gerenciada e preparada
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para receber e interagir com grande número de visitantes é uma poderosa ferramenta para

construir um grupo de pressão política em defesa da conservação. De cidades populosas, as

notícias são irradiadas, lá os legisladores fazem convenções, governantes tomam decisões,

juízes decidem, novas tendências culturais se formam. Além do mais, áreas urbanas são o loci

onde a causa das áreas protegidas pode ser primeiramente ganha. Entretanto, para ganhar os

corações e mentes dos soldados da cidade, as agências de conservação devem entender o

excepcional papel das Unidades de Conservação da Natureza Urbanas e equipá-las para uma

tarefa que vai além dos alvos de conservação da natureza dentro de seus limites. Nesse

sentido, a missão das Unidades de Conservação da Natureza Urbanas deve necessariamente

incorporar a educação ambiental integrada, com o objetivo de alertar os cidadãos dos

resultados da conservação. Para complementar essa missão, há miríades de oportunidades de

como os gerenciadores de Áreas Urbanas Protegidas podem usá-las. Elas incluem parcerias

com governos locais, projetos conjuntos com escolas e universidades, trabalho voluntário,

patrocinadores da iniciativa privada e grande exposição na mídia. Não é uma missão simples,

mas seus méritos, no final, podem ser decisivos para o sucesso da grande luta da conservação

da natureza.”

A cidade do Rio de Janeiro, por ter sido palco de várias transformações de caráter

político-administrativo – foi capital federal, Estado da Guanabara e por último município,

capital do novo Estado do Rio de Janeiro – conseguiu proteger grande parte de seu

patrimônio, através da criação de várias Unidades nos diversos níveis de Governo.

Apenas para exemplificar; se situam na cidade do Rio de Janeiro, o Parque Nacional

da Tijuca, criado em 1961 pela União; a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, os

Parques Estaduais da Pedra Branca, Grajaú e Chacrinha, sob a responsabilidade do Estado, os

Parques Naturais Municipais do Mendanha, Dois Irmãos, de Marapendi, Chico Mendes, e

Áreas de Proteção Ambiental, como as de Grumari e Prainha, entre outros que protegem

significativas áreas de restinga e de Mata Atlântica, sob a tutela municipal.

No âmbito do Município do Rio de Janeiro, o grande impulso para criação de UC’s se

deu no final da década de 80, início de 90, com a participação da sociedade organizada,

reivindicando a proteção de diversas áreas, e com a promulgação da Lei Orgânica e da Lei do

Plano Diretor; importantes instrumentos legais para preservação do patrimônio ambiental da

cidade.

As UC’s podem ser classificadas em diversas categorias de manejo, em função da

multiplicidade dos objetivos de conservação, tais como: manter a diversidade; oferecer

educação ambiental; conservar recursos genéticos; favorecer a pesquisa científica;

proporcionar recreação e lazer; proteger sítios históricos, entre outros. O enquadramento das
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áreas protegidas com base nos objetivos de conservação define as categorias das Unidades de

Conservação da Natureza.

São vários os diplomas legais que trazem esta definição, podemos citar a seguir a
Legislação Federal sobre Áreas Protegidas:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

• Art. 225, § 1°, III, § 4° e § 5°.

LEIS

• Lei nº 4.771, 15 de setembro de 1965 - Institui o Código Florestal.

• Lei nº 5.197, 03 de janeiro de 1967 - Dispõe sobre a Proteção à Fauna, e dá outras
providências.

• Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979 - Dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano e dá outras providências.

• Lei n° 6.803, de 02 de julho de 1980 - Dispõe sobre as diretrizes básicas para o
zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, e dá outras providências.

• Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 - Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e
Áreas de Proteção Ambiental, e dá outras providências.

• Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Política Nacional do Meio Ambiente. Lei n°
7.804/89 - Cria as Reservas Extrativistas.

• Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Crimes Ambientais.

Além da Constituição Federal e das Leis apresentadas acima, existem Decretos Lei,

Decretos, Resoluções, Portarias e Ratificação de Convenções Internacionais que podem ser

acessados no site do Ministério do Meio Ambiente.

Ainda em 1987, a Resolução CONAMA 011/87, declara como Unidades de

Conservação:

as Estações Ecológicas; as Reservas Ecológicas; as Áreas de Proteção Ambiental; os Parques

Nacionais, Estaduais e Municipais; as Reservas Biológicas; as Florestas Nacionais, Estaduais

e Municipais; os Monumentos Naturais; os Jardins Botânicos; os Jardins Zoológicos e os

Hortos Florestais.

Mais recentemente a Lei Federal nº 9.985 de 18/07/2000, instituiu o Sistema Nacional

de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, que estabelece critérios e normas para a

criação, implantação e gestão das unidades de conservação.

A Lei do SNUC, regulamentada pelo Decreto nº 4.340 de 22/08/2002, define Unidade

de Conservação como: “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder
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Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.”

5.3 - CATEGORIAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

A Lei 9.985 define duas categorias de unidades :

• Unidades de Proteção Integral e,

• Unidades de Uso Sustentável.

Tendo distintos objetivos básicos: as Unidades de Proteção Integral são de preservar a

natureza, permitindo apenas o uso indireto de seus recursos naturais e a das Unidades de Uso

Sustentável é a de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela

de seus recursos naturais.

O Grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias

de unidades de conservação:

• Estação Ecológica, área de posse e domínio público, cujo ecossistema é objeto de

conservação para realização de estudos e pesquisas científicas. Nesta categoria de UC’s só

é permitida a visitação com objetivo educacional conforme disposto em seu plano de

manejo.

• Reserva Biológica, área de posse e domínio público, destinada à preservação integral da

biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana

direta ou modificações ambientais, só é permitida a visitação pública com objetivo

educacional e a pesquisa científica quando disposto em regulamento específico com as

restrições e condições ali estabelecidas;

• Parque Nacional, Parque Estadual ou Parque Natural Municipal, área de posse e

domínio público, destinada a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o

desenvolvimento de atividades educativas e interpretação ambiental, de recreação em

contato com a natureza e o turismo ecológico;

• Monumento Natural, tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares

ou de grande beleza cênica, pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja

possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos
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naturais pelo proprietários. A visitação pública está sujeita as condições estabelecidas no

plano de manejo e por regulamento do órgão responsável por sua administração.

• Refúgio da Vida Silvestre, tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se

asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora

local e da fauna residente ou migratória. Também pode ser constituído por áreas

particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a

utilização da terra e dos recursos naturais pelo proprietários e a visitação pública está

sujeita as condições estabelecidas no plano de manejo e por regulamento do órgão

responsável por sua administração.

O Grupo das Unidades de Uso Sustentável é composto pelas seguintes categorias de

unidades de conservação:

• Área de Proteção Ambiental – APA, de domínio público ou privado, com certo grau de

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem estar das populações

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

• Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE, de domínio público ou privado, com

pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que

abriga remanescentes raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas

naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo

a compatibilizá-lo com os objetivos de proteção da natureza;

• Floresta Nacional, de posse e domínio público, é uma área de cobertura florestal de

espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo

sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos

sustentáveis de exploração de florestas nativas. É admitida a permanência de populações

tradicionais que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em

regulamento e no Plano de Manejo;

• Reserva Extrativista, de domínio público, é uma área utilizada por populações

extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e,
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complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno

porte, e tem como objetivos básicos a proteção dos meios de vida e a cultura dessas

populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade;

• Reserva de Fauna, de posse e domínio público, é uma área natural com populações

animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas

para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos

faunísticos e na qual é proibido o exercício da caça amadorística ou profissional;

• Reserva de Desenvolvimento Sustentável, de domínio público, é uma área natural que

abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de

exploração dos recursos naturais, desenvolvido ao longo de gerações e adaptados às

condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da

natureza e na manutenção da diversidade biológica;

• Reserva Particular do Patrimônio Natural, de domínio privado, gravada com

perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.

5.4 - MEDIDAS COMPENSATÓRIAS

Tem se buscado, notadamente através de Resoluções do CONAMA, a criação de

formas de compensação para os impactos ambientais pela implantação de empreendimentos e

sua operação a serem aplicados em unidades de conservação da natureza.

A Resolução CONAMA nº 2 de 18/04/1996, foi pioneira, pois anterior a edição da Lei

Federal nº 9985/00 de 18/07/2000 que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação

– SNUC , já apresenta em seu Artigo1º, o seguinte:

“Art. 1º - Para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela destruição de

florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de empreendimentos de relevante impacto

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente com fundamento do

EIA/RIMA, terá como um dos requisitos a serem atendidos pela entidade licenciada, a

implantação de uma unidade de conservação de domínio público e uso indireto,

preferencialmente uma Estação Ecológica, a critério do órgão licenciador, ouvido o

empreendedor.”

Determina inclusive em seu Artigo 2º, o abaixo transcrito:
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“Art. 2º - O montante dos recursos a serem empregados na área a ser utilizada, bem como o

valor dos serviços e das obras de infra-estrutura necessárias ao cumprimento do disposto no

artigo 1º, será proporcional à alteração e ao dano ambiental a ressarcir e não poderá ser

inferior a 0,50 % (meio por cento) dos custos totais previstos para implantação do

empreendimento.”

A Lei Federal nº 9985/00 de 18/07/2000, que instituiu o SNUC, regulamentou melhor

essa determinação, e apresenta em seu Artigo 36, abaixo transcrita, a obrigatoriedade de

aplicação de medidas compensatórias:

“Art. 36. - Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em

estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a

apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral,

de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.

§ 1o - O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não

pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do

empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com

o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.

§ 2o - Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a

serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o

empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de

conservação.

§ 3o - Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona

de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser

concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade

afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das

beneficiárias da compensação definida neste artigo.”

E mais, o Decreto nº 4340/02 de 22/08/2002, que regulamentou a citada legislação

cita em seu CAPITULO VIII - DA COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO

AMBIENTAL:

“ Art. 31 - Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no

9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador estabelecerá o grau de impacto a partir dos

estudos ambientais realizados quando do processo de licenciamento ambiental, sendo
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considerados os impactos negativos, não mitigáveis e passíveis de riscos que possam

comprometer a qualidade de vida de uma região ou causar danos aos recursos naturais.

Parágrafo único. Os percentuais serão fixados, gradualmente, a partir de meio por cento dos

custos totais previstos para a implantação do empreendimento, considerando-se a amplitude

dos impactos gerados, conforme estabelecido no caput.

Art. 32. Será instituída no âmbito dos órgãos licenciadores câmaras de compensação

ambiental, compostas por representantes do órgão, com a finalidade de analisar e propor a

aplicação da compensação ambiental, para a aprovação da autoridade competente, de acordo

com os estudos ambientais realizados e percentuais definidos.

Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no

9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve obedecer à

seguinte ordem de prioridade:

I - regularização fundiária e demarcação das terras;

II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;

III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção

da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;

IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e

V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e

área de amortecimento.

Parágrafo único. Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural,

Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção

Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos da

compensação somente poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades:

I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade;

II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a aquisição

de bens e equipamentos permanentes;

III - implantação de programas de educação ambiental; e

IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos

naturais da unidade afetada.

Art. 34. Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em operação sem

as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo de doze meses a partir da

publicação deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental competente mediante

licença de operação corretiva ou retificadora
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Recentemente em sua 68ª Reunião, o Plenário do CONAMA aprovou a Moção 41 que

indicou à Câmara Técnica de Unidades e Conservação e Demais Áreas Protegidas , a criação

de Grupo de Trabalho para a “Regulamentação do Planejamento, Recepção e Aplicação das

Medidas Compensatórias do Art 36 da Lei do SNUC”. A citada Câmara Técnica, por mim

presidida desde 21/08/2003, como representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro,

instituiu o GT que tem realizado reuniões com a participação de amplos setores da sociedade

e estará concluindo seus trabalhos no prazo máximo de agosto de 2005 e deverá apresentar

uma minuta de Resolução CONAMA a ser apreciada pela Câmara Técnica e posteriormente

encaminhada a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos para sua formatação legal e envio ao

Plenário do CONAMA para aprovação.

Também anteriormente a Lei do SNUC a Resolução CONAMA 13/90 de 06/12/1990

determina que a administração da unidade de conservação obrigatoriamente opine quando do

licenciamento ambiental para instalação de empreendimentos em sua área de entorno,

segundo o seguinte texto em seu Artigo 2º:

“Art. 2º. Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros,

qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão

ambiental competente.

Parágrafo único . O licenciamento a que se refere o caput deste artigo só será concedido

mediante autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação.”

A aplicação dessas legislações tem possibilitado a implantação de medidas de

compensação ambiental e termos de cooperação quem tem sido de grande importância para a

gestão dessas importantes áreas naturais protegidas e sua consolidação.

Assim a melhor definição e conhecimento dos impactos da ação antrópica no entorno de UCs,

conforme esse estudo, será de grande valia para as justificativas de aplicação desses recursos,

mobilização social para o reconhecimento de tão relevante legislação e buscar gradativamente

sua melhor quantificação e gradação.
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6 - CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DO RIO DE JANEIRO

É de fundamental importância a Caracterização Climática da região de estudo pois

estaremos registrando a ocorrência de acidez na precipitação.

Utilizamos a recente caracterização efetivada por MAIA (2004):

“É notória a diversidade climática do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo quando se

leva em conta a grande dimensão de seu território. Não somente as temperaturas médias são

fortemente influenciadas pela combinação relevo-altitude-maritimidade, mas também o

regime e a distribuição dos totais pluviométricos são bastante modificados, segundo a

localização.

As porções continentais encontram-se imediatamente ao norte do Trópico de

Capricórnio, o que garante um superávit do balanço de energia em praticamente todos os

meses do ano. Esse excesso de energia, por si só, pode ser capaz de induzir a inúmeros

mecanismos de circulação de pequena e média escalas, tanto no sentido horizontal como no

vertical.

A presença do Oceano Atlântico ao longo dos limites meridionais e orientais do estado

também se constitui como elemento relevante para a caracterização climática. O Oceano

funciona como um poderoso regulador térmico e promove uma ampla suavização das

temperaturas nas porções mais litorâneas e mesmo até a algumas centenas de metros

continente adentro. O transporte de umidade no sentido oceano-continente é mantido na

maior parte do ano pelas brisas marítimas e pela circulação de larga-escala associada à borda

oeste do “Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul – ASAS” – sistema decorrente do

mecanismo geral de circulação atmosférica atuante sobre a porção tropical do Oceano

Atlântico Sul. No entanto, este aporte é espacialmente variável, uma vez que as

características de superfície (rugosidade) podem favorecer ou não a maior penetrabilidade

dessas circulações.

Pouco ainda se conhece quantitativamente acerca das configurações regionais das

brisas marítimas no Rio de Janeiro. De certa maneira, tais mecanismos de circulação

apresentam peculiaridades estruturais em função das interações superfície oceânica-

atmosfera-superfície continental. A elevada umidade do ar e os elevados índices

pluviométricos reinantes no estado confirmam a influência da maritimidade no clima regional.

O entendimento dos diversos climas no Estado do Rio de Janeiro depende da

combinação de fatores físicos locais e atmosféricos. Certamente, a interferência da topografia

acidentada e compartimentada do Estado é marcante. Escarpas falhadas separam superfícies
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montanhosas, que mergulham para o interior, de outras planas a suavemente onduladas, que

se estendem desde o Município do Rio de Janeiro até o Norte Fluminense, constituindo as

baixadas litorâneas.

A associação dos fatores topografia e maritimidade é responsável pelo aumento da

turbulência do ar e processos de convecção, o que induz às formações de nuvens orográficas

de grandes dimensões verticais, as quais têm poder de gerar intensas chuvas localizadas nas

Serras do Mar e da Mantiqueira.

Pode-se afirmar que o Estado do Rio de Janeiro encontra-se submetido, regionalmente,

em praticamente todos os meses do ano, aos ventos de Leste a Nordeste, que sopram ao largo

da borda ocidental do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, mas que são perturbados

localmente, nos níveis mais próximos à superfície do solo, pelas induções decorrentes dos

aquecimentos diferenciais entre o continente e o oceano, resultando em ventos

perpendiculares à linha-de-costa: de Nordeste no setor norte do Estado; de Sul-Sudeste, na

Cidade do Rio de Janeiro, sendo particularmente de sudoeste na parte sul do estado.

A penetração de massas de ar frio, associada aos Anticiclones Polares Migratórios, é o

sistema que influencia a precipitação pluviométrica no Rio de Janeiro em todos os meses do

ano. Normalmente, tais massas se deslocam, em sua maioria, seguindo a trajetória Sudoeste-

Nordeste em direção às baixas latitudes. Embora se dêem em todas as estações do ano, são

mais intensas no inverno. A penetração dessas massas é influenciada pela posição do

Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, que se modifica do verão para o inverno. No verão,

se encontra localizado mais sobre o oceano, dando origem a uma massa de ar quente e úmida.

No inverno, o deslocamento do Anticiclone em direção ao continente induz o

fenômeno de subsidência de ar que, ao descer, é submetido à compressão adiabática, tornando

o ar mais seco e quente, e limitando as precipitações nesta época.

Todos os estudos passados e atuais não dispensam a afirmação que a cidade atua como

um fator modificador importante do clima regional e cria condições meio-ambientais

específicas, as quais podem ser tratadas como microclimas urbanos. Para esta condição

contribuem os edifícios, o tráfego de veículos, as indústrias e, praticamente, todas as

atividades humanas desenvolvidas naquela escala espacial. Desenha-se, então, um complexo

emaranhado de inter-relações mútuas, com as características de um “sistema dinâmico”

específico, para as quais alguns autores a designam por “subsistema climático urbano”.

Seus traços mais destacados se manifestam a partir de uma peculiar distribuição do

vento dentro da cidade, como conseqüência dos escoamentos aerodinamicamente induzidos

pelas artérias urbanas. Observam-se ainda distintos balanços hídricos e térmicos entre a
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cidade e as periferias suburbana e rural, além de notáveis e diferenciadas composições

atmosféricas com respeito aos principais contaminantes do ar.

As cidades criam seus próprios ambientes e, por conseguinte, exercem significativos

efeitos na atmosfera e no clima. Entre os mais importantes destacam-se: “ilhas de calor”,

distribuição vertical de temperatura, estabilidade atmosférica, umidade, nebulosidade,

precipitação, ventos e qualidade do ar. A disposição dos prédios, morros e morrotes, cercados

por vias de intenso tráfego, favorece a formação das “ilhas de calor urbano” em vários pontos

da cidade.

Dentre as diversas classificações climáticas existentes, a de Köppen confere a Cidade

do Rio de Janeiro e entorno a característica geral Aw, isto é, como sendo de inverno seco e

frio e verão chuvoso e úmido. As temperaturas variam entre o valor mínimo médio de 21,1oC

(julho) ao valor máximo médio de 27,3o C (janeiro). A temperatura média anual é de 23,9oC,

enquanto a precipitação total média anual é de aproximadamente 1.258 mm/ano, com cerca de

124 dias de chuvas.

As áreas que apresentam maiores valores de precipitação abrangem os maciços do

Gericinó, da Tijuca e da Pedra Branca (área de estudo do presente trabalho), indicando, mais

uma vez que o efeito topográfico de mesoescala é relevante no processo de intensificação

local das precipitações pluviométricas mesmo no inverno, quando predominam chuvas

frontais. Na porção norte da região, a Serra de Petrópolis atua de modo significativo na

formação de sistemas convectivos bem estruturados, levando a freqüentes formações de

cumulonimbus, que se deslocam normalmente numa trajetória norte-sul, passando por Duque

de Caxias e outros municípios próximos, e por esses deixando intensas precipitações de curto-

período, preferencialmente, em grande número de fins de tardes desde meados de primavera

até meados de outono, tendo os meses de verão mais ativos para a formação desses

fenômenos.

O escoamento do campo de ventos medidos nos aeroportos de Santa Cruz, Campo dos

Afonsos, Jacarepaguá, Galeão e Santos Dumont revelam direções e magnitudes bem distintas

influenciadas pela topografia. As áreas mais litorâneas mostram-se com ventos de superfície

predominantemente perpendiculares à linha-de-costa, soprando do oceano para o continente,

enquanto nas porções mais afastadas do litoral passa a prevalecer os ventos regionais

associados à borda oeste do “Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul”, ou seja, com uma

componente leste-nordeste mais acentuada. Cabe destacar que a complexa topografia, de

diversas altitudes, declividades e orientações, concorrem no sentido de interferirem no livre

escoamento do ar, chegando, por muitas vezes, a induzir escoamentos muito particulares.
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Vale destacar a ocorrência das brisas noturnas, surgidas do resfriamento das encostas

da região serrana ao norte, criando um escoamento do ar de nor-nordeste para sul-sudoeste ao

nível da superfície.”
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7 - ESTUDO DE CASO: A OCORRÊNCIA DE CHUVA ÁCIDA NO
PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA

7.1 - DESCRIÇÃO GERAL DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA

O Parque Estadual da Pedra Branca ver foto aérea na Figura 7.1 é a Unidade de

Conservação da Natureza mais extensa da cidade, tendo 12.500 ha, considerado o maior

parque urbano – ou floresta urbana do mundo, situa-se no maciço da Pedra Branca e

confronta-se com vários bairros da cidade do Rio de Janeiro como: Realengo, Bangu, Campo

Grande, Cabuçu, Grumari, Guaratiba e Jacarepaguá.

Figura 7.1 - Vista aérea do Parque Estadual da Pedra Branca apresentando a ocupação

humana no seu entorno

Fonte: IEF/RJ - foto Luiz Cláudio Marigo

Os seus limites compreendem todas as encostas do maciço, localizadas acima da cota

100 metros. Dentro do Parque se situa o ponto culminante do município, o Pico da Pedra

Branca, com 1.024 m.
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O processo de criação do Parque Estadual da Pedra Branca foi iniciado em abril de

1963, pelo Decreto nº 1.634, que declarou a área de utilidade pública para fins de

desapropriação e foi criado, em 1974, por meio da Lei Estadual nº 2.377, de 28 de junho de

1974.

O Parque Estadual da Pedra Branca está sob a administração da Fundação Instituto

Estadual de Florestas e seu histórico de preservação esteve ligado, conforme relatado em

Capítulo anterior, à preservação de seu potencial hídrico.

Em suas florestas remanescentes é possível encontrar espécies raras, endêmicas e

ameaçadas de extinção. A mata encontra-se bem estratificada, e pode-se notar um dossel que

atinge até 30 metros de altura. Além de diversas espécies de árvores introduzidas pelo

homem, testemunhos do passado de ocupações e dos diversos ciclos econômicos, como:

jaqueiras (Artocarpus heterophyllus – Moraceae), mangueiras (Mangifera indica –

Anacardiaceae), jabuticabeiras (Myrciaria cauliflora) e cafeeiros (Coffea arabica –

Myrtaceae), podem ser encontradas várias espécies de madeira de lei, algumas raras e

endêmicas, como: o jequitibá (Cariniana legalis e Cariniana estrellencis), o tapinhoã

(Mezilaurus novalium – Lauraceae), a noz-moscada-silvestre (Cryptocarya jacarepaguensis –

Lauraceae) e o vinhático (Plathymenia foliosa – Leguminosae).

A sua fauna local é rica. Dentre os mamíferos pode ser destacado o porco do mato

(Tayassu tajacu), o macaco prego (Cebus apella), a preguiça (Bradypus variegatus), o

tamanduá de colete (Tamandua tetradactyla), os gatos do mato (Felis tigrina e Felis wiedii), o

furão (Galictis vittata), além de diversas espécies de morcegos.

Quanto à avifauna os pesquisadores já identificaram mais de 180 espécies importantes;

dentre as ameaçadas de extinção podemos citar o tucano-de-bico-preto (Ramphastos

vitellinus), os araçaris (Baillonus bailloni e Selenidera maculirostris), os gaviões

(Leucoptemis lacernulata e Spizaetus tyrannus) e a jacupemba (Penelope superciliaris).

Recentemente estudo realizado por PACHECO (2004), sob supervisão da Fundação

Instituto Estadual de Florestas: “Avifauna do Parque Estadual da Pedra Branca” a partir dos

núcleos Pau da Fome (área de nosso monitoramento), Camorim e da Colônia Juliano Moreira,

realizou 12 campanhas de visitação para o censo da avifauna entre os dias 01/09/2004 a

18/12/2004 e identificou 166 espécies de aves, sendo alguns registros relevantes:

Segundo o biólogo José Fernando Pacheco, no citado monitoramento:

“ o mais relevante registro foi o reencontro no PEPB, para a avifauna do município, de um

par de apuim-de-costas-pretas (Touit melanonotus), pequeno psitacídeo na trilha do Camorim,

no dia 9 de setembro, identificado a partir de sua vocalização. Este papagainho é endêmico do
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país, da Mata Atlântica (com registros da Bahia a São Paulo) e considerado ameaçado de

extinção em nível mundial (BirdLife International 2000), nacional (Brasil 2003) e regional

(ALVES et al. 2000). Há acerca desta espécie enigmática pouquíssima informação biológica

(SICK 1997) e parece não ser disponível qualquer fotografia obtida na natureza. Uma

ilustração centenária do naturalista francês João Teodoro Descourtilz, que viveu no Rio de

Janeiro, celebra este encontro no PEPB”. Figura 7.2 abaixo:

Figura 7.2 - Apuim-de-costas-pretas (Touit melanonotus), o mais importante registro no

PEPB.

Fonte: Ilustração reproduzida da obra de Descourtilz (1854).

Das 166 espécies assinaladas ao final de doze etapas de amostragens, 27 representam novas

ocorrências para a lista prévia de aves do PEPB (Apêndice 1, símbolo #). Dentre estas

novidades destacam-se 2 espécies (Cichlocolaptes leucophrus, Saltator fuliginosus) jamais

relatadas para o município do Rio de Janeiro e uma terceira (Corythopis delalandi) conhecida

no município apenas por registros históricos, que perfazem mais de 180 anos..... acerca desses

27 novos registros para a avifauna do PEPB.”

Quanto aos répteis podem ser observadas o teiú, o lagarto-verde e serpentes como a

cobra de vidro (Ophiodes striatus), a jararaca (Bothrops jararaca), a cobra verde (Philodryas

olfersii) e a jibóia (Boa constrictor).

Os invertebrados aquáticos ribeirinhos mais comuns são o pitú (Palaemon sp) e o

caranguejo de rio (Trychodactylus sp). Encontram-se também muitas espécies de insetos

especialmente as borboletas azuis (Morpho spp), as Ninfalídeas (Parides spp, Papilio spp e

Caligo spp), os serra-paus (Cerambycidae) e as baratas-da-mata (Blatariae).
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7.2 - A CAMPANHA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DAS
CHUVAS NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA

Visando a análise quantitativa do pH, condutividade e análise quimica nas amostras de

águas de chuvas coletadas foi identificado um ponto situado no Parque Estadual da Pedra

Branca (PEPB), Núcleo Pau da Fome, em Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Figura

7.3, localizada na Bacia Aérea II, conforme classificação da FEEMA, apresentada em capitulo

anterior.

Figura 7.3 - Mapa de localização do Parque Estadual da Pedra Branca onde se localiza

nossa área de estudo

Apesar de essa não ser a mais degradada em termos de contaminação atmosférica, mas

como analisamos a qualidade das águas de chuva, certamente recebeu influência também das

outras Bacias Aéreas.

Na nossa área de estudo foi instalado um coletor de precipitação pluviométrica, com o

objetivo de coleta semanal da precipitação atmosférica (deposição total), visando avaliar a

qualidade das águas das chuvas precipitadas através das análises de amônio (NH4
+), nitrato
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(NO3
-), sulfato (SO4

2-
), cloreto (Cl-), sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+), magnésio

(Mg2+), pH e condutividade elétrica.

Além de estimar os possíveis mecanismos de formação de "chuvas ácidas" na citada

unidade de conservação da natureza, situada na área urbana da Cidade do Rio de Janeiro, o

propósito do trabalho também é de contribuir para o conhecimento acerca da poluição do ar

na Cidade do Rio de Janeiro e contribuir para o projeto referenciado no Capítulo 4.4 de

estruturação de uma rede permanente de monitoramento de deposições atmosféricas.

O trabalho resultou em uma Planilha de Resultados, apresentada no Anexo 3, fazendo

constar os resultados das análises físico-químicas especificadas anteriormente, da coleta, os

quais serão apresentados em forma tabular e gráfica, com as devidas interpretações, incluindo

os seguintes itens:

• Comparação das concentrações de pH e condutividade das águas das chuvas coletadas

no PEPB;

• Hierarquização dos valores de pH e condutividade ;

• Avaliação da ocorrência de mecanismos naturais de transporte de poluentes que

possam levar a formação de "chuvas ácidas" no PEPB, na Cidade do Rio de Janeiro.

Posteriormente apresentaremos a estimativa da quantidade anual de enxofre precipitada na

área do PEPB.

7.3 - PROCEDIMENTOS TÉCNICOS ADOTADOS NO PRESENTE TRABALHO:

Foi feito o monitoramento sistemático do grau de acidez e condutividade das águas

das chuvas, além das análises químicas dos parâmetros: amônio (NH4
+), nitrato (NO3

-),

sulfato (SO4
2-

), cloreto (Cl-), sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+).

Para tal, foi instalado um coletor adaptado de chuvas, constando de funil, mangueira

de transferência e receptor, no Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), Núcleo Pau da

Fome. A sistemática de coleta foi semanal e as amostras conservadas em refrigerador, o que

evita, entre outros aspectos, transformações físico-químicas nas amostras. O monitoramento

foi realizado durante cerca de 4 meses, no período de maior pluviosidade, entre novembro de

2003 e fevereiro de 2004, compreendendo 14 coletas.
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7.3.1 – Instalação de Coletor de Deposição Úmida

O coletor de deposição úmida foi instalado em 21 de outubro de 2003, Figura 7.4 e

Figura 7.5, no Núcleo Pau da Fome do PEPB, coordenadas 23K – 659699, UTM 7463162,

conforme fotos XX, abaixo. As técnicas de coleta, tratamento e análises físico-químicas das

amostras encontram-se detalhadamente descritas no item subseqüente.

Figura 7.4: Foto do coletor instalado no Núcleo Pau da Fome do PEPB, podendo ser

visto a estação de tratamento de água da CEDAE
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Figura 7.5 - Foto da instalação do Coletor mostrando detalhes do funil, mangueira e

receptor, da esquerda para a direita: prof. William De Mello (UFF), bióloga Neila

Cortes (IEF/ PEPB), prof. Luiz Maia (UFRJ) e Mauricio Lobo.

No mesmo dia de instalação do coletor, foram deixados frascos de 500 mL para

estocagem das amostras e um reservatório plástico, de 20 L de capacidade, contendo água

destilada. Estes frascos receberam as coletas, com uma freqüência de aproximadamente uma

vez a cada semana. A água destilada destinou-se exclusivamente a lavagem semanal dos

recipientes coletores de deposição úmida. Foi determinado, impresso, o procedimento de

coleta, contendo todo o detalhamento, etapa por etapa, para retirada e estocagem das amostras

de deposição úmida, Anexo 1. Além disso, foram encaminhadas planilhas para anotações

referentes às coletas de deposição total, Anexo 2.
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7.3.2 - Recolhimento das Amostras de Deposição Total

A amostra de deposição total foi recolhida, aproximadamente, uma vez a cada sete dias.

Foram efetuadas duas (2) rinsagens, com alíquotas de aproximadamente 100 mL (volume

mínimo), do frasco de armazenagem da amostra de 500 mL e as análises de dez (10)

parâmetros físico-químicos. O volume de chuva acumulado foi registrado para posterior

cálculo da precipitação no período e comparação aos dados obtidos de uma estação

meteorológica próxima. Após o recolhimento, a amostra foi armazenada sob refrigeração e

posteriormente conduzida ao laboratório.

7.3.3 - Tratamento das Amostras e Análises

No Laboratório de Biogeoquímica de Ambientes Tropicais do Departamento de

Geoquímica do Instituto de Química da UFF, as amostras recolhidas de deposição total foram

filtradas em membranas de acetato de celulose ou éster de celulose (diâmetro = 47 mm) com

0,22 µm de diâmetro de poro. Duas alíquotas de 100 mL de amostras filtradas foram

acondicionadas em freezer para posterior análises químicas. O restante, não filtrado, foi

utilizado para as determinações de pH, condutividade e NH4
+.

As medidas de pH e condutividade foram efetuadas em aparelhos WTW

(Wissenschaftlich-Technische Werkstätten) modelos pH330 e LF330, respectivamente. Foi

utilizado eletrodo de pH do tipo combinado e os padrões utilizados para calibração foram de

4,01 e 7,00. Os ânions Cl-, NO3
-, NO2

- e SO4
2- foram analisados por cromatografia de íons

(Shimadzu modelo LC-10 AD) com detector de condutividade. A fase móvel consistiu de uma

solução de biftalato de potássio 1,2 mM, com um fluxo de 1,4 cm3 min-1 e temperatura de

operação da coluna cromatográfica de 40ºC. O íon NH4
+ foi analisado pelo método do azul

de indofenol, um complexo que se forma a partir da reação da amônia com Trione e fenol. A

absorvância foi medida em um espectrofotômetro Hitachi modelo U-1100. Os cátions Na+ e

K+ foram analisados por espectrofotometria de emissão de chama, e Mg2+ e Ca2+ por absorção

atômica, num aparelho Baird Atomic modelo 4200.

Foram compiladas as situações sinóticas e condições meteorológicas diárias na Cidade

do Rio de Janeiro, com vistas a possibilitar se estabelecer correlações com os resultados das

análises físico-químicas das amostras coletadas. A referida tarefa foi obtida com o

Laboratório de Estudos em Poluição do Ar do Departamento de Meteorologia da

Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Os resultados das análises são apresentados a seguir nas planilhas “Arquivo e Planilha

para Verificação da Qualidade Total dos Resultados das Análises de Íons em Água de Chuva

(Deposição Total)”, no Anexo 3.

7.3.4 - Resultados

Os resultados das 14 análises tiveram duas delas desconsideradas, a dos dias 11 de

dezembro de 2003 e 18 de fevereiro de 2004, pois as amostras apresentaram turbidez visível,

com resíduos de vegetação no funil na primeira e formação de espuma na segunda.

As concentrações médias ponderadas pelo volume (MPV) dos nove íons analisados

em amostras de água de chuva coletadas no coletor instalado no PEPB, encontram-se

compiladas na Tabela 7.1.

Tabela 7.1 - Concentrações médias ponderadas pelo volume dos íons majoritários

medidos na água da chuva no período de novembro de 2003 a fevereiro de 2004.

Parque Estadual da Pedra Branca ( µeq L-1 )

PH 4,98

H+ 13,2

Na+ 59,8

K+ 3,2

Mg2+ 21,3

Ca2+ 18,5

NH4
+ 22,4

NO3
- 9,70

SO4
2 32,0

Cl- 82,8

n 12

n = número de amostras

As distribuições das concentrações iônicas, com base nas concentrações MPV,

seguiram as seguintes ordens:

PEPB: Cl- > Na+ > SO4
2 > NH4

+ > Mg2+ > Ca2+ > H+ > NO3
- > K+
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Os íons cloreto (Cl-) e sódio (Na+) foram os que apresentaram maiores concentrações

em unidade de massa equivalente. Isto indica a forte influência dos aerossóis de sal marinho

(sea-salt aerosols) na composição química da água da chuva no Rio de Janeiro. Os íons

presentes em menores concentrações foram o nitrato (NO3
-) e potássio (K+).

A comparação com outras coletas, inclusive com as desenvolvidas na RMRJ são

dificultadas pois o nosso experimento se deu em apenas um período do ano, não compondo

uma série amostral anual.

7.4 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

7.4.1 - pH

Os pHs médios foram calculados a partir das médias ponderadas pelo volume das

concentrações de H+ transformados dos valores individuais de pH. Durante o período de

investigação, o pH das chuvas variou de 4,66 a 5,48.

O valor mais baixo de pH foi verificado em 22/01/2004 (pH de 4,66) no período de 14

a 21 de agosto de 2003. A distribuição dos resultados de pH mostra uma variação nestes

quatro meses, pode se observar que todos dos 12 (doze) dados coletados 9 (nove)

apresentaram valores abaixo de 5,0 – valor limite mínimo para regiões não impactadas, abaixo

do qual frequentemente se considera que a chuva se encontra contaminada GALLOWAY

(1985). Maiores detalhes vide a Figura 7.6.
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Figura 7.6 - Variação temporal do pH da chuva na coleta do PEPB, com indicação do

valor estabelecido para áreas remotas.

7.4.2 - Sódio e Cloreto

As concentrações médias dos íons Na+ e Cl-, os principais indicadores da influência do

aerossol de sal marinho (especialmente o Na+), na água da chuva são apresentadas na Figura

abaixo:

Figura 7.7 - Concentrações médias ponderadas pelo volume dos íons sódio e cloreto no

PEPB
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7.4.3 - Sulfato, Nitrato e Amônio

A Figura 7.8, apresenta as concentrações MPV do excesso de sulfato (exc-SO4
2-),

nitrato (NO3
-) e amônio (NH4

+). Esse excesso se deve às proporções entre os íons da água do

mar. O exc-SO4
2- corresponde somente ao sulfato proveniente da oxidação do dióxido de

enxofre (SO2), ao passo que o SO4
2- total (analisado) representa a soma do SO4

2- oriundo do

aerossol de sal marinho e o exc-SO4
2-. O exc-SO4

2- é calculado partindo-se do princípio que

todo o Na+ origina-se da água do mar.

Em regiões remotas da Terra, conforme citado no estudo de DE MELLO e

MAIA (2004), o exc-SO4
2- de um modo geral apresenta concentrações MPV igual ou inferior

a 5 µeq L-1 e sua origem está associada à oxidação de gases reduzidos de enxofre, tais como o

sulfeto de dimetila (DMS, dimethylsulfide, CH3SCH3) e sulfeto de hidrogênio (H2S), emitidos

dos oceanos e alguns ambientes costeiros e continentais (DE MELLO, 1994; DE MELLO,

2001). Em áreas próximas a atividades vulcânicas, os SO2 e H2S emitido de crateras e fumos

também contribui para o exc-SO4
2-.

Com base nas concentrações MPV do presente estudo, incluídas no Anexo 3, estima-

se que 76 a 79% do SO4
2- é exc-SO4

2-. Tomando-se como base o valor 5 µeq L-1 como o

limite superior da concentração de exc-SO4
2- em águas de chuva de regiões remotas,

produzido em decorrência das atividades naturais (biológicas) responsáveis pelas emissões de

DMS e H2S, estima-se que pelo menos de 45 a 70% do SO4
2- total presente na chuva da

cidade do Rio de Janeiro origina-se da oxidação do SO2 de atividade antrópica (queima de

combustível fóssil e, possivelmente, queimadas também).

A Figura 7.10 e 7.12 apresentam gráficos que relacionam as concentrações de NO3
- e

SO4
2- com o sulfato em excesso das coletas no PEPB. A correlação entre estas espécies

químicas que contribuem para a acidez da água da chuva é estatisticamente significativa, pois

apresenta um r2 = 0,514 (P < 0,01; n = 12) para uma linha de tendência considerando todos os

dados juntos. Em média, a razão exc-SO4
2-/NO3

-, em unidade equivalente, variou de 1,23

(novembro 2003) a 4,98 (fevereiro de 2004). Portanto, isto significa que na região estudada o

ácido sulfúrico (H2SO4) exerce muito maior influência no controle da acidez da água da chuva

do que o ácido nítrico (HNO3).
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Figura 7.8 - Concentrações médias ponderadas pelo volume dos íons sulfato, nitrato -

NO3
- e sódio na coleta do PEPB. O sulfato é representado pelo excesso de sulfato (exc-

sulfato), que representa somente o sulfato decorrente da oxidação do dióxido de enxofre

(SO2) na atmosfera, ou seja, é excluído o sulfato oriundo do aerossol de sal marinho.

Figura 7.9 - Concentrações médias ponderadas pelo volume de sulfato na água da chuva

(barra completa), de excesso de sulfato (vermelho) e de sulfato do aerossol de sal

marinho (amarelo).
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Figura 7.10 - Nitrato versus excesso de sulfato na água coletada, dados Anexo 3.

As Figuras 7.11, 7.12 e 7.13 apresentam, respectivamente, as concentrações semanais de

NO3
-, exc-SO4

2- e NH4
+ ao longo de todo o período de estudo. As concentrações de NO3

-e

exc-SO4
2- (Figuras 31 e 32) mostram tendências mais similares entre si (como mostra também

a Figura 8) do que com as concentrações de NH4
+ (Figura 33). As concentrações mais baixas

de NO3
- e exc-SO4

2- ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro. As concentrações mais

elevadas de NO3
- e exc-SO4

2- ocorreram em novembro.
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Figura 7.11 - Variação temporal das concentrações semanais de nitrato na água da

chuva nas coletas do PEPB.
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Figura 7.12 - Variação temporal das concentrações semanais de sulfato (somente excesso

de sulfato) na água da chuva nas coletas do PEPB.
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Figura 7.13 - Variação temporal das concentrações semanais de amônio na água da

chuva na coleta do PEPB.

Estudo efetivado na RMRJ, DE MELLO e MAIA (2004) apresenta que de 83% a 86%

da deposição atmosférica são atribuídos exclusivamente à deposição úmida. O aporte

atmosférico de N (como NH4
+ e NO3

-) via deposição úmida exclusivamente em Niterói,

estimado para o período 1998-99, foi de 7,3 kg N ha-1 ano-1 (DE MELLO, 2004). As

estimativas para o aporte atmosférico de N em áreas remotas da Terra, considerando todas as

formas possíveis de N inorgânico (dissolvido, gases e partículas), são de 2,4 e 0,8 kg N ha-1

ano-1 para áreas continentais e oceânicas, respectivamente (GALLOWAY, 1985).

WILLIAMS et al. (1997) estimaram para a Amazônia um aporte da ordem de 1,2 kg N ha-1

ano-1 de N (NH4
+ + NO3

-), exclusivamente por deposição úmida. Portanto, o aporte

atmosférico na Região Metropolitana do Rio de Janeiro é 4 a 10 vezes superior a dos

ambientes naturais ainda pouco influenciados pelas atividades humanas.

Segundo o mesmo estudo, considerando-se o valor de 10 kg N ha-1 ano-1 para o aporte

atmosférico de N na RMRJ e a área da baía de Guanabara tendo, 328 km2, estima-se cerca de

3,3 x 105 kg N são transferidos anualmente da atmosfera diretamente para as águas da baía. A

estimativa para a toda a bacia de drenagem da baía de Guanabara (4080 km2), é de um

“input” anual de 4,1 x 106 kg N.

7.5 – DADOS PLUVIOMÉTRICOS

Para subsidiar as análises das deposições atmosféricas no Parque Estadual da Pedra

Branca, foram avaliadas as precipitações ocorridas em cada período, a partir das informações
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da estação da GEORIO mais próxima de nosso ponto de coleta, no caso a estação Rio Centro,

pois não dispomos de registradores de precipitação, apresentada na Tabela 7.2.

Tabela 7.2 - Localização da estação pluviométrica da GEORIO, cujos dados podem ser

utilizados para posteriormente subsidiar as análises das deposições atmosféricas.

ESTAÇÃO LAT.(S) LONG. (W) COTA (m)

RIOCENTRO 22ª 58’ 30’’ 43º 24’ 42’’ 0

Fonte - Fundação GEORIO, 2005

Adicionalmente, foram compilados e tratados os dados meteorológicos horários,

oriundos do aeroporto do Galeão, assim como as imagens do satélite meteorológico GOES e

as respectivas cartas sinóticas da Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da

marinha, estas últimas no horário de 12 UTC (09 horas local – hora de Brasília), para todo o

período amostral, obtidos através do Laboratório de Estudos em Poluição do Ar do

Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O objetivo da

utilização destes dados é caracterizar a tipologia da precipitação em função de sua origem, se

pré-frontal, frontal ou pós-frontal, associadas a uma “frente fria”, ou decorrente da convecção

originada na região serrana vizinha a Cidade do Rio de Janeiro, mais particularmente nas

Serras de Petrópolis e Teresópolis, uma vez que os cumulonimbus nelas formados podem se

deslocar no sentido do Rio de Janeiro, gerando fortes precipitações em curto-período,

normalmente ao final das tardes quentes e instáveis o que, de certo modo, favorece a limpeza

da atmosfera local pelo efeito “wash-out” das gotas de chuvas sobre as partículas suspensas.

7.5.1 - Tratamento dos Dados Pluviométricos

Os dados pluviométricos da estação da GEORIO localizada no RIOCENTRO, foram

analisados em base mensal e em cada período amostral, tendo subsidiado ainda a tipologia da

precipitação segundo sua natureza: frontal ou convectiva orográfica.

As rosas dos ventos do período de coleta foram anexadas ao trabalho, ver Anexo 7.

Os dados do aeroporto do Galeão – METAR – destinados à proteção ao vôo – têm sido

amplamente utilizados para estudos ambientais na área de influência do referido aeródromo,

uma vez que estes apresentam grande confiabilidade observacional e consistência temporal.

Também foram úteis para identificar os dias e horários das penetrações frontais no Rio de

Janeiro, assim como os horários de ocorrência de precipitações.
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7.6 - RESULTADOS

7.6.1 - Precipitações

Os dados pluviométricos da estação Rio Centro da GEORIO constituíram bases

mensais, as quais foram plotadas na Figura 7.14.

Numa primeira avaliação, verifica-se uma relativa regularidade sazonal, havendo uma

pequena inflexão no mês de dezembro, o que se justifica por ser o período amostral o período

anual de maior pluviosidade.

Compararando os volumes coletados dentro do PEPB e na Estação Rio Centro no

período de amostragem e foi encontrado um volume muito maior na coleta efetuada dentro do

PEPB, confirmando uma significativa diferença de precipitações na área do parque.

Figura 7.14 - Pluviosidade nos períodos de coletas dados na Estação GEORIO do

RioCentro

Fonte: Fundação GEORIO

7.6.2 - Caracterização das Precipitações

A análise integrada das imagens de satélite e cartas sinóticas e das observações

meteorológicas de superfície do aeroporto do Galeão permitiram caracterizar individualmente

cada precipitação quanto a sua natureza, se frontal ou orográfica convectiva, A Tabela 7.3

apresenta, de forma cromática, a distribuição das precipitações e sua tipologia sinótica. Os

resultados para cada mês dispostos graficamente na Figura.7.15.

Como se verifica, o número de sistemas frontais que atingiram o Rio de Janeiro variou

de 3 (três) em fevereiro a 7 (sete) em dezembro. Climatologicamente, o número de sistemas
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médio que atinge o Rio de Janeiro é de 5 (cinco) por mês. Observe-se que o número de dias

de chuva (não necessariamente com chuvas contínuas ao longo do dia) pode se estender por

alguns dias após a entrada da frente fria, dependendo da dinâmica atmosférica que se

apresente durante aquele episódio. Foram 71 (setenta e um) dias com precipitação na Estação

Rio Centro no período. Maiores detalhes podem ser observados na Tabela 5, a seguir:

Tabela 7.3 - Caracterização das precipitações diárias durante o completo período

amostral, quanto à sua natureza sinótica.

Mês Nov/03 Dez/03 Jan/04 Fev/04 Mês Nov/03 Dez/03 Jan/04 Fev/04
1 1 1 1 18 18 18 18
2 2 2 2 19 19 19 19
3 3 3 3 20 20 20 20
4 4 4 4 21 21 21 21
5 5 5 5 22 22 22* 22
6 6 6 6 23 23 23 23
7 7 7 7 24 24 24 24
8 8 8 8 25 25 25 25
9 9 9 9 26 26 26 26

10 10 10 10 27 27 27* 27
11 11 11 11 28 28 28 28
12 12 12 12 29 29 29 29
13 13 13 13 30 30 30
14 14 14 14

D

I

A

31 31
15 15 15 15 Pré 2 0 0 0
16 16 16 16 F 6 7 4 3

D

I

A

17 17 17 17 Pós 10 11 11 17

.Obs.: * Frente fria sem atividade (não gerou precipitação quando de sua entrada, mas apenas

nebulosidade intensa acompanhada de entrada de ar frio, o que não descarta a possibilidade de

terem ocorrido chuvas ou chuvisco isolados).

Fonte: UFRJ, 2005

É apresentado na Tabela 7.4 e na Figura.7.15, abaixo, o resumo mensal da

caracterização das precipitações diárias durante o completo período amostral, quanto a sua

natureza sinótica:
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Tabela 7.4 - Resumo mensal da caracterização das precipitações diárias quanto a sua

natureza sinótica.

Mês Pré-Frontal Frontal Pós-Frontal Total

Nov./03 2 6 10 18

Dez/03 0 7 11 18

Jan./04 0 4 11 15

Fev./04 0 3 17 20

Fonte: UFRJ, 2005

Figura 7.15 - Característica das precipitações segundo a origem sinótica

Fonte: UFRJ, 2005
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7.6.3 - Ventos

A análise dos ventos foi feita de modo análogo ao das precipitações durante os

períodos amostrais ao longo do período. A forma de apresentação proposta foi a de rosas-dos-

ventos, que representam graficamente as distribuições de freqüências das direções dos ventos

e suas velocidades correspondentes, que podem ser vistas no Anexo 7 com as Rosas dos

Ventos em cada dia de coleta.

7.7 - CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS E AVALIAÇÕES

Foi efetuada uma análise combinada entre os parâmetros físico-químicos da água da

chuva coletada (condutividade, pH e íons) e meteorológicos (precipitação e vento), com o

intuito de verificar a existência de correlações.

Foi possível verificar as seguintes correlações:

a) O aumento nos totais pluviométricos implica numa diminuição da condutividade e vice

versa.

b) O aumento dos totais pluviométricos implica numa diminuição do valor de pH da água

das chuvas e vice versa.

c) Os valores de pH tendem a aumentar em situações de ventos pré-frontais, ou seja,

aqueles que antecedem a entrada de uma frente fria na Cidade e que provém do setor

norte.

d) Em situações de precipitações associadas às frentes frias e com circulação atmosférica

proveniente do Oceano, aumentam os valores de Na, Cl e Mg em relação às demais

situações sinóticas. Isto significa dizer também que os valores de pH aumentam em

situações de ventos de procedências entre sul e sudeste.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


99

7.8 - ESTIMATIVA DA DEPOSIÇÃO ANUAL DE ENXOFRE (S) NA ÁREA DO
PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA

Tendo em vista a dificuldade em estabelecer comparações e análises dos diversos

parâmetros avaliados, pois foram efetuadas as coletas em apenas 4 (quatro) meses do ano, e

também conforme já exposto a reconhecida influencia dos nitratos e sulfatos em áreas de

florestas, foi quantificada uma estimativa da deposição anual de enxofre em toda a área do

Parque Estadual da Pedra Branca.

Inicialmente, como já foi citado, as coletas deste estudo foram em um período de 4

(quatro) meses, assim iremos considerar a variação média dos valores encontrados de excesso

de SO4 no estudo realizado na RMRJ por DE MELLO e MAIA (2004), tomando por base a

Estação Tijuca, de acordo com os cálculos especificados no Anexo 8.

Ou seja as médias e respectivos percentuais:

novembro a fevereiro: 15,75 (µeq L-1) -> 68,02%

março a setembro: 33,50 (µeq L-1) -> 31,97%

Assim consideramos que o valor encontrado deverá levar em consideração o percentual para

encontrar a deposição anual.

Fazendo os cálculos estequiométricos do excesso de SO4 chegou-se ao valor de :

0,16 kg S / ha . ano;

Considerando o excesso de SO4 encontrado no PEPB: 24,8 (µeq L-1);

Fica:

3,968 kg S / ha . ano

Com a correção proposta, considerando o período de um ano, fica:

5,818 kg S / ha . ano

Como a área do PEPB é de 12.500 ha;

Temos:

uma deposição anual de enxofre de 72.725 quilogramas na área do Parque Estadual da Pedra

Branca.
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8 – CONCLUSÕES

De modo geral, os ventos se comportaram climatologicamente adequados, mantendo a

primeira predominância (maior freqüência) de direções dos ventos mensais de sul-sudeste.

Isto reforça a explicação de que os íons cloreto e sódio analisados nas amostras coletadas

sofrem uma significativa interferência dos ventos de procedência marítima.

As precipitações tiveram suas origens predominantemente de sistemas pós frontais,

sendo o nosso período amostral, conforme esperado de grande pluviosidade, por ser o período

de verão, com a ocorrência de precipitações em 48 % dos dias.

Os íons cloreto (Cl-) e sódio (Na+) são em geral os mais abundantes nas águas de

chuva, indicando a forte influência dos aerossóis de sal marinho, transportados em direção ao

continente sob a influência principalmente dos ventos de sudeste no caso da cidade do Rio de

Janeiro.

O teor de íons dissolvidos na água da chuva é inversamente proporcional ao volume

de chuva precipitada.

As médias dos valores de pH no período de amostragem variaram de 4,66 (janeiro

2004) a 5,48 (novembro 2003).

A maior parte do sulfato presente na água da chuva do Rio de Janeiro provém da

oxidação do dióxido de enxofre lançado à atmosfera pelas atividades humanas.

O ácido sulfúrico tem uma maior contribuição para acidificação da chuva do que o

ácido nítrico. Este último, juntamente com o amônio, contribuem para o controle do pH das

chuvas no Rio de Janeiro.

É possível que as concentrações de sulfato decorrente da oxidação do dióxido de

enxofre (sulfato ácido) estejam diminuindo na água da chuva devido à implementação de

programas de controle das emissões de gases dos processos de combustão. A adoção do diesel

metropolitano para o transporte urbano e de óleos combustíveis com menores teores de

enxofre para as indústrias, certamente, concorre para essa diminuição.

As menores concentrações de sulfato ácido, nitrato e amônio na água da chuva se

apresentaram nos meses de janeiro e fevereiro.

A emissão de SO2 nas bacias Aéreas I, II e III, onde se situa o Parque Estadual da

Pedra Branca representa um aporte de 51,96 x103 ton ano-1 (FEEMA, 2004).

Observou-se ainda que alguns parâmetros físico-químicos (condutividade, pH e os

íons Na, Cl e Mg) mostraram estreitas correlações com os parâmetros meteorológicos:

precipitação e ventos.
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9 - RECOMENDAÇÕES

As soluções tem que ser integradas e no sentido do desenvolvimento sustentável,

principalmente enfocando o sistema de transportes, através do incentivo ao transporte

coletivo, utilização de transporte sobre trilhos, como o metrô em substituição à frota de ônibus

a diesel e o estimulo aos meios de transporte eco eficientes como o elétrico.

E mais, incentivar a descentralização industrial. Dessulfurar os combustíveis com alto

teor de enxofre antes da sua distribuição e consumo. Dessulfurar os gases de combustão nas

indústrias antes do seu lançamento na atmosfera. Subsidiar a utilização de combustíveis

limpos (gás natural, energia elétrica de origem hidráulica, energia solar e energia eólica) em

fontes de poluição tipicamente urbanas como hospitais, lavanderias e restaurantes. Utilizar

combustíveis limpos em veículos, indústrias e caldeiras.

O acompanhamento de longo prazo da composição química da água de chuva na

Cidade do Rio de Janeiro em suas áreas protegidas, principalmente dos íons (exc) SO4
2-, NO3

-

e NH4
+, produtos dos processos de oxidação dos gases SO2 e NOx, e dissolução do gás NH3 e

em especial em UC’s se reverte em importante instrumento para gestão.

Essa necessidade se deve às possíveis mudanças nas emissões destes gases na Região

Metropolitana do Rio de Janeiro em decorrência de medidas de controle de suas emissões e de

outros fatores relacionados ao crescimento populacional, saneamento público etc.

Como exemplo, é esperada uma redução nas taxas de emissão de SO2 devido à

redução dos teores de enxofre nos combustíveis (gasolina e óleo) e substituição de

combustíveis, como por exemplo, da gasolina e óleo pelo gás natural e a adoção do diesel

metropolitano. O aumento de veículos automotores providos com catalisadores e com a

utilização de tecnologias de propulsão não poluentes como elétricos e à célula de combustível.

As novas tecnologias para redução das emissões de NOx nas atividades industriais devem

resultar em diminuição das emissões.

O saneamento da região da Baixada de Jacarepaguá com a operação do emissário

submarino também devem trazer impactos positivos.

Por outro lado, a tendência de crescimento do aumento da frota de veículos pode

contribuir de forma contrária. Não há inventários para emissões de NH3 para a RMRJ,

basicamente por não ser um poluente atmosférico legislado. Sua fonte principal é a

decomposição da matéria orgânica, principalmente associada ao esgoto doméstico e aos

depósitos de lixo.
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Deve ser estimulada a implantação de programas de educação ambiental visando a

valorização das unidades de conservação da natureza tanto na área formal quanto na área

informal e buscando o envolvimento da população na defesa e gestão das mesmas.

A valorização dessas unidades possibilitarão o necessário suporte político e

institucional para os investimentos nas mesmas e com isso possibilitando melhorias que

atraem visitantes que conhecem e acabam valorizando-as num circulo virtuoso.

Finalmente devem ser estimulados estudos sobre a flora e a fauna do PEPB e outras

UC’s e sua correlação com as deposições tanto úmidas, quanto secas visando a um melhor

conhecimento e futuro controle das emissões e mensurar de maneira mais objetiva os

impactos adversos nas mesmas e apresentação de medidas mitigadoras e de compensação pelo

impacto.
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ANEXO 1
Procedimentos de Recolhimento das Amostras de Deposição Total

O recolhimento das amostras de chuva deverá efetuado uma vez por semana (uma vez a cada

7 dias).

1. Próximo ao coletor, deixe um frasco plástico, já aberto, para armazenagem da amostra.

A tampa do frasco aberto deve permanecer com sua parte interna voltada sempre para

baixo sobre um pedaço de papel limpo assentado sobre a mesa do coletor;

2. No chão (firme), coloque uma proveta de 1000 ml ou 2000 ml;

3. Abra o coletor;

4. Retire o balde;

5. Pegue no balde sem colocar as mãos ou os dedos na sua borda ou no seu interior –

segure somente na parte externa do mesmo ou pela sua alça;

6. Transfira aproximadamente 100 ml da água de chuva, do balde para o frasco plástico,

feche o frasco e agite por alguns segundos – jogue a água na proveta;

7. Transfira mais cerca de 100 ml e repita a mesma operação anterior – jogue a água na

proveta;

8. Após as etapas 7 e 8, transfira água de chuva do balde para o frasco plástico, até a base

do gargalo (= 500 ml) e feche o frasco – aperte bem a tampa com a mão;

9. O restante transfira para a proveta, quantas vezes forem necessárias, e anote o(s)

volume(s);

10. Anote no frasco a numeração da amostra e a data;

11. Preencha a planilha de deposição total;

12. Guarde o frasco plástico contendo amostra de chuva no refrigerador com temperatura

no entorno de 4ºC.

IMPORTANTE:

1. Não coloque a mão nem toque na borda do balde;

2. Não coloque a mão nem toque na borda do frasco plástico e interior da tampa, para

não contaminar as amostras. As amostras serão analisadas para os íons Na+, NH4
+,

NO3
- e SO4

2-, e nossas mãos contém todos eles (e outros mais) sob a forma de sais.
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ANEXO 2
Planilha de campo

8
DEPOSIÇÃO TOTAL

1.Estação Parque Estadual da Pedra Branca

2.Sigla da estação: PB

3.Nome do observador: _____________________________

4.Data/hora inicial: _____/_____/_____ _____:_____

5.Data/hora final: _____/_____/_____ _____:_____

6.Volume (ml) de água chuva além da alíquota

estocada para análise (ml): _______________________

7.Condições da amostra (Marque com um X o observado)

Observações Folhas [ ]

Galhos [ ]

Insetos [ ]

Fezes [ ]

Fuligem [ ]

8.Observações gerais:
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________

Sigla da amostra estocada: __ __ P B __ __ __ __ __
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ANEXO 3
Resultados das análises efetuadas com arquivos e planilhas do monitoramento efetuado no Parque Estadual da Pedra Branca

ARQUIVO E PLANILHA PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE TOTAL DOS RESULTADOS
DAS ANÁLISES DE ÍONS EM ÁGUA DE CHUVA (DEPOSIÇÃO ÚMIDA)
Local: PEPB

Observações: Os dados devem ser inseridos somente nas quadrículas cujos títulos encontram-se em azul.

Coeficientes de Condutividade Iônica

em água à 25ºC (10-4 m2 S mol-1)

Ion CCI Ion CCI Diâmetro do coletor (cm) 28,50
NH4

+ 73,50 NO3
- 71

Na+ 50,08 NO2
- 72

K+ 73,48 PO4
-3 69

Ca+2 59,47 SO4
-2 80

Mg+2 53,00 Cl- 76
H+ 349,65 HCO3

- 45

Data Data Vol. Prec. Cond. CONCENTRAÇÃO (µM)

Inicial Final Amostra (mL) (mm)
µS

cm-1 pH H+ NH4
+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 NO3

- NO2
-

PO4
-

3 SO4
-2 Cl- Alcal.

5/nov/03 2 16215 229,4 10,8 5,48 3,3 25,4 55,1 1,5 5,2 5,6 11,6 17,1 79,7
37.937 3 3205 45,3 6,3 4,94 11,5 19,3 22,9 1,5 4,1 4,3 15,6 11,0 29,6

19/nov/03 4 2270 32,1 11,1 5,04 9,1 31,1 42,2 1,5 7,5 4,7 11,5 16,0 69,8
27/nov/03 5 4420 62,5 24,3 4,68 20,9 15,9 92,7 4,6 10,9 16,2 22,5 33,0 175,0
3/dez/03 6 6040 85,4 5,8 4,84 14,5 21,0 40,1 1,5 16,5 7,6 7,0 9,7 42,9

* 11/dez/03 7 1185 16,8 15,4 4,91 12,3 47,8 89,5 26,2 7,5 14,6 27,5 30,2 116,9
17/dez/03 8 1960 27,7 10,3 4,88 13,2 26,5 48,7 3,1 13,1 9,8 8,1 16,4 73,3
29/dez/03 9 7340 103,8 11,8 4,71 19,5 15,0 90,5 3,1 7,5 16,9 6,5 18,4 123,5
5/jan/04 10 8165 115,5 10,2 5,28 5,2 31,7 61,5 3,1 6,3 10,2 6,2 12,0 76,0
14/jan/04 11 4405 62,3 5,3 4,88 13,2 21,9 91,6 4,6 12,0 18,8 7,2 10,5 114,3
22/jan/04 12 8985 127,1 10,9 4,66 21,9 13,9 44,4 4,6 10,9 9,1 6,1 12,1 67,0
11/fev/04 13 6200 87,7 13,6 4,92 12,0 31,5 65,8 7,7 9,7 13,5 8,7 16,5 74,8

** 18/fev/04 14 1535 21,7 13,0 4,51 30,9 14,7 76,6 3,1 13,1 15,6 6,7 16,4 101,5
27/fev/04 15 5125 72,5 6,8 4,83 14,8 16,3 62,6 1,5 7,5 11,5 6,4 19,7 68,4

* Amostra apresentou turbidez visível e havia resíduos de vegetação no funil.
** Amostra apresentou turbidez visível e formação de espuma.
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Exc SO42- Exc Cl- Exc K+ Exc Ca2+ Exc Mg2+

Cl-/Na+ % % % % %

MÉDIA 1,36 76 12 54 84 33

MEDIANA Sânions-Scátions = -21,0 MEDIANA 1,32 79 11 56 84 40

MEDIANA Sânions/Scátions = 0,8

MEDIANA DIP -8,4

MEDIANA DCP -33,6 Cl/Na

MAR

COND. COND. SOMA SOMA S(-)-S(+) S(-)/S(+) 1,165 Equivalente/equivalente

CALCUL. MEDIDA CÁTIONS ÂNIONS DIP DCP Exc SO42- Exc Cl- Exc K+ Exc Ca2+ Exc Mg2+

µS cm-1 µS cm-1 µEq L-1 µEq L-1 µEq L-2 % % Amostra Cl-/Na+ % % % % %

16,8 10,8 107,0 125,6 18,6 1,2 8,0 -21,6 2 1,447 81 19 22 77 -11
12,8 6,3 72,1 67,2 -4,9 0,9 -3,5 -33,9 3 1,292 87 10 68 88 40
17,8 11,1 108,3 113,4 5,1 1,0 2,3 -23,2 4 1,653 84 29 40 88 -2
36,7 24,3 188,2 263,4 75,2 1,4 16,6 -20,3 5 1,888 83 38 56 81 35
16,8 5,8 125,2 69,3 -56,0 0,6 -28,8 -48,7 6 1,070 75 -9 43 95 40
32,4 15,4 219,8 204,7 -15,1 0,9 -3,6 -35,5 7 1,306 82 11 93 74 31
20,6 10,3 137,2 114,2 -23,0 0,8 -9,1 -33,4 8 1,507 82 23 66 92 44
28,2 11,8 176,8 166,8 -10,0 0,9 -2,9 -41,0 9 1,364 70 15 36 73 39
17,5 10,2 134,7 106,1 -28,5 0,8 -11,8 -26,3 10 1,234 69 6 56 79 32
25,5 5,3 192,8 142,4 -50,4 0,7 -15,0 -65,5 11 1,247 47 7 57 83 45
21,0 10,9 124,6 97,3 -27,4 0,8 -12,3 -31,6 12 1,509 78 23 79 91 45
21,9 13,6 163,4 116,4 -47,0 0,7 -16,8 -23,4 13 1,136 76 -3 81 85 45
30,0 13,0 182,8 141,0 -41,7 0,8 -12,9 -39,6 14 1,326 72 12 46 87 45
20,6 6,8 133,2 114,2 -18,9 0,9 -7,6 -50,3 15 1,093 81 -7 11 82 38
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COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR
H+ NH4+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 NO3- NO2- PO4-3 SO4-2 Cl-

H+

NH4+ -0,58
Na+ 0,32 0,08
K+ -0,02 0,72 0,44

Ca+2 0,52 -0,25 0,11 -0,09
Mg+2 0,51 -0,09 0,92 0,35 0,31
NO3- -0,09 0,49 0,27 0,69 -0,28 0,07
NO2-

PO4-3

SO4-2 0,18 0,26 0,59 0,57 -0,13 0,40 0,77
Cl- 0,36 -0,03 0,90 0,33 0,10 0,78 0,43 0,74

CONCENTRAÇÃO (µEq/L)
H+ NH4+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 NO3- NO2- PO4-3 SO4-2 Cl- Alcal. pH

MÉDIA 14,4 23,7 63,2 4,8 18,8 22,6 10,8 34,2 86,6 0,0 4,84
MEDIANA 13,2 21,5 62,1 3,1 17,2 21,7 7,6 32,8 75,4 0,0 4,88

MÉDIA
PpV

12,6 22,6 61,4 3,5 17,4 21,0 9,5 0,0 0,0 32,1 83,9 0,0 4,90

Data Data CONCENTRAÇÃO (µEq/L)
Inicial Final Amostra H+ NH4+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 NO3- NO2- PO4-3 SO4-2 Cl- Alcal. excSO42- excCa2+ excK+ excMg2+

5/nov/03 2 3,3 25,4 55,1 1,5 10,4 11,2 11,6 34,3 79,7 0,0 27,6 8,0 0,3 -1,3
37.937 3 11,5 19,3 22,9 1,5 8,1 8,7 15,6 22,0 29,6 0,0 19,2 7,1 1,0 3,5

19/nov/03 4 9,1 31,1 42,2 1,5 14,9 9,4 11,5 32,0 69,8 0,0 27,0 13,1 0,6 -0,2
27/nov/03 5 20,9 15,9 92,7 4,6 21,7 32,4 22,5 66,0 175,0 0,0 54,8 17,7 2,6 11,4
3/dez/03 6 14,5 21,0 40,1 1,5 33,0 15,1 7,0 19,4 42,9 0,0 14,6 31,3 0,7 6,1
11/dez/03 7 12,3 47,8 89,5 26,2 14,9 29,2 27,5 60,4 116,9 0,0 49,6 11,0 24,2 9,0
17/dez/03 8 13,2 26,5 48,7 3,1 26,2 19,5 8,1 32,8 73,3 0,0 26,9 24,1 2,0 8,5
29/dez/03 9 19,5 15,0 90,5 3,1 14,9 33,8 6,5 36,8 123,5 0,0 25,9 10,9 1,1 13,3
5/jan/04 10 5,2 31,7 61,5 3,1 12,7 20,4 6,2 24,0 76,0 0,0 16,6 10,0 1,7 6,5
14/jan/04 11 13,2 21,9 91,6 4,6 24,0 37,5 7,2 21,0 114,3 0,0 9,9 20,0 2,6 16,8
22/jan/04 12 21,9 13,9 44,4 4,6 21,7 18,1 6,1 24,2 67,0 0,0 18,9 19,8 3,7 8,1
11/fev/04 13 12,0 31,5 65,8 7,7 19,5 26,9 8,7 33,0 74,8 0,0 25,0 16,6 6,3 12,0
18/fev/04 14 30,9 14,7 76,6 3,1 26,2 31,3 6,7 32,8 101,5 0,0 23,6 22,9 1,4 13,9
27/fev/04 15 14,8 16,3 62,6 1,5 14,9 23,0 6,4 39,4 68,4 0,0 31,9 12,2 0,2 8,8
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TAXA DE DEPOSIÇÃO ACUMULATIVA DO PERÍODO (mol X ha-1)

H+ NH4+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 NO3- NO2- PO4-3 SO4-2 Cl- Alcal.

137 246 669 38 95 114 104 0 0 175 914 0

Data Data TAXA DE DEPOSIÇÃO DO EVENTO (mol X ha-1)

Inicial Final Amostra H+ NH4+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 NO3- NO2- PO4-3 SO4-2 Cl- Alcal.

00-jan-00 05-nov-03 02-jan-00 7,6 58,3 126,4 3,5 11,9 12,9 26,5 39,3 182,9 0,0
00-jan-00 12-nov-03 03-jan-00 5,2 8,7 10,4 0,7 1,8 2,0 7,0 5,0 13,4 0,0
00-jan-00 19-nov-03 04-jan-00 2,9 10,0 13,6 0,5 2,4 1,5 3,7 5,1 22,4 0,0
00-jan-00 27-nov-03 05-jan-00 13,1 9,9 57,9 2,9 6,8 10,1 14,0 20,6 109,4 0,0
00-jan-00 03-dez-03 06-jan-00 12,3 17,9 34,2 1,3 14,1 6,5 5,9 8,3 36,6 0,0

* 11-dez-03 07-jan-00 2,1 8,0 15,0 4,4 1,3 2,5 4,6 5,1 19,6 0,0
00-jan-00 17-dez-03 08-jan-00 3,7 7,3 13,5 0,9 3,6 2,7 2,2 4,5 20,3 0,0
00-jan-00 29-dez-03 09-jan-00 20,2 15,6 94,0 3,2 7,7 17,6 6,8 19,1 128,2 0,0
00-jan-00 05-jan-04 10-jan-00 6,1 36,6 71,1 3,6 7,3 11,8 7,2 13,8 87,7 0,0
00-jan-00 14-jan-04 11-jan-00 8,2 13,6 57,1 2,9 7,5 11,7 4,5 6,5 71,2 0,0
00-jan-00 22-jan-04 12-jan-00 27,8 17,7 56,4 5,9 13,8 11,5 7,7 15,4 85,1 0,0
00-jan-00 11-fev-04 13-jan-00 10,5 27,6 57,7 6,7 8,5 11,8 7,6 14,5 65,6 0,0

** 18-fev-04 14-jan-00 6,7 3,2 16,6 0,7 2,8 3,4 1,5 3,6 22,0 0,0
00-jan-00 27-fev-04 15-jan-00 10,7 11,8 45,4 1,1 5,4 8,3 4,6 14,3 49,6 0,0
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Produto da concentração (em µeq L-1) e volume de chuva

Amostra H+ NH4+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 NO3- NO2- PO4-3 SO4-2 Cl- Alcal.

2 53693 411861 893447 24971 168636 181932 187283 0 0 555850 1292984 0
3 36798 61857 73427 4936 26089 27819 49870 0 0 70510 94836 0
4 20703 70597 95862 3496 33868 21293 26196 0 0 72731 158423 0
5 92347 70278 409601 20420 96002 143385 99273 0 0 291720 773323 0
6 87305 126840 242083 9302 199441 91446 42038 0 0 117418 258935 0
7 14579 56643 105998 30988 17680 34626 32576 0 0 71574 138467 0
8 25838 51940 95393 6037 51430 38259 15817 0 0 64288 143727 0
9 143119 110100 664417 22607 109513 248239 47930 0 0 270112 906343 0

10 42851 258831 502474 25148 103369 166893 50623 0 0 195797 620213 0
11 58069 96470 403454 20351 105632 165276 31540 0 0 92329 503271 0
12 196570 124892 398664 41511 195154 162988 54449 0 0 217617 601725 0
13 74540 195300 408208 47678 120652 166780 53630 0 0 204352 463698 0
14 47436 22565 117535 4728 40278 48015 10331 0 0 50348 155818 0
15 75804 83538 320928 7893 76465 117773 32749 0 0 202028 350704 0

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


VIII

ANEXO 4

Comparação da composição química da água da chuva entre as quatro Estações da
SMAC encontradas no trabalho desenvolvido por DE MELLO e MAIA (2004) e em

estudos em outras localidades no país.

__________________________________________________________
S. Cristóvão Tijuca Centro Copacabana São Paulo(1) Figueira(2)

_________________________________________________________
pH 4,33 4,36 4,91 4,67 4,77 4,9
H+ 47,0 43,3 12,4 21,5 16,9 14
Na+ 30,4 38,1 42,0 56,0 3,6 35
K+ 3,6 5,9 4,0 5,3 3,7 10
Mg2+ 26,6 20,8 20,9 33,7 3,4 12
Ca2+ 8,1 11,0 11,7 6,6 11,0 32
NH4

+ 28,9 23,9 26,8 16,5 27,9 30
NO3

- 15,0 15,5 12,8 11,2 15,6 13
SO4

2- 29,2 25,4 27,4 21,4 19,0 69
Cl- 50,1 51,7 54,5 86,9 4,7 16
________________________________________________________
(1)FORNARO & GUTZ (2003); (2)FLUES et al. (2002).
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IX

ANEXO 5

Variação temporal do pH da chuva nas Estações Automática de
Qualidade do Ar da SMAC apresentadas no estudo realizado por DE MELLO e MAIA

(2004).
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X

ANEXO 6
Concentrações médias ponderadas pelo volume de sulfato na água da chuva (barra
completa), de excesso de sulfato (cinza claro) e de sulfato do aerossol de sal marinho

(cinza escuro) encontradas no estudo realizado por DE MELLO e MAIA (2004).
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XI

Anexo 7
Rosa dos Ventos do período de coleta no Parque Estadual da Pedra Branca
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XVIII

ANEXO 8

Cálculo de Estimativa anual de Enxofre na área do Parque Estadual da Pedra Branca,
partindo do excesso de SO4
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