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ESTIMATIVA DE CARGAS DE METAIS A PARTIR DE FONTES DIFUSAS 

DE POLUIÇÃO URBANA 

Patrícia Barcelos Pusch1; José Roberto Guimarães2 & Marco Tadeu Grassi3 

RESUMO --- A drenagem urbana tem sido identificada como fonte substancial de contaminantes 
para os corpos aquáticos. Os processos de lixiviação de materiais construtivos, veículos e a 
deposição atmosférica aportam cargas significativas de metais para as águas de escoamento urbano. 
Foram determinadas as concentrações de Cd, Cu, Pb e Zn em amostras provindas de materiais 
construtivos e telhas; partes integrantes de veículos, como óleo lubrificante; desgaste de pneus e 
freios, e também da deposição atmosférica. Os metais Cd, Cu e Pb foram determinados por 
Espectroscopia de Absorção Atômica em Forno de Grafite (EAA-FG) e a determinação de Zn foi 
realizada por Voltametria de Redissolução Anódica com Pulso Diferencial (VRAPD). As cargas 
estimadas para os metais Zn, Pb, Cu e Cd em um dado cenário foram iguais a 682; 24,6; 13,9 e 
0,262 kg ano-1, respectivamente. Foi possível identificar que os materiais construtivos e as telhas 
contribuíram com cargas de todos os metais estudados e a deposição seca com cargas de cádmio e 
chumbo. Com relação aos componentes individuais dos automóveis, os freios contribuíram com 
cerca de 70% da carga de cobre. Pode-se concluir que as fontes contribuíram no aporte de metais e 
que essas contribuições estiveram diretamente relacionadas à caracterização do local de estudo. 

ABSTRACT --- The urban runoff has been identified as substantial source of pollutants for natural 
waters. The lixiviation process of constructive materials, vehicles as well as the atmospheric 
deposition contribute significantly to the input of metals to these waters. The concentrations of Cd, 
Cu, Pb and Zn were evaluated in samples obtained from constructive materials and roof, vehicle 
parts such as lubricating oil, tires wear and brakes, and also from atmospheric deposition. Cd, Cu 
and Pb were determined in an Atomic Absorption Spectrophotometer equipped with a Graphite 
Furnace (GFAAS) and Zn determinations were carried out by Differential Pulse Anodic Stripping 
Voltammetry (DPASV). The metal loads were estimated in a specific scenario and the resulting 
loads for Zn, Pb, Cu and Cd were 682, 24.6, 13.9 and 0.262 kg year-1, respectively. We collected 
evidences that constructive materials as well as the tiles contributed with loads from all the studied 
metals, the dry deposition with loads for cadmium and lead. Regarding the individual components 
of the automobiles, the brakes contributed with about 70% of the copper load. It can be concluded 
that the sources contributed to the input of metals and those contributions were directly related to 
the characterization of the study place. 
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1- INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional e o conseqüente processo de urbanização acelerado e sem 

planejamento adequado vêm causando inúmeros efeitos deletérios ao meio ambiente, 

principalmente aos recursos hídricos. O desenvolvimento urbano, além de causar alterações no ciclo 

hidrológico por meio do aumento de áreas impermeáveis e consequentemente redução de infiltração 

no solo e aumento do escoamento superficial, colabora ainda com o aporte de poluentes devido a 

diversos fatores antropogênicos tais como uso do solo, atividades locais, volume de tráfego na 

região, entre outros. Este aporte pode ser pontual ou difuso (Grassi, 2001; Grassi e Prestes, 2005). 

As fontes difusas de contaminação apresentam características bastante diferenciadas, pois as cargas 

são geradas ao longo de extensas áreas e, associadas à chuva e ao escoamento que dela resulta, 

chegam aos corpos de água de forma intermitente. A deposição atmosférica contribui no aporte de 

diversos contaminantes para as águas de escoamento urbano e a drenagem de águas pluviais em 

ambientes urbanos é uma importante fonte de poluentes contaminantes de maneira difusa (Porto, 

1995).  

Davis et al. (2001) relatam que os metais nas águas de escoamento urbanos merecem um 

interesse particular devido a sua toxicidade, que pode exercer um impacto de curto prazo, 

caracterizado pela concentração ou atividade no ambiente, e em longo prazo, caracterizado pela 

bioacumulação e ainda devido ao fato de que os metais não ser degradados. Vários estudos têm 

relatado níveis significativos de metais em águas de drenagem urbana (Lee e Bang, 1999, Prestes et 

al., 2006) e os metais comumente encontrados nestas águas são o zinco, chumbo, cobre, cádmio, 

cromo e níquel. Geralmente as concentrações de metais encontradas em águas de escoamentos são 

superiores para o zinco, com valores da ordem de 20 a 5.000 µg L-1, seguido do chumbo e do cobre, 

com valores de 5 a 200 µg L-1 e do cádmio, normalmente inferiores a 12 µg L-1 (Wu et al.,1998; 

Barret et al., 1998). Prestes et al. (2006) avaliaram amostras de águas de drenagem coletadas em 

uma avenida de tráfego intermediário da cidade de Curitiba/PR durante um ciclo hidrológico e 

observaram a seguinte relação de concentrações totais: Pb>Cu>>Cd. Os mesmos autores estimaram 

a carga anual destes metais na bacia hidrográfica da região em estudo, de cerca de 30 km2, 

encontrando os seguintes valores: 1.520, 950 e 25 kg para Pb, Cu e Cd, respectivamente.  

De acordo com Davis et al. (2001) diversas fontes contribuem com o aporte de metais nas 

águas de escoamento, sendo que os processos de lixiviação de materiais construtivos contribuem 

com concentrações significativas de metais nestas águas. Segundo Boller e Steiner (2002) e Boller 

(2003), os telhados também liberam metais, tanto pelo processo de lixiviação das telhas como 

também a partir da lavagem de material neles depositado e provindos da deposição atmosférica. Os 

veículos também são considerados fontes substanciais de metais, por meio do desgaste de freios e 
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da borracha de pneus, como também pelo vazamento de gasolina e óleos lubrificantes (Davis et al., 

2001; Akter e Madany, 1993; Lough et al., 2005). Os processos de deposição atmosférica também 

são reconhecidos como fontes contaminantes das águas de escoamento (Pitt e Lalor, 2000).  

Neste contexto o principal objetivo deste trabalho foi a identificação de fontes difusas urbanas 

de poluição a partir da determinação das concentrações dos metais cobre, chumbo, cádmio e zinco 

em diversos materiais construtivos e telhas, e também em componentes dos veículos tais como 

desgaste de freios e pneus e óleos lubrificantes. Também foram contabilizadas as cargas de 

deposição atmosférica seca e úmida.  

2- MATERIAL E METODOLOGIA 

Todo o procedimento de descontaminação de frascos e coleta das amostras foi desenvolvido 

com base no emprego de técnicas limpas (Campos et al. 2002; U.S. EPA, 1994). Os materiais 

empregados na coleta, transporte e nas determinações das concentrações dos metais foram lavados 

com água corrente, detergente comercial diluído e escova, e deixados por um período mínimo de 24 

horas em banho de detergente diluído (5 %). Posteriormente foram enxaguados com água corrente e 

em seguida com água destilada e deixados por no mínimo 24 horas em banho de HNO3 (10 %). A 

seguir foram enxaguados com água Milli-Q (Millipore). Todos os reagentes utilizados foram de 

grau analítico PA e da marca MERCK. 

2.1- Estudo de Caso: Localização 

A região de estudo deste trabalho foi o bairro Jardim das Américas localizado no município de 

Curitiba, capital do Estado do Paraná e as amostras dos materiais construtivos foram coletadas a 

partir de superfícies externas situadas no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná. As 

amostras de óleos lubrificantes foram coletadas em um posto comercial nas proximidades do 

campus. As amostras de telhas foram geradas em laboratório e as amostras de deposição 

atmosférica foram coletadas no pátio interno do Departamento de Química da UFPR.  

2.2- Coleta e preparação das amostras 

A solução de água de chuva simulada, denominada chuva sintética, foi preparada de acordo 

com procedimento sugerido por Davis et al. (2001). Os reagentes utilizados na preparação da água 

de chuva foram: H2SO4, HNO3 e NaCl, nas seguintes proporções: 

23 µmol L-1 NaCl + 18 µmol L-1 H2SO4 + 18 µmol L-1 HNO3 (1) 

O ajuste do pH da chuva sintética de 4 para 5,5 foi realizado utilizando-se hidróxido de 

amônio purificado, previamente preparado segundo Campos et al. (2002). 
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2.2.1 Amostragem dos materiais construtivos e rodas 

Um borrifador plástico (500 mL) preenchido com água de chuva sintética foi utilizado para 

coletar as amostras. Um volume de 200 mL de água de chuva foi borrifado a uma distância de 30 a 

40 cm em uma área delimitada de parede (0,09 m2) e então coletado em sacos plásticos limpos. As 

amostras foram levadas para o laboratório e filtradas em membrana de acetato de celulose da marca 

Schleicher and Schuell 0,45 µm de porosidade para remoção do material particulado. Em seguida 

foram acid ificadas com HNO3 (65 %) a pH inferior a 2. Para a coleta do material proveniente das 

pastilhas de freio, a área da roda frontal do veículo foi lavada com água de chuva sintética e o 

mesmo procedimento descrito anteriormente foi realizado. 

2.2.2 Amostragem do pneu 

Um pneu semi-novo foi previamente lavado com sabão e água quente e deixado secar 

naturalmente.  Com o auxílio de uma escova de aço foi possível raspar a borracha do pneu e coletar 

as partículas numa folha de papel manteiga. As partículas foram transferidas para um frasco plástico 

previamente descontaminado. 

No laboratório, foi tomada uma massa de 100 mg de partículas de pneu e misturada a 100 mL 

de água de chuva sintética. Essa mistura ficou sob agitação mecânica a uma velocidade moderada 

por um período de 24 h, tendo sido posteriormente filtrada em membrana 0,45 µm; então o filtrado 

foi acidificado com HNO3 (65 %) a pH inferior a 2.  

2.2.3 Amostragem dos óleos lubrificantes 

As amostras de óleo lubrificante foram obtidas de um galão de armazenamento de resíduos de 

óleos mantido em um posto de serviços automotivos. No laboratório, 5 mL de cada uma das 

amostras foram adicionados a um volume de 95 mL de água de chuva sintética. Estas amostras 

foram mantidas sob agitação mecânica moderada por cerca de 24 h e em seguida foram 

armazenadas sob refrigeração a 4°C para auxiliar na separação da fase aquosa. Após a separação 

das frações, a amostra em suspensão foi cuidadosamente coletada, armazenada em frasco plástico e 

acidificada até pH inferior a 2. Além das amostras de óleo lubrificantes usados, uma amostra de um 

óleo “virgem” foi também empregada, após tratamento similar ao descrito anteriormente neste 

parágrafo. 

2.2.4 Amostragem das telhas 

As amostras foram coletadas a partir da lavagem de diferentes tipos de telhas novas com água 

de chuva sintética. Primeiramente, as telhas foram lavadas com auxílio de uma escova de espuma 

para remoção de impurezas depositadas em suas superfícies. Após esta pré- lavagem, as telhas foram 

enxaguadas com água destilada e posteriormente com água Milli-Q. Na bancada do laboratório as 
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telhas foram lavadas com água de chuva sintética empregando frascos plásticos borrifadores. Um 

volume de aproximadamente 200 mL de chuva sintética foi utilizado para lavar as telhas. As 

amostras foram coletadas em sacos plásticos e posteriormente filtradas em filtro de acetato de 

celulose 0,45 µm de porosidade. Em seguida, as amostras foram acidificadas com HNO3 até pH 

menor que 2,0. Posteriormente, as amostras foram armazenadas sob refrigeração a uma temperatura 

de aproximadamente 4°C até o momento das determinações dos metais.  

2.2.5 Amostragem da deposição atmosférica 

As amostras de deposição atmosférica seca e úmida foram coletadas em um coletor manual, 

constituído a partir de um galão de material plástico (PET) cortado em formato de funil, com 29 cm 

de diâmetro interno, uma tela de poliamida (nylon®) para evitar as contaminações das amostras por 

folhas, insetos e particulados grosseiros, e frascos plásticos de 1 L, onde foram mantidas as 

amostras coletadas. O procedimento de coleta de amostras de deposição atmosférica seca e úmida 

ocorreu intermitentemente, em um período de 30 dias (de 15 de agosto a 15 de setembro de 2006). 

Foram coletadas 3 amostras de deposição seca em períodos que intercalaram eventos de chuva. Na 

primeira coleta o período sem chuvas foi de 5 dias; na segunda este período foi de 4 dias e na 

terceira de 6 dias. Para a coleta das amostras de deposição seca foi utilizado um volume de 200 mL 

de água Milli-Q para lavagem do material depositado no funil do coletor, sendo então coletada no 

frasco abaixo do funil. As amostras foram acidificadas até pH menor que 2,0 e armazenadas a 4º C 

até o momento da determinação das concentrações dos metais. A coleta das amostras de deposição 

atmosférica úmida foi realizada em todos os eventos de precipitação que ocorreram no período de 

estudo, totalizando aproximadamente 6 litros de amostra coletados em 10 eventos de chuva. As 

amostras foram acidificadas e armazenadas a 4º C. Uma amostra composta foi ge rada a partir da 

normalização dos volumes dos 10 eventos de chuva, em função do volume total coletado no período 

amostrado.  

Para todas as amostras foram realizadas determinações em soluções denominadas controle 

(“branco”), ou seja, somente água de chuva sintética, as quais receberam o mesmo tratamento das 

amostras, tendo sido armazenadas a 4°C até o momento das análises. 

 

2.3- Instrumentação e procedimento de análise 

A quantificação dos metais cádmio, cobre, chumbo foi realizada por espectroscopia de 

absorção atômica utilizando-se um Espectrômetro de Absorção Atômica Modelo AA 6800 

Shimadzu, equipado com Forno de Grafite (GFA 6500). Devido a limitações operacionais  as 

determinações de zinco foram realizadas por voltametria de redissolução anódica com pulso 

diferencial. As amostras que continham substâncias orgânicas que pudessem interferir nesta 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   6 

determinação sofreram processo de digestão fotoquímica assistida por microondas de acordo com o 

procedimento desenvolvido por Sodré et al., 2004. 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1- Contribuição dos materiais construtivos na liberação de metais pela ação da precipitação. 

Os diversos materiais empregados em construções apresentam composição química bastante 

variada, destacando a presença de metais. Pela ação da precipitação, o material construtivo pode ser 

desgastado e os metais presentes neste serem lixiviados e então carreados pela água de chuva 

(Davis et. al., 2001). Os resultados obtidos para a lavagem dos materiais construtivos estão 

apresentados na Figura 1. 
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Figura 1 - Representação das concentrações dos metais cádmio, cobre, chumbo e zinco lixiviados 

dos materiais construtivos pela água de chuva sintética. 

A partir do gráfico mostrado na Figura 1 é possível observar que os diferentes materiais 

estudados contribuem com quantidades distintas dos quatro metais. Entretanto, é igualmente 

possível observar que as concentrações de zinco foram sempre superiores àquelas dos demais 

metais avaliados. Em média, a quantidade de zinco lixiviada foi de 200 µg m-2. Observa-se ainda 

que, em todos os casos, as quantidades de cádmio são as mais baixas entre os quatro metais. Este 

metal esteve presente em quantidades de cerca de 0,010 µg m-2. 

Percebe-se ainda que dos materiais construtivos estudados, o concreto e a alvenaria de bloco 

pintado contribuíram com quantidades significativas de metais lixiviados pela ação da precipitação. 

Já a amostra provinda do poste metálico apresentou a maior concentração do metal zinco quando 
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comparado aos demais materiais avaliados. Finalmente, destes materiais, a pastilha cerâmica 

vitrificada foi o material que menos lixiviou metais pela ação da precipitação.  

Ainda na categoria material construtivo, foram avaliadas amostras obtidas a partir da lavagem 

com chuva sintética de portas de madeira (com tratamento e sem tratamento) e de um barracão de 

madeira pintado de branco, todos localizados no Centro Politécnico na UFPR. Os resultados obtidos 

para a lavagem das construções em madeira estão apresentados na Figura 2. 
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Figura 2 - Representação das concentrações dos metais cádmio, cobre, chumbo e zinco 

lixiviados das construções em madeira pela água de chuva sintética. 

A Figura 2 permite observar que as madeiras estudadas contribuem com quantidades distintas 

dos quatro metais. Entretanto, é possível observar que as concentrações de zinco foram superiores 

quando comparadas às concentrações dos demais metais avaliados, exceto para a amostra provinda 

da madeira tratada, cuja concentração de chumbo foi significativamente superior à concentração de 

zinco. Em média, a quantidade de chumbo lixiviada foi de 250 µg m-2 e a quantidade de zinco foi de 

200 µg m-2. 

É interessante observar que as amostras provindas de madeira tratada e pintada, ou seja, que 

apresentaram algum tipo de tratamento obtiveram maiores concentrações que na amostra de 

madeira sem tratamento. Possivelmente as concentrações estão relacionadas ao material empregado 

no tratamento, neste caso verniz e tintas (Carvalho 2000). 
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3.2- Contribuição das telhas na liberação de metais pela ação da precipitação. 

Devido à exposição constante das telhas às intempéries climáticas, estas sofrem um intenso 

processo de lixiviação decorrente da ação da precipitação (Boller, 2003), carreando para as águas de 

escoamento diversos componentes constituintes, entre eles, os metais. 
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Figura 3 - Representação das concentrações dos metais cádmio, cobre, chumbo e zinco 

lixiviados das telhas pela água de chuva sintética. 

A partir da Figura 3 é possível observar que as telhas estudadas também contribuem com 

quantidades diferentes dos quatro metais. Uma vez mais é possível observar, contudo, que as 

concentrações de zinco são superiores na maior parte das amostras avaliados. Em média, a 

quantidade de zinco lixiviada foi de 420 µg m-2. Observa-se ainda que, em todos os casos, as 

quantidades de cádmio são as mais baixas entre os quatro metais. As quantidades presentes são de 

aproximadamente 0,09 µg m-2. Nota-se também que os metais cobre e chumbo não foram 

detectados em três e quatro amostras de telhas estudadas, respectivamente. 

Entre as telhas estudadas, a de cerâmica esmaltada foi aquela que apresentou maior 

concentração de chumbo, quando comparada às demais telhas e isto se deve, possivelmente, à 

camada de esmalte empregada em seu recobrimento. Com relação às telhas metálicas, é interessante 

observar que as amostras apresentaram concentrações significativas de zinco, que certamente está 

relacionada à camada protetora de revestimento constituída deste metal (Ananda, 2006).  
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3.3- Contribuição de partes integrantes dos veículos na liberação de metais pela ação da 

precipitação. 

O óleo lubrificante que vaza dos veículos, assim como o desgaste de freios e da borracha de 

pneus depositam-se em ruas e avenidas. Estes materiais podem ser carreados pela água de chuva e 

contribuir com elevadas concentrações de metais nas águas de escoamento (Davis et al., 2001). 

Neste contexto, foram estudadas amostras obtidas a partir de partes integrantes de veículos, tais 

como óleo lubrificante, pneus e freios.  

3.3.1 Óleos lubrificantes 

Os resultados obtidos para as amostra provindas de óleos lubrificantes estão apresentados na 

Figura 4. 
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Figura 4 - Representação das concentrações dos metais cádmio, cobre, chumbo e zinco 

extraídos na água de chuva sintética a partir de óleos lubrificantes. 

Na amostra provinda do óleo novo somente foram detectadas concentrações de chumbo e 

zinco. Já na amostra do óleo usado foram detectados todos os metais estudados e em concentrações 

superiores à amostra provinda do óleo virgem, exceto para o chumbo. Conforme o motor do veículo 

é desgastado, o óleo absorve metais tais como zinco, cobre, chumbo e cádmio (Zieba-Palus, 1998) 

e, portanto, as concentrações destes metais tendem a aumentar com o tempo nos óleos. No entanto, 

a concentração de chumbo na amostra de óleo novo foi superior à concentração obtida na amostra 

de óleo usado, fato que pode estar relacionado ao reprocessamento do óleo lubrificante.  
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3.3.2 Pneus 

Com relação aos resultados obtidos para as amostra provindas do desgaste dos pneus, as 

concentrações, expressas em relação massa-massa, encontradas foram 4,45; 1,92 e 893 µg g-1 para 

Cu, Pb e Zn, respectivamente. O metal cádmio não foi detectado.  

A quantidade de zinco foi a mais significativa, cerca de 200 vezes superior aos outros metais 

estudados. Segundo Councell et al. (2004), o pneu apresenta uma estrutura complexa, formada por 

diversos materiais como borracha, tecido de nylon e poliéster. De acordo com Adachi e Tainosho 

(2004), o pó residual devido ao desgaste da borracha de pneu é uma fonte substancial de zinco e 

menores proporções de Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Cd e Pb.  

3.3.3 Freios 

Ainda com relação aos veículos, as concentrações dos metais provindas do desgaste de freios 

foram iguais a 0,407; 1733; 6,23 e 5350 µg L -1 para Cd, Cu, Pb e Zn, respectivamente. Esta 

tendência Zn>Cu>Pb>Cd também é descrita na literatura (Davis et al., 2001). 

Segundo Österle e Urban (2004) as pastilhas de freio apresentam em sua composição mais de 

dez compostos diferentes, tais como borracha, metais, lubrificantes, enchimento cerâmico, resinas 

fenólicas, entre outros e aproximadamente 48 % em massa de uma pastilha de freio é constituída de 

metais. As partículas provindas do desgaste de freios de automóveis podem ser consideradas uma 

das principais fontes do metal cobre presente nas águas de escoamento urbano, pois estas não ficam 

em suspensão na atmosfera, ou seja, elas se depositam nas ruas, avenidas e rodovias e então são 

lavadas e carreadas pelas chuvas (Garg et al., 2000). 

3.4- Contribuição da deposição atmosférica como fonte de metais. 

As amostras de deposição foram obtidas a partir de um sistema de coleta direto, sendo 

representativas de todo o volume de precipitação ocorrido em um dado evento de chuva. O período 

de coleta foi de 30 dias, sendo que foram coletadas três amostras de deposição seca (5, 4 e 6 dias 

sem chuva) e a amostra de deposição úmida foi obtida a partir de uma amostra composta referente a 

10 eventos de chuva. As cargas dos metais cádmio, cobre, chumbo e zinco (L) foram calculadas a 

partir das concentrações destes metais (µg L-1), do volume amostrado (V), da área do funil coletor 

(ha) e do período amostrado (T), segundo a equação 2. 

T
x

haA
LV

kg
L

CL
1

)(
1

)(
(µg)

)(10
)

 µg
(

9

×××=
−

 (2) 

Para o cálculo das cargas anuais de deposição seca foram considerados os dias em que não 

ocorreram eventos de chuva no período estudado e para o cálculo da deposição úmida foi 

considerado o percentual do volume da amostragem em relação ao volume total de chuva no 
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período. Em seguida foi feita uma extrapolação da carga mensal para anual. As cargas dos metais 

obtidas para as amostras provindas de deposição seca e úmida estão descritas na Tabela 1. 

Tabela.1 - Cargas dos metais cádmio, cobre, chumbo e zinco provindas da deposição atmosférica. 

Carga dos metais (kg ha-1 ano-1) 
Deposição atmosférica 

Cd Cu Pb Zn 

Seca 3,64 x 10-4 4,15x10-3 0,0140 0,0399 

Úmida 1,45x10-4 0,0141 0,0204 1,63 

 
Com relação às cargas dos metais obtidas a partir da deposição úmida, a tendência encontrada 

foi a mesma das amostras de deposição seca: Zn>Pb>Cu>Cd. Esta tendência também encontra-se 

descrita na literatura (Zheng et al., 2005 e Deboudt et al., 2004).  

3.5- Estimativa de cargas dos metais cádmio, cobre, chumbo e zinco nas águas de escoamento 

urbano 

A estimativa de cargas foi realizada em um cenário urbano específico, definido para o bairro 

Jardim das Américas, localizado em Curitiba – PR. Para estimar as cargas anuais dos metais foram 

necessárias várias hipóteses para a caracterização do cenário. Informações sobre densidade 

demográfica, número de veículos e dados de precipitação foram obtidas junto a órgãos estaduais, 

como o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), Departamento de 

Trânsito do Paraná (DETRAN) e Instituto Tecnológico SIMEPAR, respectivamente. Informações 

sobre os veículos, tais como distância percorrida por ano, entre outras, foram obtidas a partir de 

dados da literatura (Hewit e Rashed 1990 apud Davis et al.,2001). Relacionando estes parâmetros 

foi possível a delimitação do cenário. Na Tabela 2 estão descritas as hipóteses empregadas e as 

resultantes obtidas para cada fonte estudada. 

Tabela 2 – Hipóteses e resultantes obtidas para cada fonte estudada 

Fontes Considerações Resultante  

Material 

Construtivo  

20 

res/ha 
- 

620 

m2/res. 

129 

eventos chuva ano 

1.599,600 

m2/ha x ano 

Telhados 
20 

res/ha 
- 

175 

m2/res. 

0,95 

m chuva x ano 

3.324,300 

L/ha x ano 

Freios 
20 

res/ha 

2 

veículos/res. 

24.000 

km/veículo x ano 
- 

960,000 

km/ha x ano 

Pneus  
4  

pneus 

960.000 

km/ha x ano 

0,05 

g/km x pneu 

192,000 

g pneu/ha x ano 

Óleo 

Lubrificante 
  

960.000 

km/ha x ano 

0,2 

L óleo/1000 km 

192 

L óleo/ha x ano 
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A partir das resultantes e das concentrações e/ou cargas dos metais para cada fonte estudada 

foi realizada a estimativa de cargas dos quatro metais, expressas em kg ha-1 ano-1, as quais estão 

descritas na Tabela 3.  

Tabela 3 - Cálculo das estimativas de cargas 

Contribuições a partir das fontes/Cargas dos metais (kg ha-1ano-1) 

Cádmio Cobre Chumbo Zinco 

Fontes 

difusas 

estudadas 

Resultante 

C* Carga  C* Carga  C*. Carga  C* Carga 

Construções 1.599,600 

m2 / ha ano 
0,38 
µg m-2 6,08 x 10 -4 4,05 

µg m-2 6,48x10-3 32,8 
µg m-2 0,0525 190 

µg m-2 0,304 

Telhados 
3.324,300 

L / ha ano 

0,0467 

µg L-1 
1,55 x 10 -4 

2,42 

µg L-1 
8,05x10-3 

12,2 

µg L-1 
0,0405 

281,7 

µg L-1 
0,936 

Desgaste 

 de freios 

960,000 

km / ha ano 

0,0176 

µg/km-veic 
1,69 x 10-5 

75,0 

µg/km-veic 
0,072 

0,270 

µg/km-veic 
2,59x10-4 

232 

µg/km-veic 
0,222 

Desgaste 

 de pneus 

192,000 

g pneu/ ha ano 

0,000 

µg g-1 
0 

4,45 

µg g -1 
8,55x10-4 

1,92 

µg g -1 
3,68x10-4 

893 

µg g -1 
0,171 

Óleo  

lubrificante 

192 

L óleo / ha ano 

2,31 

µg/Lóleo 
4,44 x 10-7 

3,54 

µg/Lóleo 
6,8x10 -7 

5,83 

µg/Lóleo 
1,12x10-6 

1,79x105 

µg/Lóleo 
0,035 

Dep. atm.seca   3,64 x 10 -4  4,15x10-3  0,0140  0,0399 

Dep.atm.úmida   1,45x10-4  0,0141  0,0204  1,63 

Carga Total   0,00129  0,106  0,128  3,34 

*C = concentração: materiais construtivos (µg m-2); telhados (µg L-1); desgaste de freios (µg/km-

veic); desgaste de pneus (µg g-1); óleo lubrificante (µg L-1 óleo). 

A estimativa de cargas anuais foi calculada considerando as áreas permeáveis das construções 

e também que cerca de 2% do cenário é constituída de área verde. As cargas resultantes estão 

descritas na Tabela 4.  

Tabela 4 - Estimativa de carga dos metais cádmio, cobre, chumbo e zinco nas águas de 

escoamento urbano no cenário  

Metais 
Carga 

(kg ano-1) 
Percentual 

Cádmio 0,262 < 1 % 
Cobre 13,9 2 % 

Chumbo 24,6 3 % 
Zinco 682 95 % 

As cargas dos metais no cenário apresentaram a seguinte tendência: 

Zn>>Pb>Cu>Cd. Esta tendência também foi observada por Davis et al., 2001, cujas cargas obtidas 

para os metais Cd, Cu, Pb e Zn em kg ha-1 ano-1 foram iguais a 0,0012; 0,038; 0,069 e 0,646, 

respectivamente. Segundo os autores, fatores como densidade demográfica e número de veículos 

contribuem com o aumento da carga de metais.  



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   13 

Na Figura 5 estão representadas as contribuições estimadas dos metais estudados para cada 

fonte específica no cenário. 

 

Cádmio

Pneus
0%

Freios
1%

Telhado
10%

Óleo lubrificante
0%

Deposição seca
36%

Deposição úmida
14%

Construções
39%

 

Cobre

Pneus
1%

Deposição seca
8%

Óleo lubrificante
0%

Deposição úmida
26%

Telhado
10%

Construções
8%

Freios
48%

 

Chumbo

Pneus
0%

Telhado
28%

Deposição úmida
22%

Deposição seca
15%

Óleo lubrificante
0%

Freios
0%

Construções
36%

 
 

Zinco

Freios
3%

Pneus
2%

Telhado
23%

Óleo lubrificante
0%

Construções
7%

Deposição úmida
62%

Deposição seca
2%

 
 

Figura 5 - Representação das concentrações dos metais cádmio, cobre, chumbo e zinco 

extraídos na água de chuva sintética a partir de óleos lubrificantes. 

A partir dos gráficos mostrados na Figura 5 nota-se que as construções devem ser as principais 

responsáveis pelas cargas de chumbo e cádmio contribuindo com cerca de 40 % da carga total para 

cada um destes metais. No cenário estudado estimou-se que a alvenaria pintada é o material 

construtivo mais empregado, podendo esta representar a maior contribuição para estes percentuais. 

Os telhados devem contribuir com cerca de 20 % da carga de chumbo, possivelmente causada pelas 

telhas cerâmicas empregadas na região do cenário, estimadas em cerca de 20 % das construções. 

Com relação às fontes contribuintes provindas das partes integrantes dos automóveis, o 

desgaste de freio pode ser o maior responsável pela carga de cobre, representando cerca de 50 % 

desta carga.. Destaca-se ainda que o número de veículos por residência no cenário, igual a 2, 

também pode ter contribuído para este percentual de carga significativo. Avaliando os gráficos da 

Figura 5 pode-se perceber ainda que os pneus devem contribuir com 2 % da carga de zinco e 1% da 
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carga de cobre e com valores inferiores a estes para as cargas dos demais metais. A contribuição do 

óleo lubrificante deve ser inferior a 1% para as cargas de todos os metais.  

Pode-se observar igualmente que a deposição atmosférica seca contribuiu significativamente 

para as cargas de cádmio e chumbo e em menores proporções para as cargas de cobre e zinco. Já a 

deposição atmosférica úmida sugere ser a principal responsável pelas elevadas cargas de zinco e em 

menores proporções para as cargas de cobre, chumbo e cádmio.  

Estas avaliações permitiram observar que as águas de escoamento superficial urbano podem 

carrear cargas poluidoras provindas de diversas fontes contribuintes e que estas cargas estão 

diretamente relacionadas com o cenário, ou seja, as considerações e hipóteses adotadas podem 

definir a maior ou menor contribuição das fontes contribuintes.  

4- CONCLUSÕES 

A realização deste trabalho permitiu constatar que todos os materiais estudados contribuíram 

para com a liberação de espécies metálicas. Em termos gerais, na ma ior parte dos materiais 

estudados as concentrações de zinco foram as mais expressivas e as concentrações de cádmio as 

mais baixas. Com relação aos materiais construtivos, destacaram-se as elevadas concentrações de 

chumbo na madeira tratada e de Zn no concreto e, principalmente, nas telhas metálicas. Com 

relação aos componentes veiculares, o zinco esteve presente em concentrações elevadas tanto no 

óleo lubrificante novo quanto no usado, assim com nos pneus. Nas pastilhas de freio as 

concentrações de zinco e cobre foram as mais expressivas.  

A ocorrência dos metais seguiu a tendência Zn>Pb>Cu>>Cd nos materiais estudados, o que 

está de acordo com a abundância das espécies na natureza, assim como com seu emprego em toda 

uma séria de processos e produtos. Outro aspecto a ser considerado é que os valores das cargas 

gerados neste trabalho são semelhantes a outros descritos na literatura. 

Uma possibilidade de redução destas cargas estaria, portanto, relacionada à melhoria da 

qualidade dos materiais estudados, tanto pelo emprego de matérias-primas com menores 

quantidades de constituintes metálicos, quanto pelo emprego de processos que visem uma 

imobilização mais efetiva dos metais nos materiais empregados.  

Em linhas gerais, acreditamos que  o presente trabalho contribuiu para elucidar alguns aspectos 

sobre a temática de fontes difusas de metais potencialmente tóxicos representando, de uma maneira 

geral, uma contribuição relevante para órgãos de fiscalização e controle ambiental, assim como no 

aprimoramento de políticas públicas para o controle e abate destes contaminantes. 
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