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RESUMO 
 
A poluição tem sido agravada pela quantidade de efluentes sólidos, líquidos e gasosos descartados pelas 
indústrias. A extração, beneficiamento e estocagem de minérios, os rejeitos gerados durante o processamento e 
descomissionamento das indústrias geram efluentes líquidos e gasosos que são dispersos no meio ambiente. Os 
efeitos sobre a saúde e o meio ambiente dependem da concentração, da bio-disponibilidade do elemento e das 
propriedades físico-químicas dos elementos e do meio ambiente. Os biomonitores vêm sendo cada vez mais 
utilizados nos estudos de monitoração para avaliar a qualidade do ar em áreas urbanas e industriais. O objetivo 
deste estudo é utilizar a espécie de bromélia Tillandsia usneoides L. (Bromeliaceae) para caracterizar a 
dispersão de partículas em regiões urbanas e industriais. Como estudo de caso, será desenvolvido um programa 
de monitoração para caracterizar os aerossóis gerados devido á ação do intemperismo sobre o rejeito sólido 
estocado a céu aberto e sobre a bacia de rejeito pertencente a INGÁ, localizada na Baía de Sepetiba. A 
identificação dos metais estáveis será feita pela técnica de PIXE e as identificação dos radionuclídeos por 
espectrometria alfa e gama. Os resultados preliminares de amostras de aerossóis coletadas na região da Ilha da 
Madeira indicam a presença de partículas contendo Cd, V, Cr, K, Ca, Fe, Ti, Zn, K, Cu, Co e S. A variação no 
percentual de cada elemento nos pontos de coleta sugere que existe mais de uma fonte de aerossol na região. 
 
 

1. INTRODUCÃO  
 
Alguns setores da indústria geram efluentes sólidos, líquidos e/ou gasosos contribuindo para 
o aumento da poluição. A extração, beneficiamento e estocagem de minérios, os rejeitos 
gerados durante a operação e o descomissionamento das indústrias geram efluentes que são 
dispersos para o meio ambiente causando danos. Os efeitos sobre a saúde e o meio ambiente 
dependem da concentração, da bio-disponibilidade do elemento, que depende das 
propriedades físico-químicas dos elementos e da sua especiação. A solução de problemas 
relacionados à geração de poluentes atmosféricos é complexa iniciando pela identificação das 
fontes geradoras seguindo-se da etapa de eliminação e/ou redução, que inclui a educação da 
população e, no caso de indústrias, mudanças no processo que reduzam a geração de 
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poluentes. O transporte dos elementos, poluentes ou não, no meio ambiente pode ocorrer por 
processos naturais como, por exemplo, a lixiviação e os aerossóis. O incremento de um 
elemento de origem antropogênica ou natural pode causar danos à fauna, à flora e aos seres 
humanos. Estes danos são variados dependendo da toxicidade do metal e da sua especiação. 
A probabilidade de uma substância produzir efeito adverso está relacionada, primeiramente, 
com a sua potencialidade intrínseca de produzir efeitos tóxicos e, depois, com a 
susceptibilidade da população exposta. Os efeitos podem ser de dois tipos: sistêmicos e 
carcinogênicos. Os poluentes sistêmicos são aqueles que produzem efeitos tóxicos outros, 
que não seja câncer ou mutação gênica. Os poluentes carcinogênicos são aqueles capazes de 
induzir uma modificação celular e iniciar um processo carcinogênico [1]. 
 
Na interação dos metais com os organismos vivos podem-se distinguir duas fases principais: 
fase toxicocinética (metabolismo) e fase toxicodinâmica (efeito). Portanto, é necessário 
conhecer a contaminação potencial de seres humanos decorrentes da exposição ambiental a 
metais e a radionuclídeos presentes no meio ambiente [2]. 
 
Dentre as fontes de poluição destacam os processos de beneficiamento de minério, o uso de 
fungicidas e pesticidas, os rejeitos industriais e a queima de combustíveis fósseis contendo 
chumbo, os processos de mineração/extração, beneficiamento e descomissionamento de 
indústrias de mineração. O tório e o urânio são elementos radioativos amplamente difundidos 
na natureza e estão presentes nos minérios, rochas, solos, rios, águas marinhas, animais e 
plantas [3]. A principal causa do aumento da exposição de populações a metais e a 
radionuclídeos das séries naturais do 232Th e 238U é o beneficiamento de minérios contendo 
estes radionuclídeos. No Brasil estes radionuclídeos ocorrem como impurezas principalmente 
aos minérios tantalita, niobatotantalato, cassiterita, pirocloro, zirconita, ilmenita, rutilo, 
fosfatos, silicatos, carvão e monazita [4]. 
 
O comportamento de metais como chumbo, cádmio, mercúrio, cromo, vanádio no meio 
ambiente e em seres humanos vem sendo largamente estudados [5 -10]. No entanto poucos 
são os dados disponíveis sobre outros metais de ocorrência mais rara como o Nb, o Ta, o Mo 
e o W, cujo consumo mundial tem aumentado nas últimas décadas devido a uma grande 
demanda por produtos eletrônicos e superligas mais resistentes. 
 
Biomonitores vêm sendo largamente usados nos estudos de avaliação da qualidade do ar 
tanto em regiões remotas para avaliar a influencia da poluição gerada nos grandes centros 
nestas regiões, como em regiões urbanas e em áreas industriais. Eles podem ser definidos 
como organismos ou conjunto de organismos que reagem a perturbações ambientais através 
alterações em suas funções vitais ou composição química, podendo ser, assim, usados para 
avaliação da extensão das mudanças em seu ambiente. 

1.1. Classificação dos bio-monitores: 
 
Os bio-monitores se classificam em bio-indicadores, bio-sensores e bio- cumauladores. 
 
Bio-indicadores são plantas que mostram sintomas visíveis tais como necrose, cloroses, 
distúrbios fisiológicos tais como queda de flores e frutos, redução do número e diâmetro de 
flores e variações nas taxas de crescimento.  
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Os bio-sensores ou bio-marcadores reagem à presença de poluentes atmosféricos, porém não 
com efeitos visíveis. Os efeitos causados são mudanças a nível celular e/ou molecular, 
bioquímico e fisiológico.  
 
Bio-acumuladores são plantas, em geral, menos sensíveis à poluição atmosférica, mas que 
acumulam partículas transportadas pelo ar em seus tecidos. O processo de acumulação 
depende, dentre outros fatores, do tamanho das partículas presente no aerossol. 
 
Os poluentes gasosos (partículas da ordem de nanômetro) e as partículas na fração fina do 
aerossol são absorvidos, em geral, através de suas folhas; as partículas na fração grossa do 
aerossol são, em sua maioria, depositadas sobre a superfície das folhas e as substâncias 
orgânicas lipofílicas se acumulam primeiramente nas camadas cerosas das plantas. Além 
disso, ocorrem processos de troca iônica entre os tecidos e a superfície das folhas. 
 
As principais características de um bio-acumulador são:  
- acumular os poluentes sem, entretanto, ocorrer morte da planta; 
- ter uma larga distribuição geográfica; 
- ser abundante, sedentário ou de baixa mobilidade, assim como ser representativo da área de 
coleta; 
- ser disponível durante todo o ano e abundante para permitir a coleta de tecidos suficientes 
para análise; 
- ser de fácil coleta e resistente às condições de laboratório, bem como ser utilizável em 
estudos de laboratório de absorção de contaminantes; 
- ter um alto fator de concentração para o contaminante em estudo para permitir a análise 
direta, sem pré-concentração; 
- ter uma correlação simples entre a quantidade de contaminante contida no organismo e a 
concentração média de contaminante no ambiente; 
- ter o mesmo nível de correlação do contaminante em todo o local de estudo e sob as 
mesmas condições [11]. 
 
Tillandsia usneoides L., popularmente conhecida como barba de bode ou barba de pau, é uma 
espécie epífita, largamente distribuída e representativa da família das Bromeliaceae tropical e 
subtropical. Ela é considerada uma epífita aérea, uma vez que sua sobrevivência depende 
somente do ar ambiente, não se fixando, através de raízes ou estruturas similares, sobre as 
espécies vegetais hospedeiras ou sobre materiais vivos. De acordo com Calasans & Malm 
[12], as plantas de T. Usneoides apresentam alta superfície de exposição, devido à sua forma 
e estrutura, o que permite a acumulação de elementos atmosféricos. Outras características 
interessantes para bio-monitoração da qualidade do ar são o crescimento lento e nenhum 
contato com o solo. 
 
Esta espécie é bem adaptada a regiões secas e quentes, daí sua utilização como bio-indicador 
em áreas tropicais [13,14], sendo mais apropriada que liquens, briófitas, azálea e espécies de 
pinus, freqüentemente utilizadas como bio-monitores de poluição atmosférica em regiões 
temperadas. 
 
Este estudo tem como objetivo avaliar a qualidade do ar em regiões urbanas e industriais 
utilizando bio-monitores. Como estudo de caso foi selecionado como bio-monitor a 
Tillandsia Usneoide. 
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2. MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
2.1. Amostras de Tillandsia Usneoides 
 
As amostras foram coletadas em uma área preservada da Mata Atlântica localizada na estrada 
do Pontal, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ. As amostras foram coletadas, 
colocadas em saco plástico e etiquetadas. 
 
Cada uma das amostras foi identificada e pesada para obtenção do peso úmido. Após foram 
colocadas em estufas durante 2 semanas, sendo em seguida transferida para cápsulas e 
levadas para calcinação durante 72 h em forno a 400 º C seguindo-se de homogeneização, 
sendo retiradas 2 alíquotas de 0,1 g de cada amostra e testados 2 processos de abertura, por 
via úmida e por micro ondas. 
 
A amostra selecionada para abertura por via úmida foi transferida para o becker de Teflon e 
acidificadas com HNO3 e HF com aquecimento até a dissolução total, durante  
aproximadamente 15 dias. Após este período foi adicionado ácido nítrico 1 M até redução 
total do volume. Este processo foi repetido 3 vezes. O volume foi ajustando para 1,5 mL com 
uma solução de ácido nítrico 1 M, sendo retirada uma alíquota da amostra de 2 µL que foi 
depositada sobre um filme de Mylar para análise pela técnica de PIXE. 
 
A alíquota selecionada para abertura através de micro-ondas recebeu uma solução de HNO3 e 
HF sendo levada ao micro-ondas por um período de 1 h. Após o resfriamento da amostra esta 
segue o mesmo procedimento da amostra via úmida. 
 
Os resultados da abertura mostraram que a abertura via micro-onda é mais eficiente e rápida 
que a abertura via úmida.  
 
 
2.2. Amostras de Aerossóis 
 
A região da Ilha da Madeira localizada no Município de Sepetiba, no Rio de Janeiro, RJ foi 
selecionado como caso de estudo para avaliar a utilização da Tillandsia Usneoide como bio-
monitor.  
 
Nesta região está localizada o depósito de rejeito da antiga Cia. Ingá, que beneficiava 
minério para a obtenção do concentrado de Zn e Cd. Nesta área foram coletadas amostras de 
partículas transportadas pelo ar depositadas sobre folhas de árvores em 3 pontos da Ilha da 
Madeira. Em cada ponto de coleta foam coletadas folhas em rmais de uma árvore sendo o 
total de folhas para cada ponto igual a 20. Após a coleta as folhas foram colocadas em 
recipientes limpos e lacrados para transporte. A amostra Nº 1 foi coletada na rua onde está 
localizada a indústria Ingá, as amostras Nº 2 foi coleta na Ilha da Madeira na beira do mar na 
estrada Joaquim Fernandes já a amostra Nº 3 foi coletada, também, na beira mar na estrada 
Miguel Correa. 
 
2.3. Coleta de amostras de Rejeito 
 
Para identificar as possíveis fontes de aerossol na região da Ilha da Madeira foi feita uma 
coleta de amostras preliminar na pilha de rejeito da Cia. Mercantil Ingá (Ingá). As amostras 
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de rejeito foram selecionadas segundo a coloração, branca, preta e vermelha. As amostras 
foram coletas com espátulas limpas e acondicionadas em sacos plástico e lacradas. As 
amostras foram secas em estufa por 24 h a 100 ºC e em seguida pulverizadas e analisadas 
pela técnica de raios X. 
 
2.4. Método PIXE 
 
O arranjo experimental usado está localizado na linha a 15º do acelerador eletrostático Van 
de Graaff do Departamento de Física da PUC-Rio. 
 
O arranjo é formado por uma câmara de irradiação onde são colocados 39 alvos em um disco 
suporte de amostra. O feixe de incide prótons incide perpendicularmente a amostra e o 
detector está localizado a 135º em relação ao feixe. A carga que atravessa a amostra é 
coletada em um copo de Faraday localizado atrás do alvo (amostra). O sinal do detector é 
enviado um multi-canal onde é analisado e estocado em um computador. Os espectros de 
raios X de cada amostra são analisados com auxílio de um programa desenvolvido 
especialmente para análise de espectros de raios X. 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Amostras de aerossóis 
 
As amostras de partículas depositadas sobre as folhas foram analisadas por PIXE. A 
concentração percentual médias de cada amostra é apresentada na Fig. 1. A amostra Nº 1 foi 
coletada na rua onde está localizada a indústria INGÁ, a amostra Nº 2 foi coleta na Ilha da 
Madeira na beira do mar, na estrada Joaquim Fernandes, já a amostra Nº 3 foi coletada, 
também, na beira do mar na estrada Miguel Correa. 
 
A variação no percentual de cada elemento nos pontos de coleta indica que existe mais de 
uma fonte de aerossol na região. Foram identificados elementos de origem antropogênica, 
marinhos, rochas e plantas. 
 
Os resultados indicam que a população da Ilha da Madeira está exposta a partículas 
transportadas pelo ar contendo V, Zn e Cd. Neste estudo preliminar foi observado que a 
distribuição das partículas não é homogenia na ilha, sendo identificado partículas contendo 
Cd apenas nas amostras de folhas coletadas junto a INGÁ.  
 
Os resultados de concentração de S indicam a presença de aerossol marinho. A maior 
concentração de Fe nas amostras coletadas junto a Ingá indica que as partículas contendo Fe 
podem ter sido geradas pelo transporte de partículas da pilha de minério de Fe estocado em 
um outro pátio próximo ao local de coleta. A presença de V indica que a população também 
está exposta a aerossol urbano (queima de diesel). 
 
Para identificar as possíveis fontes de aerossóis foram coletadas amostras da pilha de rejeito 
de uma instalação industrial para produção de concentrado de Zn e Cd que está sendo 
descomissionada (INGÁ). 
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Figura 1 Concentração relativa dos elementos identificados nas partículas de aerossol 
depositadas sobre as folhas. 
 
 
 
Na Fig. 2 são apresentados os resultados da análise por fluorescência de Raios X das 
amostras da pilha de rejeito. 
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Figura 2. Concentração relativa dos elementos presentes nas amostras coletadas na 
pilha de rejeitos da Cia Ingá. 
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As maiores concentração de Fe nas amostras de rejeito preto, depositadas sobre a pilha de 
rejeito, confirmam a hipótese das partículas contendo Fe terem sido geradas nas pilhas de 
minério de ferro estocadas próximas à pilha de rejeito da Cia. INGÁ.  
 
A baia de Sepetiba é uma região onde existe um deposito de areia monazítica, embora não 
seja comercialmente explorável. A presença de Zr, Ti e Fe indica que pode estar havendo 
transporte deste minério para a pilha de rejeito da INGÁ, uma vez que o Ti e Fe também 
foram identificados nas amostras de aerossol. Um estudo mais detalhado do solo deve ser 
realizado para comprovar a hipótese da presença de areia monazítica na região. 
 
O Rb, K, Mg e P podem ser devido à contribuição da flora que rodeia a pilha de minério. 
Nestas amostras não foram identificadas partículas contendo V que caracterizam o aerossol 
urbano. 
 
O Al, Cr e o Pb podem estar associados ao processo de beneficiamento de minério, fazendo 
por tanto parte do rejeito da instalação. 
 
A Si pode ser associada ao transporte de partículas da pedreira localizada em frente a Ingá. O 
S e Fe identificados nas amostras branca podem ser também, devido a pirita, minério que 
ocorre associado ao minério de carvão. 
 
3.2. Tillandsia Usneoides 
 
As mostras de Tillandsia Usneoide após a abertura por micro ondas seguida de digestão por 
via úmida foram analisadas pela técnica de PIXE no acelerador eletrostático van de Graaff da 
PUC-Rio. As concentrações elementares de cada amostra são apresentadas na Fig. 3. 
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Figura 3 Concentrações dos elementos presentes nas amostras de Tillandsia Usneoide 
coletadas no interior da Mata Atlântica (amostra do Quintal) e na junto a estrada 
(amostra do portão). 



INAC 2009, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 
 

 
Na amostra coletada no interior da Mata Atlântica (amostra coletada no quintal do sítio) foi 
identificada a linha do Th. A concentração de Th foi 52.96 µg/gcinza. A presença de 
partículas contendo Th pode ser devido à erosão, por intemperismo, das rochas granitas 
existente no sítio. 
 
Em ambas as amostras a concentração de elementos essenciais ao metabolismo do vegetal, K, 
Ca, Mn, Fe e Zn, foram as mais elevadas. Embora estes elementos sejam essenciais ao 
metabolismo do vegetal a amostra coletada no interior da Mata Atlântica apresentou maior 
concentração. 
 
Elementos de origem antropogênica, como o V e Cr, também foram identificados em ambas 
as amostras, sendo que o Cr apresentou maior concentração na amostra coletada junto à 
estrada. Este variação na concentração de Cr pode ser devido ao fluxo de veículos 
automotores junto ao local de coleta ou a partículas geradas durante a queima de lixo de 
matéria orgânica que é comum na região e próxima ao local de coleta. 
 
Os resultados da análise das amostras controle indicam que este vegetal pode ser utilizado 
como bio-acumulador para Cd, contudo não pode ser usado na monitoração do Zn, por que 
possui Zn em sua composição. 
 
 

4. CONCLUSÕES 
 
O método de abertura da Tillandsia Usneoide mais adequado foi a abertura por micro-ondas 
seguido de digestão por via úmida. 
 
O método PIXE foi adequado para análise das amostras de bio-acumulador, após a digestão 
por via úmida. 
 
A Tillandsia Usneoide pode ser utilizada como monitor da exposição ao Cd, pois as amostras 
controle não contem este metal. 
 
A população que vive ao redor da Cia. Ingá está exposta ao risco de inalar partículas 
contendo metais, inclusive Cd. 
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