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Introdução

Podemos considerar como poluição 
atmosférica qualquer contaminação do ar oriunda de 
desperdícios gasosos, líquidos, sólidos ou outros 
produtos que podem pôr em risco a saúde humana, 
animal ou vegetal.

Amostras ambientais, como o material 
particulado atmosférico, por exemplo, são alvos de 
estudos com o intuito de caracterizar o índice de 
poluição do ar, identificando suas fontes e 
fornecendo ferramentas para propor seu controle. 
Da mesma forma, as plantas vêm sendo estudadas 
para verificar uma possível capacidade de 
monitoramento de poluição.

Com objetivo de qualificar folhas de ervas 
de passarinho (Struthanthus flexicauli) como 
bioindicadores da poluição atmosférica, amostras de 
folhas e de material particulado (PM2.5) foram 
coletadas em diversas regiões do Rio de Janeiro e 
realizada a quantificação, por ICP-MS e ICP OES, 
de alguns elementos de origem natural e 
antropogênica.

Resultados e Discussão

Dentre os locais pesquisados, o bairro 
Fonseca foi escolhido como alvo do trabalho. Este é 
o segundo maior bairro de Niterói e possui cerca de 
58.000 habitantes. O bairro funciona como o 
principal elo entre a rodovia RJ-124 e RJ-106 à 
capital do Estado, Rio de Janeiro. Apesar de 
bastante arborizado, é também muito poluído, por 
estar próximo a locais com forte atividade industrial 
e possuir grande fluxo veicular.

As folhas das plantas coletadas foram 
lavadas com água ultrapura. A água de lavagem, foi 
centrifugada e as folhas e os filtros foram 
submetidos à extração ácida e aquecimento. As 
águas e as soluções de decomposição das plantas e 
dos filtros foram analisadas por ICP-MS e ICP OES.

Na Figura 1 é possível observar que as 
concentrações majoritárias dos elementos no mês 
de agosto nas regiões citadas foram de 0,8 mg kg-1

(Na) até 42 mg kg-1 (K) nas águas de lavagem, e 
1300 (Mg) até 7300 (K) nas plantas. Por fim, para os 
filtros ficaram entre 1700 mg kg-1 (K) até 3500 mg 
kg-1 (Al).

A fim de caracterizar o índice de poluição no 
local e as possíveis fontes, foram realizados

Figura 1. Concentrações (mg kg-1), em escala 
logarítmica, dos elementos determinados nas 
amostras coletadas em Fonseca no ano de 2012.

cálculos do fator de enriquecimento (FE). Esta 
medida permite avaliar a origem natural ou 
antropogênica de um determinado elemento e inferir 
sobre o grau de poluição da região. Neste estudo, o 
ferro foi usado como referência por ser 
representativo do solo. Valores superiores a 10 
(nível natural) são atribuídos a fontes 
antropogênicas. 

Dessa maneira, observamos para as 
plantas que os elementos que sinalizaram um grau 
antropogênico foram S, Pb, K, Ca, Cu e Zn. 
Podemos atribuir o alto valor encontrado para o S ao 
fato deste ser um componente majoritário em 
diversas indústrias, bem como em combustíveis 
fósseis. Os elementos Ca, Cu, K, Zn e Pb são 
atribuídos ao processo de clinquerização que está 
associado a atividades industriais e fundições 
localizadas em regiões vizinhas.

Conclusões

Foi possível verificar através dos resultados 
apresentados neste trabalho uma tendência de 
bioacumulação pela espécie Struthanthus flexicaulis 
de metais nutritivos, como K, Ca, Na, e 
contaminantes, como S e Pb. Neste sentido, esse 
trabalho é um estudo preliminar para avaliação do 
uso da erva de passarinho como bioindicador de 
poluição atmosférica na região de estudo.

Agradecimentos

CNPq, FAPERJ, INEA.


