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 Introdução 

Nos últimos anos, as cascas de árvores têm sido 

utilizadas como monitores de poluentes 

atmosféricos, uma vez que devido sua porosidade 

estrutural, os materiais particulados ficam retidos na 

casca
1
. A ampla distribuição das árvores, a 

facilidade na coleta e amostragem têm tornado a 

análise das cascas como uma alternativa bastante 

econômica para monitoração da poluição. No 

trabalho anterior
2
, foram apresentados os resultados 

do estabelecimento do procedimento da análise por 

ativação com nêutrons (NAA) para determinação de 

elementos químicos em cascas de árvores de 

mesma espécie com troncos de diferentes 

diâmetros. Dando prosseguimento a esta pesquisa, 

o objetivo do presente trabalho foi fazer uma 

comparação na composição elementar obtida em 

cascas de duas espécies de árvores amplamente 

utilizadas na arborização da cidade de São Paulo, a 

sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) e a tipuana 

(Tipuana tipu) (Benth.).  

Resultados e Discussão 

Para este estudo foram obtidas cascas de troncos 

das árvores com diâmetros bastante próximos, a 

uma altura de 1,5 m do solo e esta coleta foi 

realizada numa mesma data e no mesmo ponto do 

campus da Cidade Universitária de São Paulo. Para 

análise, foram realizadas a limpeza das cascas, a 

remoção de cerca de 2 mm de espessura da 

camada externa da casca e em seguida a moagem 

em um micro-moinho. Para NAA, alíquotas das 

amostras foram irradiadas juntamente com os 

padrões sintéticos de elementos por um período de 

16 h no reator nuclear IEA-R1 e as atividades gama 

induzidas foram medidas pela espectrometria de 

raios gama. As concentrações de elementos obtidos 

para as duas espécies arbóreas apresentadas nas 

Figuras 1 e 2, mostram que na casca da tipuana 

foram obtidas concentrações mais elevadas de As, 

Ca, Co, Cr, Fe, Sb, Sc, La e Zn devido, 

provavelmente, à diferença estrutural das cascas 

que é característico de cada espécie. Já para Br, 

Cs, K e Rb, as duas espécies apresentaram 

concentrações da mesma ordem de grandeza. 

Figura 1. Concentrações de elementos em cascas 

de tipuana e sibipiruna (mg g
-1

, *μg g
-1

, **ng g
-1

). 

Figura 2. Concentrações de elementos em cascas 
de tipuana e sibipiruna (ng g

-1
, *μg g

-1
). 

O controle analítico dos resultados avaliado pela 

análise dos materiais de referência certificados 

(MRCs) Virginia Tobacco Leaves (CTA-VTL1-2) e 

Mixed Polish Herbs (INCT-MPH-2) indicou boa 

precisão e exatidão com desvios padrão relativos e 

erros relativos inferiores a 13.1 %. 

Conclusões 

A comparação entre os resultados obtidos em 

cascas de espécies distintas indicou a necessidade 

em definir a espécie arbórea para uso no 

monitoramento da poluição aérea. Os resultados 

dos MRCs demonstraram a viabilidade da aplicação 

do procedimento da NAA nas análises. 
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