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CONTAMINACAO POR CHUMBO NA SERRAPILHEIRA DO 
PARQUE NACIONAL DA TIJUCA - RJ. 

Rogerio Ribeiro de Oliveira ( 1) 
Luiz Drude de Lacenla (2) 

RESUMO - As matas formadoras do Parque Nacional da Tijuca, Rio de Janeiro, apresentaram 
em sua serrapilheira urn teor medio de chumbo de 16,2pglg ao longo de urn ano. A entrada do me
tal no sistema via queda da serrapilheira foi de 140 glhalano. 0 Pb atinge 0 sistema florestal pela 
deposi<;iio atmosferica, e tern origem provavel na queima de combustfveis (gasolina e petr6Ieo). 

ABSTRACT - Analysis of the litter layer of the Tijuca National Park rainforest revealed an ave· 
rage annual lead concentration of 16.2pglg. Rate of lead in the litter fall was 140 g/halyr. Lead en
ters the forest ecosystem by way of the atmosphere, gasoline usage and petroleum combustion being 
the most probable causes. 
Key words: litter, lead, Tijuca National Park. 

Introdu~ao 

A entrada de nutrientes para a vegetac;:ao atraves de detritos vegetais depositados 
no solo consiste em importante fonte de sustentac;:ao de sistemas florestais tropicais. A 
quantificac;:ao e analise do material organico dedduo sao tambem de grande interesse para 
o estudo da ciclagem mineral, uma vez que a transferencia de nutrientes da vegetac;:ao pa
ra 0 solo se da atraves da decomposic;:ao desse material. 

A camada de serrapilheira consiste em um compartimento acumulador onde todos 
os elementos bi6ticos e abi6ticos do ecossistema estao potencialmente representados, 
sendo portanto sua constituic;:ao mineral6gica um reflexo do sistema como um todo. Assim 
sendo, sua res posta a entrada de poluentes e representativa de todos os demais com par
timentos, pelo menos no aspecto qualitativo. 

Oados sobre a concentrac;:ao de nutrientes na serrapilheira em formac;:6es florestais 
brasileiras podem ser encontrados em diversos trabalhos, ainda que sejam relativamente 
exrguas as informac;:6es sobre 0 aporte de elementos oriundos da poluic;:ao atmosferica na 
mesma. Algumas excec;:6es sao Domingos et al. (1986), Lopes et al. (1986), Silva Filho e 
Ovalle (1984), Struffaldi-De Vuono et al. (1984) e Struffaldi-De Vuono e Marzolla (1984). 

Rodeadas pela cidade do Rio de Janeiro, as matas que comp5em 0 Parque Nacional 
da Tijuca estao sujeitas a efeitos antr6picos diretos e indiretos, cuja magnitude de impacto 
e muitas vezes desconhecida. Silva Filho e Ovalle (1984) documentaram a ocorrencia de 
chuva acida na regiao da Floresta da Tijuca, como conseqOencia da alta carga de conta
minantes lanc;:ada na atmosfera da cidade do Rio de Janeiro. Trindade et at. (1981) encon
traram altas concentrac;:6es de diversos poluentes, incluindo metais pesados, em amostras 
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de ar coletadas pr6ximo ~ regiao do Parque Nacional da Tijuca. Entretanto, at~ 0 momento. 
nenhum trabalho estudou 0 destino destes poluentes nos ecossistemas f10restais qUE 
ocorrem na cidade do Rio de Janeiro, dos quais a Floresta da Tijuca ~ 0 mais importante. /> 
presente contribuic;:ao ocupa-se da deposic;:ao atmoslerica do chumbo, detectado na serra· 
pilheira, em uma area f10restal trpica do Parque Nacional da Tijuca. . 

Materials e Metodos 

A area de estudos esta localizada no interior do Parque ' Nacional da Tijuca (22'257'9" 
S e 43°18'3" W. Gr.), situado no municfpio do Rio de Janeiro. Segundo 0 esquema pro
posto por Budowski (1965) as matas da regiao caracterizam-se como secundarias tardias. 

o clima da regiao ~ definido como tropical de altitude (Coelho Netto 1985), com pre
. cipitac;:6es da ordem de 2500 mm/ano, sendo a temperatura media mensal compreendida 
entre 15° e 30°C, com mocfia anual de 21 °C. A geologia ~ caracterizada pela predominfm
cia de biotita-gnaisse e granitos de idade Pr~-Cambriana. Os solos da area caracterizam
se por manto intemperizado pouco espesso nostrechos mais declivosos, atingindo alguns 
metros nos dep6sitos de encosta. Sao na maioria latossolos, com pouca dilerenciac;:ao en
tre os horizontes (Coelho Netto 1985). 

A serrapilheira foi coletada no perfodo de 14 de novembro de 1983 a 13 de novembro 
de 1984, com . a utilizac;:ao de 30 coletores, construfdos e operados segundo as recomen-

. dac;:6es de Medwecka-Komas (1970) e Proctor (1983).0 local onde estavam instalados os 
coletores e distante 1,4 km em linha reta da estrada mais pr6xima. 0 material foi coletado 
semanalmente, separado nas suas diversas Irac;:6es, seco em estufa e pesado. Posterior
mente este era reduzido a p6 para ulterior analise qufmica. A digestaodas amostras para 
extrac;:ao dos elementos dos tecidos foi feita com 0 uso do metodo de Miyazama et al. 
(1984). 0 extrato acido loi analisado em espectrolotometro de absorc;:ao atomica conven
cional. Todas as amostras foram analisadas em triplicata e os resultados apresentados 
sob a forma de media e desvio padrao. Testes parametricos de Pearson foram utilizados 
nas analises de correlac;:ao entre os teores de Pb na serrapilheira e no ar atmosf~rico, bem 
como entre 0 teer deste alemento na serrapilheira e 0 regime pluviometrico (Snedecor & 
Cochran 1967). 

Os dados de poluic;:ao atrnosferica foram fornecidos pela Divisao de Planejamenc 
Ambiental (DIPLAN 2.1), do Departamento de Estudos e Projetos da Fundac;ao Estadual 
de Engenharia do Meio Ambiente e referem-se a estac;:ao de Santa Tereza, que ~ a mais 
pr6xima do local de estudos (cerca de 5 km em linha reta). Os dados pluviometricos foran 
estrafdos de Silva Filho e Ovalle (1984). 

Resultados e Discussao 

o total de serrapilheira produzido ao longo de um ano loi de 8,9 ton/ha. Deste total, 
as folhas representaram 74,0%, os galhos 12,8%, os elementos reprodutivos (flores, frutos 
e etc.) 8,0% e os resfduos 5,2% (Oliveira 1987). 

A analise qufmica da serrapilheira depositada nas matas do Parque Nacional da Tiju
ca revelou uma concentrac;:ao media de chumbo de 16,2 ± 5,4 }Jg/g de peso seco, com um 
mfnimo de 10 )Jg/g e um maximo de 25 }Jg/g. 

A entrqda de chumbo no sistema solo-planta atingiu 140 g/ha/ano (Tabela 1). 
Este total, se comparado a outros metais, ~ superior ao do cobre (110 g/ha/ano) e inferior 
ao do zinco (630 g/ha/ano) ocorrentes na serrapilheira (Oliveira 1987). Tratam-se de valo
res relativamente altos, levando-se em considerac;:ao a dist~ncia do local de coleta de fo
cos de poluic;:ao. 
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Tabela 1 - Oeposic;:ao de Pb, Cu e Zn no solo via serrapilheira no Parque Nacional da Ti
juca de 14/11/1983 a 13/11/1984 (em g/ha) . Os valores de Cu e Zn foram ex
traidos de Oliveira (1987). 

MESES Pb Cu Zn 

Dezembro 19,3 11,6 64 
Janeiro 9,2 6,5 48 
Fevereiro 10,7 11,9 59 
Marc;:o 4,1 3,9 29 

Abril 13,2 6,2 33 
Maio 8,7 8,6 42 

Junho 10,2 9,7 50 

Julho 17,4 15,3 71 

Agosto 10,8 7,3 54 

Setembro 12,6 6,9 46 
Outubro 13,5 6,9 45 

Novembro 14,1 11,8 88 

TOTAL 143,8 106,6 629 

Esses dados sao bastante superiores a concentrac;:ao de 2,5 )Jg/g de peso seco en
contrada por Warren e Delavaut (1962) em folhas de plantas lenhosas de clima·temperado 
e inferiores aos valores obtidos no Panama por Golley et al. (1968), 39 )Jg/g, correspon
dendo a uma deposic;:ao de 440g /ha de Pb via serrapilheira. Struffaldi-De Vuono et al. 
(1984) encontraram concentrac;:ao de chumbo no material deciduo muito pr6xima ao resul
tado ora obtido. No entanto, a serrapilheira analisada por aqueles autores foi coletada a 
uma distancia inferior a 1200m de uma fonte poluidora pontual, 0 que nao eo caso do Par
que Nacional da Tijuca. 

A figura 1 mostra a variac;:ao do teor de chumbo na serrapilheira ao longo do ano, que 
permaneceu relativamente constante. Nao foi ve . ificada correlac;:ao estatistica significativa 
entre 0 regime pluviometrico e a concentrac;: ao de chumbo na serrapilheira (r= 0,1) nem 
tampouco entre esta e 0 teor de chumbo no ar atmosferico (r= 0,09) - (Fig. 2) . Tal fa to 
pode estar indicando a deposic;:ao de chumbo por meio de outros eventos atmosfericos 
(nebllna, orvalho ou deposlC;:ElO seca) . 

Acerca da origem do Pb na serrapilheira, a maior evid€mcia e que este e proveniente 
do chumbo tetra-etila utilizado como anti-detonante na gasolina de veiculos automotores. 
Embora 0 chumbo tenha diversas utilizac;:6es industriais, e no seu uso como aditivo que se 
verifica a sua maior fonte polu idora da atmosfera (W.H.O. 1977). Sendo a sua dispersao 
principalmente pelo ar atmosferico, sua deposic;:ao se da com maior intensidade nas zonas 
metropolitanas dos centr~s urbanos e areas circunvizinhas (Snyder 1967), como eo caso 
do Parque Nacional da Tijuca. Clayton (1972) afirma que os dosseis fiorestais constituem
se em eficientissimos coletores de gases e aerossois, 0 que contribui para elevar a depo
si c;: ao de chumbo no sistema. 

A relativa constancia do teor de chumbo no material deciduo nao associado signifi
cativamente a mudanc;:as no teor daquele metal no ar atmosferico ou no regime pluvlome
trico, permite supor que 0 elemento tenha uma localizac;:ao intratissular. Acumulado nas 
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comunidades vegetais ao longo do tempo, sua perman~ncia seria assegurada por uma 
con stante ciclagem e por novos aportes oriundos da polui9ao atmosf6rica, uma vez que 
sua solubilidade na Agua ou por compostos orgAnicos de origem vegetal 6 muito baixa 
(W.H.O.19n). 

Pb 
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Figura 1 - Concentrac;!o de chumbo na serrapilheira ijJg/g de peso seco). 
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Figura 2 _ HistOgrana de pluviosidade (Silva Filho £ Ovalle, 1984) e gr4fico de concentrac;!o de chumbo 
no ar (DIPLAN/DEP, com. pes.). 
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