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RESUMO 

 

A ocorrência das bromélias atmosféricas (Tillandsia spp - Bromeliaceae) nas 

estruturas das redes de distribuição de energia proporciona um efeito visual 

negativo, além de trazer custos de limpeza para as empresas distribuidoras de 

energia elétrica. Apesar dos estudos existentes em vários países a respeito destas 

plantas, estes não elucidam todas as condições propícias para que o fenômeno 

ocorra. Este trabalho objetiva identificar e analisar a presença das bromélias epífitas 

nas redes de energia e sua relação com as condições ambientais atmosféricas no 

entorno da sua área de ocorrência. Para tanto, procurou-se obter maiores 

informações sobre a qualidade do ar na cidade de Curitiba com a modelagem 

matemática da dispersão de poluentes atmosféricos utilizando o programa 

AERMOD, utilizado pela EPA (United States Environmental Protection Agency), 

considerando que este gênero de bromélia já vem sendo utilizado como uma planta 

bioindicadora na poluição atmosférica. Foram simuladas as concentrações dos 

poluentes: material particulado, óxido nitroso, hidrocarbonetos totais, monóxido de 

carbono e dióxido de enxofre. Foram levantados 26 pontos dentro do perímetro 

urbano da cidade com a presença das bromélias nos cabos. Nos locais de 

ocorrência foram observadas algumas características relacionadas a fontes 

emissoras atmosféricas, presença de vegetação e tipo de área do zoneamento. A 

modelagem indicou os valores médios e máximos das concentrações dos poluentes, 

entre 2007 e 2011, nestes pontos. Complementarmente à modelagem matemática 

foi realizada a Análise dos Componentes Principais para estabelecer as correlações 

entre a presença das bromélias e os poluentes atmosféricos modelados. Os 

resultados indicaram uma correlação entre fontes antrópicas de emissões móveis, 

com destaque para o composto NOx. 

 

 

Palavras-chave: Bromélias 1. Redes de distribuição de energia 2. Poluentes 3.



       

 
 

 

ABSTRACT 

 
The occurrence of atmospheric bromeliads (Tillandsia sp - Bromeliaceae) in 

the structures of power distribution networks provokes a negative visual effect, 

beyond bring cleaning costs for electricity distribution companies. Despite existing 

studies in several countries concerning these plants, those studies do not explain the 

conditions in which the phenomenon occurs. This work objective is to identify and 

analyze the presence of epiphytic bromeliads in power distribution networks and your 

relationship with the atmospheric environmental conditions in the round of 

occurrence area. To obtain more information on air quality in the city of Curitiba, 

considering that the bibliographies indicate this kind of bromeliad as a bioindicator, 

mathematical modeling of the air pollutants dispersion was performed through the 

use of AERMOD program, used by EPA (United States Environmental Protection 

Agency). The concentrations of particulate pollutants, nitrous oxides, total 

hydrocarbons, carbon monoxide and sulfur dioxide were simulated. Twenty-six (26) 

points were raised within the city limits with the presence of bromeliads in the cables. 

In the occurrence locations some characteristics observed were related to 

atmospheric emission sources, vegetation presence and type of area from municipal 

zoning. The modeling indicated the average and maximum values of measured 

pollutants concentrations, between 2007 and 2011, in those 26 points. 

Complementary to the mathematical modeling was made the Principal Component 

Analysis to establish the correlation between the presence of bromeliads, the land 

use conditions and the modeled atmospheric pollutants. The results indicated a 

correlation between anthropogenic emissions from mobile sources with emphasis on 

compound NOx. 

 

Keywords: Bromeliads 1. Power Lines Distribution 2.  Pollutants 3. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é a instituição que regula as 

questões relativas à geração e distribuição de energia no Brasil. A ANEEL realiza 

inspeções periódicas nas redes de distribuição em todo o país, muitas vezes 

encontrando grandes quantidades de bromélias estabelecidas sobre os cabos dentro 

do perímetro urbano das cidades e em áreas rurais. A limpeza dos cabos é feita 

manualmente pelas concessionárias com elevados custos e sendo que novas 

infestações sempre são recorrentes.  

A presença das bromélias do gênero Tillandsia spp nas redes de distribuição 

de energia elétrica causa um efeito visual negativo passando a impressão de 

abandono ou falta de manutenção. A infestação pode causar impactos, desde 

paisagísticos até de segurança do sistema elétrico. Por exemplo, o acúmulo das 

bromélias dificulta a inspeção visual dos cabos, impedindo a verificação preventiva 

de defeitos pelas equipes de manutenção. Além disto, uma grande quantidade 

destas plantas ocasiona peso adicional, descalibrando o tensionamento e 

aproximando os condutores. A solução deste tipo de problema passa pelo estudo 

das condições fisiológicas e de crescimento da planta e pela análise detalhada do 

ambiente do entorno destas ocorrências bem como da proposição de soluções 

preventivas que evitem a novas infestações. 

Este fenômeno tem sido relatado em literatura com a ocorrência em vários 

centros urbanos no mundo. São conhecidos casos em países como Panamá (ZOTZ, 

2009), Argentina (ABRIL & BUCHER, 2009) e México (PUENTE & BASHAN, 1993). 

No Brasil, o fenômeno já foi observado em cidades como Pelotas, Porto Alegre, São 

Paulo, Curitiba e Ponta Grossa, onde a infestação ocupa vários trechos de cabos 

contínuos.   

Na cidade de Curitiba, objeto do estudo de caso em questão, elas são 

encontradas em cabos de rede aéreos e a maioria são bromélias atmosféricas do 

gênero Tillandsia spp. - Bromeliaceae como pode ser observado na Figura 1.  
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   Figura 1 - Bromélias (Tillandsia recurvata) nos cabos das redes de energia em Curitiba.  

 

A infestação é verificada principalmente em cabos da rede nua, porém, já tem 

sido encontrados pontos de infestação na rede compacta. Além das bromélias se 

fixarem nas estruturas das redes de energia, tanto na baixa como na média tensão, 

elas são encontradas em cabos de telefone, internet e TV. Através de observações 

realizadas em campo foi possível detectar que as bromélias ocupam as redes nuas 

em locais próximos às empresas que tem fonte de emissão atmosférica (empresas 

alimentícias, madeireiras, entre outras), enquanto nas redes compactas são vistas 

principalmente em locais sombreados por vegetação.  

Visando compreender os fatores favoráveis para a ocorrência das plantas, 

especificadamente as conhecidas como bromélias atmosféricas do gênero Tillandsia 

spp. nas estruturas aéreas de distribuição elétrica na cidade de Curitiba, Paraná, 

Brasil, foi realizada uma averiguação do nível de concentração de poluentes 

atmosféricos nos locais onde estas plantas são encontradas nos cabos da rede 

elétrica, na tentativa de verificar se existe uma relação entra a qualidade do ar e a 

presença de bromélias nos cabos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Analisar a presença das bromélias epífitas nas redes de energia e sua 

relação com as condições ambientais atmosféricas no entorno da sua área de 

ocorrência. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a. Localizar e caracterizar os pontos de ocorrência das bromélias epífitas 

sobre as redes de distribuição de energia elétrica na região de Curitiba; 

b. Modelar matematicamente as condições meteorológicas e as fontes de 

emissão nas áreas de ocorrência destas plantas; 

c. Aplicar a técnica de Análise de Componentes Principais para verificar 

as correlações entre a presença das epífitas nos cabos e a 

concentração média de alguns poluentes atmosféricos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1 ESTADO DA ARTE 

 

A relação das espécies do gênero Tillandsia com as redes de distribuição de 

energia é de longo tempo conhecida e de ampla ocorrência geográfica, embora 

pouco estudada. Reitz (1983) relata infestações que remontam a 1951 no estado de 

Santa Catarina, enquanto Puente & Bashan (1994), Abril & Bucher (2009), Wester & 

Zotz (2009) e Barrat (2012) detalham o estabelecimento e crescimento de espécies 

do gênero, respectivamente, no México, Argentina, Costa Rica e Panamá. Kremer 

(2011) cita que as espécies Tillandsia stricta e Tillandsia recurvata possuem grande 

ocorrência nas áreas urbanas do Brasil e que estas espécies habitam as redes de 

energia formando densas populações em várias cidades do Paraná e do Brasil. A 

espécie possui alta taxa de propagação vegetativa, o que facilita a ocupação dos 

cabos e a formação de touceiras. 

Detalhadamente, alguns dos principais estudos citados anteriormente serão 

mais bem descritos a seguir com a intenção de apresentar os trabalhos relacionados 

ao tema.  

Nos cabos das redes de energia há uma rugosidade e uma superfície 

irregular, que pode favorecer o estabelecimento de sementes de bromélias que 

possuem uma cola natural (WESTER & ZOTZ, 2009). Os autores Sudgen (1981), 

Lugo & Scatena (1992) e Benzing (1998) esclarecem que a cobertura de escamas 

mais expressiva que em outras plantas torna-se uma adaptação fundamental ao 

ambiente epifítico, tornando as bromélias sensíveis às mudanças e perturbações 

das condições ambientais, podendo ser os primeiros indicadores bióticos das 

mudanças climáticas globais. 

A pesquisa desenvolvida por Abril & Bucher (2009) comparou a fonte de 

nutrientes para a epífita Tillandsia capillaries localizadas em árvores e em cabos de 

energia na cidade de Córdoba, Argentina. Os resultados indicam que T. capillaris 

tem fontes de nutrientes semelhantes em ambos os suportes e, consequentemente, 

as bromélias epífitas não dependem de uma planta ou local de fixação para obter 

nutrientes. 

O artigo de Wester & Zotz (2009) apresentou o resultado relativo ao 

crescimento e sobrevivência de Tillandsia flexuosa em cabos da rede elétrica no 
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Panamá. As medições ao longo de dois anos indicaram que a taxa de mortalidade 

dos dois grupos foi similar, mas o número de indivíduos novos nos cabos foi muito 

abaixo daquele localizados nas árvores. Isto implica em um crescimento 

populacional das bromélias localizadas nos cabos, mais lento e com processo de 

colonização menos eficiente se comparada àquelas localizadas nas árvores. 

Segundo os autores esta situação ocorre graças à menor disponibilidade de água 

para as plantas dos cabos. 

Com relação ao controle das bromélias nas redes de energia, atualmente ele 

é realizado de maneira mecânica, com remoção manual auxiliada por uma escova 

de aço, o que pode comprometer as propriedades dos cabos e acelerar sua 

degradação. Os serviços são realizados com equipes próprias especializadas em 

serviços elétricos em linha viva, o que acarreta um custo de homem/hora de técnicos 

especializados deslocados dos serviços elétricos para realizar tal remoção.  

A concessionária de energia RGE, por exemplo, realiza a remoção manual 

das bromélias dos cabos das redes de energia na região de Porto Alegre, com uso 

de corda isolada para remover a maior quantidade de plantas e escova de aço para 

retirar o restante.  

Nos países da América do Norte e Europa a Tillandsia recurvata é 

vulgarmente conhecida como “Ball moss”, ou bola de musgo, apesar de não 

pertencer a este grupo. Nos Estados Unidos a “Ball moss” tem como método de 

controle indicado pelo Serviço Florestal do Texas, além da poda seletiva das árvores 

próximas a rede, a aplicação de herbicidas nas regiões mais afetadas (TEXAS 

FOREST SERVICE, 2013). 

Na década de oitenta os pesquisadores já realizavam testes de herbicidas 

para o controle de Tillandsia sp na Argentina devido ao aumento de sua população. 

Utilizando Simazine e Mancozeb (herbicida e fungicida, respectivamente) eles 

testaram estas substâncias para o controle da dispersão de Tillandsia recurvata e 

Tillandsia aeranthos e obtiveram um significativo decréscimo da população destas 

espécies nas árvores utilizadas nos experimentos (BELGRANO & CALDIZ, 1989). 

No Brasil, no entanto, o uso de produtos químicos em áreas urbanas não é 

recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (ANVISA, 2010). 
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3.2 BROMELIAS - TILLANDSIA SP 

 

A família Bromeliaceae possui 3010 espécies distribuídas em 56 gêneros 

(LUTHER, 2004). Está tradicionalmente dividida nas três subfamílias Pitcairnioideae, 

Tillandsioideae e Bromelioideae. As espécies de Bromeliaceae ocorrem em latitudes 

tropicais e subtropicais das Américas entre os paralelos 37o N e 44o S nas mais 

variadas condições de altitude, temperatura e umidade (WENDT, 1999). 

Bromeliaceae é constituída por plantas terrestres, rupícolas e epífitas, 

geralmente herbáceas, variando de plantas delicadas e de pequeno porte, como 

Tillandsia recurvata, com alguns centímetros de comprimento, até plantas de grande 

porte, como Puya raimondii, encontrada nos Andes, que chega a atingir mais de 10 

metros de altura (REITZ, 1983). 

As chamadas bromélias atmosféricas, a exemplo do gênero Tillandsia sp., 

possuem densa cobertura de tricomas, utilizando as raízes apenas para fixação, 

enquanto as folhas são responsáveis pela fotossíntese e captura de água e 

nutrientes (BENZING, 2000). 

As epífitas são plantas que normalmente vivem sobre outras, sem serem 

parasitas, e obtêm água e nutrientes de fontes que não o solo (KRESS, 1986; 

WALLACE, 1989). São fisicamente independentes do solo, pois se utilizam das 

árvores apenas como suporte, sem retirarem delas seus nutrientes (NADKARNI, 

1994).  

As bromélias são praticamente restritas aos neotrópicos, sendo reconhecida 

uma única espécie africana (Pitcairnia feliciana). Nas florestas neotropicais 

contribuem com parte significante da riqueza do componente epifítico, 

frequentemente sendo as espécies ou a família quantitativamente mais importante 

(KERSTEN, 2010).  

Aproximadamente 50% das cerca de 2500 espécies de bromélias crescem 

apoiadas em outros seres vivos e outras estruturas, em uma variada gama de 

ambientes, de florestas tropicais úmidas até desertos inabitáveis (BENZING, 2000). 

O grau de dependência às arvores suporte variam muito e, em alguns casos, as 

bromélias epífitas podem dispensar o suporte de seres vivos e crescer em 

substratos artificiais, como postes de madeira, cimento, grades de metal ou mesmo 

cabos de redes de energia. Isto não é absolutamente inesperado, pois esta família 

tem exemplos notáveis de adaptações ao habitat epifítico, como folhas capazes de 
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absorção de água e tricomas ou escamas capazes de absorção de nutrientes 

(BENZING, 2000; LAUBE e ZOTZ, 2003). 

O gênero Tillandsia é formado essencialmente por espécies aéreas, capazes 

de habitar rochas nuas, galhos expostos ou mesmo árvores mortas e postes de 

madeira. Espécies deste gênero costumam ser chamadas de pragas ("weeds"), 

podendo atingir graus significativos de infestação sobre árvores e arbustos em 

ambientes alterados (BENZING & SHEEMANN, 1978; CLAVER et al., 1983). 

As bromélias epífitas atmosféricas representam uma vida extrema devido à 

disponibilidade de alimento estar na atmosfera. Elas são capazes de viver em outras 

plantas e também em estruturas artificiais. Para isto, entre as suas adaptações 

incluem a redução do tamanho da planta e da área foliar, e táticas de otimização 

para a absorção de nutrientes da atmosfera. Os principais mecanismos para 

absorção de nutrientes incluem: a) absorção direta da chuva (deposição úmida), b) 

deposição atmosférica seca, através das partículas dispersas pelo vento, c) a 

decomposição dos detritos orgânicos levados das folhas e cascas das plantas 

hospedeiras (deposição de detritos), e d) a fixação de nitrogênio por micro-

organismos presentes na filosfera. Todos estes mecanismos sugerem que bromélias 

atmosféricas podem viver em todas as espécies de árvores hospedeiras sem a fonte 

de nutrientes ou um hospedeiro vivo (ABRIL & BUCHER, 2009). 

As escamas absorvitivas são a chave para o epifitismo em Tillandsia. Estas 

escamas são largas estruturas multicelulares feitas de um disco paralelo à superfície 

da folha e de um eixo perpendicular que penetra até o mesófilo permitindo que água 

e nutrientes absorvidos sejam direcionados para o interior da folha e para o sistema 

vascular da planta (BENZING, 1980). 

A reprodução pode ser de forma assexuada, pelo brotamento do caule, 

formando clones e então, as touceiras; ou sexuada, por meio de sementes 

plumosas, com dispersão pelo vento, fixando-se em um substrato por meio de uma 

"cola" natural que há nelas (BENZING, 2000). 

O principal agente dispersor dos epífitos na Floresta Atlântica de encosta é o 

vento, podendo ocorrer de duas formas: por diásporos diminutos (esporocoria) ou 

pelo uso de estruturas que permitem a flutuação nas correntes de ar (pogonocoria) 

(BREIER, 2005). 
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A maioria das espécies de bromélias do grupo Tillandsioids retém sua 

viabilidade de germinação por não mais de 6 meses após a sua dispersão 

(BENZING, 1980). 

As bromélias do gênero Tillandsia sp. observadas neste estudo possuem 

síndrome de dispersão através do vento (pogonocoria) e acabam se depositando 

nas ranhuras das estruturas aéreas de distribuição de energia, podendo 

posteriormente se desenvolver através de brotamento. 

As comunidades de epífitos vasculares em Curitiba são compostas por 96 

espécies epifíticas nativas e 10 introduzidas/exóticas. Destas 12 são da família 

Bromeliaceae, sendo que do gênero Tillandsia foram encontradas as seguintes 

espécies: T. lienaris, T. mallemontii, T. stricta, T. tenuifolia, T. usneoides. Todas elas 

holoepifíticas, com síndrome de polinização melitofilia ou ornitofilia. Dispersas por 

pogonocoria, tendo como adaptação morfológica, absorção foliar e redução das 

partes vegetativas (BORGO, 2002).  

Na Figura 2 podem ser observados alguns exemplos de ocorrência de 

bromélias em cabos elétricos em diferentes locais. 

 

  

Figura 2 - A esquerda foto de 1951 de bromélias sobre a rede de distribuição elétrica em Santa 
Catarina. A direita plantas da espécie Tillandsia recurvata encontradas em cabos elétricos na 
cidade de Constitucion, Baixa Califórnia Sul, México. 
FONTE: REITZ (1983) e PUENTE & BASHAN (1993) 

 

Compreender a estrutura celular das bromélias atmosféricas é importante 

para verificar como funciona o seu mecanismo para captura dos nutrientes e água. 

Os pesquisadores Scatena & Segecin (2005) estudaram a anatomia foliar do gênero 

Tillandsia para região dos Campos Gerais do estado do Paraná. Foram escolhidas 
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para as analises as espécies Tillandsia crocata, T. gardneri, T. geminiflora, T. 

linearis, T. lorentziana, T. mallemontii, T recurvata, T. streptocarpa, T stricta, T. 

tenuifolia, T. usneoides. As estruturas encontradas foram caracterizadas como 

comuns a plantas de hábitos xerofíticos e usualmente consideradas como 

adaptações ao hábito epifítico como das Tillandsias atmosféricas. A proposta das 

autoras é que a diferenciação das estruturas anatômicas e caracteres podem auxiliar 

na delimitação taxonômica das espécies dentro do gênero.   

Com relação à fixação dos nutrientes os pesquisadores Puente & Bashan 

(1993) conseguiram isolar dentro da filosfera de Tillandsia recurvata a bactéria 

Pseudomonas stutzeri, que se trata de uma bactéria fixadora de nitrogênio. As 

bromélias estudadas se localizavam em cabos elétricos e em cactos na zona 

semiárida no México. Esta pesquisa foi uma das primeiras a indicar a possível 

associação entre este gênero de bromélias e bactérias fixadoras de nitrogênio. 

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS CABOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

 

Segundo as informações obtidas com a COPEL nas redes de energia onde 

foram encontradas bromélias, são utilizados quatro tipos de cabos: cabos de 

alumínio tipo CA (NTC 810552/58), Cabos de Alumínio com alma de Aço tipo CAA 

(NTC 810572/78), Cabos cobertos (NTC 810631/83) e Cabos de cobre 

multiplexados duplex, tríplex e quadruplex (NTC 810831/48 e NTC 810865/78). 

Na Figura 3 é possível observar o corte transversal dos cabos de alumínio 

que podem ter 7 e 19 fios.  
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Figura 3 - Corte transversal dos cabos de Alumínio.  
FONTE: NTC 810552/58. 

 

 Esta conformação possibilita que entre os fios exista espaço facilitando a 

fixação das raízes das bromélias e a deposição de sementes. 

 No caso dos cabos de alumínio com alma de aço, a situação é similar. Este 

tipo de cabo propicia uma maior capacidade de tensionamento para utilização em 

locais que precisam de maior distância entre as estruturas (postes). Na Figura 4 é 

possível observar o formato transversal deste cabo. 

 

 

 

Figura 4 - Formato do cabo tipo CAA.  
FONTE: NTC 810512/78. 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     21 
 

 
 

Este tipo de cabo também propicia espaços entre os fios facilitando a fixação 

das raízes das bromélias e sementes. 

Os cabos conhecidos como protegidos, diferentemente dos cabos “nus”, 

possuem uma capa formada por um composto de polímero termofixo (XLPE), 

resistente a intempéries, radiação ultravioleta e abrasão mecânica. A superfície lisa 

deveria dificultar a fixação das bromélias como pode ser observado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Cabos cobertos.  
FONTE: NTC 810631/83. 

 

Os condutores de cobre e alumínio multiplexados para redes aéreas são 

fixados na parte superior dos postes e ficam mais altos que os cabos de rede nua. 

Na Figura 6 pode-se observar o formato e os tipos de cabos multiplexados. 

 

 

Figura 6 - Tipos de condutores de cobre multiplexados para redes aéreas.  
FONTE: NTC 810830/48. 

 

   Estes cabos também possuem ranhuras que possibilitam a fixação das raízes 

das bromélias e eventualmente sementes. 
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3.4 MODELOS DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA 

 

O modelo matemático é uma representação (matemática) simplificada 

da realidade. A modelagem computacional usa modelos matemáticos e programas 

para determinar o comportamento de um sistema ou parte dele. 

Os modelos de dispersão atmosférica requerem no mínimo os seguintes 

dados de entrada: dados das fontes emissoras, dados meteorológicos, topografia da 

região e grade de receptores. Como resultado, tem-se a concentração do poluente 

nos receptores estabelecidos, para um período de tempo específico. As 

características da fonte emissora pontual (chaminé) incluem diâmetro interno, altura, 

taxa de emissão do gás, bem como sua velocidade e temperatura de saída.  

Os modelos matemáticos na gestão ambiental são usados para: auxiliar na 

verificação das tecnologias industriais ou propostas de adequação quanto ao 

atendimento à legislação vigente; dar suporte a planos de ação para redução de 

emissões de poluentes; prever impactos de novos empreendimentos; indicar locais 

para instalação de estações de monitoramento; indicar áreas com maiores 

concentrações de poluentes que possam acelerar a degradação de materiais, entre 

outras finalidades (LYRA, 2008).   

Outra vantagem do uso de modelos de dispersão atmosférica é a 

possibilidade de predizer as concentrações mais altas de um poluente atmosférico 

que poderiam ocorrer no pior cenário, tanto em relação às condições 

meteorológicas, quanto de emissão. É possível também avaliar a qualidade do ar 

sem dados medidos, a partir da comparação dos resultados obtidos com os padrões 

legislados. 

O AERMOD é um sistema integrado de modelização atmosférica 

desenvolvido pela AERMIC (American Meteorological Society/EPA Regulatory Model 

Improvement Committee) e pela EPA (United States Environmental Protection 

Agency). O AERMOD é composto de quatro módulos: o modelo de dispersão 

projetado para curto alcance (até 50 km) para a dispersão das emissões de 

poluentes atmosféricos provenientes de fontes industriais; um processador de dados 

meteorológicos que incorpora a dispersão atmosférica com base na camada limite 

planetária, assim como os conceitos de escala; um processador de terreno, que 

incorpora os dados complexos da superfície terrestre com recurso ao USGS Digital 

Elevation Data e o PRIME (Plume Rise Modelo Enhancements), um algoritmo para 
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modelar os efeitos de ‘downwash’ criado pela poluição gerada por plumas junto a 

edifícios (EPA, 2004). 

O AERMOD é amplamente utilizado em todo mundo para, por exemplo, 

verificar o atendimento à legislação vigente por parte das indústrias/empresas; no 

estudo de áreas com elevada concentração de poluentes para avaliação da 

degradação de materiais, entre outras finalidades (EPA, 2004). 

Como exemplo de uso do AERMOD podemos citar: o estudo de caso de 

sensibilidade da concentração de poluentes por parâmetros meteorológicos e de uso 

do solo em Douala (Camarões) usando o modelo (IGRI et al., 2011); os estudos dos 

impactos relativos à geração de eletricidade distribuída e centralizada na qualidade 

do ar local na base aérea da costa sul da Califórnia (JING & VENKATRAM, 2011); a 

aplicação do sistema de modelagem AERMOD para a avaliação do impacto 

ambiental das emissões de NO2 de um complexo de cimento (SEANGKIATIYUTH et 

al., 2011); e o uso do AERMOD como modelo de dispersão de poluentes para 

estimativa de concentração em ambiente residencial para o elemento Mercúrio 

(HECKEL & LEMASTERS, 2011). No Brasil o software AERMOD foi utilizado para 

simulação das emissões atmosféricas sobre o município de Araucária (BARBON & 

GOMES, 2010) e também para simular o modelo de dispersão das emissões 

odorantes oriundas de um frigorífico em uma cidade próxima a Foz do Iguaçu, 

Paraná (MANDU, 2010). 

Com relação ao estudo realizado em Araucária, ele avaliou a dispersão de 

poluentes produzidos pelas principais indústrias do município. Os dados estimados 

de emissões de poluentes na atmosfera referem-se às fontes estacionárias da 

refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) e das principais indústrias que 

compõem o distrito industrial do município. O modelo AERMOD avaliou as 

concentrações observadas de óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx) 

monóxido de carbono (CO) e materiais particulados (MPT) na estação de 

amostragem de qualidade do ar existente na refinaria de petróleo. A avaliação inicial 

do modelo AERMOD mostrou, de modo qualitativo, que as concentrações 

observadas dos poluentes NOx e SOx foram representadas razoavelmente bem. 

Verificou-se uma tendência de obtenção de valores simulados significativamente 

superior aos observados para o poluente CO e significativamente inferiores aos 

valores observados para o poluente MPT. As diferenças obtidas entre os valores 

simulados e observados têm como principal causa a não representação das 
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emissões das fontes externas (móveis) na avaliação inicial do modelo (BARBON & 

GOMES, 2010). 

 

3.5 QUALIDADE DO AR E AS NORMATIVAS LEGAIS BRASILEIRAS  

 

 Com o progresso, o crescimento da população, a urbanização e o aumento 

da frota de veículos automotivos, observa-se um aumento progressivo na taxa de 

emissões de poluentes atmosféricos, tendo como consequência grandes problemas 

ambientais. Em ambientes externos, os principais responsáveis pelo aumento da 

poluição do ar são os processos de industrialização e urbanização, ocorridos com 

maior intensidade no século XX, destacando-se a queima de combustíveis fósseis 

por veículos automotores (combustão, perdas evaporativas na armazenagem e na 

distribuição de combustíveis), fontes fixas industriais e fumaça de cigarros 

(BECHER, et al 1996). 

O Brasil apresenta um arcabouço legal e institucional que dão suporte para as 

questões ambientais decorrentes das atividades antrópicas que alteram a qualidade 

do ar. Neste sentido o Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA editou a 

Resolução CONAMA nº. 30/90 considerando o previsto na Resolução CONAMA nº. 

05, de 15.06.89, que instituiu o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 

"PRONAR” e estabeleceu os padrões de qualidade do ar, como as concentrações de 

poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais 

e ao meio ambiente em geral (Art. 1º). Estes padrões são baseados em estudos 

científicos dos efeitos produzidos por poluentes específicos e foram fixados em 

níveis de forma a propiciar uma margem de segurança adequada. Os padrões 

nacionais foram estabelecidos pelo IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis e aprovados pelo CONAMA - Conselho Nacional 

de Meio Ambiente, por meio da Resolução CONAMA nº 03/90. Dessa forma, foram 

estabelecidas quatro categorias que classificam a qualidade do ar, em função das 

quantidades e concentrações dos níveis de poluentes atmosféricos encontrados em 

determinadas áreas. Assim, o ar foi classificado como: I – impróprio, nocivo ou 

ofensivo à saúde; II - inconveniente ao bem-estar público; III - danoso aos materiais, 

à fauna e flora; IV - prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 

atividades normais da comunidade. O enquadramento dessas categorias é definido 
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pelo limite máximo para a concentração de um poluente na atmosfera, com o 

objetivo de garantir a proteção da saúde e do meio ambiente. Os parâmetros 

regulamentados são os seguintes: partículas totais em suspensão, fumaça, 

partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de 

nitrogênio.  

A Tabela 1 apresenta os poluentes regulamentados pela Resolução 

CONAMA nº 03/90 e seus respectivos padrões primários e secundários. 

Padrão primário de qualidade do ar são concentrações de poluentes 

atmosféricos que, se ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Pode ser 

entendido como níveis máximos toleráveis de concentração a serem atingidos a 

curto e médio prazo. O padrão primário não é uma proteção ampla, pois representa 

proteção apenas à saúde da população, não considerando toda a natureza. Para 

proteção da natureza é fixado o padrão secundário, que são concentrações de 

poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo de efeito adverso sobre o bem estar 

da população, bem como o mínimo dano à flora, fauna, aos materiais e meio 

ambiente em geral. Pode ser concebido como níveis máximos toleráveis de 

concentração a serem atingidos em longo prazo (IAP, 2009).  

 

Tabela 1 - Padrões de emissão regulamentados pela Resolução CONAMA nº 03/90. 
 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 
Padrão Primário 

µg/m³ 
Padrão Secundário 

µg/m³  

Partículas totais em 
suspensão 

24 horas
1
 240 150 

MGA
2
 80 60 

Partículas inaláveis 
24 horas

1
 150 150 

MAA
3
 50 50 

Fumaça 
24 horas

1
 150 100 

MAA
3
 60 40 

Dióxido de enxofre 
24 horas

1
 365 100 

MAA
3
 80 40 

Dióxido de nitrogênio 
1 hora 320 190 
MAA

3
 100 100 

Monóxido de carbono 
1 hora

1
 

40.000 µg/m³ 40.000 µg/m³ 
35 ppm 35 ppm 

8 horas
1
 

10.000 µg/m³ 10.000 µg/m³ 
9 ppm 9 ppm 

Ozônio 1 hora
1
 160 160 

Fonte: CETESB (2008). 1 - Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. 2 - Média 
geométrica anual. 3 - Média aritmética anual. 
 

Os poluentes emitidos na atmosfera podem ser de origem natural ou 

antropogênica. Os poluentes emitidos por fontes naturais são aqueles emitidos sem 

a interferência do homem como, por exemplo, as atividades geológicas como 
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erupções vulcânicas, gêiseres e alguns processos biológicos que ocorrem nos solos, 

nos vegetais e animais, além do ecossistema marinho (HANSEN, 2008). Os 

poluentes que são emitidos diretamente pelas fontes de emissão são chamados de 

poluentes primários, já os poluentes secundários são formados por reações 

químicas e fotoquímicas dos poluentes primários. Um exemplo de poluente 

secundário que é bastante comum nas principais cidades do mundo é o ozônio 

troposférico (O3) (BAIRD, 2002; LOUREIRO, 2005). Na Tabela 2 são apresentados 

alguns poluentes que podem ser emitidos por fontes naturais para a atmosfera e as 

suas respectivas fontes de origem. 

 

Tabela 2 - Principais poluentes, características, fontes principais e efeitos no meio ambiente. 

Poluente Características Fontes Principais 
Efeitos no meio 

ambiente 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

Incolor, insípido, 
inodoro. 

Combustão incompleta 
de veículos 

automotores. 
Não aplicável. 

 
 

Ozônio (O3)  

Gás incolor, inodoro 
nas concentrações 

ambientais e o 
principal componente 
da névoa fotoquímica. 

Produzido 
Fotoquimicamente pela 
radiação solar sobre os 
óxidos de nitrogênio e 
compostos orgânicos 

voláteis. 

Danos às colheitas, 
à vegetação natural, 
plantações agrícolas; 
plantas ornamentais. 

Dióxido de enxofre 
(SO2) 

Gás incolor, com forte 
odor, semelhante ao 

gás produzido na 
queima de palitos de 

fósforos.  
Pode ser 

transformado em 
SO3, que na presença 

de vapor de água, 
passa rapidamente a 

H2SO4. É um 
importante precursor 
dos sulfatos, um dos 

principais 
componentes das 

partículas inaláveis. 

Processos industriais, 
queima de óleo 

combustível, refinaria 
de petróleo, veículos a 

diesel, produção de 
papel, fertilizantes. 

Formação de chuva 
ácida, causar corrosão 
aos materiais e danos 
à vegetação: folhas e 

colheitas. 
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Partículas Inaláveis 
Finas (MP2,5)  

Partículas Inaláveis 

(MP10) e Fumaça  

Partículas Totais em  
Suspensão (PTS) 

 
 

Partículas de material 
sólido ou líquido 

suspensas no ar, na 
forma de poeira, 
neblina, aerossol, 

fumaça, fuligem etc., 
que podem 

permanecer no ar e 
percorrer longas 

distâncias. Faixa de 
tamanho 2,5 micra a 

100 micra  

Processos de 
combustão (indústria e 
veículos automotores) 

exaustão 
poeira de rua 

suspensa, queima de 
biomassa. Fontes 
naturais: pólen, 

aerossol, marinho e 
solo. 

aerossol secundário 
(formado na 

atmosfera) como 
sulfato, nitratos e 

outros. 

Danos à vegetação, 
deterioração da 

visibilidade 
e contaminação do 

solo. 

Fonte: CETESB (2012). 

 
A seguir serão apresentadas algumas informações relevantes a respeito dos 

cinco poluentes modelados neste estudo.  

O Monóxido de carbono (CO) é um dos principais poluentes do ar urbano, é 

um poluente primário, sendo emitido diretamente da fonte e é produto da combustão 

incompleta dos combustíveis fósseis; é um gás inodoro, incolor e de extrema 

toxicidade (CETESB, 2010). A periculosidade associada ao monóxido de carbono se 

dá pela capacidade do CO reduzir a habilidade da hemoglobina do sangue de se 

associar ao oxigênio na corrente sanguínea, reduzindo assim a oxigenação do 

cérebro, podendo levar à morte. Após a absorção do CO que se dá exclusivamente 

pela via pulmonar, a ação tóxica se faz por asfixia química na formação da 

carboxihemoglobina. A função da hemoglobina é transportar oxigênio do pulmão 

para os tecidos; o oxigênio se combina à hemoglobina através de uma ligação 

covalente com o átomo de ferro presente, no entanto essa ligação é extremamente 

fraca o que faz com que o oxigênio seja liberado para as células; quando em 

presença de CO este reage exatamente no mesmo sítio da molécula de 

hemoglobina, porém essa ligação é aproximadamente 210 vezes mais tenaz do que 

a ligação com o oxigênio. Existem pouquíssimas fontes naturais onde é possível 

encontrar esse gás. Em geral, é encontrado em maiores concentrações nas cidades, 

em função da intensa circulação de veículos. Esse tipo de emissão levou a Agência 

de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) a classificar o monóxido de 

carbono como poluente primário.  

Os óxidos de nitrogênio podem ser de origem natural ou antropogênica e são 

constituídos pelo óxido de nitrogênio (NO) e o dióxido de nitrogênio (NO2) na sua 

maioria. Os NOx podem ser de origem primária ou secundária, caso do NO2, que é 
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produto do nitrogênio e de oxigênio livres em presença de alguma energia de 

ativação, como calor ou luz. Os NOx de origem natural são formados por 

relâmpagos, vulcões e por atividades microbiológicas (LOUREIRO, 2005). Os NOx 

de origem antropogênica são formados quando ocorre a combustão do nitrogênio 

em presença de ar. Quando submetidos a altas temperaturas o N2 e o O2 presentes 

no ar combinam-se para formar óxido nítrico (NO) e uma pequena quantidade de 

óxido nítrico é produzida, a partir da oxidação do nitrogênio contido no próprio 

combustível. O NO presente no ar é gradualmente oxidado formando dióxido de 

nitrogênio (NO2). Na atmosfera esses óxidos são extremamente prejudiciais, pois em 

combinação com a água formam HNO3, causando assim chuvas ácidas. 

Igualmente aos outros gases citados, dióxido de enxofre (SO2) também pode 

ter origem natural ou antropogênica. O SO2 de origem natural é produzido 

principalmente a partir da decomposição de matéria vegetal e por erupções 

vulcânicas; no caso do SO2 de origem antropogênica, sua geração se dá a partir de 

atividades em que a geração de energia é a partir da queima do carvão, e da queima 

de combustíveis fósseis, mais precisamente o SO2 é emitido através de veículos 

movidos a diesel e da indústria petrolífera. O principal problema ambiental 

relacionado ao SO2 são as chuvas ácidas, consequência da reação do SO2 presente 

na atmosfera e água, dando origem ao H2SO4, que precipita na atmosfera (JACOB, 

1999). Além disso, o SO2 é um gás extremamente irritante e pode causar sérios 

problemas respiratórios, causando irritação das mucosas e dos brônquios, em altas 

concentrações, além de causar sérias irritações às mucosas, pode ser fatal. 

O material particulado compreende gotículas liquidas ou partículas sólidas 

que devem ser pequenas o suficiente para permanecer suspensas no ar. São 

estruturas extremamente complexas, como exemplo podemos citar: fuligem, fumaça, 

poeira, fibras, resíduos de agrotóxico e alguns metais. Além disso, o material 

particulado serve de meio de transporte para outras substâncias podendo carregar 

na sua superfície substâncias químicas tóxicas, como os hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos ou metais que se agregam à superfície das partículas, o que lhe confere 

maior toxicidade (LOUREIRO, 2005). Pólen e esporos e materiais biológicos também 

são considerados materiais particulados, porém por possuírem diâmetro entre 2,5μm 

e 3,0μm ficam retidos no trato respiratório superior (BAIRD, 2002). O material 

particulado pode ser de origem natural, proveniente dos vulcões, queimadas, pólen 
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ou de origem antropogênica, chaminés industriais, algumas fontes residenciais e 

veículos movidos a combustíveis fósseis (CASTRO, 2011). 

Os hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio, o 

metano (CH4) é o hidrocarboneto mais abundante na atmosfera e o principal 

causador do efeito estufa (GERBA et al., 2002). Por essa razão, os hidrocarbonetos 

presentes na atmosfera são divididos em metano e hidrocarbonetos não metano 

(HCNM), dentre os HCNM encontram-se os COV’s. Os hidrocarbonetos de origem 

natural são produzidos pela decomposição de matéria orgânica e pela 

decomposição de algumas plantas, além dos animais ruminantes que produzem 

metano através do seu processo digestivo, outra fonte natural importante são as 

erupções vulcânicas. Os hidrocarbonetos de origem antropogênica são emitidos na 

atmosfera através das atividades industriais e pela queima de combustíveis fósseis 

do setor de transportes (CASTRO, 2011). 

3.6 USO DAS BROMELIAS COMO BIOINDICADORES 

O uso de bromélias para o biomonitoramento da qualidade do ar tem se 

difundido em várias cidades, pois se apresenta como uma alternativa mais viável 

devido a sua simplicidade em contrapartida ao uso de equipamentos.  

Uma pesquisa realizada na cidade de Florença na Itália, para monitorar a 

presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH’s), produto 

potencialmente carcinogênico, utilizou espécies tropicais de bromélias Tillandsia 

spp. Para os ensaios foi utilizado o extrato das plantas coletadas. Deste material foi 

possível se obter o incremento de PAH através de bioacumulação, comprovando 

que os tricomas foliares são ótimas estruturas para captação de partículas 

dispersadas no ar (BRIGHIGNA et al., 2002). 

Algumas espécies de Tillandsia, como por exemplo, Tillandsia usneoides, 

foram utilizadas como bioindicadores da poluição do ar na cidade de São Paulo, por 

Figueiredo et al. (2001 e 2004) e também no biomonitoramento atmosférico, por 

Amado et al. (2002).  

Estudos abordam o uso de várias espécies de bromélias como bioindicadores 

da poluição atmosférica, principalmente por metais pesados. Por exemplo, o estudo 

para quantificação de metais pesados acumulados em Tillandsia capillaris para 
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identificar as principais fontes de emissão dos metais na região de Córdoba, 

Argentina (RODRIGUEZ et al., 2011 e WANNAZ et al., 2012). 

Outro exemplo de uso de bromélias para avaliação da poluição atmosférica 

por metais foi realizado na região metropolitana de São Paulo, utilizando a bromélia 

Tillandsia usneoides como biomonitor. Os resultados obtidos mostraram uma 

concentração notável de Cobalto e Níquel nas plantas expostas em uma área 

industrial. O Cobre e Cromo foram detectados tanto em regiões industriais, como em 

locais próximos a avenidas com tráfego intenso. Já do elemento Zinco, os maiores 

teores foram relacionados a zonas industriais. Alguns metais encontrados como 

Ferro e Rubídio foram associados a partículas provenientes da suspensão de solo 

(NOGUEIRA, 2006). 

Ainda pode-se citar os estudos com Tillandsia usneoides para determinação 

da poluição atmosférica na área industrial da cidade do México (MARTÍNEZ-

CARRILO et al., 2010), o uso de Tillandsia capillaris como bioindicadora na cidade 

de Stuttgart, Alemanha (RODRIGUEZ et al., 2010) e a avaliação da acumulação de 

metais pesados em duas espécies de Tillandsia em relação as emissões 

atmosféricas na província de Córdoba na Argentina (WANNAZ et al., 2005). 

No estudo realizado na Alemanha foi avaliada a acumulação de 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) em Tillandsia capillaris. Vários locais 

(urbano, suburbano e rural) classificados de acordo com tipo e intensidade do 

tráfego de veículos foram investigados. Nesses locais, as plantas foram expostas ao 

ar ambiente. As concentrações foliares de PAHs (16 poluentes prioritários de acordo 

com a US-EPA) e dos oligoelementos Br, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn foram 

determinados. Um alto nível de tráfego de veículos foi associado com as maiores 

concentrações de Material Particulado (tipo PM10) no ar ambiente e com os maiores 

teores de HPAs (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos) e metais pesados nas 

plantas bioindicadores.  

Em combinação com o método de biomonitoramento, o uso de amostradores 

passivos simultaneamente à exposição das plantas é uma ferramenta que permite 

avaliar poluentes presentes no ar e identificar prováveis fontes de poluição 

localizadas em uma região. As plantas bioindicadoras são úteis à população, pois 

podem tornar visíveis os efeitos da poluição ocasionada pelos processos de 

industrialização e urbanização. Além disso, podem ser utilizadas como indicadoras 

de efeitos à saúde, uma vez que possibilitam o estudo, por exemplo, da 
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transferência de elementos químicos da atmosfera para a cadeia alimentar 

(NOGUEIRA, 2006). 

No Paraná, um dos estudos utilizando as bromélias foi realizado no município 

de Umuarama. Tillandsia streptocarpa e Tillandsia pohliana foram utilizadas para o 

biomonitoramento atmosférico por serem capazes de absorver água e nutrientes 

diretamente do ar. O conteúdo de Ni, Cr, K, Zn, Cu e Pb foram determinados através 

de espectrometria de absorção atômica. Os resultados obtidos indicaram a presença 

de traços de Ni e Cu e concentrações mais acentuadas de K e Fe. Esta situação 

pode ser explicada pelos períodos de estiagem e a intensa atividade agrícola da 

região (DRAGUNSKI et al., 2009). 

Na cidade de Curitiba, Tillandsia stricta foi utilizada para avaliar a poluição 

atmosférica com ênfase na emissão veicular de compostos orgânicos voláteis e sua 

relação com a densidade da vegetação em alguns pontos da cidade. Os resultados 

mostraram índices alarmantes destes compostos com potencial carcinogênico nos 

locais amostrados e também alterações na estrutura das plantas utilizadas (GODOI 

et al., 2010) 

É importante salientar que quase a totalidade destes estudos avaliou as 

questões atmosféricas através da aquisição de dados da presença de poluentes 

retirando compostos químicos diretamente da biomassa das plantas, principalmente 

das folhas e raízes das bromélias. A proposta deste estudo, no entanto, é relacionar 

a ocorrência das bromélias nas redes elétricas, com a concentração de poluentes 

nos locais de ocorrência (concentração média), através da modelagem matemática 

(AERMOD) e não coletando indivíduos para análise em laboratório.   
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada neste trabalho está dividia nos seguintes itens: 

localização e descrição da área de estudos, localização dos pontos de ocorrência 

das bromélias; aplicação do modelo matemático AERMOD e aplicação da análise de 

componentes principais aos resultados da modelagem matemática, uso do solo e 

pontos de ocorrência das bromélias. 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO E PONTOS DE OCORRÊNCIA 

 

 A área do estudo é o município de Curitiba, como pode ser verificada na 

Figura 7, localizada na porção leste do estado do Paraná (25o25’48”S; 49o16’15”W) 

no primeiro planalto paranaense, a aproximadamente 945 metros sobre o nível do 

mar; tem área total de 434,967 km2, sendo a sua extensão norte-sul de 35 km e 

leste-oeste de 20 km. O município é composto por 75 bairros e o clima predominante 

da região é o subtropical úmido mesotérmico (Cfb), com temperaturas médias nos 

meses mais quentes de 21°C e 13°C nos mais frios e 81% de umidade (CURITIBA, 

2013). 

 

Figura 7 - Mapa de Curitiba.  
Fonte: Instituto das Águas/Copel, 2011. 
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Curitiba tem aspectos e características bem definidas para estudos de clima 

urbano, em virtude dos diferentes usos do solo, ordenados pelo zoneamento que 

estabelece parâmetros de ocupação e pela quantidade e diferentes tipos de florestas 

urbanas com distribuição irregular. Na área urbana de Curitiba há diferenças termo - 

higrométricas, resultado da influência do uso do solo e do calor antropogênico. 

(LEAL, 2012). 

A vegetação original encontrada na região era a Floresta Ombrófila Mista, 

mais conhecida como “Floresta com Araucária”, que ocorria de forma contínua ou 

em pequenos trechos entre áreas de Campo (Estepe Gramíneo Lenhosa), formando 

os popularmente conhecidos “capões” de floresta (IBGE, 2012). Atualmente os 

fragmentos existentes são relictuais, a vegetação é alterada pela expansão urbana e 

predominam remanescentes de sucessão secundária com predominância de 

espécies pioneiras e algumas secundárias.  

A cobertura vegetal da cidade de Curitiba, em 2004, foi estimada por Vieira 

(2006), em 129.945.000 m² ou 30% do seu território. A Prefeitura Municipal de 

Curitiba, em levantamento realizado no ano de 2010, com mudança da metodologia 

de mapeamento de ortofotos para imagens de satélite e utilizando o critério de medir 

apenas os maciços florestais acima de 100 m², divulgou o total de 113 milhões m² de 

áreas verdes, com índice de 64,5 m²/habitante. 

Para o levantamento dos pontos de ocorrência de bromélias nos cabos das 

redes de distribuição de energia no município de Curitiba até o período de 

elaboração do estudo (Janeiro de 2014), foram obtidas informações de pontos 

através dos técnicos de manutenção das redes de distribuição da COPEL que 

apresentam periodicamente relatórios de atividades onde citam este tipo de 

situação. Além disto, visando ampliar a possibilidade de encontrar o maior número 

possível de pontos, foram utilizadas mídias sociais da internet como o facebook e o 

linkedin para solicitação de informações de pontos com bromélias nos cabos, 

focando em moradores da cidade, para receber informações de outros locais com a 

presença de fenômeno. Em alguns casos, durante as fases de campo, foram obtidas 

informações de outros locais com a presença das bromélias também.  

Após a obtenção das informações, foram indicados 26 pontos com a presença 

de bromélias nas redes de energia e através de três fases de campo (31/10/2013, 

23, 24 e 25/12/2013) foram analisadas em cada local características com relação à 

ocupação da região, se área é industrial (qual tipo de indústria) ou residencial, 
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central ou periférica, proximidade com corpos hídricos e se há presença de 

fragmentos e remanescentes florestais próximos à rede, além de árvores isoladas 

nos quintais de residências e na arborização urbana (parques, praças e arborização 

de ruas). Também foi anotado em que tipo de estrutura/local as bromélias ocorrem, 

se somente nos cabos das redes de energia ou também em postes, jumpers, além 

de outras estruturas urbanas, como cabos de telefonia, antenas e construções.  

Para identificar as espécies de bromélias existentes foram verificadas em 

campo, nas árvores próximas a rede, os indivíduos com estrutura reprodutiva 

evidente e comparados com imagens de exsicatas e fotos das espécies disponíveis 

na internet em sites como Flora digital do Rio Grande do Sul, Lista de espécies da 

Flora do Brasil e Flora Brasiliensis por exemplo.  

Para descrição do ponto com relação ao zoneamento de Curitiba, foi utilizada 

a Lei Municipal nº 9800/2000 que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do 

Solo no Município de Curitiba. As áreas do zoneamento podem ser observadas na 

Figura 8. 
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Figura 8 - Zoneamento do Uso do Solo no município de Curitiba.  
Fonte: IPPUC, 2012. 

 

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Curitiba, foram 

definidas 42 zonas de ocupação agrupadas em zonas de uso misto, residenciais, de 

serviço, de transição, eixos de adensamento e de habitação de interesse social e de 
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proteção ambiental. Segundo o artigo 5o da lei são reconhecidamente zonas e 

setores de uso: I - Zona Central - ZC; II - Zonas Residenciais - ZR; III - Zonas de 

Serviços - ZS; IV – Zonas de Transição - ZT; V – Zonas Industriais - ZI; VI – Zonas 

de Uso Misto - ZUM; VII – Zonas Especiais - ZE; VIII – Zona de Contenção – Z -

CON; IX – Áreas de Proteção Ambiental - APA; X - Setores Especiais - SE. 

Parágrafo Único - Os critérios de uso e ocupação do solo nos lotes nas 

diversas zonas e setores especiais são os contidos nos Quadros anexos sob nº s I a 

XLIV, que fazem parte integrante desta lei. 

Os pontos amostrados e modelados estão predominantemente nas zonas 

residenciais. 

 

4.2 MODELAGEM NO AERMOD 

 

Para avaliação das condições meteorológicas de dispersão de poluentes na 

região de estudo foi utilizado o modelo matemático de dispersão de poluentes 

AERMOD. Este é um modelo de pluma gaussiana estacionário, desenvolvido pela 

AERMIC (American Meteorological Society/EPA Regulatory Model Improvement 

Committee) e pela EPA (United States Environmental Protection Agency) para 

calcular a concentração de poluentes em um ponto no entorno da fonte de emissão 

(EPA, 2004). Para simular a dispersão de poluentes na atmosfera, o modelo utiliza 

dados de fonte emissora, dados meteorológicos de superfície e de altitude, dados de 

topografia, dados dos receptores e uso do solo.  

O modelo se aplica às áreas rurais e urbanas, terrenos planos e complexos 

(montanhosos), lançamentos superficiais e elevados e múltiplas fontes, incluindo: 

fontes pontuais (chaminé de indústria), em área (emissões difusas com distribuição 

aproximadamente homogênea, por exemplo, a névoa salina), em linha (rodovia) e 

em volume. O AERMOD é um software recomendado pela USEPA e amplamente 

utilizado para, por exemplo, prever impactos de novos empreendimentos; indicar 

locais para a instalação de estações de monitoramento de qualidade do ar; verificar 

o atendimento à legislação vigente por parte das indústrias/empresas; estudo de 

áreas com elevada concentração de poluentes para avaliação da degradação de 

materiais, entre outras finalidades (EPA, 2004). 

O modelo matemático foi calibrado com os dados de medição obtidos nas 

estações de qualidade do ar localizadas na Cidade Industrial de Curitiba (área 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=AERMIC&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency
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industrial), na Praça Ouvidor Pardinho (região central), e também com a estação de 

monitoramento localizada no bairro Boqueirão (região periférica). É importante 

salientar que a altura dos receptores considerados na modelagem foi de 9 metros, 

que se refere a altura média dos cabos nos postes de distribuição de energia elétrica 

na cidade de Curitiba. 

Foram consideradas no modelo as fontes industriais (fontes fixas) e fontes 

veiculares (fontes móveis). O procedimento para considerar a emissão veicular no 

modelo AERMOD é através da inserção de segmentos (linhas) que representam as 

vias de tráfego. Cada segmento possui um comprimento e uma taxa de emissão, 

portanto, é necessário definir as vias a serem modeladas e conhecer a taxa de 

emissão veicular da frota total de Curitiba para posteriores adaptações dessas taxas 

aos cenários modelados. 

Determinadas indústrias apresentam mais de uma chaminé (mais de uma 

fonte de emissão), assim, na Tabela 3 está apresentado o total de indústrias por 

poluente e o total de fontes de emissão para cada poluente.  

 
Tabela 3 - Número de fontes de emissão dos poluentes. 

 

Poluente 

Fontes veiculares Fontes industriais 

Quantidade 
Taxa 
(g/s) 

Quantidade 
Ind. 

Quantidade 
Fontes 

Taxa 
(g/s) 

MPT 

116 vias 

3,64 18 35 22,65 

HCT 169,6 13 56 21,4 

NOX 39,4 20 55 45,69 

SO2 9,28 10 19 12,3 

CO 672,3 65 112 146,49 

Fonte: LACTEC (2011). 

 

Os dados meteorológicos utilizados na modelagem foram obtidos da estação 

de qualidade do ar Ouvidor Pardinho. Trata-se uma série de dados horários 

correspondente ao período de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2011 

(43.800 horas de dados monitorados) e que contemplam os seguintes parâmetros: 

temperatura (°C), umidade relativa do ar (%), pressão (hPa), radiação global (W/m²), 

direção de vento (graus), velocidade do vento (m/s) e precipitação (mm). Outros 

dados meteorológicos não medidos nas estações de qualidade do ar foram 

estimados pelo AERMET que é um pré-processador de dados meteorológicos do 

AERMOD. 

Receptores são pontos distribuídos espacialmente formando uma malha ou 

grade, nos quais são calculadas as concentrações. A grade de receptores e a área 
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de emissão foram definidas de modo a contemplar todos os pontos de ocorrência de 

bromélias. 

 Dimensões da grade de receptores: 14 km (em X) x 16 km (em Y); 

 Área total dos receptores: 224 km²; 

 Número de Receptores: 957 (29x33); 

 Espaçamento entre os receptores: 500 metros. 

Foram também inseridos 26 receptores discretos correspondentes aos pontos 

de ocorrência de bromélias e mais três referentes às estações de qualidade do ar de 

Curitiba (CIC, Boqueirão e Ouvidor Pardinho). Quando são inseridos receptores 

discretos, o modelo calcula a concentração nesses pontos, além dos pontos que 

formam a grade. 

Além das limitações inerentes do modelo, devido às simplificações adotadas 

nas equações, as informações inseridas podem não condizer com a totalidade das 

fontes de emissão consideradas. No caso das fontes veiculares na modelagem de 

Curitiba, por exemplo, foram consideradas apenas as ruas das quais se tinha dados 

de fluxo de veículos, os quais foram fornecidos pela SETRAN (Secretaria de 

Trânsito) da Prefeitura Municipal. 

Para simulação foi utilizado o modelo digital de terreno do satélite Aster Gdem 

(2010), com resolução espacial de 30x30m. 

A partir dos 43.800 valores de concentração calculados em cada receptor, o 

modelo gera duas plumas, uma que representa a concentração máxima em cada 

ponto e outra que apresenta a concentração média (em cada ponto). 

Para o processamento do software AERMOD foi utilizado um cluster de 

computadores que otimizou o tempo de apuração dos dados das concentrações, 

que foram obtidas em aproximadamente 6 dias para cada um dos poluentes 

modelados (24 horas rodando sem interrupções). A Modelagem foi executada em 

apenas um nó do cluster que possui as especificações técnicas:  

- Compute Nodes x -18 (9 C1104-2TY9 SGI servers);  

- 39Us rack with ventilated front and rear door;  

- Head Node SGI C2108-TY10 configured with: 2 x Intel Xeon 5690 six-core of 

3.46GHz, 12MB, 6.4 GTs;  

- 96 GB of DDR3 RAM 1333MHz divided into 12 x 8GB;  

- 8 x 600 GB SAS 15K RPM;  

- RAID Controller with 512MB cache, RAID 0, 1, 5 and 6;  
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- DVD Recorder; 2 x GigE Ports;  

- 1 x Infiniband 4x QDR Connect X HCA-2;  

  

4.3 ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP) 

 

A Análise dos Componentes Principais (ACP) ou PCA (Principal Component 

Analysis) é um método que tem por finalidade básica, a análise dos dados usados 

visando sua redução, eliminação de sobreposições e a escolha das formas mais 

representativas de dados a partir de combinações lineares das variáveis originais 

(VASCONCELOS, 2007). 

Para melhor compreender as correlações entre as variáveis modeladas e as 

amostradas, optou-se por utilizar a metodologia de Análise de Componentes 

Principais (ACP). As variáveis modeladas foram as concentrações médias dos 

poluentes, obtidas através do uso do AERMOD, nos pontos onde ocorrem as 

bromélias e as variáveis amostradas se referem ao grau de intensidade da 

infestação de bromélias nos cabos. 

A técnica estatística da Análise em Componentes Principais (ACP) tornou-se 

popular nas análises de dados atmosféricos após Lorenz (1956) que as denominou 

de Funções Ortogonais Empíricas para destacar sua natureza não analítica 

(BRAGA, 2000, apud AMANAJAS e BRAGA, 2010).  

As técnicas de análises multivariadas, a exemplo da ACP, são ferramentas 

poderosas na análise de um número grande de variáveis. Elas permitem reduzir a 

dimensão da matriz de observações sem perder as informações importantes dos 

dados originais, investiga o comportamento espaço-temporal das variáveis 

envolvidas no problema, assim como detecta grupos de variáveis que apresentem 

comportamento homogêneo (LIMA et al., 2010).  

A ACP consiste essencialmente em reescrever as coordenadas das amostras 

em outro sistema de eixo mais conveniente para a análise. As n variáveis originais 

geram, através de suas combinações lineares, n componentes principais, cuja 

principal característica, além da ortogonalidade, é que são obtidos em ordem 

decrescente de máxima variância (GUEDES et al., 2010).  

Para as variáveis modeladas foram utilizadas as concentrações médias, pois 

o uso dos valores máximos poderia expressar momentos isolados de dispersão de 

poluentes não representando as concentrações mais comuns aos pontos de estudo.  



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     40 
 

 
 

Para cada um dos 26 pontos, com a presença de bromélias, foram obtidas as 

concentrações dos poluentes modelados e divididos em seis intervalos de classes 

para cada poluente conforme a concentração máxima e mínima obtida de todos os 

pontos de interesse. A escala foi construída partindo-se da menor para a maior 

concentração: Monóxido de carbono (C1 a C6); Material Particulado (M1 a M6); 

Óxido Nitroso (N1 a N6); Hidrocarbonetos (H1 a H6) e Dióxido de enxofre (S1 a S6), 

conforme Tabela 4. Cada ponto foi analisado para identificar em qual intervalo de 

classe estava a concentração do poluente. Além disso, em relação ao número de 

bromélias nos cabos elétricos, os dados foram divididos em 3 intervalos de classe 

(baixa, média e alta) mediante diagnóstico visual. 

 

Tabela 4 - Classes utilizadas referentes aos valores médios dos poluentes nos pontos 
estudados, em µg/m

3
. 

 CO MPT SO2 HCT NOx 

Classe1 268,56 - 540,60 2,68 - 4,34 4,45 - 8,49 65,86 - 136,15 18,19 - 34,55 

Classe2 540,61 - 812,65 4,35 - 6,00 8,50 - 12,53 136,16 - 206,44 34,56 - 50,91 

Classe3 812,66 - 1084,70 6,01 - 7,66 12,54 - 16,58 206,45 - 276,74 50,92 - 67,28 

Classe4 1084,71 - 1356,75 7,67 - 9,33 16,59 - 20,63 276,75 - 347,03 67,29 - 83,65 

Classe5 1356,76 - 1628,80 9,34 - 10,99 20,64 - 24,68 347,04 -417,33 83,66 - 100,01 

Classe6 1628,81 - 1900,869 11,00 - 12,66 24,69 - 28,74 417,34 -487,63 100,02 - 116,39 

 

As variáveis amostradas se referem ao grau de intensidade da infestação de 

bromélias nos cabos verificada em campo. O critério de infestação em termos de 

classes Baixa (B1), Média (B2) e Alta (B3) foi estabelecido da seguinte forma: Baixa 

- poucos indivíduos, isolados e ocupando curto trecho de cabos; Média – 

prevalecem os indivíduos isolados e poucos grupamentos e a infestação ocupa 

trechos curtos de cabos; Alta - Muitos indivíduos, agrupados e ocupando vários 

trechos nos cabos. 

A análise estatística dos dados obtidos foi realizada através da linguagem de 

programação Python. O primeiro passo do trabalho, portanto, consistiu em adaptar 

os dados já mencionados, ao formato exigido pelo programa.  

Uma vez que os dados foram devidamente formatados, procedeu-se a análise 

propriamente dita, que inicialmente consistiu na descrição, tanto quantitativa quanto 

gráfica, das distribuições uni e bivariadas do conjunto de dados. 

Analisando-se os gráficos dos escores e dos pesos resultantes dessa análise, 

foi possível identificar padrões de associação e similaridade tanto entre amostras 

quanto entre variáveis. Esses padrões serviram de base para estabelecer relações 
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espaciais e/ou temporais entre os parâmetros de quantidade de bromélias, bem 

como as concentrações dos poluentes modelados.  

A escolha desta metodologia foi determinada por ela ser considerada a 

transformação linear ótima, dentre as transformadas de imagens, sendo muito 

utilizada pela comunidade de reconhecimento de padrões (VASCONCELOS, 2007). 

E também por se tratar de um método exploratório que auxilia na elaboração de 

hipóteses gerais a partir dos dados coletados, contrastando com estudos 

direcionados nos quais hipóteses prévias são testadas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização das fases de campo foi possível verificar a situação dos 26 

pontos com incidência de bromélias na rede. 

 

5.1 DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE OCORRÊNCIA DE BROMÉLIAS  

 

Ao todo foram encontrados 26 pontos com a ocorrência de bromélias nas 

redes de distribuição de energia elétrica na cidade de Curitiba. Como este é um 

processo dinâmico e o prazo do projeto relativamente curto, alguns locais podem ter 

sido omitidos devido à rápida colonização das plantas sobre os cabos. Contudo, até 

o momento da elaboração da dissertação, o número de pontos obtidos na 

amostragem representa os locais conhecidos pelos funcionários da concessionária 

que administra a rede de distribuição, além daqueles prospectados durante as fases 

de campo. 

Na Tabela 5 serão apresentados os 26 pontos com a ocorrência de bromélias 

nos cabos encontrados durante a pesquisa, com as suas coordenadas UTM (22J) 

Datum WGS 84 e tipo de zoneamento, segundo lei municipal 9800/2000. Na Figura 

9 é apresentada a distribuição espacial dos pontos com bromélias na cidade de 

Curitiba. 
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Tabela 5 - Localização dos pontos de ocorrência de bromélias nas redes de distribuição de energia em relação ao zoneamento de Curitiba. 

PONTOS COORDENADAS ENDEREÇO BAIRRO ZONEAMENTO 

1 671416/7177405 Rua Francisco Raitani  Capão Raso SE-SUL 

2 671273/7183613 Rua Tabajaras esquina com Avenida Presidente Getúlio Vargas Vila Izabel ZR-4 

3 674777/7185073 Avenida Presidente Getúlio Vargas esquina com a Rua João Negrão Rebouças ZR-4 

4 672611/7179159 Avenida Brasília esquina com Rua Dante Luiz Júnior  Capão Raso ZR-3 

5 669392/7184061 Rua Eduardo Sprada (ponte do rio Barigui) Campo Comprido ZR-2 

6 672537/7186652 Alameda Prudente de Moraes esquina com Rua Padre Anchieta Mercês ZR-4 

7 675912/7186908 Rua Antonio Mion esquina com Rua Professor Brandão Alto da Rua XV ZR-3 

8 676534/7182697 Rua Alcides Terézio de Carvalho  Guabirotuba  ZR-2 

9 674408/7183961 Rua D. Pamphilo d Assunção esquina com a Rua Chile  Rebouças  ZR-3 

10 673744/7183328 Rua Nestor Victor  Água Verde ZR-3 

11 672364/7186801 Rua Brigadeiro Franco esquina com a Rua Padre Agostinho Mercês ZR-4 

12 672628/7184191 Avenida Pres. Getúlio Vargas  Água Verde ZR-4 

13 675771/7185622 Avenida Dr. Dario Lopes dos Santos  Jardim Botânico ZR-4 

14 675897/7185995 Rua do Herval esquina com Rua Schiller Cristo Rei ZR-4 

15 675819/7187432 Rua Simão Bolívar, 225  Alto da Gloria ZR-3 

16 674912/7187862 Rua Constantino Marochi, 540 - esquina com a Avenida João Gualberto Alto da Glória SE-NORTE 

17 672421/7186400 Rua Prof. Fernando Moreira esquina com a Rua Martim Afonso  Bigorrilho ZR-4 

18 673095/7187684 Rua Paulo Graeser sobrinho, 200  São Francisco ZR-3 

19 673910/7189869 Rua Mateus Leme, 3249   São Lourenço ZR-2 

20 673190/7179111 Rua Benjamim Antonio Ansai  Novo Mundo ZT-BR116 

21 671104/7177932 Rua Professor Valdir de Jesus esquina com Rua Marechal Otávio Saldanha Maza Capão Raso ZR-4 

22 672209/7184885 Rua Padre Idelfonso, 41  Batel ZR-4 

23 676197/7185447 Rua Engenheiros Rebouças, 126  Jardim Botânico ZR-4 

24 675989/7186811 Rua Schiller esquina com a Rua Itupava  Alto da Rua XV ZR-3 

25 674075/7187615 Rua Doutor Roberto Barrozo  Centro Cívico SE-CC 

26 673590/7187330 Rua Senador Xavier da Silva  São Francisco ZR-3 
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Figura 9 - Mapa dos pontos com bromélias dentro da Cidade de Curitiba.
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Os pontos da amostragem estão em locais específicos da cidade de Curitiba 

em diferentes zonas descritas conforme a Lei Municipal nº 9800/2000, a qual define 

como Zoneamento a divisão do território do Município visando dar a cada região 

melhor utilização em função do sistema viário, da topografia e da infraestrutura 

existente, através da criação de zonas e setores de uso e ocupação do solo e 

adensamentos diferenciados. 

As principais zonas verificadas nos pontos onde as bromélias ocorrem nas 

redes foram: (ZR) Zonas Residenciais (ZR-4 com 11 pontos; ZR-3 com 8 pontos e 

ZR-2 com 3 pontos), (SE) Setores Especiais (SE-SUL, SE-NORTE e SE-CENTRO 

CIVICO cada um com um ponto) e (ZT) Zona de Transição (Zona de Transição 

BR116). Dos pontos amostrados neste estudo a grande maioria está em áreas 

residenciais, as Zonas Residenciais (ZR) totalizaram 22 pontos, três pontos estão 

em Setores Especiais (SE) (Pontos 1 e 16) e apenas um ponto em Zona de 

Transição (Ponto 20).  

A seguir serão apresentados os pontos estudados e as principais 

características observadas em campo em cada um deles.  

O primeiro ponto se localiza na Rua Francisco Raitani (conhecida como 

Rápida Capão Raso no sentido centro), em frente da concessionária Volkswagen. 

Segundo zoneamento está na SE-SUL. Figura 10. 
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Figura 10 - Imagens do Ponto 1.  

 

Este é um ponto com grande concentração de bromélias, elas ocorrem nos 

cabos de baixa e média tensão. A arborização urbana também está infestada com 

as bromélias Tillandsia recurvata e Tillandsia stricta. A rua próxima ao terminal do 

Pinheirinho tem grande circulação de veículos. Também foi possível observar que a 

infestação ocorre nas ruas do entorno, incluindo aquelas próximas ao Hospital do 

Idoso. Próximo ao ponto, na Rua André Ferreira Barbosa número 7067, existe um 

depósito de fertilizantes (Boutin Fertilizantes) e nas proximidades também existem 

indústrias madeireiras, o que pode ter influenciado através de suas emissões na 

incidência do fenômeno.  

O segundo ponto fica na Rua Tabajaras, esquina com Avenida Presidente 

Getúlio Vargas. Segundo o zoneamento está na ZR-4. Figura 11.  

  

Figura 11 - Imagens do Ponto 2.  

 

É uma rua com plantio continuo de árvores, com grande tráfego de veículos, 

sendo que o local com as plantas fica próximo à Avenida Presidente Getúlio Vargas. 

As plantas estão espaçadas e a predominância é da espécie T. stricta. 
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O terceiro ponto fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, esquina com a 

Rua João Negrão. Segundo o zoneamento está na ZR-4. Figura 12. 

  

  

Figura 12 - Imagens do Ponto 3.  

 

Esta rua possui árvores de grande de T. Tipu e os cabos passam próximas as 

suas copas, desta forma, ocorre uma proximidade entre a linha e as bromélias que 

usam estas árvores como apoio.  

O quarto ponto fica na Avenida Brasília, esquina com Rua Dante Luiz Júnior, 

próximo à agência do Banco Itaú. Segundo o zoneamento está na ZR-3. Figura 13. 

 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     48 
 

 
 

  

  

Figura 13 - Imagens do Ponto 4.  
 

Neste local as plantas ocorrem em um ponto com maior concentração de 

indivíduos (esquina da Avenida Brasília com Rua Dante Luiz), contudo, ainda 

ocorrem isoladamente indivíduos nos cabos das quadras do entorno. É uma região 

de comércio e residencial, com grande tráfego de veículos. Ocorrem bromélias nos 

cabos de média e baixa tensão, além de cabos de telefone e nos postes. São 

evidentes duas espécies: Tillandsia recurvata e Tillandsia stricta. Nas árvores de rua 

também ocorrem as duas espécies em abundância.  

O quinto ponto está localizado na Rua Eduardo Sprada, sobre a ponte do rio 

Barigui. Segundo o zoneamento está na ZR-2. Figura 14. 
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Figura 14 - Imagens do Ponto 5.  

 

A maioria das plantas são de Tillandsia recurvata. Este ponto em especial tem 

influência do rio Barigui e sua vegetação ciliar. Isto é notado pelo fato que a 

infestação fica restrita preferencialmente nos cabos dentro do trecho em que eles 

cruzam o rio. Além disto, o local possui grande tráfego de veículos e apenas os 

cabos da rede nua possuem as plantas. 

O sexto ponto fica na Alameda Prudente de Moraes esquina com a Rua 

Padre Anchieta. Segundo o zoneamento está na ZR-4. Figura 15. 
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Figura 15 - Imagens do Ponto 6.  

 

É um ponto próximo à Praça 25 de Março, que por sua vez possui um 

expressivo número de árvores. 

O sétimo ponto está localizado na Rua Antonio Mion, esquina com a Rua 

Professor Brandão. Segundo o zoneamento está na ZR-3. Figura 16. 

 

  

Figura 16 - Imagens do Ponto 7.  

 

É uma rua sem saída, próxima a Rua Schiller a qual possui significativo 

número de árvores. Possui uma concentração na maioria de Tillandsia recurvata. 

O oitavo ponto está localizado na Rua Alcides Terézio de Carvalho, próximo 

ao shopping Salgado Filho. Segundo o zoneamento está na ZR-2. Figura 17. 
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 Figura 17 - Imagens do Ponto 8.  

 

É uma concentração de Tillandsia recurvata, próximo a um trecho com 

árvores de grande porte e da Avenida Salgado Filho, que possui alto tráfego de 

veículos. 

O nono ponto está na Rua Doutor Pamphilo d Assunção esquina com a Rua 

Chile, próximo da UNICURITIBA. Segundo o zoneamento está na ZR-3. Figura 18. 

 

  

Figura 18 - Imagens do Ponto 9.  

 

O ponto fica próximo ao campus da UNICURITIBA. A infestação ocorre em 

uma quadra, mas aparenta estar se disseminando as quadras mais próximas a 

Avenida Presidente Kennedy. Só foram avistadas nos cabos bromélias da espécie 

Tillandsia recurvata, contudo, nas árvores próximas da rede também ocorre 

Tillandsia stricta.  
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O décimo ponto está localizado na Rua Nestor Victor em frente ao Colégio 

Bom Jesus na Água Verde. Segundo o zoneamento está na ZR-3. Figura 19. 

 

  

Figura 19 - Imagens do Ponto 10.  
 

Em frente ao Colégio Bom Jesus o tráfego de veículos é intenso, apesar de 

ser uma área residencial. Ocorrem Tillandsia stricta e Tillandsia recurvata nos cabos 

elétricos, de telefone e TV. A infestação mais concentrada na frente do colégio 

parece se disseminar para as ruas do entorno, com a ocorrência de bromélias em 

quadras ao redor deste ponto.  É um local com grande número de árvores de grande 

porte próximo a rede de distribuição.  

O décimo primeiro ponto está localizado na Rua Brigadeiro Franco, esquina 

com a Rua Padre Agostinho. Segundo o zoneamento está na ZR-4. Figura 20. 

 

  

Figura 20 - Imagens do Ponto 11.  
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Há pequena concentração de bromélias em trechos diferentes da rua. O local 

possui alto tráfego de veículos e as árvores de grande porte se encontram próximos 

a rede.  

O décimo segundo ponto está localizado na Avenida Presidente Getúlio 

Vargas, próximo a Arena da Baixada (Estádio do Clube Atlético Paranaense). 

Segundo o zoneamento está na ZR-4. Figura 21. 

  

Figura 21 - Imagens do Ponto 12.  

 

Neste ponto existem pequenos grupamentos de bromélias em trechos 

diferentes da rua. É importante salientar que o cabeamento de distribuição de 

energia passa entre as copas das árvores, facilitando o aporte de propágulos 

(sementes e jovens indivíduos) de bromélias que estão nas árvores para os cabos. 

O décimo terceiro ponto está na Avenida Doutor Dario Lopes dos Santos ao 

lado da área Moinho Anaconda Industrial e Agrícola de Cereais. Segundo o 

zoneamento está na ZR-4. Figura 22. 
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Figura 22 - Imagens do Ponto 13.  
 

O ponto está localizado na continuação da Avenida Getúlio Vargas e está ao 

lado do Moinho Anaconda Industrial e Agrícola de Cereais uma empresa que 

industrializa farinha de trigo, e também da Estação Rodoferroviária ponto este que 

apresenta um dos maiores tráfegos de veículos de Curitiba. 

O décimo quarto ponto está localizado na Rua do Herval, esquina com Rua 

Schiller. Segundo o zoneamento está na ZR-4. Figura 23. 

 

  

Figura 23 - Imagens do Ponto 14.  
 

No local ocorre uma pequena concentração de bromélias e na maioria é de 

indivíduos de Tillandsia recurvata. O local fica próximo à Avenida Senador Souza 

Naves, onde o trafego de veículos e intenso. 
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O décimo quinto ponto está localizado na Rua Simão Bolívar, 225 - Alto da 

Gloria. Segundo o zoneamento está da ZR-3. Figura 24. 

  

  

Figura 24 - Imagens do Ponto 15.  
 

É perceptível a concentração de Tillandsia recurvata na arborização de ruas. 

Existem vários trechos com bromélias e a mesma situação já pode ser encontrada 

nas quadras do entorno do ponto.  

O décimo sexto ponto está localizado na Rua Constantino Marochi, 540 - 

esquina com a Avenida João Gualberto. Segundo o zoneamento está na SE-

NORTE. Figura 25. 
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Figura 25 - Imagens do Ponto 16.  
 

Nesta região do bairro Juvevê, transita diariamente o ônibus biarticulado pela 

Avenida João Gualberto e outras linhas pela Nicolau Maeder (rápida). Foi verificado 

em campo também, que próximo ao local existe um pequeno fragmento (de 

residência). Ocorrem nas árvores próximas e nos cabos as bromélias Tillandsia 

stricta e Tillandsia recurvata. Nas ruas próximas já é visível a disseminação das 

bromélias sobre os cabos, principalmente aqueles próximos as copas das árvores 

que compõem a arborização urbana. 

O décimo sétimo ponto está localizado na rua Fernando Moreira, esquina com 

a rua Martim Afonso, em frente ao ponto de ônibus. Segundo o zoneamento está na 

ZR-4. Figura 26. 

  

Figura 26 - Imagens do Ponto 17.  
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A rua Fernando Moreira é arborizada principalmente com a espécie Salix sp e 

também, possui uma canaleta exclusiva para o transporte público além de um rio 

parcialmente canalizado (rio Ivo). 

O décimo oitavo ponto fica na Rua Paulo Graeser Sobrinho, 200 - São 

Francisco. Segundo zoneamento está na ZR-3. Figura 27. 

 

  

Figura 27 - Imagens do Ponto 18.  

 

É uma rua residencial (próxima a praça Himeji) e possui significativa 

arborização. Em outros pontos desta mesma rua já existem focos de bromélias nos 

cabos. 

O décimo nono ponto está localizado na Rua Mateus Leme, 3249, próximo à 

lombada eletrônica. Segundo o zoneamento está na ZR-2. Figura 28. 

  

Figura 28 - Imagens do Ponto 19.  
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Neste local os cabos de distribuição de energia, TV, telefone e internet 

possuem bromélias e todos eles passam próximo a copa das árvores da via. 

O vigésimo ponto está localizado na Rua Benjamim Antonio Ansai, acesso da 

Linha Verde para Avenida Brasília. Segundo o zoneamento está na ZT-BR116. 

Figura 29. 

  

Figura 29 - Imagens do Ponto 20.  
 

A rua possui grande fluxo de veículos provenientes da BR116 neste trecho 

chamado de Linha Verde em direção à Avenida Brasília. A maioria dos indivíduos 

encontrados é de Tillandsia recurvata. Nas quadras do entorno desta via foi possível 

verificar a ocorrência das bromélias também. 

O vigésimo primeiro ponto está localizado na Rua Valdir de Jesus (rápida 

sentido Pinheirinho) esquina com a rua Marechal Otávio Saldanha Maza. Segundo o 

zoneamento está na ZR-4. Figura 30. 

 

  

Figura 30 - Imagens do Ponto 21.  
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É uma região onde o fenômeno já ocupa seções seguidas de cabos nas 

quadras do entorno do ponto. Fica próximo a via rápida e ao condomínio residencial 

Pinus e o Colégio Social Madre Clélia. A maioria dos indivíduos é de Tillandsia 

recurvata. 

O vigésimo segundo ponto está localizado na Rua Padre Idelfonso, nas 

proximidades da Avenida do Batel. Segundo o zoneamento está na ZR-4. Figura 31. 

 

.   

Figura 31 - Imagens do Ponto 22.  

 
As plantas encontradas são das espécies Tillandsia recurvata e T. stricta. 

Nesta região já existem outros pontos com a ocorrência de bromélias sobre os 

cabos, incluindo a Avenida do Batel e as ruas paralelas. 

O vigésimo terceiro ponto está localizado na Rua Engenheiros Rebouças, 

126. Segundo o zoneamento está na ZR-4. Figura 32. 

 

  

Figura 32 - Imagens do Ponto 23.  
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A via serve de acesso de ônibus para rodoviária. As plantas encontradas são 

das espécies Tillandsia recurvata e T. stricta. A rua possui indivíduos de grande 

porte arborização significativa. 

O vigésimo quarto ponto está localizado na Rua Schiller (Jardim Ambiental) 

nas proximidades da esquina com a Rua Itupava. Segundo o zoneamento está na 

ZR-3. Figura 33. 

 

  

Figura 33 - Imagens do Ponto 24.  

 

O ponto possui árvores de grande porte ao longo da rua e a maioria das 

bromélias é Tillandsia recurvata. 

O vigésimo quinto ponto está localizado na Rua Doutor Roberto Barrozo, 

próximo a Prefeitura Municipal de Curitiba, ao lado do Jornal do Estado. Segundo o 

zoneamento está na SE-CC (Centro cívico). Figura 34. 

 

  

Figura 34 - Imagens do Ponto 25.  
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O ponto fica próximo ao rio Belém que possui várias árvores ao longo de suas 

margens. A maioria das bromélias encontradas é Tillandsia recurvata. 

O vigésimo sexto ponto está localizado na Rua Senador Xavier da Silva, 

próximo à pista de skate do gaúcho. Segundo o zoneamento está na ZR-3. Figura 

35. 

 

  

Figura 35 - Imagens do Ponto 26.  

 

 Neste ponto algumas residências possuem quintais onde as árvores 

existentes já possuem bromélias e as copas se aproximam dos cabos. 

5.2 MODELAGEM  DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

O AERMOD permite a inclusão de pontos de interesse (receptores discretos), 

além da grade de receptores. Neste estudo os receptores discretos são os pontos 

representados no modelo pelas suas coordenadas de ocorrência de bromélias nos 

cabos das redes de energia. Para todos eles, foram avaliadas a concentração média 

(período) e a máxima (horária) de poluentes atmosféricos para os anos modelados. 

A Tabela 6 apresenta os valores resultantes da aplicação do modelo 

matemático nos 26 pontos de ocorrência de bromélias e as respectivas 

concentrações de poluentes em termos de valores médios e máximos. 
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Tabela 6 - Resultados obtidos pela modelagem nos pontos de ocorrência das bromélias 
(receptores discretos) em µg/m

3
. Em vermelho estão as maiores médias obtidas.  

LOCAL 
SO2 NOX HCT MPT CO 

MAXIMA MEDIA MAXIMA MEDIA MAXIMA MEDIA MAXIMA MEDIA MAXIMA MEDIA  

P1 65,32 4,44 199,63 18,18 682,14 65,86 127,21 2,68 2673,92 268,56 

P2 88,37 12,46 312,87 55,75 1270,60 212,61 123,74 8,16 5065,65 857,14 

P3 97,79 15,94 377,75 67,18 1619,48 291,55 114,37 8,43 6230,28 1104,75 

P4 61,05 4,70 240,77 19,86 837,21 71,38 63,24 2,92 3262,26 286,71 

P5 35,11 7,17 135,19 32,64 493,86 119,35 53,06 5,16 1961,63 485,14 

P6 87,99 14,32 292,29 60,25 1239,84 238,16 102,07 8,05 4872,34 959,54 

P7 99,70 18,41 332,13 77,05 1415,19 322,17 77,91 8,51 5553,95 1261,02 

P8 31,48 7,12 365,20 30,52 687,23 87,06 285,98 6,68 1950,61 392,53 

P9 84,65 13,24 336,33 57,97 1386,63 227,10 125,82 8,16 5449,69 904,42 

P10 49,79 5,04 343,72 30,55 837,19 75,44 71,96 4,97 3111,25 322,95 

P11 100,36 13,52 274,33 56,00 1151,28 218,61 87,45 7,58 4526,47 886,67 

P12 97,85 12,70 314,64 57,34 1199,67 214,17 123,60 8,53 4829,75 876,43 

P13 93,82 15,67 345,44 66,12 1479,39 271,50 92,31 8,04 5677,95 1068,49 

P14 90,01 19,29 385,96 81,27 1488,47 340,45 82,66 8,97 5811,02 1334,34 

P15 146,47 16,38 432,18 68,76 1659,52 286,69 75,76 7,71 6503,50 1122,72 

P16 215,73 26,99 591,44 111,69 2317,17 464,39 155,30 12,55 8926,40 1819,75 

P17 79,63 18,40 339,20 78,05 1462,42 317,81 106,46 9,69 5737,45 1266,39 

P18 81,73 10,02 215,91 40,50 866,90 151,07 123,17 5,56 3248,72 608,85 

P19 65,95 6,59 260,67 27,19 914,69 107,25 75,02 3,83 3464,76 427,06 

P20 73,85 5,41 264,00 23,01 934,02 86,35 133,71 3,64 3663,92 346,41 

P21 62,11 6,48 230,45 26,73 945,40 101,58 107,82 3,47 3079,94 413,04 

P22 128,02 15,21 380,45 66,35 1527,00 253,61 115,05 8,98 6177,17 1109,83 

P23 71,51 15,08 294,85 63,81 1272,56 263,86 93,08 7,50 4949,92 1039,04 

P24 96,65 18,12 314,69 76,18 1351,83 318,57 78,11 8,42 5282,06 1247,39 

P25 91,71 23,37 383,57 92,13 1555,40 382,05 77,30 10,13 6013,33 1493,32 

P26 104,94 28,74 440,99 116,38 1914,80 487,63 106,00 12,66 7424,33 1900,86 

 

Observa-se que as maiores médias para os poluentes SO2, NOX, HCT, MPT e 

CO foram obtidas nos pontos P16 e P26 sendo que ambos estão em locais de 

intenso tráfego de veículos. O P16 está localizado no bairro Juvevê próximo a faixa 

exclusiva para os ônibus biarticulados e o P26 no bairro São Francisco próximo ao 

cemitério municipal.  
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5.3 AS PLUMAS DE DISPERSÃO DOS POLUENTES NO MUNICÍPIO DE 

CURITIBA 

As figuras 35 a 44 se referem às plumas de poluentes obtidas através do uso 

da modelagem no AERMOD. Os poluentes modelados foram: hidrocarbonetos totais 

(HCT), material particulado (MPT), monóxido de carbono (CO), óxido nitroso (NOx) e 

dióxido de enxofre (SO2).  

Os termos BOQ - Boqueirão, CIC - Cidade Industrial de Curitiba, PAR – Praça 

Ouvidor Pardinho, se referem às estações de monitoramento do ar que fazem parte 

da rede de monitoramento da qualidade do ar da RMC, cujos dados históricos foram 

utilizados neste estudo. Os pontos representados na cor verde com a designação 

P1, P2, etc., são os locais que foram analisados por possuírem bromélias. As 

manchas de diferentes cores representam a concentração do poluente, que pode ser 

verificada através da coluna da direita na imagem. Na pluma a localização dos 

pontos de estudo pode ser verificada através dos eixos da grade, as quais possuem 

ao canto a suas coordenadas UTM.  
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Figura 36 - Pluma da concentração máxima de Material Particulado obtida na modelagem. 
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Figura 37 - Pluma da concentração média do Material Particulado obtida na modelagem. 
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Figura 38 - Pluma da concentração máxima de Monóxido de Carbono obtida na modelagem. 
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Figura 39 - Pluma da concentração média de monóxido de Carbono obtida na modelagem. 
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Figura 40 - Pluma da concentração máxima de óxido nitroso obtido na modelagem.  



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     69 

 

 
 

 

Figura 41 - Pluma da concentração média de óxido nitroso obtido na modelagem. 
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Figura 42 - Pluma da concentração máxima de dióxido de enxofre obtido na modelagem. 
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Figura 43 - Pluma da concentração média de dióxido de enxofre obtido na modelagem. 
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Figura 44 - Pluma da concentração máxima de Hidrocarbonetos Totais obtida na modelagem. 
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Figura 45 - Pluma da concentração média de Hidrocarbonetos Totais obtida na modelagem. 
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O monóxido de carbono é um poluente atmosférico de origem de fontes 

móveis em sua maioria. Como o trafego de veículos é intenso no centro de Curitiba 

é presumível que as maiores concentrações deste poluente fossem encontradas 

nesta região. A modelagem confirmou esta hipótese, pois nos pontos mais próximos 

ao anel central como P16 (8926,40 µg/m3) e P3, P15, P22, P25 e P26 as 

concentrações ficaram acima de 6000 µg/m3. Nos outros pontos os valores máximos 

ficaram com concentrações entre 1950,61 µg/m3 e 5811 µg/m3. Os valores das 

concentrações médias obtidos para o monóxido de carbono, seguiram a mesma 

tendência de serem maiores quanto mais próximos ao centro. O P26 teve o maior 

valor com 1900,86 µg/m3. E os pontos P3, P7, P13, P14, P15, P16, P17, P22, P23, 

P24 e P25 ficaram com concentrações acima de 1000 µg/m3. Os pontos restantes 

ficaram abaixo deste valor, sendo a menor concentração no P1 com 268,5640 

µg/m3.  

Com relação às concentrações máximas de NOx, sete pontos tiveram 

concentração acima dos 350 µg/m3 (P3, P8, P14, P15, P22, P25 e P26). A menor 

concentração foi encontrada no P5 com 135,19 µg/m3 e a maior concentração 

591,44 µg/m3 no P16. As médias das concentrações de óxido nitroso foram maiores 

quanto mais próximas ao centro, sendo esta uma tendência relacionada à emissão 

de fontes móveis (veiculares). O P26 obteve a maior média (116,38 µg/m3) e os 

pontos P7, P14, P16, P17, P24 e P25 ficaram com concentrações entre 76,18 µg/m3 

e 111,69 µg/m3.   

As concentrações máximas de dióxido de enxofre se distribuíram além da 

região central para o sul de Curitiba também, pois se trata de uma área com 

concentração de indústrias (fontes fixas). Os maiores valores observados foram no 

P16 com 215,73 µg/m3, e os pontos P3, P7, P11, P12, P13, P14, P22, P24, P25 e 

P26, todos com concentrações acima de 90,01 µg/m3, e localizados na região 

central. As concentrações médias do dióxido de enxofre ficaram mais agrupadas na 

região do centro de Curitiba, ocorrendo uma mancha de concentração ao sul, devido 

a presença das indústrias (fontes fixas) em Araucária. As concentrações oscilaram 

entre 28,74 µg/m3 a 4,44 µg/m3.  

As concentrações máximas de hidrocarbonetos totais não variaram muito, o 

que pode ser observado na figura pelo tamanho da abrangência de uma faixa de 

concentração. A máxima verificada foi no P16 (2317,17 µg/m3) e os pontos P3, P15, 

P22, P25 e P26 ficaram com concentrações acima de 1527,00 µg/m3. A maioria das 
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médias das concentrações modeladas nos pontos de estudo para os 

hidrocarbonetos totais ficaram entre 487,63 µg/m3 e 101,58 µg/m3, ficaram abaixo 

disto apenas os pontos P1, P4, P10 e P20. 

Dentre os níveis de concentrações analisados em cada um dos pontos de 

estudo, alguns têm destaque como sendo os detentores dos maiores índices de 

poluição na modelagem. O Ponto 16 está localizado na Rua Constantino Marochi, 

esquina com a Avenida João Gualberto. Este local fica entre uma rua que possui 

uma canaleta exclusiva para a passagem de ônibus e a via rápida sentido bairro 

Cabral. Os poluentes relacionados a fontes móveis tiveram as maiores 

concentrações máximas obtidas na modelagem. O ponto 26 na Rua Senador Xavier 

da Silva, bairro São Francisco, é o ponto que obteve as maiores médias dos 5 

poluentes modelados e o ponto 1, situado na Rua Francisco Raitani, obteve as 

menores médias dos poluentes modelados. 

   

5.4  ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS  

Inicialmente, comparando as médias das concentrações dos poluentes 

obtidas na modelagem com os índices da Resolução CONAMA nº 03/1990, foi 

observado que os níveis de poluição nos pontos de estudo podem ser considerados 

dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação.  

Com relação à ACP realizada, obteve-se 16 componentes principais (Tabela 

7). A componente principal 1 (CP1) conseguiu explicar 31,57% das variáveis dos 

dados utilizados, a segunda (CP2) 20,40% e a terceira 16,23% (CP3). 
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Tabela 7 - Análises dos Componentes Principais realizadas. 

Componente 
Principal 

Variável 
explicada (%) 

Explicada 
Acumulada (%) 

1 31,57 31,57 

2 20,40 51,97 

3 16,23 68,20 

4 8,97 77,17 

5 4,70 81,87 

6 4,36 86,23 

7 3,81 90,04 

8 2,79 92,83 

9 2,11 94,94 

10 1,82 96,76 

11 0,95 97,71 

12 0,73 98,44 

13 0,67 99,11 

14 0,38 99,49 

15 0,29 99,78 

16 0,22 100,00 

 

As análises de componentes principais separam os grupos que possuem 

correlação (positiva ou negativa) e tendem a explicar cumulativamente 100% das 

variáveis dos dados analisados. As proximidades entre as variáveis podem ser 

interpretadas em termos das suas correlações: os pontos estão próximos se 

apresentam correlação fortemente positiva e estão muito afastados se ela é 

fortemente negativa. No estudo foi discutido até a componente principal 3 (CP3) que 

cumulativamente expressa 68,20% das correlações. Na Figura 46 temos a análise 

do componente principal 1 (CP1). 
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Figura 46 - Imagem da Análise de Componente Principal 1. 
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A imagem é gerada como um produto do programa computacional e indica 

através de uma escala de cores e tamanho de círculos quais os níveis das 

correlações entre os pontos. Os pontos representam os locais com ocorrência das 

bromélias estudadas (P1 a P26). Quanto maior o círculo maior é a correlação. 

Quanto mais próximo à cor vermelha, representa maior correlação positiva e quanto 

mais próxima ao azul, mais negativa. Uma correlação positiva indica que quando 

uma das variáveis aumentar, a tendência é que as correlatas também aumentem, e 

nas correlações negativas é o inverso quando uma delas aumentar a outra tende a 

diminuir. 

Os traços dentro das figuras representam as ruas que foram consideradas 

como fontes emissoras móveis (veiculares) modeladas dentro do programa 

AERMOD. O gráfico abaixo da figura representa os picos referentes às correlações 

positivas e negativas entre as classes das bromélias (B1, B2 e B3) e as classes das 

concentrações dos poluentes (C1, H1, M3).  

A CP1 indicou uma forte correlação negativa (Azul) para os pontos P1, P21, 

P4, P20, P8, P10, P5 e P19. As correlações mais positivas (Vermelho) estão entre 

os pontos P6 e o P13.  

Segundo os picos de correlação verificados no gráfico abaixo da imagem as 

classes que tiveram correlação positiva foram B2, S3, N3, M4, H3 e C3 e 

correlações negativas B1, S1, N1, M1, H1 e C1. Como pode ser observada, a classe 

com média infestação de bromélias (B2) se correlacionou positivamente com as 

classes referentes às concentrações intermediárias dos índices de poluentes 

modelados. A classe com baixa concentração de bromélias se correlacionou 

negativamente com as classes mais baixas de concentração de poluentes. 

Considerando que a imagem representa o mapa da cidade de Curitiba, os 

pontos 6 e 13 (correlação positiva) e sua relação com o uso do solo, podemos 

considerar que ambos estão próximos à região central, onde prevalecem poluentes 

de fontes móveis de emissão. Já nos pontos de correlação negativa, todos eles 

estão localizados na região periférica, onde o tráfego de veículos é menor e a 

concentração de poluentes atmosféricos também. 
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Figura 47 - Imagem da Análise de Componente Principal 2. 
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A CP2 apresentada na Figura 47 indicou correlações mais negativas (Azul) 

entre os pontos P16, P26 e P17 e mais positivas entre os pontos P9, P13, P12 e 

P11. Todos estes pontos estão localizados na região central da cidade, onde a 

concentração de poluentes de fontes móveis é mais concentrada. Com relação às 

correlações entre os poluentes e as bromélias no CP2, houve um agrupamento 

diferenciado que utilizou duas classes de cada poluente diferentemente da CP1.  

Conforme os picos da Figura 46, as correlações entre as classes foram: 

correlações positivas entre B3, S3, N3, H3 e C3 e correlações negativas entre S4, 

N4, M6, H4 e C6. Uma alta concentração de bromélias se correlacionou 

positivamente com concentrações medianas dos poluentes. 
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Figura 48 - Imagem da Análise de Componente Principal 3. 
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A CP3 (Figura 48) indicou correlações mais negativas (Azul) entre os pontos 

P18 e P25, sendo que as mais positivas ficaram nos pontos P15, P7, P24 e P14. 

Todos estes pontos estão localizados na região central da cidade.  

Analisando a Tabela 8 pode-se verificar que as correlações positivas entre os 

poluentes na CP 1 e na CP 2 são próximas, demonstrando que não se diferem tanto 

para um nível médio quanto para um nível alto de indivíduos de bromélias de 

bromélias. 

 

Tabela 8 - Resumo das correlações obtidas na ACP. 

ACP Correlação Positiva Correlação Negativa 

CP 1 

B2, S3, N3, M4, H3, C3 B1, S1, N1, M1, H1, C1 

P6, P13 P1, P21, P4, P20, P8, P10, P5, P19 

CP 2 

B3, S3, N3, M4, H3, C3 B2, S4, N4, M6, H4, C6 

P9, P13, P12 e P11 P16, P26, P17 

CP 3 

B1, S4, N4, M4, H4, C4 B3, S6, N6, M6, H6, C3 

P15, P7, P24, P14 P18, P25 

 

Com relação ao NOx podemos destacar uma relação entre as três 

componentes principais. Nas correlações positivas da CP1, a classe B2 se relaciona 

com a classe N3, na CP2 a classe B3 se correlaciona com a classe N3 e na CP3, a 

correlação é entre a classe de bromélias B1 e a classe N4. O que pode indicar que 

nos pontos de correlação positiva (P15, P7, P24 e P14) exista a tendência do 

aumento dos indivíduos nos cabos. Nesta região, próxima ao bairro Alto da Glória, 

conforme o que está sendo observado em campo e a indicação das correlações, 

este fenômeno tende a aumentar pela disponibilidade deste poluente. 

Com relação aos resultados obtidos na pesquisa, a disposição dos pontos 

onde ocorre o fenômeno chamou a atenção por estarem posicionados 

geograficamente ao redor da região central da cidade de Curitiba, não encontrando 

pontos no centro. Esta questão pode estar relacionada a menor disponibilidade de 

fonte de propágulos e pela presença de barreiras (edifícios). 

A maioria dos pontos foi verificada em zonas residenciais. Em torno de 65% 

deles ficaram em zonas residenciais que variaram de ZR-2, com densidade de 

construção com lote mínimo de 2000 metros quadrados e altura de dois pavimentos, 
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até a ZR4 (42,3%), que se trata de uma zona residencial de média-alta densidade, 

com até seis 6 pavimentos, ou seja, zonas residenciais de maior densidade de 

ocupação. A relação entre a densidade de ocupação populacional em áreas da 

região próxima ao centro (mais valorizada) pode ter um vínculo com a maior 

presença de veículos e consequentemente emissões atmosféricas móveis.  

Grande parte dos pontos onde foi verificada a ocorrência de bromélias nas 

redes de energia fica em locais de intenso tráfego de veículos e a modelagem 

realizada apresentou índices significativos de concentração de poluentes de fontes 

móveis nestes pontos, isto pode indicar uma relação entre emissões veiculares e a 

ocorrência de bromélias nos cabos.  

Os autores Puente & Bashan (1993) afirmam que este gênero de bromélias 

possui a capacidade elevada de fixar nitrogênio devido à presença de bactérias que 

realizam esta função em sua filosfera, indicando uma possível relação entre o 

crescimento destas plantas nos cabos e este elemento químico.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Foi possível observar que a infestação ocorre quando existe uma fonte de 

propágulos, a qual pode ter origem na arborização de ruas ou em fragmentos 

florestais (bosques) em quintais e terrenos próximos as redes. Após a fixação dos 

primeiros indivíduos através de dispersão das sementes pelo vento, pode haver 

reprodução por brotamento, para o aumento da população de bromélias na rede de 

distribuição de energia. 

As ruas onde o fenômeno ocorre estão na maioria localizadas em zonas 

residenciais. Nestas regiões periféricas ao centro de Curitiba o fluxo de veículos de 

passeio e ônibus é mais expressivo tendo em vista o deslocamento da população. 

Os poluentes de fontes móveis como o HCT, CO, NOX e MPT possuem maior 

concentração nestes locais do que os de origem fixa, que ocorrem normalmente em 

áreas industriais. 

O tipo de cabo utilizado da rede nua e suas ranhuras auxiliam no processo de 

fixação das plantas.  

Os locais onde a infestação ocupa várias quadras contínuas acabam servindo 

de fonte para novos focos em quadras adjacentes.  

Para evitar a proliferação do fenômeno nos cabos, além da limpeza das 

estruturas, é indicado também o manejo da vegetação circundante, pois a mesma 

funciona como fonte de propágulos para nova reinfestação. 

O emprego da analise de componentes principais permitiu verificar a 

existência de correlação da ocorrência de bromélias do Gênero Tillandsia nos cabos 

da rede de distribuição de energia com a presença de poluentes atmosféricos e 

segundo os resultados obtidos com relação à disponibilidade de poluentes, com 

destaque para o NOx, existe uma tendência de crescimento deste fenômeno para a 

região do Alto da Glória e bairros próximos. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Verificar os componentes químicos das emissões veiculares que possuem 

maior influência no crescimento vegetativo e populacional das bromélias por meio de 

técnicas de análise química de tecidos da planta.  

Estudar a correlação das variáveis meteorológicas como a umidade e a 

radiação solar com a ocorrência das bromélias e a concentração dos poluentes. 

 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     86 
 

 
 

8 REFERÊNCIAS 

 
ABRIL, A.B.; BUCHER, E.H. A comparison of nutrient sources of the epiphyte 
Tillandsia capillaries attached to trees and cables in Cordoba, Argentina. Journal of 
Arid Environments, v. 73, p. 393-395, 2009.  
 
AMADO, F.G.M., ANDRADE, L. R., FARINA, M & MALM, O. Hg localization in 
Tillandsia usneoides (Bromeliaceae), in atmospheric biomonitor. Atmospheric 
environment 36: 881-887. 2002. 
 
ANVISA. Nota sobre o uso de Agrotóxicos em Área Urbana. Consulta Pública nº. 
46/2006. Brasília, 15 de Janeiro de 2010.  
  
BAIRD, C. Química Ambiental. 2 ed. Porto Alegre, Bookman. 2002. 
 
BARBON, A.; GOMES, J. Simulação das emissões atmosféricas sobre o município 
de Araucária com uso do modelo AERMOD. Eng. Sanit. Ambient. Curitiba, v. 15, n. 
2, p. 129-140, abr/jun. 2010. 
 
BARRAT, J. Study reveals hazards of the high-wire life for bromeliads. Bromeliana, 
v. 49, n. 7, p. 1-4, 2012. 
 
BELGRANO J. and CALDIZ D.O. Control of the Epiphytic Weeds Tillandsia 
recurvata and T. aeranthos with Simazine. Instituto de Fisiologia Vegetal, Facultad 
de Agronomia. Forest Ecology and Management, 28 - 153-159, La Plata (Argentina). 
1989. 
 
BENZING, D. H; SHEEMANN, J.  Nutritional piracy and host decline: a new 
perspective on the epiphyte-host relationship. Selbyana, v. 2, p. 133-148, 1978. 
 
BENZING, D.H. The Biology of Bromeliads. Mad River, Press. EUA, 1980.  
 
BENZING, D.H.  Vulnerabilities of tropical forests to climate change: the significance 
of resident epiphytes. Climatic Change, v. 39, p. 519-540, 1998. 
 
BENZING, D.H.  Bromeliaceae: profile of an adaptive radiation. Cambridge 
University, Cambridge. 2000. 
 
BECHER, R.; Toxicologic. Lett., 86, 155, 1996.  
 
BREIER, TIAGO BOER. O epifitismo vascular em florestas do sudeste do Brasil. 
Campinas, SP:  Orientador: João Semir. Tese (doutorado) - Universidade Estadual 
de Campinas, Instituto de Biologia. 2005. 
 
BIRGE, WILLIE I. The anatomy and some biological aspects of the “ball moss” 
Tillandsia recurvata. Univ. Texas bull. I 94 pp. 
 
BORGO, M.; SILVA, SANDRO M. Epífitos vasculares em fragmentos de Floresta 
Ombrófila Mista, Curitiba, Paraná, Brasil. Revista Brasil. Bot., V.26, n.3, p.391-
401, jul.-set. 2002. 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     87 
 

 
 

BRIGHIGNA, L.; PAPINI, A.; MOSTI, S.; CORNIA, A.; BOCCHINI, P; GALLETTI, G. 
The use of tropical bromeliads (Tillandsia spp.) for monitoring atmospheric 
pollution in the town of Florence, Italy. Rev. Biol. Trop., v. 50, n. 2, p. 577-584, 
2002. 
 
CALDIS, D.O.; BELGRANO, J.; FERNANDEZ, L.V.; ANDIA, I. Survey of Tillandsia 
recurvata L: preference, abundance and its significance for natural forest. Forest 
Ecology and Management, v. 57, p. 161-168, 1993. 
 
CASTRO, BÁRBARA PRESTES DE. Determinação de compostos 
monoaromáticos voláteis provenientes de emissões de veículos leves, em 
estacionamentos subterrâneos. Dissertação de Mestrado. Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. 2011. 
 
CETESB. http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_saude.asp#mp pesquisado em: 
30/04/2010. 
 
CETESB. Qualidade do Ar no Estado de São Paulo. São Paulo. CETESB. 
Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/qualidade-do-ar/31-Publicações-e-
relatórios. 2012, p 1 -125. 2013. 
 
CLAVER, F.K., ALANIS, J.R.; CALDIS, D.O.  Tillandsia spp.: epiphytic weeds of 
trees and brushes. Forest Ecology and Management, v. 6, p. 367-372, 1983. 
 
COPEL. NTC 810552/58. Cabos de Alumínio, Tipo CA. Norma técnica. 2013.  
 
COPEL. NTC 810572/78. Cabos de Alumínio com alma de aço Tipo CAA. Norma 
técnica. 2013.  
 
COPEL. NTC 810631/83. Cabos Cobertos.  Norma Técnica. 2013.  
 
COPEL. NTC 810831/48. Cabos de Cobre Multiplexados autosustentados – 
XLPE – 0,6/1 kV. Norma Técnica. 2014.  
 
CURITIBA, Prefeitura Municipal de Curitiba. Dados sobre a cidade. Disponível em 
http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/perfil-da-cidade-de-curitiba/174, acesso em 
15/10/2013. 
 
CURITIBA, Prefeitura Municipal de Curitiba. Lei 9800/2000. Lei sobre o zoneamento 
do município. 2000. 
 
DRAGUNSKI, DC; CAIADO, J.; FERREIRA, E. F.; DELAPORTE, R. H.; LAVERDE 
Jr. A. Uso de bromeliáceas em biomonitoramento atmosférico. Arq. Ciências 
Saúde UNIPAR, Umuarama, v. 13, n.3, p. 205-209, set/dez.2009. 
 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). AERMOD: description of 
model formulation. EPA-454/R-03-004. September 2004a. 
 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Users guide for the AMS/EPA 
regulatory model. AERMOD. EPA, 454/B-03-001. September 2004b. 

http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/perfil-da-cidade-de-curitiba/174


                                                                                                                                     
                                                                                                                                     88 
 

 
 

 
FIGUEIREDO,A.M.F.,ALCALA,A.L.,TICIANELLI,R.B.,DOMINGOS,M.&; AIKI,M.2004. 
The use of Tillandsia usneoides L. as bioindicator of air pollution in São Paulo, 
Brasil. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 259:59-63. 2001. 
 
FONSECA, M. F.; BASTOS, W. R.; PINTO, F.N.; REBELO, M.F.; TORRES, J. P. M.; 
GUIMARÃES, J. R. D.; PFEIFFER, W.C.; MARQUES, R.G.; MALM, O. Can the 
Biomonitor Tillandsia usneoides Be Used to Estimate Occupational and 
Environmental Mercury Levels in the Air. J. Braz. Soc. Ecotoxicology., v. 2, n. 2, 
p. 129-137, 2007.  
 
GERBA, CP; PEPPER IL, WHITEHEAD LF. A risk assessment of emerging 
pathogens of concern in the land application of biosolids. Water Science and 
Technology. 2002. number 46. 
 
GODOI, RICARDO H. M.GODOI, ANA F.L.; AZEVEDO, ROOSEVELT DE; 
MARANHO, LEILA T. Poluição e a densidade de vegetação: BTEX em algumas 
áreas públicas de Curitiba - PR, Brasil. Quim. Nova, Vol. 33, No. 4, 827-833, 2010. 
 
HANSEN, A. B.; PALMGREN, F.; Sci. Total Environmental. 189/190, 451. 1996. 
 
HANSEN, M. Proposição de um método para avaliação do adicional de 
emissões veiculares de partida à frio. Tese de Doutorado, 2009 – Dissertação de 
Mestrado – Programa de Pós Graduação de Engenharia de Produção – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
 
HECKEL, P. F.; LEMASTERS, G. K. The use of AERMOD air pollution dispersion 
models to estimate residential ambient concentrations of element mercury. Water, 
Air & Soil Pollution. Dordrecht, v. 219, p. 377-388, 2011. 
 
HIETZ, P.; WANEK, W. Size-dependent variation of caron and nitrogen isotope 
abundance in epiphytic bromeliads. Plant Biology, v.5, p.137-142, 2003. 
 
IAP. Relatório da Qualidade do Ar na Região Metropolitana de Curitiba; Ano de 
2009. 
 
IAPAR, Cartas climáticas do Estado do Paraná. Londrina, Instituto Agronômico do 
Paraná, 1994. 
 
INSTITUTOS DAS AGUAS/COPEL. Caracterização hídrica da Cidade de Curitiba, 
Documento Interno. 2011. 
 
IBGE. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Manuais Técnicos em 
Geociências. Número 1. 2a edição revisada e ampliada.2012. 
 
IGRI, P. M.; VONDOU, D. A.; KAMGA, F. M. Case study of pollutants concentration 
sensitivity to meteorological fields and land use parameters over Douala (Cameroon) 
using AERMOD dispersion model. Atmosphere. v. 2, p. 715-741, 2011. 
 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     89 
 

 
 

JING, Q.; VENKATRAM, A. The relative impacts of distributed and centralized 
generation of electricity on local air quality in the South Coast Air Basin of California. 
Energy Policy. v. 39, p. 4999-5007, 2011. 
 
KREMER, D. O gênero Tillandsia L. (Bromeliaceae - Tillandsioideae) no Estado 
do Paraná, Brasil. Ponta Grossa, 2011. 165 f. Dissertação (Mestrado em Biologia 
Evolutiva) -Universidade Estadual de Ponta Grossa e Universidade Estadual do 
Centro-Oeste. 
 
KERSTEN, R. A. Epífitas vasculares: Histórico, participação taxonômica e 
aspectos relevantes, com ênfase na Mata Atlântica. Hoehnea, v. 37, n. 1, p. 9-38, 
2010.  
 
KRESS, J. W. The systematic distribution of vascular epiphytes: an update. 
Selbyana, v. 9, p. 2-22, 1986. 
 
LACTEC. Modelagem da qualidade do ar. Documento Interno. 2011. 
 
LAUBE, S.; ZOTZ, G.  Which abiotic factors limit vegetative growth in a vascular 
epiphyte? Functional Ecology, v. 17, p.598-604, 2003. 
 
LAURENTINO, L.S. 2010. Avaliação da poluição sonora e dos teores de BTEX 
em kartódromos da cidade do Rio de Janeiro. Instituto de Química/UERJ. 
 
Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>. Acesso em: 01 Set. 2014 
 
LOUREIRO, L.N. 2005. Panorâmica sobre emissões atmosféricas. Estudo de 
caso: Avaliação do inventário de emissões atmosféricas da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro para fontes móveis. Dissertação de Mestrado. COPPE/UFRJ. 
 
LUGO, A.E.; SCATENA, F.N.  Epiphytes and climate change research in the 
Caribbean: a proposal. Selbyana, v. 13, p.123-130, 1992 
 
LUTHER, 2004. An alphabetical list of Bromeliad binomials. 9th ed. The 
Bromeliad Society International, Sarasota. 109p. 
 
LYRA, G.B.; SOUZA, J.L.; LYRA, G.B.; TEODORO, I.; FILHO, G.M. Modelo de 
crescimento logístico e exponencial para o milho BR 106, em três épocas de plantio. 
Revista Brasileira de Milho e Sorgo, 2008. Vol. 7, Nº3, pg. 211-230. 2008. 
 
MANDU, J. B. Aplicação do modelo de dispersão AERMOD às emissões 
odorantes oriundas de um frigorífico. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação) Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade 
Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2010. 
 
MARKERT, B.; WUENSCHMANN, S.; FRAENZLE, S.; FIGUEIREDO, A.  M. G.; 
RIBEIRO, A. P.; WANG, M. 2011. Bioindication of atmospheric trace metals – With 
special references to megacities. Environmental Pollution, 159, 1991-1995. 
 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/


                                                                                                                                     
                                                                                                                                     90 
 

 
 

MARTINELLI, G.; VIEIRA, C.M.; GONZALEZ, M.; LEITMAN, P.; PIRATININGA, A.; 
COSTA, A.F.; FORZZA, R.C. Bromeliaceae da Mata Atlântica brasileira: lista de 
espécies, distribuição e conservação. Rodriguésia, v. 59, n.1, p. 209-258, 2008. 
 
MARTÍNEZ-CARRILHO, M. A.; SOLÍS, C.; ANDRADE, E.; ISAAC-OLIVÉ, K.; 
ROCHA, M.; MURILLO, G.; BELTRÁN-HERNÁNDEZ, R. I.; LUCHO-
CONSTANTINO, C. A. 2010. PIXE analysis of Tillandsia usneoides for air pollution 
studies at an industrial zone in Central Mexico. Microchemical Journal, 96, 386-
390. 
 
MENDONÇA, P.G.; DEMATTÊ, M. E. S. P.; FEARRAUDO, A. S.; MÔRO, F. V. 
Similaridade entre espécies brasileiras do gênero Tillandsia L. (Bromeliaceae) 
com base em dimensões foliares. Revista SEB Ano 10-2 ind, p. 72-77, 2007. 
 
MOSTI STEFANO, ALESSIO PAPINI & LUIGI BRIGHIGNA. A new quantitative 
classification of ecological types in the bromeliad genus Tillandsia 
(Bromeliaceae) based on trichomes Dipartimento di Biologia Vegetale, Università 
degli Studi di Firenze, via La Pira, 4 – 50121 Firenze, Itália.  
 
NADKARNI, N.M.  Diversity of species and interaction in the upper tree canopy 
of forest ecosystems. Amer. Zool., v. 34, p.70-78, 1994. 
 
NOGUEIRA, C. A. Avaliação da poluição atmosférica por metais na região 
metropolitana de São Paulo utilizando a bromélia Tillandsia usneoides L. como 
biomonitor. São Paulo. Tese (Doutorado em Ciências na Área de Tecnologia 
Nuclear Aplicações). Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Universidade 
de São Paulo. 2006. 
 
PADILLA, VICTORIA. Bromeliads – A descriptive listing of the various genera 
and the species most often found in cultivation. New York, USA, 1973. 
 
PIGNATA, M.L.; GUDINO, L.G.; WANNAZ, E.D.; PLA, R.R.; GONZALES, C.M.; 
CARRERAS H.A.; ORELLANA, L. Atmospheric quality and distribution of heavy 
metals in Argentina employing Tillandsia capillaris as a biomonitor. Environmental 
Pollution, v. 120, p. 59-68, 2002. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. Áreas Verdes. 2011. Disponível em 
<http://www.curitiba.pr.gov.br/publico/secretaria.aspx?idf=396&servico=26> Acesso 
em: 10 junho 2011. 
 
PUENTE, M.E.; BASHAN, Y. The desert epiphyte Tillandsia recurvata harbous in 
nitrogen-fixing bacterium Pseudomonas stutzeri. Can. J. Bot., v. 72, p. 406-408, 
1994. 
 
REITZ, R. Bromeliáceas e a Malária-bromélia endêmica. Flora Ilustrada 
Catarinense. Publ. Herbário Barbosa Rodrigues, Itajaí. 1983.  
 
RODRIGUEZ, J. H.; WELLER, S. B.; WANNAZ, E. D.; KLUMPP, A.; PIGNATA, M. L.  
2011. Air quality biomonitoring in agricultural areas nearby to urban and industrial 



                                                                                                                                     
                                                                                                                                     91 
 

 
 

emission sources in Córdoba province, Argentina, employing the bioindicator 
Tillandsia capillaris. Ecological Indicators, 11, 1673-1680. 
 
RODRIGUEZ, J. H.; PIGNATA, M. L.; FANGMEIER, A.; KLUMPP, A. 2010. 
Accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons and trace elements in the 
bioindicator plants Tillandsia capillaris and Lolium multiflorum exposed at PM10 
monitoring stations in Stuttgart (Germany). Chemosphere, 80, 208-215. 
 
SANTOS, A. R. dos; VAREJÃO, A. S.; SILVA, K. G. da. Modelagem do impacto da 
ampliação da Avenida Fernando Ferrari (Vitória-ES) na qualidade do ar em sua 
redondeza. Soc. & Nat. Uberlandia, ano 23, n. 2, p. 249-262, maio/ago. 2011. 
 
SEANGKIATIYUTH, K.; SURAPIPITH, V.; TANTRAKARNAPA, K. LOTHONGKUM, 
A. W. Application of the AERMOD modeling system for environmental impact 
assessment of NO2 emissions from a cement complex. Journal of Environmental 
Sciences. Beijing, v. 23, p. 931-940, 2011. 
 
SEGECIN, Simone; SCATENA, Vera L. Anatomia foliar de Tillandsia L. 
(Bromeliaceae) dos Campos Gerais, Paraná, Brasil. Revista Brasileira de 
Botânica. V.28, n3, P.635-649, jul-set.2005. 
 
SUDGEN, A.M.  Aspects of the ecology of vascular epiphytes in two Colombian cloud 
forests. II. Habitat preferences of Bromeliaceae in the Serrania de Macuira. 
Selbyana, v. 5, p. 264-273, 1981. 
 
TARTAKOVSKY, D.; BRODAY, D. M.; STERN. E. Evaluation of AERMOD and 
CALPUFF for predicting ambient concentrations of total suspended particulate matter 
(TSP) emissions from a quarry in complex terrain. Environmental Pollution. v. 179, 
p. 138-145, 2013. 
 
TEXAS FOREST SERVICE. 
http://texasforestservice.tamu.edu/main/popup.aspx?id=1264 site consultado em 
20/12/2013. 
 
WALLACE, B. J. 1989. Vascular Epiphytism in Australo-Asia. p. 261-282. In 
Ecosystems of the world. v. 14b: Tropical Rain Forest ecosystems (H.LIETH & M. J. 
A. WERGER, eds.). Amsterdam, 1989.  
 
WANNAZ, E. D.; CARRERAS, H. A.; RODRIGUEZ, J. H.; PIGNATA, M. L. 2012. Use 
of biomonitors for the identification of heavy metals emission sources. Ecological 
Indicators, 20, 163-169. 
 
WENDT, T. 1999. Hibridização e isolamento reprodutivo em Pitcairnia 
(Bromeliaceae). Dissertação de Doutorado. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 141p. 
 
VASCONCELOS, Simone. Analise dos Componentes Principais (PCA). In 
http://www2.ic.uff.br/~aconci/PCA-ACP.pdf. Universidade Federal Fluminense. 2007. 
 

http://texasforestservice.tamu.edu/main/popup.aspx?id=1264
http://www2.ic.uff.br/~aconci/PCA-ACP.pdf


                                                                                                                                     
                                                                                                                                     92 
 

 
 

VIEIRA, C. H. S. D. Estudo da dinâmica da cobertura vegetal de Curitiba/PR 
com o uso de imagens digitais. 165 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Florestal) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 
2006. 
  

ZOTZ, GERHARD; WESTER, STEFAN. Growth and survival of Tillandsia 
flexuosa on electrical cables in Panama. Journal of Tropical Ecology. 26:123–126. 
Cambridge University Press, 2009. 
 
 


