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RESUMO 

 

A poluição troposférica nos centros urbanos e regiões próximas deve ser 
monitorada, já que pode causar inúmeros problemas aos seres humanos e aos 
demais seres vivos. Por isso é necessário o uso de estações monitoras dos níveis 
de poluentes expelidos no ar juntamente com outros métodos auxiliares, por 
exemplo, o biomonitoramento com plantas, que permite constatar os efeitos desses 
poluentes sobre organismos vegetais. O biomonitoramento se mostra útil para 
fundamentar uma possível tomada de decisão com relação à proteção do meio 
ambiente e à saúde. Diante do exposto, a presente pesquisa foi desenvolvida com o 
objetivo de avaliar o potencial bioindicador de Microgramma squamulosa (Kaulf.) de 
la Sota. Para tanto, realizou-se a comparação de alterações das características 
biológicas (abundância da espécie, morfometria foliar, mensuração de áreas de 
injúria e quantificação de mutações por meio do ensaio cometa) e determinação de 
metais pesados entre diferentes pontos do município de Curitiba, PR, Brasil, com 
características diferenciadas em relação à emissão de poluentes - região central, 
suburbana, industrial e rural. Amostras de folhas estéreis de M. squamulosa foram 
coletadas nesses quatro pontos. Os resultados revelaram maiores danos 
genotóxicos, menor área foliar e menor índice de esclerofilia no ponto localizado em 
área industrial, ao passo que as menores médias e/ou ausência de danos ao DNA 
foram observadas no ponto localizado em área rural. A abundância de M. 
squamulosa sobre os forófitos foi maior na região central, demonstrando sua 
tolerância a emissões automotivas, e menor abundância nas regiões industrial e 
rural. As análises morfométricas demonstraram maior compactação da epiderme na 
face adaxial (superior) e da lâmina foliar no ponto central, maior densidade 
estomática na região industrial e maior espessura dos tecidos vegetais no ponto 
rural, que pode estar relacionado à melhor qualidade do ar. A análise de metais 
revelou aumento nas concentrações no ponto industrial (Zn, Ni) e central (Cu, Pb), 
havendo somente maior concentração de Mn no ponto rural devido a atividades de 
agricultura. A planta estudada tem potencial para a bioindicação de poluentes 
atmosféricos, sendo tolerante a emissões automotivas e pouco tolerante a emissões 
industriais. 
 

Palavras chave: Biomonitoramento passivo, Poluição atmosférica, Qualidade do ar, 
Biomonitoramento, Bioindicação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The urban tropospheric pollution must be monitored, since it may harm human 
beings and all the living beings. That’s why it is necessary the use of pollution 
monitoring stations with others complementary methods, such the biomonitoring with 
plants, which allows the detection of these effects on vegetal beings. The 
biomonitoring is useful to support a decision related to environmental and health 
protection. On the above, the aim of this research was to evaluate the bioindicator 
potential from Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota. For this, were made a 
comparison of the biological alterations (specie abundance, leaf morphometrics, 
visible symptoms measuraments and mutations by comet assay) and heavy metal 
determination between different sampling sites from Curitiba, PR, Brazil, with 
different pollutant emissions characteristics – Central region, Suburban, Industrial 
and rural. Sterile leaf samples from M. squamulosa were collected at these four 
points. The results revealed higher genotoxic damages, smaller leaf areas and 
sclerophylly index at industrial point, whereas the lowest means or absence of DNA 
damage were observed at rural point. The M. squamulosa abundance were higher at 
central region, showing a high automotive emissions tolerance, and the lowest 
abundance were observed at industrial and rural sites. The morphometric analysis 
shown higher compression from adaxial epidermis and leaf blade at central point, 
higher stomatal density at industrial point and higher thickness from tissues at rural 
site, which may be related to a better air quality. The heavy metal analysis revealed 
higher concentrations at industrial (Zn, Ni) and central (Cu, Pb) sites, and the rural 
place showed only a high concentration of Mn from agricultural activities. The studied 
plant do have bioindication potential, being automotive emissions tolerant and less 
tolerant to industrial emissions. 

KeyWords: Passive Biomonitoring, Atmospheric pollution, air quality, biomonitoring, 
Bioindication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A poluição aérea na superfície terrestre é um fenômeno natural, ocorre por 

meio da decomposição de organismos, das atividades vulcânicas, de incêndios 

florestais, terrenos pantanosos, além de outras fontes naturais. Entretanto, os 

poluentes provenientes das atividades antrópicas aumentam as concentrações 

normalmente encontradas na natureza, o que gera um desequilíbrio significativo à 

biosfera. Por exemplo, na flora são observadas alterações morfológicas inclusive em 

seus caracteres anatômicos internos (ALVES; TRESMONDI; LONGUI, 2008; 

CARVALHEIRO et al., 2013; GODOI et al., 2010; ROCHA et al., 2014), além de 

afetarem também a fauna e a própria saúde do ser humano (KAMPA; CASTANAS, 

2008).  

 Desde o início do século XVIII diferentes poluentes ocorrem em 

concentrações variáveis, sendo expelidos principalmente de indústrias, plantas de 

geração de energia, usinas de incineração de lixo, calefação residencial e, 

principalmente, tráfego automotivo (GUIMARAES et al., 2000; KLUMPP et al., 2001; 

MARTINS; FERREIRA, 2010). 

Com o aumento das fontes de poluição, agrava-se a quantidade de 

compostos tóxicos presentes no ar dos centros urbanos (MARTINS; FERREIRA, 

2010), o que gera implicações à saúde da população, especialmente em crianças, 

idosos e aos portadores de doenças respiratórias (IBGE, 2010; KAMPA; 

CASTANAS, 2008; WHO, 2011). Estima-se que a poluição do ar seja a causa de, 

aproximadamente, sete milhões de mortes prematuras no mundo por ano (WHO, 

2014). Ainda, de acordo com Kampa e Castanas (2008), os poluentes atmosféricos 

podem causar danos em vários órgãos e sistemas do corpo humano, dependendo 

do tipo de poluente, sua concentração, tempo de exposição, coexistência com outros 

poluentes e da susceptibilidade individual. 

Por isso, surgiu a necessidade do monitoramento dos níveis de poluentes nos 

grandes ambientes urbanos a fim de assegurar a qualidade do ar, sendo criadas 

para esse fim, as estações de monitoramento posicionadas de forma estratégica nas 

cidades que mensuram as taxas de alguns poluentes no ar e também aspectos 

meteorológicos de uma região, como temperatura, umidade relativa, radiação global, 

pressão, velocidade e direção do vento (IAP, 2013).  



13 
 

Para que essas aferições ocorram de maneira segura, utilizam-se estimativas 

de emissões, modelos matemáticos e métodos físico-químicos, o que permite a 

verificação de valores limites estipulados pelos órgãos nacionais de proteção ao 

meio ambiente (KLUMPP et al., 2001). Na cidade de Curitiba, PR, as estações estão 

distribuídas de modo que forneçam dados dentro das zonas e aglomerações, nas 

quais é provável que a população esteja direta ou indiretamente exposta aos níveis 

mais elevados de poluentes. Além disso, fornecem dados sobre locais 

representativos de exposição da população em geral (IAP, 2013). 

A utilização dessas técnicas para quantificação dos poluentes aéreos em 

meio urbano é essencial para asseguram que as normas ou valores limites de 

concentração de gases tóxicos liberados sejam respeitados (KLUMPP et al., 2001). 

Os resultados, porém, não permitem conclusões imediatas acerca dos impactos da 

poluição sobre seres vivos, fazendo-se necessária a implementação de espécies 

biomonitoras, que respondem às mudanças do ambiente de forma observável e 

mensurável (ALVES et al., 2001; ARNDT, FLORES; WEINSTEIN, 1995; 

CARVALHEIRO et al., 2013; ROCHA et al., 2014). 

Por meio da organização estrutural, por exemplo, pode-se identificar plantas 

tolerantes e sensíveis aos poluentes urbanos, uma vez que a qualidade ambiental é 

um fator que pode influenciar a morfologia e anatomia de um vegetal (ALVES et al., 

2001; ALVES, TRESMONDI; LONGUI, 2008; BALASOORIYA et al., 2009; BASILE et 

al., 2013; CARVALHEIRO et al., 2013; GODOI et al., 2010; KARDEL et al., 2010; 

PEDROSO; ALVES, 2008; ROCHA et al., 2014). 

 Dessa maneira, o biomonitoramento vem sendo utilizado para demonstrar, de 

forma empírico-analítica, a consequência do aumento da poluição do ar sobre os 

seres vivos. Apesar dos efeitos observados em plantas não poderem ser 

extrapolados para populações humanas, os resultados desses experimentos servem 

de alerta, considerando a grande sensibilidade de tais organismos, mesmo em 

situações de baixos níveis de contaminação do ar (ALVES et al., 2001; CARNEIRO, 

2004; GUIMARAES et al., 2000). Guimarães et al. (2000) admitem que se um 

poluente não causa dano visível para a maioria das espécies vegetais sensíveis, 

este também não afetará as demais espécies, incluindo-se os seres humanos. 

Logo, selecionou-se Microgramma squamulosa para a realização da presente 

pesquisa porque indivíduos dessa espécie encontram-se amplamente distribuídos 

sobre as árvores que compõem a arborização de Curitiba e Região, sendo, desse 
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modo, fácil a sua amostragem; além disso, essa espécie é nativa do Brasil e 

importante para o programa Biocidade1 (BIOCIDADE, 2011). Esses aspectos são 

importantes na seleção de espécies biomonitoras, que podem revelar o verdadeiro 

impacto dos poluentes, pois os indivíduos são tratados como amostras passivas; 

não sendo necessária a implementação de experimentos antes da aferição dos 

resultados, fato que minimiza os custos de uma pesquisa (GÓRECKI; NAMIESNIK, 

2002).  

Ainda, há que se acrescentar a estabilidade da população de M. squamulosa 

(MARANHO, 2013), que permite correlacionar o grau de poluição atmosférica com o 

nível de poluentes no organismo vegetal (LANGSTON et al., 1995; ROCHA, 2010; 

ROCHA et al., 2014). Pesquisas com criptógamas, grupo a que pertence M. 

squamulosa, demonstram que as mesmas conduzem resultados satisfatórios 

quando utilizadas como ferramentas para análise dos efeitos da poluição urbana 

(BASILE et al., 2008; KONO; TOMIYASU, 2009; MENDIL et al., 2009; ROCHA et al., 

2014; SCHRÖDER; PESCH, 2004; UGUR et al., 2003;). 

Em Curitiba não existem programas de biomonitoramento da qualidade do ar 

implementados, isso demonstra que é necessário o estudo das espécies vegetais 

nativas a fim de estabelecer plantas biomonitoras que mostrem o resultado efetivo 

das alterações antrópicas sobre elas, o que pode servir de fundamento para a 

aplicação de medidas preventivas/corretivas em relação à proteção ambiental e 

saúde humana, e até mesmo a implementação de um projeto biomonitor na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
O Programa Biocidade, lançado pela Prefeitura Municipal de Curitiba em 2007, refina conceitos de gestão ambiental, contém 

projetos que abordam um grande conjunto de questões urbanas e apresentam várias soluções inovadoras. Uma delas é o 
Projeto Plantas Nativas Ornamentais, o qual resgata a biodiversidade urbana pelo uso da flora nativa regional (BIOCIDADE, 
2011). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar o potencial de Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota para o 

biomonitoramento passivo da poluição atmosférica de Curitiba, PR, Brasil. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar a abundância de M. squamulosa sobre árvores de diferentes pontos 

de Curitiba com características diferenciadas em relação à emissão de 

poluentes. 

 Avaliar a presença de sintomas visíveis sobre plantas de Microgramma 

squamulosa coletadas em diferentes pontos da cidade de Curitiba; 

 Avaliar a organização estrutural de folhas de M. squamulosa expostas em 

diferentes pontos da cidade de Curitiba; 

 Avaliar os efeitos genotóxicos em plantas coletadas em diferentes pontos da 

cidade de Curitiba. 

 Avaliar a concentração de metais pesados sobre as folhas de Microgramma 

squamulosa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

 

O nível da poluição é aferido a partir da quantidade de poluentes presentes no 

ar. É considerado poluente qualquer substância adicionada à atmosfera em 

concentrações suficientemente altas para causar efeitos mensuráveis nos seres 

vivos (FREEDMAN, 1995), que possa ser nociva à saúde, danosa à flora e fauna, ou 

que possa se tornar inconveniente ao bem estar de uma comunidade (IAP, 2013). 

Entre os poluentes mais importantes nessa problemática se encontram NO2 e 

SO2, O3, CO, PM10 e PTS (ALVES et al., 2001; CARVALHEIRO et al., 2013; 

GUIMARAES et al., 2000; IBGE, 2010), além dos poluentes orgânicos persistentes, 

incluindo as dioxinas, furanos, bifenilspoliclorados (PCBs) e hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (PAHs) (KAMPA; CASTANAS, 2008). O NO2 e o SO2 são 

gases causadores da chuva ácida, resultantes da queima de combustíveis fósseis 

(FREEDMAN, 1995; MARTINS; FERREIRA, 2010). Já a dissociação do NOx pela 

água pode gerar eutrofização de corpos d’água (FREEDMAN, 1995). O ozônio é um 

poluente de difícil controle, sendo gerado na baixa atmosfera por reações 

fotoquímicas entre óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, ambos 

oriundos da queima de combustíveis fósseis (MARTINS; FERREIRA, 2010; WHO, 

2011). O aumento da frota de veículos automotores nas grandes cidades brasileiras 

dificulta o controle das concentrações do O3 (IBGE, 2010). Já o monóxido de 

carbono, PM10 e PTS são resultantes da queima incompleta de combustíveis em 

veículos e fontes estacionárias (IAP, 2013). 

Adicionalmente, as dioxinas, furanos e bifenilspoliclorados (PCBs) são 

formados durante a combustão incompleta e sempre que materiais constituídos por 

cloro são queimados; já os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) se 

originam da combustão veicular, incineração de resíduos e aquecimento doméstico 

(KAMPA; CASTANAS, 2008). 

Todos esses poluentes podem causar efeitos adversos aos sistemas 

biológicos, o que altera a homeostase do organismo e gera danos à saúde (KAMPA; 

CASTANAS, 2008). 
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2.2 EFEITOS À SAÚDE HUMANA 

 

 Com os sistemas biológicos expostos a maiores concentrações de poluentes 

diariamente, tende-se a um desequilíbrio dinâmico gradativo no organismo, o que 

pode culminar em estágios críticos de doença. 

 Nesse sentido, os poluentes dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre 

podem causar irritação, aumento na produção de muco, desconforto na respiração, 

agravamento de problemas cardiovasculares (IAP, 2013; WHO, 2011) e respiratórios 

como bronquite em crianças asmáticas (WHO, 2011). Os efeitos da exposição dos 

seres humanos ao CO estão associados à diminuição da capacidade de transporte 

de oxigênio na combinação com hemoglobina do sangue. Uma vez que a afinidade 

da hemoglobina com CO é 210 vezes maior que com o oxigênio, a 

carboxihemoglobina formada no sangue pode trazer graves consequências como 

confusão mental, prejuízo dos reflexos, inconsciência, parada das funções cerebrais 

e, em casos extremos, morte aos seres humanos (IAP, 2013; KAMPA; CASTANAS, 

2008).  

O material particulado, especialmente aquele mais fino (PM10 – diâmetro das 

partículas menor que 10 µm), provoca e agrava doenças respiratórias, além de servir 

como agente transportador de gases tóxicos, adsorvidos à superfície das partículas, 

para o pulmão e, consequentemente, para a corrente sanguínea (IBGE, 2010; 

KAMPA; CASTANAS, 2008). Pode aumentar os níveis de mediadores inflamatórios 

(IL-8 e TNF-α) e espécies reativas de oxigênio sobre as células alveolares humanas 

desencadeando inflamação pulmonar (LU et al., 2014). Já as partículas mais 

grossas ficam retidas no nariz e na garganta, provocando incômodo e irritação (IAP, 

2013). 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2011), a mortalidade em 

cidades com altos níveis de poluição excede a observada em cidades relativamente 

mais limpas em 15-20%. Além disso, a poluição aérea foi responsável, em 2012, por 

6,7% do total de mortes no mundo, também, estima-se que ela seja a causa de 16% 

das mortes por câncer de pulmão, 11% das mortes por doença de obstrução crônica 

pulmonar e 13% das mortes por infecção respiratória (WHO, 2014). 

O ozônio é o poluente que merece maior atenção e preocupação, podendo 

causar problemas respiratórios, desencadeamento de asma, redução da função 

pulmonar e doenças pulmonares (WHO, 2011). As dioxinas podem causar 
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neuropatias, com sintomas como distúrbio de memória, irritação, fadiga, mãos 

trêmulas, visão turva e fala arrastada, além de poderem induzir câncer 

gastrointestinal e de fígado. Já os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) 

podem gerar efeitos carcinogênicos e/ou mutagênicos em populações (DE NICOLA 

et al., 2011; PRAJAPATI; TRIPATHI, 2008). 

Para que a presença desses poluentes no ambiente seja constatada de forma 

rápida e fácil podem ser utilizadas plantas bioindicadoras, as quais reagem à 

poluição como fator de estresse e geram uma resposta. Assim, é necessário o 

conhecimento dos principais efeitos dos poluentes troposféricos sobre as plantas, 

para que possam ser mensurados e avaliados posteriormente. 

 

2.3 EFEITOS DOS POLUENTES NAS PLANTAS 

 

 A extensão em que as funções vitais da planta são afetadas pelos poluentes, 

e se há danos visíveis, depende de muitos fatores, tanto abióticos como bióticos, 

como as espécies, a forma de crescimento, a idade, a fase de atividade da planta, o 

vigor geral do vegetal, as condições climáticas e edáficas, as propriedades químicas, 

a concentração, o momento e a duração do poluente (LARCHER, 2000). 

 Os poluentes atmosféricos podem causar injúrias foliares, dano estomático, 

senescência prematura, redução da atividade fotossintética, distúrbios na 

permeabilidade de membrana e reduzir o crescimento e a produtividade em plantas 

sensíveis (TIWARI et al., 2006). 

 Geralmente, há o surgimento de sintomas visíveis decorrentes das variações 

atmosféricas em órgãos vegetativos das plantas. Porém, nem sempre isso acontece, 

devido a diversos fatores intrínsecos e ambientais (LARCHER, 2000), os quais 

atuam em sinergismo impedindo a observação dos danos (BERMUDEZ; 

RODRIGUEZ; PIGNATA, 2009; LARCHER, 2000; MORAES et al., 2000;). 

 Injúrias agudas, decorrentes da exposição de uma determinada planta a 

dosagens elevadas de um poluente, podem ser observadas nas proximidades de 

fontes de emissão não controladas. Emissões industriais contendo fluoretos gasosos 

– um dos poluentes mais fitotóxicos no ar – chegam a provocar a morte generalizada 

da parte aérea de plantas sensíveis horas após a exposição (LARCHER, 2000). 
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O SO2 é o gás mais tóxico às plantas, o qual pode ter acesso às células do 

vegetal principalmente pelos estômatos e raízes (FREEDMAN, 1995). Um estudo 

sobre os efeitos agudos de SO2 em espécies arbóreas da Mata Atlântica, por meio 

de fumigação de mudas em laboratório, indicou clorose internerval, manchas 

necrosadas e abscisão foliar em Cecropia hololeuca e Tibouchina pulchra 

(POMPEIA, 1997). O dióxido de enxofre também pode, sob baixas concentrações – 

45 µg m-³, induzir a perda de turgescência nas células que estão em contato com as 

células-guarda e, dessa forma, causar a abertura estomática (LARCHER, 2000). O 

mesmo gás pode induzir a redução da área foliar (JAHAN; IQBAL, 1992). 

 A fitotoxicidade dos gases nitrogenados, em geral, é bem inferior a dos 

fluoretos e do SO2 (POMPEIA, 1997). Quando os gases NOx são absorvidos pelos 

estômatos geram ácido nítrico ou nitroso, que são dissociados em nitrato e nitrito, o 

que resulta na acidificação das câmaras subestomáticas e parênquimas foliares 

(FREEDMAN, 1995). Isso gera uma fitotoxicidade moderada e desregula o balanço 

de pH inerente à folha. Entretanto, a absorção de fluoretos pelos estômatos pode 

causar efeitos mais críticos ao vegetal, como: necroses características nas margens 

e no ápice das folhas e abscisão foliar podendo levar à morte da planta (POMPEIA, 

1997). 

Com relação ao material particulado, seu efeito osmótico produz a 

desidratação, plasmólise, necroses foliares, desde as pontuais até as generalizadas 

(POMPEIA, 1997), além de causar a redução do conteúdo de clorofila (JOSHI; 

SWAMI, 2009; TIWARI et al., 2006). Adicionalmente, a poluição aérea reduz a 

produtividade líquida (fotossíntese líquida máxima) e também força a ramificação 

precoce de espécies arbóreas, resultado da diminuição da dominância apical 

atribuída ao estresse provocado pela poluição sobre folhas e brotos (POMPEIA, 

1997). 

O O3 também entra na planta pelos estômatos e por ser muito reativo é 

rapidamente decomposto, formando o oxigênio molecular e os peróxidos, que 

afetam a membrana plasmática e as demais biomembranas (LARCHER, 2000). Em 

consequência a exposição ao ozônio, as folhas evidenciam pontoações 

avermelhadas em sua superfície adaxial (PINA et al., 2007). 

O efeito dos poluentes sobre as plantas inclui também a depleção de lipídios 

celulares e a peroxidação de ácidos graxos poli-insaturados (TIWARI et al., 2006). 
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O dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e materiais particulados podem 

causar redução na concentração de pigmentos fotossintéticos, clorofila e 

carotenoides, que podem afetar negativamente a produtividade da planta (JOSHI; 

SWAMI, 2009; SEYYEDNEJAD; NIKNEJAD; KOOCHAK, 2011). 

Reduções na área foliar e no número de folhas podem acontecer devido ao 

decréscimo da taxa de produção de folhas e a senescência aumentada 

(SEYYEDNEJAD; NIKNEJAD; KOOCHAK, 2011). Vários trabalhos evidenciam a 

redução da área foliar quando a planta se encontra em regiões de alta carga de 

poluentes, como Alves, Tresmondi e Longui (2008); Carvalheiro et al. (2013); 

Laffray, Rose e Garrec (2010); e Rocha et al. (2013; 2014). 

Um dos impactos mais comuns da poluição troposférica é o desaparecimento 

gradual da clorofila e concomitante amarelamento das folhas, o que está associado 

a consequente redução da capacidade fotossintética (JOSHI; SWAMI, 2007). 

A partir dos efeitos dos poluentes sobre as plantas podem ser estabelecidas 

avaliações de qualidade do ar utilizando plantas biomonitoras sensíveis, evento 

denominado biomonitoramento. 

 

2.4 BIOMONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 

 

O biomonitoramento é um tipo de avaliação da qualidade ambiental de uma 

determinada área, em que são utilizados organismos ou uma comunidade de 

organismos vivos sensíveis à poluição como fator de estresse, os quais respondem 

alterando suas funções/processos vitais ou acumulando toxinas (LARCHER, 2000; 

SILVA, 2009) de uma forma previsível e quantificável (ARNDT; SCHWEIZER, 1991). 

Nesse sentido, vários critérios foram criados para classificar as plantas 

bioindicadoras como a presença ou ausência de sintomas visíveis, alterações 

fisiológicas, anatômicas e populacionais. De Temmerman et al. (2004), por exemplo, 

classificaram as plantas bioindicadoras em quatro grupos: 

1. Bioindicadoras: plantas que apresentam sintomas visíveis como necrose, clorose 

e distúrbios fisiológicos tais como redução no crescimento, redução no número e 

diâmetro das flores. 
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2. Biosensoras: plantas que reagem aos efeitos dos poluentes aéreos com efeitos 

não-visíveis, apresentando alterações moleculares, celulares, fisiológicas e 

bioquímicas. 

3. Bioacumuladoras: plantas que também não apresentam sintomas visíveis, e são 

menos sensíveis aos poluentes aéreos, porém acumulam partículas de poeira e 

gases dentro dos seus tecidos. 

4. Biointegradoras: aquelas que indicam o impacto da poluição por intermédio do 

aparecimento, desaparecimento ou mudança na densidade da população ou até de 

comunidades. 

 

 Markert et al. (1997), entretanto, classificaram as plantas bioindicadoras e 

biomonitoras a partir da diferença de informação que elas proporcionam, qualitativa 

versus quantitativa. 

 Apesar da diferença na classificação das plantas bioindicadoras, o que se 

observa, principalmente, é a necessidade de uma planta retratar de alguma maneira 

o estresse advindo da poluição, de modo a indicar ao observador um possível 

desequilíbrio ambiental. Dessa maneira, várias fanerógamas2 e criptógamas3 têm 

sido utilizadas em ensaios de biomonitoramento da poluição atmosférica, tanto 

utilizando-se plantas sempre verdes quanto plantas decíduas (Quadros 1-8). 

Eugenia uniflora (Myrtaceae), em estudo realizado por Alves, Tresmondi e 

Longui (2008), no qual caracteres anatômicos quantitativos de áreas rurais (Jarinu - 

SP) e urbanas (São Paulo - SP) foram mensurados e comparados, mostrou 

variações decorrentes, pelo menos em parte, da poluição aérea. Semelhantemente, 

utilizando-se caracteres anatômicos, Godoi et al. (2010) desenvolveram um estudo 

sobre as concentrações de BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno) em 

áreas públicas de Curitiba, Paraná, e seus impactos sobre Tillandsia stricta – 

Bromeliaceae, por meio do biomonitoramento passivo. Esses autores constataram 

que quanto maior a concentração desses poluentes no ar, menores são os teores de 

clorofila e espessura do parênquima clorofiliano, sendo uma espécie útil para avaliar 

efeitos da poluição atmosférica urbana.  

                                                             
2
 Fanerógamas: possuem as estruturas produtoras de gametas bem evidentes (CDCC, 2014). 

3O termo Criptógama (do Grego cripto = Oculto e gamos = união sexuada) é utilizado para designar 
os seres vivos cuja “frutificação” não se distingue a olho nu (CHOW et al., 2007). 
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Ainda, Balasooriya et al. (2009) desenvolveram estudo com Taraxacum 

officinalis na cidade de Gent (Bélgica), focando principalmente a área específica 

foliar (AEF), densidade estomática e superfície do poro estomático como parâmetros 

fáceis de aferir um biomonitoramento de baixo custo e alta resolução espacial. 

Nessa mesma cidade, Kardel et al. (2010) realizaram praticamente o mesmo estudo, 

no entanto, com a planta Plantago lanceolata, reforçando os resultados obtidos por 

Balasooriya et al. (2009), em que a densidade estomática e a área do poro 

estomático foram potencialmente bons parâmetros bioindicadores para a qualidade 

do ambiente urbano. Utilizando-se a anatomia foliar e sintomas visíveis, Carvalheiro, 

Rocha e Maranho (2013) executaram estudo com Tabebuia alba em Curitiba, PR, a 

fim de verificar sua eficiência para o biomonitoramento. Nesse estudo, observou-se 

a redução da área foliar, aumento da densidade estomática, aumento dos sintomas 

necróticos, aumento da espessura da camada subepidérmica e da epiderme em 

ambas as faces em regiões de maior poluição atmosférica. Os autores concluíram 

que T. alba tem potencial para o biomonitoramento, uma vez que vários aspectos 

foram alterados devido à ação dos poluentes troposféricos. 

Outros trabalhos também relacionam poluentes atmosféricos com alterações 

anatômicas e injúrias visíveis sobre as plantas e são abundantes na literatura, por 

exemplo, Reig-Arminana et al. (2004) com Pistacia lentiscus; Manes et al. (2003) 

com Trifolium repens; Nali et al. (2007) com Nicotiana tabacum,Trifolium repens e 

Tilia sp.; Pina et al. (2007) com Psidium guajava; Moraes et al. (2000) com 

Tibouchina pulchra; Laffray, Rose e Garrec (2010) com Molinia caerulea; Alves et al. 

(2001) com Tradescantia; Pedroso e Alves (2008) com Nicotiana tabacum; Kefauver 

et al. (2014) com Pinus uncinata. Os quadros de 1 a 6 resumem esses estudos, 

relacionado a espécie estudada, grupo a que pertence, principais parâmetros 

avaliados e resultados obtidos. 

 

Parâmetro Espécie 
Fanerógama 
/Criptógama 

Resultados Autores 

Sintomas 
Visíveis 

Pinus uncinata 
Raymond ex A. DC. 

Fanerógama 

Manchas de cloróticas 
ocasionadas pelo O3 em 
altitude de 2900 m s.n.m. 

(Espanha); 

Kefauver et al. 
(2014); 

Conocephalum 
conicum (L.) Underw. 

 
Criptógama 

Cd e Pb geraram necrose 
no gametófito de C. 

conicum; 

Basile et al. 
(2013); 

 

Trifolium repens L. Fanerogama 
Maior quantidade de 

injúrias pela exposição ado 
O3 em regiões de reserva 

Manes et al. 
(2003); 

(Continua) 
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natural e local suburbano 
(Roma); 

Tibouchina pulchra 
(Cham.) Cogn. 

 

Fanerógama 
 

Não houve o aparecimento 
de sintomas visíveis sobre 

as folhas; 

Moraes et al. 
(2000); 

Nicotiana tabacum L. 
Trifolium repens L. 

Fanerógama 
Necrose nas folhas de 

tabaco supersensíveis ao 
O3; 

Nali et al. 
(2007); 

Psidium guajava L. Fanerógama 

Pontoações vermelhas 
internervais na superfície 
adaxial de folhas velhas 

induzidas por O3; 

Pina et al. 
(2007); 

Pistacia lentiscus L. Fanerógama 
Pequeno avermelhamento 

internerval induzido por 
O3; 

Reig-Arminana 
et al. (2004); 

Tabebuia alba 
(Cham.) Sandwith 

 
Fanerógama 

Pontoações avermelhadas 
no ponto suburbano 

(noroeste de Curitiba). 
Manchas necróticas no 

ponto central de Curitiba; 

Carvalheiro et al. 
(2013); 

Tillandsia spp.L. Fanerógamas 

T. tricholepsis com danos 
elevados em áreas 

urbanas e de agricultura; 
T. capillaris somente em 

áreas agriculturáveis; 

Bermudez, 
Rodriguez e 

Pignata (2009); 

Quadro 1 – Quadro resumo de estudos que utilizam a análise de sintomas visíveis como forma de 

aferir o potencial bioindicador de organismos vegetais. Fonte: O autor. 

 

Parâmetro Espécie 
Fanerógama/ 
Criptógama 

Resultados Autores 

Área Foliar 

Eugenia uniflora L. Fanerógama 

Menor área foliar no centro 
da cidade de São Paulo 
com tráfego automotivo 

intenso; 

Alves, 
Tresmondi e 

Longui (2008); 

Tabebuia alba 
(Cham.) Sandwith 

 
Fanerógama 

Menor área foliar na região 
central de Curitiba; 

Carvalheiro et 
al. (2013); 

Microgramma 
squamulosa (Kaulf.) 

de la Sota 
Criptógama 

Maior área em folhas 
estéreis; 

Rocha (2013); 

Microgramma 
squamulosa Kaulf.) de 

la Sota 
Criptógama 

Menor área foliar no 
ambiente urbano; 

Rocha et al. 
(2014); 

Quadro 2 – Quadro resumo de estudos que utilizam a área foliar como forma de aferir o potencial 

bioindicador de organismos vegetais. Fonte: O autor. 

 

Parâmetro Espécie 
Fanerógama
/Criptógama 

Resultados Autores 

Área 
Específica 

Foliar 

Taraxacum officinale 
F.H. Wigg. 

Fanerógama 
Média em regiões mais 

urbanizadas foi maior que 
em regiões de pasto; 

Balasooriya et 
al. (2009); 

Tabebuia alba (Cham.) 
Sandwith. 

Fanerógama 
Maior valor na região 
central de Curitiba; 

Carvalheiro et 
al. (2013); 

Plantago lanceolata L. Fanerógama 
Aumentou em direção a 

regiões mais urbanizadas; 
Kardel et al. 

(2010); 

Parâmetro               Espécie       Fanerógama/Criptógama         Resultados                   Autores 

(Continua) 



24 
 

Quadro 3 – Quadro resumo de estudos que utilizam a análise de área específica foliar como forma de 

aferir o potencial bioindicador de organismos vegetais. Fonte: O autor. 

 

Parâmetro Espécie 
Fanerógama
/Criptógama 

Resultados Autores 

Esclerofilia 

Microgramma 
squamulosa Kaulf.) de 

la Sota 
Criptógama 

Índice de esclerofilia maior em 
folhas estéreis; 

Rocha et al. 
(2013); 

Microgramma 
squamulosa Kaulf.) de 

la Sota 
Criptógama 

Menor índice de esclerofilia no 
ambiente urbano; 

Rocha et al. 
(2014); 

Quadro 4 – Quadro resumo de estudos que utilizam a análise de esclerofilia como forma de aferir o 

potencial bioindicador de organismos vegetais. Fonte: O autor. 

 

Parâmetro Espécie 
Fanerógama

/ 
Criptógama 

Resultados Autores 

Densidade 
estomática 

Tradescantia L. Fanerógama 
Maior número de estômatos 

em região urbana poluída (São 
Paulo); 

Alves et al. 
(2001); 

Eugenia uniflora L. Fanerógama 

Mais estômatos nas folhas 
expostas aos poluentes da 

região central de São Paulo, 
SP; 

Alves, 
Tresmondi e 

Longui 
(2008); 

 Taraxacum officinale 
F.H. Wigg. 

Fanerógama 
Em regiões industriais e 

urbanas houve maior 
quantidade de estômatos; 

Balasooriya 
et al. (2009); 

Tabebuia alba (Cham.) 
Sandwith 

Fanerógama 
Maior densidade de estômatos 
na região central de Curitiba; 

Carvalheiro 
et al (2013); 

Plantago lanceolataL. Fanerógama 
Maior quantidade de 

estômatos na região industrial; 
Kardel et al. 

(2010); 

Nicotiana tabacum L. Fanerógama 
Maior densidade estomática 

na espécie tolerante a Ozônio; 
Pedroso e 

Alves (2008); 
 Microgramma 

squamulosa Kaulf.) de 
la Sota 

Criptógama 
Maior densidade estomática 

em folhas estéreis; 
Rocha 
(2013); 

 Microgramma 
squamulosa Kaulf.) de 

la Sota 
Criptógama 

Não significativo 
estatisticamente, porém houve 

maior média em ambiente 
rural; 

Rocha et al. 
(2014); 

Quadro 5 – Quadro resumo de estudos que utilizam a análise de densidade estomática como forma 

de aferir o potencial bioindicador de organismos vegetais. Fonte: O autor. 

 

Parâmetro Espécie 
Fanerógama/ 
Criptógama 

Resultados Autores 

Organização 
estrutural 

Tradescantia L. Fanerógama 

Lâmina foliar apresentou-se 
mais compacta em área 

central de maior carga de 
poluentes; 

Alves et al. 
(2001); 

Eugenia uniflora L. Fanerógama 

Maior espessura do mesofilo 
na área rural; parênquimas 
paliçádico e lacunoso mais 
compactos na área urbana; 

Alves, 
Tresmondi e 

Longui 
(2008); 

Tabebuia alba Fanerógama Maior espessura do Carvalheiro 

(Continua) 
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(Cham.) Sandwith parênquima paliçádico na 
região central; epiderme 
adaxial mais fina na área 

industrial; camada 
subepidérmica mais espessa 

no centro de Curitiba; 
parênquima lacunoso mais 
espesso no ponto industrial; 

epiderme abaxial mais 
espessa no centro; 

et al. (2013); 

Tillandsia stricta Sol. 
ex Sims 

Fanerógama 

Parênquima clorofiliano 
apresentou menor espessura 
em região central de trânsito 

intenso e vegetação 
esparsamente densa; 

Godoi et al. 
(2010); 

Nicotiana tabacum L. Fanerógama 

Maior espessura dos 
parenquimas paliçádico e 

lacunoso e lamina foliar na 
espécie sensível ao O3; 

Pedroso e 
Alves (2008); 

Pistacia lentiscus L. Fanerógama 

Efeitos do O3: cloroplastos do 
parênquima paliçádico foram 

degradados; tonoplasto 
desintegrado; Paredes 
celulares mais grossas; 
estômatos inoperantes; 

aumento do tecido lignificado; 
células do sistema secretor 
parcialmente degeneradas; 

Reig-
Arminana et 
al. (2004); 

Microgramma 
squamulosa Kaulf.) de 

la Sota 
Criptógama 

Maior espessura da lâmina 
foliar, da epiderme na face 

adaxial e hipoderme em folhas 
estéreis; 

Rocha et al. 
(2013); 

 

 Microgramma 
squamulosa Kaulf.) de 

la Sota 
Criptógama 

Epiderme na face adaxial mais 
espessa no ambiente rural; 

parênquima mais espesso na 
área rural; maior espessura da 
lâmina foliar e nervura central 

no ambiente rural; 

Rocha et al. 
(2014); 

Quadro 6 – Quadro resumo de estudos que utilizam a organização estrutural do mesofilo foliar como 

forma de aferir o potencial bioindicador de organismos vegetais. Fonte: O autor. 

 

Além de observações dos caracteres anatômicos foliares, também é utilizada 

a quantificação de metais pesados e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) 

na avaliação de possíveis espécies biomonitoras. Al-Khashman, Al-Muhtaseb e 

Ibrahim (2011) avaliaram a possibilidade de Phoenix dactylifera servir como 

biomonitora para metais pesados na cidade de Ma’an (Jordânia). O resultado foi 

positivo, uma vez que as folhas dessa espécie acumularam muitos metais pesados 

em lugares onde o tráfego automotivo é intenso. 

Sun et al. (2010) realizaram estudo em Guangdong (China) a fim de investigar 

o nível de contaminação ambiental nas áreas industriais, comparando as 

concentrações de metais pesados e PAHs presentes nas folhas de Pinus 

Parâmetro               Espécie       Fanerógama/Criptógama         Resultados                   Autores 
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massoniana com áreas remotas, relacionando-as com outras possíveis fontes de 

emissão. Foi verificado que as acículas têm grande potencial para indicar locais 

fontes de poluição, uma vez que, nos locais industriais, hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos de 4 anéis foram mais encontrados nas folhas da espécie em questão. 

Ukpebor et al. (2010) avaliaram o potencial biomonitor e a efetividade 

bioacumuladora de metais traços (Cd, Pb, Zn e Cu) de Delonix regia e Casuarina 

equisetifolia, duas espécies comuns e bem distribuídas na cidade de Benin (Nigéria), 

a partir de amostras de folhas e cascas. Concluiu-se que cascas absorvem mais 

metais do que folhas, enquanto que D. regia foi considerada melhor bioacumuladora 

do que C. equisetifolia. 

Vários outros trabalhos relacionam a qualidade do ar com a taxa de metais 

nos tecidos foliares, por exemplo, Bermudez, Rodriguez e Pignata (2009) com 

Tillandsia spp.; Calzoni et al. (2007) com Rosa rugosa; Divan Júnior et al. (2009) 

com Baccharis dracunculifolia, Elephantopus mollis, Eryngium horridum, Paspalum 

notatum e Piptochaetium montevidense; Madejon, Maranon e Murillo (2006) com 

Quercus sp. e Olea sp.; Bonanno (2011) com Phragmites australis; Sutton, Cohen e 

Vives (2014) com Tillandsia usneoides; Bonanno (2013) com Typha domingensis, 

Phragmites australis e Arundo donax; Olowoyo et al. (2010) com Jacaranda 

mimosifolia; Polenchonska et al. (2013) com Polygonum aviculare; Goix et al. (2013) 

com Tillandsia capillaris. O quadro 7 resume esses estudos, relacionado a espécie 

estudada, grupo a que pertence e resultados obtidos. 

Parâmetro Espécie 
Fanerógama
/Criptógama 

Resultados Autores 

Metais 
Pesados 

 

Hypnum cupressiforme 
Hedw. 

Pseudevernia furfuracea(L.) 
Zopf 

Criptógama 

Musgos epífitos 
acumulam mais Hg; 

musgos que vivem sobre 
rochas acumulam mais 

Cd e Zn; 

Adamo et 
al. (2008); 

Phoenix dactylifera L. Fanerógama 

Amostras de áreas 
industriais com maiores 
concentrações de todos 
os metais. Cu, Ni e Pb 
foram encontrados em 
maior concentração ao 

lado das rodovias; 

Al-
Khashman, 

Al-
Muhtaseb 
e Ibrahim 
(2011); 

Sphagnum girgensohnii 
Russow 

Criptógama 

Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb 
absorvidos na região 
urbana de Belgrado 

(Sérvia); 

Anicic et al. 
(2009); 

 

Scorpiurium circinatum 
(Brid.) M. Fleisch. & Loeske; 
 Pseudevernia furfuracea(L.) 

Zopf 

Criptógamas 

S. circinatumcom maior 
acumulação de metais do 
que P. furfuracea(Italia); 

Houve acumulação 

Basile et 
al. (2008); 

 

(Continua) 
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severa de Pb e Cu devido 
ao tráfego automotivo; 

Conocephalum conicum (L.) 
Underw. 

 
Criptógama 

Cd e Pb foram bastante 
nocivos aos musgos; 

Basile et 
al. (2013); 

 

Tillandsia spp. L. Fanerógama 

T. capillaris demonstrou 
grande acumulação de Fe 
e Zn na região central de 

Córdoba (ARG); 
Acumulou Mn em regiões 

de agricultura e 
industrial;T. recurvata e T. 

tricholepis acumularam 
mais Fe em áreas 

industriais; 

Bermudez, 
Rodriguez 
e Pignata 
(2009); 

 

Parmelia sulcata Taylor Criptógama 
Acumulação de Sb, Th, 
As, Hg, Cd, Co em área 
de mineração em Gana; 

Boampons
em et al. 
(2010); 

 

Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud. 

Fanerógama 

Grande quantidade de 
Paládio (Pd) e Ródio (Rh) 
nas folhas de P. australis 
em região urbanizada e 
de agricultura na Sicília 

(Itália); 

Bonanno 
(2011); 

 

Typha domingensis Pers. 
 Phragmites australis (Cav.) 

Trin. ex Steud 
Arundo donax L 

Fanerógama 

T. domingensis e P. 
australis podem ser 

usadas para 
fitoestabilização de Hg e 

As; 

Bonanno 
(2013); 

 

Rosa rugosa Thunb. Fanerógama 

Mais deposição de metais 
(Pb, Cr, Ni) na área 
urbana com tráfego 

intenso; 

Calzoni et 
al. (2007); 

 

Baccharis dracunculifolia DC. 
Elephantopus mollis Kunth 
Eryngium horridum Malme 
Paspalum notatum Flüggé 

Piptochaetium montevidense 
(Spreng.) Parodi 

Fanerógama 
E. mollis apresentou o 

maior potencial de 
acumulação de Cd; 

Divan 
Junior et 

al. (2009); 
 

Scleropodium purum (Hedw.) 
Limpr. 

Hypnum cupressiforme 
Hedw. 

Criptógamas 

Densidade de musgos 
nativos próximos a planta 
industrial foi baixa devido 

a maior carga de Hg; 
Musgos possuem a 

capacidade de adaptação 
a uma distância > 500 m 

(Espanha); 

Fernandez 
et al. 

(2000); 
 

Canoparmelia texana (Tuck.) 
Elix & Hale 

Criptógama 

Alta concentração de Ba 
e Mn próximo a áreas 

industriais. Acumulação 
de Co em região 

metalúrgica. Já o Br e Zn 
estão relacionados ao 
tráfego automotivo e a 
emissões industriais; 

Fuga et al. 
(2008); 

 

Sphagnum capillifolium 
(Ehrh.) Hedw. 

 Pseudevernia furfuracea(L.) 
Zopf 

Criptógama 

Maior acumulação de As, 
Cu e Mo em ambas 
espécies na região 

portuária próxima a uma 

Giordano 
et al. 

(2005); 
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planta siderúrgica na 
Itália; 

Tillandsia capillaris Ruiz & 
Pav. 

Fanerógama 

Acumulação de Ag, Pb, 
Sb (mineração); As e Sn 
(fundição); Zn (tráfego 

urbano); 

Goix et al. 
(2013); 

 

Lepisorus thunbergianus 
(Kaulf.) Ching 

Criptógama 

Concentração de 5 ng m
-3

 
de Hg nas folhas ferteis 

de L. thunbergianus 
corresponde ao nível 

atmosférico de mercúrio 
entre 3 e 8 ng m

-3
; 

Kono e 
Tomiyasu 

(2009); 
 

Flavoparmelia caperata (L.) 
Hale 

Criptógama 

Tráfego veicular é o 
principal responsável pelo 
acúmulo de metais sobre 
liquens na região central 
da Itália. Diminuição dos 
níveis de Pb no ar devido 

ao uso de combustível 
sem chumbo; 

Loppi et al. 
(2004); 

 

Quercus L. 
Olea L. 

Fanerógama 

Folhas de Quercus 
acumularam mais metais 
que Olea. As, Fe, Pb e Tl 

diminuíram de 
concentração com o 

tempo (após 3 anos). Cd 
e Zn não houve 

diminuição ao longo do 
tempo; 

Madejon, 
Maranon e 

Murillo 
(2006); 

 

Tortula spp.Hedw. 
Barbula spp.Hedw. 

 Bryum Hedw. 
Ramalina Ach. 

Physcia stellaris (L.) Nyl. 
Flavoparmelia caperata (L.) 

Hale 
Physcia (Schreb.) Michx. 

Criptógama 

Acumulação de Fe, Cu, 
Cd, Mn, Zn, Pb, Ni, Cr em 
musgos e liquens obtidos 
ao lado de uma rodovia 

na Turquia; 

Mendil et 
al. (2009); 

Jacaranda mimosifolia D. 
Don 

Fanerógama 

Concentrações de metais 
em áreas de alto tráfego e 
industrial foram maiores 

que em áreas 
residenciais. Acumulação 

de Ca, Mg e Sb; 

Olowoyo et 
al. (2010); 

 

Platanus hybrida Brot. 
 Flavoparmelia caperata (L.) 

Hale 
Evernia prunastri (L.) Ach. 

Fanerógama/ 
Criptógama 

Relações de acumulação 
de Co e V nas três 

espécies; 

Pacheco et 
al. (2008); 

 

Metais 
pesados 

Polygonum aviculare L. Fanerógama 

Cd, Cu, Pb, Zn 
relacionados ao tráfego 

urbano pesado e a 
emissões industriais. Ni e 
Fe estão relacionados a 
emissões em rodovias; 

Polechons
ka et al. 
(2013); 

 

Athyrium distentifolium 
Tausch ex Opiz 

Criptógama 

Em altas altitudes (1700 - 
2000 m) há maior 

acumulação de Cd, Cr, 
Mn, Ni e Zn; 

Samecka 
Cymerman 

et al. 
(2012); 

Parmelia sulcata Taylor 
Xanthoria parietina(Fr.) Fr. 
Xanthoria calcícola (Fr.) Fr. 

Criptógama 
Maior acumulação de 

137
Cs foi observada em 
liquens epilíticos; 

Sawidis, 
Tsigaridas 
e Tsikritzis 

(Continua) 
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Xanthoparmelia 
somloensis(Vain.) Hale 

(2010); 
 

Pinus massoniana D. Don Fanerógama 

Altas concentrações de 
PAHs e metais pesados 

próximos a indústrias 
petroquímicas, cerâmicas 
e de fundição de ferro e 

aço; 

Sun et al. 
(2010); 

 

Tillandsia usneoides (L.) L. Fanerógama 

Acumulação de mercúrio 
após duas semanas de 
exposição em regiões 

industriais e rurais; 

Sutton, 
Cohen e 

Vives 
(2014); 

 
Rhizoplaca melanophthalma 

(DC.) Leuckert; 
Cladonia convoluta (Lam.) 

Cout. 
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 
Grimmia pulvinata (Hedw.) 

Sm. 
Hypnum cupressiforme 

Hedw. 

Criptógama 

Houve maior acumulação 
de Po e Pb em G. 
pulvinata em uma 

montanha próxima à 
planta de exploração de 
urânio movida a carvão 

(Turquia); 

Ugur et al. 
(2003); 

 

Delonix regia (Bojer ex 
Hook.) Raf. 

Casuarina equisetifolia L. 
Fanerógama 

A casca das árvores foi 
mais efetiva no acúmulo 

de metais pesados, 
inclusive Pb, do que as 

folhas; 

Upkebor et 
al. (2010); 

Quadro 7– Quadro resumo de estudos que utilizam a análise de Metais pesados como forma de aferir 

o potencial bioindicador de organismos vegetais. Fonte: O autor. 

 

Pelo exposto, é possível constatar que, além dos estudos desenvolvidos com 

as Fanerógamas, as Criptógamas também detêm um espaço significativo na 

literatura (Quadros1-7). Assim, os líquens, oriundos de associações entre algas e 

fungos, são muito utilizados como biomonitores da qualidade do ar, uma vez que 

possuem uma grande área superficial e anatomia simples, dependendo diretamente 

da deposição de partículas para sua nutrição, sendo excelentes bioacumuladores de 

poluentes e metais (BOAMPONSEM et al., 2010). Exemplos de trabalhos com 

liquens são abundantes na literatura (ADAMO et al., 2008; BASILE et al., 2008; 

BOAMPONSEM et al., 2010; FERNANDEZ et al., 2000; FUGA et al., 2008; LOPPI et 

al., 2004; MENDIL et al., 2009; PACHECO et al., 2008; SAWIDIS, TSIGARIDAS; 

TSIKRITZIS, 2010; UGUR et al., 2003), sendo, muitas vezes, estudados juntamente 

com musgos (ANICIC et al. 2009; BASILE et al., 2008; GIORDANO et al., 2005; 

MENDIL et al., 2009; UGUR et al., 2003). 
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Além disso, as plantas do grupo das Pteridófitas4 , as quais também são 

criptógamas, são bastante utilizadas para ensaios de bioacumulação e estudos 

anatômicos para diagnóstico da qualidade ambiental. Samecka-Cymerman et al. 

(2012) investigaram a taxa de acumulação de metais sobre a planta Athyrium 

distentifolium na Polônia, coletando as amostras em diferentes altitudes. Foi 

observado que A. distentifolium é apta a acumular altos níveis de metais em 

altitudes elevadas (1501-2050m a.n.m). 

 Rocha (2010) realizou um estudo comparando a morfometria das folhas 

férteis e estéreis de Microgramma squamulosa (Poplypodiaceae) sob diferentes 

condições vegetacionais e de qualidade do ar atmosférico no Rio Grande do Sul, 

Brasil. Os resultados mostraram folhas estéreis mais finas e com menor área no 

ambiente urbano, ambos os tipos de folha demonstraram menores áreas do feixe 

vascular e apenas as folhas férteis apresentaram maior densidade estomática em 

ambiente com maior carga de poluentes. Semelhantemente, Rocha et al. (2013) e 

Rocha et al. (2014) deram prosseguimento ao estudo de M. squamulosa a fim de 

confirmar o potencial bioindicador dessa espécie. 

 Kono e Tomiyasu (2009) utilizaram Lepisorus thunbergianus, Polypodiaceae, 

para aferir a quantidade fitoacumulada de mercúrio. Os resultados revelaram alta 

correlação entre os níveis de mercúrio nas folhas com a média da concentração de 

mercúrio no ar. 

 Além dos parâmetros anteriormente listados, cabe destacar a utilização do 

ensaio cometa, que é uma das melhores ferramentas para o biomonitoramento 

ambiental, podendo ser aplicada para análises de genotoxicidade (LEITE, 

ZANDONATO; FLUMINHAN, 2013). O ensaio é particularmente barato e permite a 

detecção de danos ao DNA e sua integridade em qualquer população de células 

eucariontes (LEITE, ZANDONATO; FLUMINHAN, 2013; POLI et al., 1999; 

VERSCHAEVE; GORP, 2000), além de requerer pequenas amostras celulares 

(LEITE, ZANDONATO; FLUMINHAN, 2013). 

Durante as últimas décadas, o ensaio cometa tem sido utilizado e aplicado 

como metodologia de biomonitoramento ambiental, avaliação de efeitos de 

compostos químicos estressores sobre células animais ou vegetais e investigação 

                                                             
4

 Pteridófitas: termo geral em que se encaixam criptógamas vasculares, ou seja, com vasos 

condutores de seiva. Por exemplo: samambaias (CHOW et al., 2007). 
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de processos de danos e reparo ao DNA. Vários estudos utilizam o ensaio cometa 

como estratégia de avaliação ambiental, por exemplo, Gichner (2003b) com 

Nicotiana tabacum e Arabidopsis thaliana; Gichner et al. (1999), Gichner et al. (2000) 

e Gichner et al. (2003a) com Nicotiana tabacum; Menke et al. (2001) com 

Arabidopsis thaliana; Poli et al. (1999) com Allium cepa e Impatiens balsamina; 

Armalyte e Zukas (2002) com Hordeum vulgare e Gichner e Muhlfeldova (2002) com 

Arabidopsis thaliana, Convolvulus arvensis, Bellis perennis, Urtica dioica, Lamium 

album, Chenopodium rubrum, Plantago media, Poa annua, Taraxacum officinale e 

Agropyron repens. No quadro 8 apresenta-se um resumo desses estudos, 

relacionado a espécie estudada, o grupo a que pertence e resultados obtidos. 

 

Parâmetro Espécie 
Fanerógama/ 
Criptógama 

Resultados Autores 

Ensaio 
cometa 

Hordeum vulgare L. Fanerógama 

Aumento do número de 
dano ao DNA após duas 
horas de irradiação com 

UVC a 3000 J m
-2
; 

Armalyte e 
Zukas 
(2002); 

Nicotiana tabacum L. Fanerógama 

Maior o dano ao DNA 
induzido por H2O2 na 
planta de tabaco com 

deficiência de Catalase; 

Gichner et al. 
(2003a); 

Nicotiana tabacum L. 
Arabidopsis thaliana (L.) 

Heynh. 
Fanerógama 

Maioria das genotoxinas 
induze danos ao DNA 
detectável pelo ensaio 

cometa; 

Gichner 
(2003b); 

Arabdopsis thaliana (L.) 
Heynh. 

 Convolvulus arvensis L. 
 Bellis perennis L. 

Urtica dioica LLamium 
album L. 

Chenopodium rubrum L. 
Plantago media L. 

Poa annua L. 
Taraxacum officinale L. 

Agropyron repens (L.) P. 
Beauv. 

Fanerógama 

Dano ao DNA aumentou 
conforme o aumento na 

concentração de Etil 
metano sulfonado (EMS); 

Gichner e 
Muhlfeldova 

(2002); 

Nicotiana tabacum L. Fanerógama 

Com o aumento da 
concentração de agentes 
mutagênicos houve maior 

dano ao material 
genético; 

Gichner et al. 
(1999); 

Nicotiana tabacum L. Fanerógama 

Lesões ao DNA 
provenientes de agentes 

alquilantes demoram 
aproximadamente quatro 

semanas para serem 
reparadas; 

Gichner et al. 
(2000); 

Tradescantia pallida 
(Rose) D.R. Hunt 

Fanerógama 
Método neutro de 
desnaturação e 
eletroforese foi 

Leite, 
Zandonato; 
Fluminhan 
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considerado melhor 
devido a maior facilidade; 

(2013); 

Arabidopsis thaliana L. Fanerógama 

Protocolo de ensaio 
cometa A/N 

(desnaturação alcalina e 
eletroforese neutra) 

melhor para visualizar 
danos ao DNA; 

Menke et al. 
(2001); 

Allium cepa L. 
Impatiens balsamina L. 

Fanerógama 

O aumento da dose de 
Cr

6+
 sobre as folhas de I. 

balsamina não gerou 
resposta significativa no 
aumento do tamanho da 

cauda dos cometas; 

Poli et al. 
(1999); 

Quadro 8 – Quadro resumo de estudos que utilizam o Ensaio cometa como forma de verificar a 

influência de agentes mutagênicos sobre o DNA. Fonte: O autor. 

 

Na modalidade que foi realizada a presente pesquisa - biomonitoramento 

passivo - os indivíduos vivos, quando tratados como amostras, têm vantagens 

inquestionáveis, pois revelam o verdadeiro impacto das condições do ambiente. Eles 

geralmente concentram os poluentes, o que facilita a sua determinação. E, na 

maioria dos casos, a introdução da espécie não custa nada. Adicionalmente, 

amostras passivas encurtam o tempo entre a coleta e a análise, melhorando o 

tempo de resposta de todo o sistema. Inclusive, como a espécie em questão é uma 

planta nativa, elimina-se a necessidade de implementação dos experimentos antes 

da aferição/medição (GÓRECKI; NAMIESNIK, 2002). 

Para que espécies passivas sejam úteis, porém, estas preencher alguns 

critérios, segundo Langston et al. (1995): 

 Serem residentes em uma área particular. 

 Serem bem distribuídas ao longo de uma área examinada (abundância) e de 

fácil coleta. 

 Para assegurar monitoramento de longa duração, a população deve ser 

estável. 

 Deve haver uma correlação entre o grau de poluição e o nível de poluentes 

nos organismos. 

 

 Como M. squamulosa preenche todos os critérios apresentados por Langston 

et al. (1995), foi escolhida para a verificação de seu potencial bioindicador no 

presente trabalho. 
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2.5 Microgramma squamulosa (KAULF.) DE LA SOTA 

 

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota (Fig.1) é uma Criptógama 

epífita, pertencente à família Polypodiaceae, que ocorre no Peru, Bolívia, Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai (TRYON; STOLZE, 1993), tanto em ambientes 

modificados pelo homem (GONÇALVES; WAECHTER, 2003) quanto em ambientes 

naturais (KERSTEN; SILVA, 2002). Essa espécie apresenta um longo rizoma 

suberificado e robusto, para reserva de água e amido, de onde partem os pecíolos 

das folhas estéreis/férteis que apresentam cutícula espessa e muitos caracteres 

xeromórficos (DUBUISSON et al., 2009; JAIME et al., 2007; SEHNEM, 1970). As 

folhas estéreis podem ser elípticas ou oblongas com ápice acuminado e base 

cuneada, com bordas inteiras e medem cerca de 2 cm de largura por 15 cm de 

comprimento (ROCHA, 2010). 

 

 

Figura 1 – Microgramma squamulosa (Polypodiaceae). Fonte: Gasper (2014). 

 

A família Polypodiaceae possui distribuição pantropical, com 

aproximadamente 12 000 espécies (SMITH et al., 2008), compreende mais de 95% 

dos taxa epífitos e demonstra as mais variadas formas de estratégias adaptativas 

como, por exemplo, modificações caulinares do tipo urna em Microgramma bifrons 

que retém água e nutrientes, além de relações mutualísticas com formigas em 

Lecanopteris spp. (DUBUISSON et al., 2009). Dentre os representantes dessa 

família, o gênero Microgramma possui inúmeros registros na América do Sul, porém 
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também pode ser encontrado na África, Europa e Oceania (Fig. 2) (GLOBAL 

BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY, 2013). 

 

Figura 2 – Distribuição mundial (esferas amarelas) do gênero Microgramma (GLOBAL 

BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY, 2013). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO E PONTOS DE COLETA 

 

 A área de estudo compreende quatro pontos localizados na cidade de 

Curitiba, PR, BR. Curitiba é considerada a 8ª cidade mais populosa do Brasil com 

aproximadamente 4027,04 hab km-2(IBGE, 2010; IBGE, 2014) e detentora da 2ª 

maior frota de carros por habitante do país, aproximadamente 73 carros/100 

habitantes – Detran-PR (2013), tendo, portanto, problemas com relação à poluição 

atmosférica urbana. O clima predominante da região segundo Köppen é do tipo Cfb, 

caracterizado como clima temperado propriamente dito – temperatura média no mês 

mais frio abaixo de 18 ºC, com verões frescos, temperatura média no mês mais 

quente inferior a 22 ºC e sem estação seca definida (IAPAR, 2014). O município se 

encontra a cerca de 945 m de altitude e possui 435,036 km² de área territorial (IBGE, 

2014). 

Para a coleta do material, folhas de M. squamulosa foram selecionados em 

quatro pontos amostrais na cidade de Curitiba com base na análise de modelagem 

para poluição atmosférica executada por Santos et al. (2014), assim denominados: 

Ponto central, Ponto suburbano, Ponto industrial e Ponto rural. Para a seleção foram 

consideradas as características de cada local como: estrutura urbana, afastamento 

ou proximidade de fontes de emissão, bem como diferenças de tráfego e influências 

industriais (CARVALHEIRO et al., 2013; DE NICOLA et al., 2011; MANES et al., 

2003; POLENCHONSKA et al., 2013; PRAJAPATI; TRIPATHI, 2008). 

 Os pontos de coleta foram (Fig. 3): 

 Pcentral – ponto localizado no Bairro Rebouças (25° 26' 42.867" S, 49° 16' 

21.7446" W). Região central permeada por vias de grande fluxo veicular e 

coletivo. Os forófitos5 são abundantes (Tipuana tipu), formando um “canyon 

vegetacional” em que as copas das árvores se encontram na região central 

da via, formando uma barreira para a dispersão dos poluentes. Há 

abundância de M. squamulosa associada aos forófitos desde 1,5 m até 10 m 

de altura. Local próximo às praças Ouvidor Pardinho e Afonso Botelho; 

                                                             
5Forófito: Espécie arbórea que serve de suporte para plantas epífitas (STUART, 2008) 
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 Psuburbano – ponto localizado no bairro Santa Cândida (25° 22' 46.3008" S, 

49° 13' 27.9048" W): Região suburbana de alto tráfego veicular e coletivo. Os 

forófitos se encontram mais afastados entre si e a densidade de M. 

squamulosa é inferior ao Pcentral. Próximo ao terminal de ônibus do Santa 

Cândida (400 m) e à Rodovia da Uva (200 m). 

 Pindustrial – ponto localizado no bairro Cidade Industrial de Curitiba (25° 30' 

43.3512" S, 49° 19' 44.4108" W): Região industrial de alto tráfego veicular, 

coletivo e de carga localizado a uma distância de 700 m da BR-376. Os 

forófitos se encontram afastados entre si (Eucalyptus sp. e Ligustrum sp.), e a 

densidade de M. squamulosa é baixa. Indústrias metalúrgicas, de pneus, de 

motores, ferro e aço, máquinas agrícolas e automóveis estão presentes. 

 Prural– ponto localizado no bairro Ganchinho (25° 35' 1.6362" S, 49° 15' 

40.611" W): Área remota com predomínio de vegetação a uma distância de 

2,5 km da principal rodovia (BR 376). Forófitos afastados entre si e longe do 

interior florestal, além de apresentarem menor diâmetro a altura do peito 

(DAP) se comparado aos outros pontos de coleta. A densidade de M. 

squamulosa é baixa. Local de baixo tráfego veicular e afastado de estradas 

de terra. 

 

Figura 3 – Localização dos quatro pontos de coleta – (C) Ponto central; (S) Ponto suburbano; (I) 

Ponto industrial; (R) Ponto rural. Fonte: O autor. 
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3.2 COLETA DAS FOLHAS 

 

 Em cada ponto amostral foram coletadas, a partir do 6º nó caulinar, folhas 

totalmente expandidas de M. squamulosa e posicionadas na planta com 

luminosidade incidindo no sentido leste e a uma altura aproximada de 2 metros. Em 

cada local foram coletadas 70 folhas estéreis na primeira semana de Março de 2014 

(Fig. 3). 

As folhas foram acondicionadas em saco plástico preto sendo posteriormente 

armazenadas em freezer a 15 ºC. As folhas necessárias para a análise de 

organização estrutural foram fixadas imediatamente após a coleta. 

 

3.2.1 Abundância de Microgramma squamulosa 

 

 A abundância de M. squamulosa foi realizada pela divisão dos forófitos em 

três estratos, de acordo com Kersten e Silva (2002): fuste baixo (até 1,5m do solo), 

fuste alto (de 1,5m do solo até a base da copa), e copa (onde há grande 

ramificação). Para a espécie estudada foi atribuída uma nota referente a sua 

respectiva abundância, a saber: 1 – um ou poucos indivíduos isolados; 2 – 

agrupamentos mais extensos ou diversos indivíduos isolados; 3 – abundante, 

formando em muitos casos uma cobertura quase contínua no forófito. As 

observações foram realizadas durante a coleta das folhas nos quatro pontos 

amostrais. 

 

3.3 SELEÇÃO DE ANÁLISES 

 

Para definição das análises a serem realizadas na presente pesquisa, 

previamente, foi efetuado levantamento de literatura especializada, empregando-se, 

para tanto, o método de varredura metodológica com o propósito de selecionar 

parâmetros que estão sendo utilizados em pesquisas as quais possuem o objetivo 

de avaliar os bioindicadores atmosféricos. Paralelamente, foi confeccionado o 

Quadro 9 em que foi calculada a frequência em que o parâmetro é citado. 
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PARÂMETROS 
FREQUÊNCIA (%) DE 

USO 
FONTES 

Sintomas visíveis 14,5% 

Bermudez, Rodriguez e Pignata (2009); 
Carvalheiro et al. (2013); Kefauver et al. (2014); 
Manes et al. (2003); Moraes et al. (2000); Nali et 
al. (2007); Pina et al. (2007); e Reig-arminana et 
al. (2004); 

Área foliar 9,1% 
Carvalheiro et al. (2013); Laffray, Rose e Garrec 
(2010); Rocha (2010); Rocha et al. (2012); e 
Rocha et al. (2014); 

Área específica foliar 5,4% Balasooriya et al. (2009); Carvalheiro et al. 
(2013); e Kardel et al. (2010); 

Esclerofilia 5,4% Rocha (2010); Rocha et al. (2012); e Rocha et al. 
(2014); 

Densidade estomática 16,3% 

Alves et al. (2001); Alves, Tresmondi e Longui 
(2008); Balasooriya et al. (2009); Carvalheiro et 
al. (2013); Kardel et al. (2010); Pedroso e Alves 
(2008); Rocha (2010); Rocha et al. (2012); e 
Rocha et al. (2014); 

Organização 

estrutural 
16,3% 

Alves et al. (2001); Alves, Tresmondi e Longui 
(2008); Basile et al. (2013); Carvalheiro et al. 
(2013); Godoi et al. (2010); Pedroso e Alves 
(2008); Rocha (2010); Rocha et al. (2012); e 
Rocha et al. (2014); 

Ensaio Cometa 18,1% 

Armalyte e Zukas (2002); Gichner (2003a); 
Gichner (2003b); Gichner e Muhlfeldova (2002); 
Gichner et al. (1999); Gichner et al. (2000); Leite, 
Zandonato e Fluminhan (2013); Menke et al. 
(2001); Poli et al. (1999); e Verschaeve e Gorp 
(2000); 

Metais pesados 50,9% 

Al-Khashman, Al-Muhtaseb e Ibrahim (2011); 
Anicic et al. (2009); Basile et al. (2008); Basile et 
al. (2013); Bermudez, Rodriguez e Pignata 
(2009); Boamponsem et al. (2010); Bonanno 
(2011); Bonanno (2013); Calzoni et al. (2007); 
Divan Junior et al. (2009); Fuga et al. (2008); 
Giordano et al. (2005); Goix et al. (2013); Kono e 
Tomiyasu (2009); Loppi et al. (2004); Madejon, 
Maranon e Murillo (2006); Mendil et al. (2009); 
Olowoyo et al. (2010); Pacheco et al. (2008); 
Polechonska et al. (2013); Samecka-Cymerman 
et al. (2012); Sawidis, Tsigaridas e Tsikritzis 
(2010); Sun et al. (2010); Sutton, Cohen e Vives 
(2014); Ugur et al. (2003); e Upkebor et al. 
(2010). 

Quadro 9 – Quadro resumo que demonstra a relação de parâmetros utilizados em pesquisas que 

avaliam o uso da bioindicação da poluição atmosférica.  
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3.4 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

3.4.1 Sintomas visíveis 

 

 Para a análise dos sintomas visíveis, 10 folhas de cada ponto foram 

observadas a olho nu quanto à presença de sintomas foliares. As folhas foram 

digitalizadas sobre papel milimetrado e a área foliar atingida (% de injúria) foi 

mensurada pelo programa ImagePro-Plus. 

 

3.4.2 Área foliar 

 

 Para a análise da área foliar, 10 folhas de cada ponto foram digitalizadas 

sobre papel milimetrado e tiveram suas áreas medidas pelo programa ImagePro-

Plus.  

 

3.4.3 Área Específica Foliar (AEF) e Esclerofilia (ESC) 

 

Para a aferição da área específica foliar foi utilizada a metodologia, 

modificada, de Balasooriya et al. (2009). De cada ponto amostral, 10 folhas 

totalmente expandidas e sem danos foram coletadas. A área específica foliar (AEF) 

(cm² g-1) foi calculada dividindo a área fresca foliar (AFF) de uma única face 

(medindo-se com o programa ImagePro-Plus) pela sua biomassa seca (BS) (60ºC 

por três dias). Semelhantemente, o indice de esclerofilia (g cm-2) foi verificado de 

acordo com a metodologia modificada de Rizzini (1976), em que é divido o peso 

seco (PS) pelo dobro da área foliar (A), conforme a equação: 

      
  

   
 

3.4.4 Organização estrutural 

 

As amostras de folhas que foram utilizadas para estudo da morfologia interna 

e determinação da densidade estomática foram coletadas nos quatro pontos 
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amostrais. Após a coleta, foram imediatamente fixadas em FAA 70 (JOHANSEN, 

1940) e, após 72 horas, armazenadas em etanol 70%. 

3.4.4.1 Densidade estomática (contagem de estômatos) 

 

Para a contagem dos estômatos, a epiderme em ambas as faces foi 

dissociada do mesofilo. Para isso, amostras de aproximadamente 1 cm² foram 

selecionadas na região mediana do folíolo. Elas foram colocadas em solução de 

Franklin (1946) (peróxido de hidrogênio 30 volumes e ácido acético glacial, 1:1) e 

levadas à estufa a 60 ºC durante 3 dias. Em seguida, a epiderme foi separada, 

neutralizada em NaOH 5% e corada durante 1 minuto em azul de toluidina 0,05% 

aquoso (SAKAI, 1973). As lâminas semi-permanentes foram montadas em glicerina 

e a lutagem feita com esmalte incolor. Foram analisadas sete folhas de cada ponto, 

com duas repetições por folha, onde foi contado o número de estômatos existentes 

em 1 mm² (Fig. 4) por meio de microscópio fotônico (OLYMPUS – CX41RF) 

acoplado à câmara clara em objetiva de 10x. 

 

 

Figura 4 – Esquema demonstrativo da área que fez-se a contagem de estômatos (ocular 

micrometrada-  1 mm
2
). Fonte: O autor. 

 

3.4.4.2 Análise da organização estrutural do mesofilo 

 

Para a confecção das lâminas permanentes, as amostras foram incluídas em 

metacrilatoaglicol (JB-4), seguindo-se as especificações do fabricante (Polysciences 
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Inc.). O seccionamento foi realizado em micrótomo manual Leica (RM2125), com 

espessura de 7 µm, sendo as secções coradas em azul de toluidina aquoso 0,05%. 

As lâminas foram montadas com resina sintética Entellan®. As imagens foram 

obtidas através do fotomicroscópio (Olympus BX-41) com captura de imagem pelo 

software ImagePro-Plus. Foram analisadas 10 folhas de cada ponto amostral, com 

quatro repetições por folha, e as mensurações foram realizadas por meio do mesmo 

software nas camadas de tecidos foliares (epiderme na face adaxial, hipoderme 

adaxial, parênquima homogêneo, hipoderme abaxial e epiderme na face abaxial, 

nervura, camada esclerenquimática e lamina foliar). As Figuras 5 e 6 mostram os 

tecidos foliares correspondentes às medições efetuadas. 

 

 

Figura 5 – Esquema que demonstra os tecidos mensurados na lâmina foliar de M. squamulosa. 

Fonte: O autor. 

 

Figura 6 – Esquema que demonstra a nervura central e camada esclerenquimática presentes na 

região mediana da folha de M. squamulosa. Fonte: O autor. 
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3.4.5 Genotoxicidade 

 

 A avaliação da genotoxicidade exercida pelos poluentes atmosféricos na 

planta foi averiguada por meio do ensaio cometa (“Comet assay” ou “Single Cell Gel 

Electrophoresis”) seguindo-se a metodologia (Fig. 7), modificada de Bandyopadhyay 

e Mukherjee (2011). As folhas foram dispostas por 2 min sobre o gelo para mantê-

las túrgidas. Para o isolamento do núcleo as folhas foram colocadas em uma placa 

de petri gelada juntamente com Tris 400 mM, pH 7,5 também gelado. Usando lâmina 

de barbear, pistilo e almofariz as folhas foram gentilmente cortadas e maceradas, 

com esforço de maceração de 10 min. A placa de petri foi mantida sobre o gelo. 

Lâminas de vidro de microscopia foram preparadas com uma fina camada de 1% 

NMP agarose, deixando-as secar em temperatura ambiente. Sobre cada lâmina, 

foram adicionados 150 µL de suspensão nuclear e 150 µL de LMP agarose a 1%. Os 

núcleos e a LMP agarose foram suavemente misturados com auxílio de uma 

ponteira de micropipeta e uma lamínula foi colocada sobre a lâmina. 

 As lâminas foram colocadas sobre o gelo por no mínimo 5 min e 

posteriormente as lamínulas foram removidas. As lâminas foram acondicionadas em 

um tanque horizontal de eletroforese contendo tampão gelado de eletroforese (1 mM 

EDTA e 300 mM NaOH, pH>13). Os núcleos foram incubados por 15 min. 

Posteriormente, executou-se a eletroforese a 30 V e 240 mA, durante 20 min a 4 ºC. 

Após a eletroforese as lâminas foram lavadas três vezes com 400 mM Tris, pH 7,5, 

coradas com brometo de etídio (20 µg mL-1) por 5 min, mergulhadas em água gelada 

para remoção do excesso de corante e cobertas com lamínulas. Todas as 

operações foram realizadas sob luz fraca ou amarela. Para cada lâmina, 200 

núcleos escolhidos aleatoriamente foram analisados em microscopia de 

fluorescência. As caudas de DNA foram medidas a partir da borda dos núcleos até o 

final da cauda do cometa (Fig.8) e a porcentagem da cauda de DNA foi usada como 

medida primária do dano no material genético. Vinte lâminas foram avaliadas por 

ponto amostral. 
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Figura 7 – Esquema demonstrativo da metodologia do ensaio cometa. Fonte: Bandyopadhyay e 

Mukherjee (2011) adaptada pelo autor. 

 

 

Figura 8 – Esquema que demonstra a mensuração das caudas dos cometas, da borda do núcleo até 

o final da cauda. Fonte: O autor. 
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3.4.6 Determinação de metais pesados 

 

Para a devida quantificação de metais pesados foram utilizadas 10 folhas de 

M. squamulosa por ponto amostral. Após coleta, o material foi acondicionado em 

sacos plásticos, com a devida identificação do local de coleta e transportado até o 

laboratório. As amostras de folhas foram lavadas em água destilada, secas em 

estufa de circulação de ar forçada entre 65-70 ºC, trituradas, peneiradas em malhas 

de 1,0 mm e armazenadas em frascos de vidro (MALAVOLTA et al., 1997). 

Nas amostras de folhas, previamente preparadas, foram feitas as aberturas 

das amostras (triplicatas) segundo metodologia proposta de Zazosky e Burau (1977) 

adaptada por Carneiro et al. (2006) em que, pesou-se 0,4 g de material seco e 

triturado diretamente em um becker de 25 mL, em cada becker, adicionou-se 7 mL 

de ácido nítrico 70%, sob temperatura ambiente. Após repouso por uma noite 

(aproximadamente 12 horas), os béqueres foram aquecidos em placa aquecedora 

(80-100ºC) por cerca de 3 horas e 30 minutos até evaporação do ácido nítrico. Em 

seguida adicionou-se 1 mL de ácido perclórico 72% e aumentou-se gradativamente 

a temperatura até atingir 200ºC, procedendo a digestão até a dissipação de vapores. 

Adicionou-se 20 mL de água deionizada e as amostras foram filtradas. 

Posteriormente, as amostras foram analisadas quantitativamente por espectrometria 

de absorção atômica de plasma (ICP-AES, Optimal 2000, USA) e os resultados 

foram expressos em mg kg-1. Os metais analisados foram: Cr, Cu, Pb, Zn, Ni, Fe, 

Cd, e Mn. 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A normalidade dos dados foi verificada por meio dos testes Shapiro-Wilk, 

Kolmogorov-Smirnov e Lilliefors. A homegeneidade foi verificada pelo teste de 

Levene. Se as hipóteses de normalidade e homogeneidade tiverem sido satisfeitas 

foi aplicado ONEWAY-ANOVA, porém se essas hipóteses não tiverem sido 

satisfeitas foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para constatação 

de possíveis diferenças entre indivíduos nos diferentes locais de coleta. Os testes 

paramétricos e não-paramétricos foram realizados usando o software Statistica 7.0 

(STATSOFT, 2004). 
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Os dados relativos aos parâmetros de área foliar, área específica foliar e 

esclerofilia foram submetidos à análise de normalidade de Shapiro-Wilk. Como os 

valores para área foliar apresentaram distribuição normal, prosseguiu-se com 

OneWay-ANOVA seguido de Tukey. Já para a área especifica foliar e o índice de 

esclerofilia, os quais não apresentaram distribuição normal, utilizou-se Kruskal-Wallis 

não paramétrico. Foi executada, também, a análise multivariada de componentes 

principais com as variáveis área foliar, área específica foliar e esclerofilia para 

verificação das tendências ao agrupamento dos dados nos quatro pontos amostrais. 

Os dados relativos à análise de genotoxicidade foram submetidos aos testes 

de normalidade de Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov e Lilliefors. Como a 

normalidade não foi satisfeita, prosseguiu-se com o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis. Além disso, foram realizadas as análises multivariadas de 

componentes principais e de conglomerados a fim de verificar a tendência ao 

agrupamento dos dados para as diferentes classes de dano genotóxico em relação 

aos quatro pontos de coleta. 

 Já as mensurações dos tecidos da lâmina foliar, densidade estomática e 

sintomas visíveis foram submetidos, da mesma forma, aos testes de normalidade de 

Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov e Lilliefors. Para os parâmetros que não se 

apresentaram em normalidade (hipoderme na face adaxial, hipoderme na face 

abaxial, epiderme na face abaxial e sintomas visíveis) utilizou-se Kruskal-Wallis 

seguido de Tukey. Os demais parâmetros se encontravam em distribuição normal e, 

portanto, foi possível a aplicação de ONEWAY-ANOVA para a comparação dos 

dados nos quatro pontos de coleta. 

 Para a análise de metais pesados, os dados foram submetidos ao teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk, não apresentando normalidade. Devido a isso, 

executou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ABUNDÂNCIA DE Microgramma squamulosa NOS PONTOS ESTUDADOS 

 

 A abundância da espécie estudada e as características que justificam a nota 

estão representadas no Quadro 10. 

 

 Pcentral Psuburbano Pindustrial Prural 

Nota 
3 = maior 

abundância; 

2 = abundância 

intermediária; 

1 = abundância 

baixa; 

1 = abundância 

baixa; 

Características 

que justificam a 

nota 

Tráfego 

automotivo; 

Forófitos em 

ambos os lados 

da via. 

Tráfego 

automotivo e 

próximo a um 

terminal de 

ônibus; 

Forófitos somente 

em um lado da 

via. 

 

Emissões 

industriais, 

automotivas e de 

ônibus; 

 

Competição por 

espaço, luz e 

umidade com 

outras pteridófitas 

no mesmo 

forófito. 

 

Quadro 10 – Notas de abundância relacionadas aos quatro pontos de coleta (Pcentral, Psuburbano, 

Pindustrial, Prural). 

 

 No ponto central, região que apresenta grande fluxo veicular, a abundância de 

M. squamulosa foi elevada, principalmente no fuste alto (de 1,5 m do solo até a base 

da copa), formando uma cobertura quase contínua sobre os forófitos de Tipuana tipu 

(Benth.) Kuntze, atribuindo-se nota 3, o maior grau de abundância vegetal. Kersten e 

Silva (2002) também evidenciaram maior abundância de M. squamulosa sobre 

árvores usadas na arborização urbana de Curitiba, o que demonstra seu pioneirismo 

epifítico e alta tolerância a falta d'água, característica comum em pteridófitas. 

 Outro fator que influencia a abundância de Microgramma é a grande 

quantidade de esporos produzidos ao longo de todo ano com dispersão pelo vento 

(KERSTEN; SILVA, 2001). Como as plantas suporte (Tipuana) estão próximas entre 

si e possuem alta rugosidade em sua casca externa (súber), os esporos encontram 

fácil local para a fixação em ambos os lados da via para, posterior, desenvolvimento 

de outro indivíduo adulto, aumentando a população de M. squamulosa nesse 
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ambiente. Nesse ponto, M. squamulosa se mostrou tolerante a emissões 

automotivas visto que seu desenvolvimento e reprodução não foram afetados. 

 No ponto suburbano, local de alto tráfego veicular e próximo ao terminal de 

ônibus do Bairro Santa Cândida, a abundância das plantas em estudo foi 

intermediária, também no fuste alto, formando agrupamentos mais extensos e mais 

espaçados entre si. Os forófitos encontrados pertencem à espécie Tipuana tipu 

(Benth.) Kuntze, e foi atribuída a nota 2, grau intermediário de abundância. Essa 

abundância intermediária justifica-se pelo fato de existirem forófitos somente de um 

lado da via, o que dificulta a dispersão cruzada dos esporos, levando sua dispersão 

para outras localidades. 

 Já no ponto industrial, região próxima a BR-376 e às indústrias metalúrgicas, 

de pneus, de motores e de fundição, a abundância foi baixa em todos os estratos, 

com poucos indivíduos isolados no fuste alto inclusive sobre Eucalyptus spp. e sobre 

Ligustrum lucidum W.T. Aiton, ambas espécies exóticas invasoras. A nota relativa a 

abundância foi 1, grau baixo de abundância epifítica. Sobre as plantas de Eucalyptus 

observou-se poucos indivíduos de Microgramma, ao passo que sobre Ligustrum 

havia maior quantidade de organismos. Nesse ponto, M. squamulosa se mostrou 

menos tolerante às emissões industriais devido à maior dificuldade de propagação 

no ambiente. 

 O ponto rural, área mais afastada do centro da cidade, demonstrou 

abundância baixa, também no fuste alto, formado por um ou poucos indivíduos 

isolados. Os forófitos predominantes foram Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl., 

Schinus terebinthifolia Raddi, Prunus sellowii Koehne, Ilex paraguariensis A. St.-Hil, 

todas espécies nativas da região. A nota atribuída foi 1 ressaltando a baixa 

abundância de M. squamulosa. Essa pequena abundância se deve ao fato de haver 

maior competição por espaço, luz e umidade (BENZING, 1990) por parte de outras 

pteridófitas presentes sobre os mesmos forófitos, além das plantas suporte 

apresentarem menor diâmetro a altura do peito (DAP), tendo menor área para a 

fixação de epífitas. Como o local é mais afastado de fontes de emissão de 

poluentes, a abundância de Microgramma foi restringida por esses fatores, afetando 

negativamente seu desenvolvimento. 
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4.2 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DAS FOLHAS DE Microgramma squamulosa 

 

 As folhas de M. squamulosa são simples, lanceoladas, cartáceas, com base 

atenuada e margem inteira, ápice arredondado a obtuso e com filotaxia alterna. 

As folhas de M. squamulosa apresentam estômatos somente na face abaxial 

(inferior), sendo denominadas hipoestomáticas. Células sinuosas são observadas 

tanto na epiderme superior como na face inferior, em vista frontal. Os complexos 

estomáticos observados são do tipo anomocíticos, onde é possível observar a 

presença de duas a cinco células sinuosas circundando os estômatos (Fig. 9). 

 

 

Figura 9 – Complexos estomáticos (anomocíticos) observados nos quatro pontos de coleta da cidade 

de Curitiba, PR, Brasil. Legenda: A = Pcentral; B = Psuburbano; C = Pindustrial; D = Prural. Barra: 50 

µm. Fonte: o autor. 

 

 Em secção transversal, observa-se uma única camada de epiderme na face 

adaxial (superior) com células de vértices arredondados. Internamente encontra-se 

de 1-2 estratos de células hipodérmicas. Em seguida, ocorre o parênquima 

clorofiliano homogêneo com células arredondadas e vários espaços intracelulares. 

No Pindustrial observou-se o início da diferenciação das células do parênquima 

homogêneo em parênquima paliçádico e lacunoso (Fig. 10). Logo após, há de 1-2 



49 
 

camadas de células hipodérrmicas na face abaxial, seguidas de um estrato de 

epiderme na face abaxial (inferior). 

 

 

Figura 10 – Início da diferenciação das células do parênquima homogêneo em parênquima 

paliçádico, visto que há maior concentração de células alongadas e retangulares. Somente observado 

no Pindustrial. Barra: 200 µm. Fonte: O autor. 

 

 A nervura central apresenta feixe vascular do tipo anficrival em formato de 

"V", com o floema envolvendo o xilema (Fig. 11). Há periciclo ao redor dos vasos 

condutores de seiva. Externamente, a camada esclerenquimática se faz presente 

com a coloração marrom-escura. 

 

 

Figura 11 – Feixe vascular da nervura central de M. squamulosa, demonstrando o formato em "V" do 

xilema, o floema e também a camada esclerenquimática em marrom. Legenda: X = xilema; F = 

floema; C = camada esclerenquimática. Barra: 100 µm. Fonte: O autor. 
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 Em relação à área foliar, índice de esclerofilia e área específica foliar, os 

resultados revelaram diferença significativa (p<0,05) entre as médias das áreas 

foliares dos pontos Pcentral e Pindustrial (Tab.1), além da média de esclerofilia para 

o Pindustrial ser diferente de todos os outros pontos amostrais (Tab.1). Dessa 

maneira, a área foliar e o índice de esclerofilia se apresentaram menores no 

Pindustrial (p<0,05). 

 Rocha et al. (2014), Carvalheiro et al. (2013) e Alves et al. (2008) verificaram 

a redução da área foliar das plantas Microgramma squamulosa, Tabebuia alba, e 

Eugenia uniflora, respectivamente, quando expostas em ambiente urbano com alta 

carga de poluentes atmosféricos, o que corrobora com o presente estudo. Como as 

plantas sob ambientes poluídos investem menos em sua área foliar (ROCHA et al., 

2014), é possível afirmar que os poluentes do Pindustrial exerceram maior pressão 

sobre os indivíduos de M. squamulosa, demonstrando sua tolerância e 

adaptabilidade a condições atmosféricas desfavoráveis. 

 As folhas cujo índice é menor que 0,6 g cm-2 são denominadas esclerófilas 

(RIZZINI, 1976), as quais conseguem reduzir a perda de água excessiva por 

evapotranspiração. No presente estudo, em todos os pontos amostrais, foram 

obtidas médias inferiores a esse valor, sendo, portanto, classificadas como 

esclerófilas. Todavia, o Pindustrial demonstrou um índice de esclerofilia mais 

acentuado, o que pode atribuído à maior pressão exercida pelos poluentes sobre os 

tecidos foliares e também à menor área foliar. 

 Embora não tenha sido constatada diferença significativa entre as médias dos 

quatro pontos de coletas para a área específica foliar (AEF), a análise multivariada 

de componentes principais indicou tendência ao agrupamento dos dados do 

Pindustrial (Fig. 12). Enquanto que para as variáveis esclerofilia e área foliar, esta 

mesma análise não demonstrou tendência ao agrupamento (Fig. 12). 
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Figura 12 – Análise multivariada de componentes principais relacionando as variáveis esclerofilia 

(ESC), Área foliar (área) e Área específica foliar (AEF) para os quatro pontos de coleta. 

 

 A análise de sintomas visíveis revelou poucos sinais de necrose ou abrasão, 

porém houve várias porções, principalmente no Prural, acometidas por herbivoria 

(Fig.13). As médias das porcentagens de injúrias entre os pontos não demonstraram 

significância estatística (Tab.1). 

 

Figura 13 – Sintomas visíveis constatados sobre as folhas de M. squamulosa nos quatro pontos 

amostrais de Curitiba, PR, Brasil. Legenda: A = Pcentral; B = Psuburbano; C = Pindustrial; D = Prural. 

Barra: 1 cm. Fonte: o autor. 
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 Carvalheiro et al. (2013) verificaram várias porções das folhas de Tabebuia 

alba com sinais de herbivoria em uma região mais afastada de Curitiba, na cidade 

de Araucária, região metropolitana. Apesar das folhas de T. alba estarem próximas a 

uma refinaria de petróleo e a uma rodovia (BR 476), não demonstraram sintomas 

característicos influenciados pela poluição do ar, como necrose ou clorose, 

demonstrando tolerância às emissões industriais. Possivelmente, M. squamulosa 

apresenta tolerância ainda maior à expressão de sintomas visíveis sobre a lâmina 

foliar quando comparada à T. alba, visto que mesmo em locais centrais e industriais 

não houve grande expressão de injúrias visíveis sobre a folha de M. squamulosa.  

Outros estudos também relatam a falta do aparecimento de sintomas sobre as 

folhas de espécies vegetais, sobre Tibouchina pulchra (MORAES et al., 2000), e 

Tillandsia capillaris em áreas urbanas (BERMUDEZ; RODRIGUEZ; PIGNATA, 

2009). 

A densidade estomática foi verificada somente na face abaxial das folhas, 

visto que as folhas são hipoestomáticas. O ponto Pindustrial apresentou maior 

quantidade de estômatos por milímetro quadrado (p<0,01) em relação aos demais 

pontos (Tab.1). Esse resultado corrobora com Balasooriya et al. (2009) e Kardel et 

al. (2010) os quais utilizaram, respectivamente, Taraxacum officinalis e Plantago 

lanceolata, obtendo maior densidade estomática em regiões industriais. Outros 

estudos, porém, demonstram a maior quantidade de estômatos por unidade de área 

em regiões centrais de grandes centros urbanos (ALVES et al., 2001; ALVES, 

TRESMONDI; LONGUI, 2008; CARVALHEIRO et al., 2013), alguns apresentando 

até mesmo maior média em ambiente rural (ROCHA et al., 2014). 

Sabe-se que a poluição do ar influencia no aumento da quantidade de 

estômatos como uma estratégia para compensar a menor área foliar (ALVES, 

TRESMONDI; LONGUI, 2008; BALASOORIYA et al., 2009; KARDEL et al., 2010; 

CARVALHEIRO et al., 2013). No presente estudo, também essa foi uma 

constatação, visto que o Pindustrial apresentou menores áreas foliares e maiores 

densidades estomáticas (Tab. 1). 

 A mensuração dos tecidos foliares das folhas de M. squamulosa revelou 

várias diferenças em relação aos pontos de coleta. A camada esclerenquimática que 

envolve os vasos condutores da nervura central (Fig. 14) mostrou-se mais espessa 

no Prural e mais compacta no Pcentral (p<0,05) (Tab. 1). Rocha et al. (2014) 

também, verificaram maior média para a espessura da camada esclerenquimática no 
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ambiente rural e menor média no ambiente urbano, corroborando com o presente 

estudo. Já o diâmetro da nervura central não apresentou diferenças significativas 

entre as médias dos pontos (Tab.1). 

 

 

Figura 14 – Aspecto das nervuras centrais e camadas esclerenquimáticas envolvendo os vasos 

condutores de seiva das folhas de M. squamulosa nos quatro pontos de coleta de Curitiba, PR, Brasil. 

Legenda: A = Pcentral; B = Psuburbano; C = Pindustrial; D = Prural. Barra: 400 µm. Fonte: o autor. 

 

A epiderme na face adaxial (superior) foi mais espessa no Prural e mais 

compacta nos pontos Pcentral e Psuburbano (p<0,05). Rocha et al. (2014) em 

estudo comparativo com folhas de Microgramma squamulosa em ambientes rural e 

urbano observaram maior espessura da epiderme adaxial na área rural, o que está 

em acordo com o presente estudo. Já Carvalheiro et al. (2013) relataram que a 

epiderme adaxial de Tabebuia alba se apresentou mais fina no ponto industrial. Para 

M. squamulosa a média da espessura de epiderme na face adaxial para o 

Pindustrial é considerada elevada (Tab. 1). Em contrapartida, a epiderme na face 

abaxial (inferior) não apresentou diferenças entre as médias (Tab.1). 
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A hipoderme na face adaxial, tecido imediatamente interno à epiderme 

adaxial, não apresentou diferenças significativas entre as médias (Tab. 1). A 

hipoderme na face abaxial, porém, apresentou-se mais espessa no Pindustrial e 

menos espessa no Psuburbano (p<0,05). Rocha et al. (2014) relatam que houve 

maior espessura da hipoderme também em ambiente urbano, o que corrobora com o 

presente estudo.  

Sabe-se que a hipoderme é responsável pelo armazenamento de água na 

folha (ESAU, 1974). Dessa forma, a maior espessura da hipoderme na face abaxial 

sugere uma forma de proteção da planta contra os poluentes, uma vez que ao 

adentrarem a câmara estomática sofrem maior diluição devido a maior carga de 

água presente nessas células, se tornando menos agressivos aos complexos 

fotossintetizantes. Além disso, em M. squamulosa, por se tratar de uma planta 

epífita, o maior estoque de água possibilita maior adaptabilidade a períodos de seca 

ou de umidade relativa baixa. Anatomicamente, houve maior espessura da 

hipoderme na face abaxial a fim de compensar a menor área foliar no Pindustrial. 

O parênquima homogêneo demonstrou menor espessura no Pcentral (p<0,01) 

em relação à média de todos os demais pontos (Tab.1). Vários trabalhos 

demonstram a compactação do parênquima clorofiliano em ambiente urbano, mais 

especificamente na área central das cidades (ALVES et al., 2001; ALVES, 

TRESMONDI; LONGUI, 2008; CARVALHEIRO et al., 2013; GODOI et al., 2010; 

ROCHA et al. 2014), expressando o grau de fitotoxicidade que os poluentes aéreos 

oriundos do tráfego automotivo intenso podem causar ao reagir com compostos 

presentes nas cavidades subestomáticas oxidando moléculas vitais aos sistemas 

orgânicos (MORAES, 2009). 

A espessura da lâmina foliar (Fig. 15 e 16), compreendendo todos os tecidos 

do mesofilo (epiderme na face adaxial, hipoderme na face adaxial, parênquima 

homogêneo, hipoderme na face abaxial e epiderme na face abaxial), foi 

expressivamente menor no Pcentral (p<0,00) em relação aos outros locais (Tab.1). 

Rocha et al. (2014), Alves, Tresmondi e Longui (2008) e Carvalheiro et al. 

(2013) também evidenciaram maior compactação da lâmina foliar no ambiente 

urbano, corroborando com o presente estudo. Alves, Tresmondi e Longui (2008) 

discorrem que a diminuição dos espaços intercelulares, o que ocasiona a redução 

da espessura da folha, pode ser uma estratégia adaptativa da planta para reduzir a 

área de contato dos tecidos com os poluentes tóxicos da troposfera. Como o 
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Pcentral é um local de grande circulação de veículos e a cobertura vegetal exercida 

pelas copas de Tipuana forma uma barreira contra a dispersão dos poluentes 

(SALMOND et al., 2013) fazendo com que eles fiquem concentrados próximos ao 

solo, pode-se admitir que a poluição tenha sido responsável pela redução da 

espessura das folhas de M. squamulosa. 

 

Figura 15 – Lâminas foliares de M. squamulosa coletadas nos quatro pontos amostrais de Curitiba, 

PR, Brasil. Legenda: A = Pcentral; B = Psuburbano; C = Pindustrial; D = Prural. Barra: 200 µm. Fonte: 

o autor.  

 

Figura 16 – Detalhe da lâmina foliar das folhas de M. squamulosa coletadas nos quatro pontos 

amostrais de Curitiba, PR, Brasil. Legenda: A = Pcentral; B = Psuburbano; C = Pindustrial; D = Prural. 

Barra: 200 µm. Fonte: o autor.  
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Tabela 1 – Médias, desvios padrão, valores mínimos e máximos da espessura dos tecidos vegetais (µm), sintomas visíveis (% de injúria), densidade 

estomática (estômatos mm
-2

), área foliar (cm
2
), esclerofilia (g cm

-2
) e área específica foliar (cm

2
 g

-1
) de Microgramma squamulosa. 

   
P central 

  
P suburbano 

  
P industrial 

  
P rural 

   

Parâmetros N Min Média ± DP Max Min Média ± DP Max Min Média ± DP Max Min Média ± DP Max 
ANOVA (F) / 

Kruskal-
Wallis (H) 

Sig. 

Camada 
esclerenquimática 

(µm) 
160 33 62,97 ± 17,79 

a
 98 31 67,65 ± 23,31

ab
 129 39 66,72 ± 14,99

ab
 101 35 74,60 ± 22,66 

b
 119 F = 2,356 p<0,05 

Nervura (µm) 160 560 765,68 ± 78,15 
a
 866 475 757,74 ± 132,25 

a
 948 578 764,9 ± 76,69 

a
 917 508 777,62 ± 133 

a
 1010 F = 0,230 0,875 

Epiderme Adaxial 
(µm) 

160 9 16,60 ± 3,36 
a
 24 10 16,41 ± 3,76 

a
 29 11 18,10 ± 2,65 

ab
 23 11 19,00 ± 3,71 

b
 28 F = 5,288 p<0,05 

Hipoderme 
adaxial (µm) 

160 17 33,80 ± 11,50
a
 71 17 33,20 ± 13,40

a
 101 19 36,10 ± 12,40

a
 76 19 37,20 ± 9,00

a
 56 H = 6,719 0,08 

Parênquima 
homogêneo (µm) 

160 81 171,30 ± 54,30
a
 271 139 233,30 ± 50,00

b
 327 126 233,00 ± 49,60

b
 350 134 218,10 ± 50,80

b
 336 F = 13,095 p<0,01 

Hipoderme 
abaxial (µm) 

160 17 26,30 ± 6,25 
ab

 40 12 24,50 ± 7,40
a
 37 17 30,30 ± 8,40

b
 60 14 26,40 ± 6,24 

ab
 39 H = 9,365 p<0,05 

Epiderme Abaxial 
(µm) 

160 8 14,10 ± 3,10
a
 22 8 13,20 ± 2,80

a
 19 10 14,60 ± 2,80

a
 21 7 14,40 ± 3,20

a
 23 H = 4,828 0,184 

Lâmina Foliar  
(µm) 

160 169 266,30 ± 64,30
a
 373 240 324,20 ± 49,60

b
 408 258 

331,10  ± 
42,80

b
 

417 242 320,30 ± 52,40
b
 432 F = 12,690 p<0,001 

Sintomas visíveis 
(% de injúria) 

40 0 2,60 ± 2,70 
a
 9 0 1,02 ± 1,00 

a
 3,6 0 1,70 ± 2,90 

a
 9,7 0,2 2,70± 3,00 

a
 10,5 H = 3,663 0,30 

Densidade 
estomática 
(est/mm

2
) 

56 41 44,50 ± 3,30 
a
 53 25 43,10 ± 9,60 

a
 60 38 58,40 ± 8,60 

b
 73 34 45,30 ± 6,10 

a
 56 F = 13,212 p<0,01 

Área foliar (cm
2
) 40 5 10,20 ± 2,60 

a
 13 4 9,30 ± 3,50 

a
 15 1 6,10 ± 2,10 

b
 8 4 8,90 ± 4,50 

a
 18 F = 2,8617 p<0,05 

Esclerofilia (g 
cm

-2
) 

40 0,003 0,005 ± 0,0008 
a
 0,006 0,003 0,005 ± 0,001 

a
 0,009 0,000005 

0,00001 ± 
0,00001 

b
 

0,00006 0,004 0,006 ± 0,001 
a
 0,008 H = 23,8054 p<0,05 

Área Específica 

Foliar (cm
2
 g

-1
) 

40 79 99,00 ± 18,20
a
 133 54 95,80 ± 26,10

a
 130 75 73,80 ± 26,10

a
 100 61 82,30 ± 21,30

a
 122 H = 6,3644 0,0952 

*Médias seguidas de letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste de Tukey ou pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, 
F = ANOVA: um critério – TUKEY; H = Kruskal-Wallis; Sig = significância estatística, 
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4.3 ENSAIO DE GENOTOXICIDADE DAS FOLHAS DE Microgramma squamulosa 

 

Os dados relativos à análise de genotoxicidade (ensaio cometa) revelaram 

diferenças significativas entre todos os pontos amostrais quando comparados os 

comprimentos das caudas dos cometas (p<0,05), sendo que Prural apresentou a 

menor média (Tab. 2). Alguns cometas podem ser visualizados na Figura 17. 

 

Tabela 2 – Médias e desvios padrão do ensaio de genotoxicidade (tamanho da cauda dos cometas 

desde a borda do núcleo até o final da cauda) de folhas coletadas nos quatro pontos amostrais de 

Curitiba, PR, Brasil. Pcentral; Psuburbano; Pindustrial e Prural.  

Parâmetro Pcentral Psuburbano Pindustrial Prural 

Tamanho da cauda dos cometas 
(µm) 

7,50 ± 6,70
a
 9,00 ± 7,90

b
 10,70 ± 8,10

c
 6,80 ±7,32

d
 

*Médias seguidas de letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05) pelo teste não 
paramétrico de Kruskal-Wallis [H (3, n=16000) = 646,2583], 

 

 O Pindustrial indicou maiores danos ao material genético das células das 

folhas de M. squamulosa, sendo que a maior média e os maiores valores máximos 

de tamanho de cauda demonstram o alto grau genotóxico da região, uma vez que o 

tamanho da cauda do cometa está linearmente relacionado ao dano do DNA (SILVA, 

2007; WONG et al., 2005) e que ambientes poluídos são responsáveis pelo aumento 

de danos genotóxicos tanto em seres humanos quanto em plantas (ISIDORI et al., 

2003).  
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Figura 17 – Exemplos visualizados durante o ensaio de genotoxicidade. Cometas na mesma linha 

representam o mesmo ponto amostral. (Legenda: A = Pcentral; B = Psuburbano; C = Pindustrial; D = 

Prural, Barra: 20 µm). 
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 Os pontos Pcentral, Psuburbano e Pindustrial apresentaram maior quantidade 

de valores extremos para o comprimento da cauda dos cometas (Fig. 18). Assim, as 

características inerentes a cada ponto juntamente com a taxa de poluentes 

troposféricos podem ter propiciado, pelo menos em parte, o aparecimento dessas 

lesões severas ao DNA, aqui evidenciadas pelo teste de genotoxicidade. 

 O Prural, porém, não apresentou valores extremos (Fig. 18) e 30,2% dos 

núcleos avaliados nesse ponto não apresentaram dano genômico visível (Tab. 3), se 

encaixando na classe "0". Mas, valores discrepantes foram verificados, pois o ponto 

Prural não está isento da influência de poluentes atmosféricos. 

 

Figura 18 – Gráfico tipo "box-plot" relacionando mediana, valores típicos, discrepantes e extremos 

para os dados de comprimento de cauda dos cometas analisados nos quatro pontos amostrais de 

Curitiba, PR, Brasil. Fonte: o autor. 

 

 O ensaio de genotoxicidade revelou, ainda, menor incidência de danos ao 

DNA nas amostras coletadas no Prural, uma vez que esse ponto foi o que 

demonstrou maior frequência em relação aos cometas classificados como classe “0” 

(Fig. 19; Tab. 3). Em contrapartida, houve maior média e maior incidência de 
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cometas classe “2” e “3” no Pindustrial (Tab. 2 e Tab. 3), ressaltando a característica 

genotóxica dessa região.  

 

Tabela 3 – Quantidade de cometas observados no ensaio de genotoxicidade divididos em suas 

respectivas classes, nos quatro pontos amostrais de Curitiba, PR, Brasil. 

Classe x Frequência Pcentral Psuburbano Pindustrial Prural 

Classe 0 (sem cauda – 0µm) 771 675 479 1208 

Classe 1 (cauda com diâmetro menor que a cabeça 

– 2,5 até 12,5 µm) 
2576 2278 2248 2086 

Classe 2 (cauda inferior a duas vezes o diâmetro da 

cabeça – 15até 25 µm) 
602 936 1110 639 

Classe 3 (cauda longa, superior a duas vezes o diâmetro 

da cabeça – 27,5 até 50 µm) 
51 110 162 67 

Classe 4 (cauda longa e espelhada - maior que 50 µm) 0 1 1 0 

Total 4000 4000 4000 4000 

 

 Exemplos das classes de cometas utilizados no presente trabalho são 

apresentados na Figura 19. 

 

Figura 19 – Classes de dano ao material genético evidenciado pelos diferentes cometas. (Classe 0 = 

sem dano, Classe 4 = maior dano). Fonte: o autor. 

 

A análise multivariada de componentes principais revelou a maior tendência 

ao agrupamento dos dados do Pindustrial nas classes "2", "3" e "4"; e do Pcentral na 

classe "1" e do Psuburbano em todas as classes (Fig. 21A e 21B). O Prural não está 
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associado a nenhuma das variáveis (Fig. 20A e 20B) devido à maior taxa de núcleos 

classificados como classe "0" (sem danos ao DNA). Os eixos 1 e 2 explicam 65% da 

variabilidade desses dados (Fig. 20). 

 

Figura 20 – Análise multivariada de componentes principais relacionando os pontos amostrais com as 

classes dos cometas analisados nos quatro pontos amostrais de Curitiba, PR, Brasil. (A) Médias e (B) 

Valores individuais para cada ponto. Os eixos 1 e 2 explicam 65% da variabilidade dos dados. Fonte: 

o autor. 



62 
 

Tice et al. (2000) relatam que uma das melhores alternativas para 

mensuração e análise dos resultados do ensaio cometa é a classificação dos 

cometas em classes. Os mesmos autores relatam que o tamanho da cauda dos 

cometas está diretamente relacionado ao tamanho dos fragmentos, sendo 

diretamente proporcional ao nível de quebras de cadeias simples e sítios alcalinos 

instáveis, e inversamente proporcional ao grau de DNA "cross-linkings"6. 

Sendo assim, acredita-se que os cometas classes “2”, “3” e “4” tenham sido 

originados devido a maior quantidade de quebras de cadeias simples e sítios 

alcalinos instáveis, já que possuem maior tamanho de cauda, e menos danos 

originados por DNA "cross-linkings". Já para a classe “1”, como a presença do dano 

DNA “cross-link” reduz a taxa migratória do DNA (TICE et al., 2000), acredita-se que 

os cometas de menor comprimento de cauda tenham sofrido mais danos desse tipo. 

Vários podem ser os agentes que induzem o aparecimento de quebras 

cromossômicas e levam a maior migração da cauda de DNA em células vegetais, 

como irradiação UVC (ARMALYTE; ZUKAS, 2002), adição de peróxido de 

hidrogênio (GICHNER et al., 2003a), etilmetanosulfonado (GICHNER et al., 1999; 

GICHNER et al., 2003b; GICHNER; MUHLFELDOVA, 2002; BANDYOPADHYAY; 

MUKHERJEE, 2011), hidróxido maleico (GICHNER et al., 2003b), metil 

metanosulfonado (GICHNER et al., 1999). Os poluentes atmosféricos, entretanto, 

possuem maior fitotoxicidade por adentrarem as câmaras estomáticas e se 

difundirem pelo limbo foliar em meio a todos os tecidos de M. squamulosa, 

provocando maiores danos ao material genético (ISIDORI et al., 2003) e 

ocasionando maior estresse à planta (LARCHER, 2000). 

Além desse fato, Poli et al. (1999) demonstraram que o aumento da dose de 

Cr6+ sobre as folhas de Impatiens balsamina não gerou aumento do tamanho das 

caudas dos cometas, expondo claramente que esse metal não se liga ao material 

genético para degradá-lo ou exercer algum efeito deletério. 

O ponto central (Pcentral) demonstrou a segunda menor média de danos ao 

DNA (Tab.2), e mesmo assim obteve a maior abundância de M. squamulosa como 

citado anteriormente. Diante disso, acredita-se que danos classe 1 oriundos da 

poluição automotiva não afetaram negativamente o desenvolvimento dessa espécie 

nesse local. Em contrapartida, nas regiões suburbana e industrial, onde foram 

                                                             
6DNA “cross-linking”: processo em que vários agentes podem agir em duas posições diferentes na fita 
de DNA, gerando danos que bloqueiam sua replicação. 
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obtidas maiores médias de dano ao DNA e maior frequência de danos classes 2, 3 e 

4, notou-se menor abundância de M. squamulosa. Isso demonstra que quanto maior 

a frequência de danos classe 2, 3 ou 4 sobre o DNA das folhas dessa espécie, 

menor é o desenvolvimento e propagação do vegetal, podendo ser comprovado pela 

redução em sua abundância observada. O ponto rural não se aplica a esse 

raciocínio, visto que a abundância das epífitas é restringida pela competição com 

outros organismos no mesmo forófito, como pontuado na seção anterior. 

A análise multivariada de conglomerados (“cluster analysis”) evidenciou maior 

similaridade entre as classes 3 e 4, com maior frequência nos pontos Psuburbano e 

Pindustrial, enquanto a classe 1 obteve a maior diferença entre todas as outras 

categorias, sendo mais frequente em todos os pontos (Fig. 21). 

 

 

Figura 21 – Análise multivariada de conglomerados relacionando as similaridades e diferenças entre 

as classes de tamanhos de cauda do ensaio de genotoxicidade (Diagrama para 5 variáveis - Ligação 

única - Distâncias Euclidianas). 

 

 Esse resultado foi obtido devido ao maior número de cometas classe 1 em 

todos os pontos de coleta, visto que a poluição antrópica gera danos genotóxicos 

consideráveis sobre os tecidos dos seres vivos de uma determinada região (ISIDORI 

et al., 2003, KAMPA; CASTANAS, 2008) podendo ser mais severos ou mais brandos 

de acordo com o tempo de exposição (KAMPA; CASTANAS, 2008) e concentração 

do poluente (KLUMPP et al., 2001). 
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4.4 CONCENTRAÇÕES DE METAIS PESADOS NAS FOLHAS DE Microgramma 

squamulosa 

 

 As concentrações (mg kg-1) obtidas em todas as amostras da análise de 

metais pesados são mostradas na Tabela 4, já as análises estatísticas, médias e 

desvios padrão estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 4 - Concentrações (mg kg
-1

) dos metais pesados (Cu, Zn, Mn, Fe, Cr, Ni, Pb e Cd) 

encontradas em cada amostra de Microgramma squamulosa, nos quatro pontos de coleta (Central, 

Suburbano, Industrial e Rural). 

 
Cu Zn Mn Fe Cr Ni Pb Cd 

Central 0,22 1,24 0,77 5,06 0,08 0,02 0,1 0,01 

Central 0,19 1,18 1,39 1,58 0,08 0,02 0,1 0,01 

Central 0,13 0,83 0,16 0,9 0,06 0,01 0,07 0 

Central 0,14 1,31 0,98 1,26 0,07 0,01 0,12 0,01 

Central 0,15 1,13 0,48 1,21 0,06 0,02 0,08 0 

Central 0,15 1,13 0,48 1,21 0,06 0,02 0,08 0 

Central 0,13 0,5 0,22 1,37 0,07 0,01 0,06 0 

Suburbano 0,04 0,26 0,09 2,01 0,07 0,01 0,03 0 

Suburbano 0,07 0,6 0,29 2,09 0,07 0,01 0,05 0 

Suburbano 0,06 0,47 0,26 0,12 0,05 0,01 0,01 0 

Suburbano 0,1 0,77 0,46 0,77 0,06 0,02 0,03 0 

Suburbano 0,08 0,54 0,17 0,69 0,07 0,01 0,05 0 

Suburbano 0,06 0,45 0,26 1,51 0,07 0,02 0,04 0 

Suburbano 0,04 0,48 0,17 0,78 0,07 0,01 0,03 0 

Industrial 0,14 2,07 0,89 5,21 0,08 0,03 0,04 0 

Industrial 0,15 3,65 1,09 1,38 0,08 0,04 0,08 0 

Industrial 0,12 1,38 0,34 0,68 0,06 0,02 0,06 0 

Industrial 0,11 0,82 1,82 1,12 0,1 0,02 0,05 0 

Industrial 0,19 1,12 0,82 0,84 0,07 0,03 0,03 0 

Industrial 0,1 1,34 2,07 0,43 0,07 0,02 0,02 0 

Industrial 0,11 1,09 0,35 0,98 0,07 0,02 0,07 0 

Rural 0,05 0,54 0,582 1,36 0,07 0,02 0,04 0 

Rural 0,06 0,59 2,17 0,87 0,07 0,02 0,04 0 

Rural 0,05 0,38 2,17 0,89 0,07 0,02 0,05 0 

Rural 0,05 0,35 2,21 0,02 0,05 0,01 0 0 

Rural 0,05 0,41 15,6 0,36 0,06 0,02 0 0 

Rural 0,06 0,5 2,21 0,93 0,07 0,01 1,42 0,09 

Rural 0,04 0,35 0,86 0,81 0,06 0,01 0,05 0 
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Cobre apresentou maiores valores nos pontos central (0,16 ± 0,03) e industrial 

(0,13 ± 0,03) (Tab. 5; Fig 22A), e as menores taxas foram encontradas no ponto rural 

(0,05 ± 0,01) e suburbano (0,06 ± 0,02) (p<0,0001). Vários estudos demonstram a 

relação entre o tráfego urbano e o maior conteúdo de acumulação de cobre em 

folhas de vegetais (BASILE et al., 2008; ANICIC et al., 2009; AL-KHASHMAN, AL-

MUHTASEB E IBRAHIM, 2011; POLECHONSKA et al., 2013), algumas vezes ao 

lado de rodovias (MEDIL et al., 2009; AL-KHASHMAN, AL-MUHTASEB E IBRAHIM, 

2011). Além disso, outros trabalhos demonstram a acumulação de cobre em áreas 

industriais (GIORDANO et al., 2005; SUN et al., 2010; AL-KHASHMAN, AL-

MUHTASEB E IBRAHIM, 2011), até mesmo próximo a uma planta de transformação 

de aço (GIORDANO et al., 2005) e também a uma indústria cerâmica (SUN et al., 

2010), o que corrobora com o presente estudo. 

 Zinco demonstrou maior média (Tab. 5; Fig. 22B) no ponto industrial (1,64 ± 

0,97), e a menor no ponto rural (0,44 ± 0,09). Sabe-se que o tráfego urbano contribui 

para o aumento da concentração de Zn bioacumulada em vegetais (FUGA et al., 

2008; ANICIC et al., 2009; BERMUDEZ, RODRIGUEZ E PIGNATA, 2009; GOIX et 

al., 2013; POLECHONSKA et al., 2013), enquanto que o mesmo é observado em 

regiões industriais (SUN et al., 2010; AL-KHASHMAN, AL-MUHTASEB E IBRAHIM, 

2011; POLECHONSKA et al., 2013), concordando com o presente estudo. 

O manganês mostrou maior concentração no ponto rural (3.68 ± 5.29), e o 

menor valor no ponto suburbano (0,24 ± 0,12) (Tab. 5; Fig. 22C). Alguns autores 

relatam que a concentração desse metal pode estar relacionada a regiões urbanas 

(ANICIC et al., 2009), de agricultura (BERMUDEZ, RODRIGUEZ E PIGNATA, 2009), 

industriais (FUGA et al., 2008), e até mesmo ao lado de rodovias (MEDIL et al., 

2009). No presente estudo, acredita-se que agroquímicos (fertilizantes e pesticidas) 

podem ter sido responsáveis por esse aumento na quantidade de Mn encontrada 

nas folhas de Microgramma squamulosa, uma vez que o ponto rural era uma área 

agriculturável no passado, e há plantações ao redor do local. 

O ferro apresentou menores valores no ponto rural (0,75 ± 0,43), e maiores 

valores nas regiões central, suburbana e industrial. Alguns estudos relacionam a 

maior quantidade de Fe encontrada a regiões urbanas (ANICIC et al., 2009; 

BERMUDEZ, RODRIGUEZ E PIGNATA, 2009), regiões ao lado de rodovias (MEDIL 

et al., 2009; POLECHONSKA et al., 2013) e a regiões industriais (BERMUDEZ, 

RODRIGUEZ E PIGNATA, 2009; AL-KHASHMAN, AL-MUHTASEB E IBRAHIM, 
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2011), o que está de acordo com o presente estudo, apesar da não significância 

estatística (Tab. 5; Fig. 22D).  

Níquel apresentou maior concentração no ponto industrial (0,02 ± 0,008), se 

comparado com todos os outros pontos (Tab. 5; Fig. 22E). Isso corrobora com Al-

Khashman, Al-Muhtaseb e Ibrahim (2011) que encontraram maiores concentrações 

de Ni nas folhas de Phoenix dactylifera na Jordânia. O presente estudo também 

concorda com Sun et al. (2010) que encontrou maior taxa do mesmo metal nas 

acículas de Pinus massoniana próximo a um complexo petroquímico, a plantas de 

ferro e aço e a indústrias cerâmicas. Outros estudos demonstram maiores níveis de 

Ni em regiões urbanas de alto tráfego (CALZONI et al., 2007) e próximo a rodovias 

(MEDIL et al., 2009; POLECHONSKA et al., 2013), discordando do presente estudo. 

 Chumbo indicou maior média no ponto rural (0,23 ± 0,52), havendo somente 

um valor extremo (Tab. 4), porém as análises estatísticas revelaram somente 

diferenças significativas (p<0,01) entre o ponto central (0,08 ± 0,02) e o suburbano 

(0,03 ± 0,014) (Tab. 5; Fig. 22F). Vários estudos demonstram o maior nível de 

chumbo no ar de centros urbanos com alto tráfego veicular, como Anicic et al. 

(2009), Basile et al. (2008), Polechonska et al. (2013) e Calzoni et al. (2007). Porém, 

as concentrações de Pb estão caindo devido a comercialização de combustíveis 

sem chumbo (LOPPI et al., 2004). Outros trabalhos demonstram altas taxas de Pb 

ao lado de indústrias (AL-KHASHMAN, AL-MUHTASEB E IBRAHIM, 2011) e 

rodovias (MEDIL et al., 2009). Uma possível explicação para o valor extremo 

encontrado no ponto rural (Tab. 4) é a existência de atividade mineradora a 2 km 

leste, e o Pb pode ter sido transportado pelo vento adsorvido ao material particulado, 

uma vez que a mineração pode liberar chumbo no ar (GOIX et al., 2013). 

 O elemento cádmio mostrou somente um valor extremo no ponto rural (Tab. 

4). Isso também pode ser explicado pela atividade de mineração existente a 2 km 

leste dali, que pode liberar Cd (BOAMPONSEM et al., 2010) no ar, sendo 

posteriormente transportado pelo vento até atingir as câmaras estomáticas e se 

acumular nas folhas de Microgramma squamulosa. 
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Tabela 5 – Médias e desvios padrão da concentração de metais pesados (mg kg
-1

) em Microgramma 

squamulosa. N = 28. 

 
Central Suburbano Industrial Rural 

  
Metais 

(mg kg
-1

) 
Média ± DP Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

Kruskal-Wallis 
(H) 

Sig. 

Cu 0,16 ± 0,03 
ab

 0,06 ± 0,02 
cef

 0,13 ± 0,03 
ae

 0,05 ± 0,01 
df
 H = 21,35010 p<0,0001 

Zn 1,04 ± 0,28 
ab

 0,51 ± 0,15 
ad

 1,64 ± 0,97 
b
 0,44 ± 0,09 

cd
 H = 18,84082 p<0,001 

Mn 0,64 ± 0,43 
ab

 0,24 ± 0,12 
a
 1,05 ± 0,67 

ac
 3,68 ± 5,29 

bc
 H = 16,50041 p<0,001 

Fe 1,79 ± 1,45 
a
 1,13 ± 0,74 

a
 1,52 ± 1,65 

a
 0,75 ± 0,43 

a
 H = 5,112588 0,1637 

Cr 0,06 ± 0,009 
a
 0,06 ± 0,008 

a
 0,07 ± 0,01 

a
 0,06 ± 0,008 

a
 H = 4,200739 0,2406 

Ni 0,01 ± 0,005 
ab

 0,01 ± 0,005 
a
 0,02 ± 0,008 

b
 0,01 ± 0,005 

ab
 H = 10,96527 p<0,01 

Pb 0,08 ± 0,02 
ab

 0,03 ± 0,014 
c
 0,05 ± 0,02 

ac
 0,23 ± 0,52 

bc
 H = 12,10197 p<0,01 

Cd 0,004 ± 0,005 
a
 0,00 ± 0,00 

a
 0,00 ± 0,00 

a
 0,01 ± 0,03 

a
 H = 6,265714 0,0994 

*Médias seguidas de letras diferentes indicam diferenças significativas (p<0,05) pelo teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis. 
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Os gráficos tipo “Box-Plot” que relacionam os metais analisados, média e 

desvio padrão com os pontos amostrais estão dispostos na Figura 22. 

 

Figura 22 – Gráficos tipo “Box-Plot” demonstrando médias e desvios padrão das concentrações de 

metais pesados (mg kg
-1

) das folhas de Microgramma squamulosa coletadas em diferentes pontos 

com diferentes graus de contaminação (Central, suburbano, industrial e rural). (A) Cu; (B) Zn; (C) Mn; 

(D) Fe; (E) Ni; e (F) Pb. 
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 Com base no que foi apresentado e discutido, contatou-se que os parâmetros 

que demonstraram maior significado para avaliar o potencial de Microgramma 

squamulosa (Kaulf.) de la Sota para o biomonitoramento passivo da poluição 

atmosférica são aqueles apresentados no Quadro 11. 

 

 Pcentral Psuburbano Pindustrial Prural 

Camada 

esclerenquimática (µm) 
Menor Intermediário Intermediário Maior 

Epiderme adaxial (µm) Menor Menor Maior Maior 

Parênquima homogêneo 

(µm) 
Menor Maior  Maior Maior 

Hipoderme abaxial (µm) Intermediário Menor Maior Intermediário 

Lâmina foliar (µm) Menor Maior Maior Maior 

Densidade estomática 

(est mm
2
) 

Menor Menor Maior Menor 

Área foliar (cm
2
) Maior Maior Menor Maior 

Esclerofilia (g cm
-2

) Maior Maior Menor Maior 

Tamanho da cauda dos 

cometas (µm) – danos 

genotóxicos 

Intermediário Intermediário Maior Menor 

Cu (mg kg
-1

) Maior Menor Maior Menor 

Zn (mg kg
-1

) Maior Menor Maior Menor 

Mn (mg kg
-1

) Menor Menor Intermediário Maior 

Ni (mg kg
-1

) Menor Menor Maior Menor 

Pb (mg kg
-1

) Maior Menor Menor Menor 

Quadro 11 – Parâmetros com maior significado em relação ao potencial de Microgramma squamulosa 

(Kaulf.) de la Sota para o biomonitoramento passivo da poluição atmosférica de Curitiba, PR, Brasil.  
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5 CONCLUSÃO 
 

 

 Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota pode ser usada como 

bioindicadora passiva da qualidade do ar de Curitiba, pelo fato de ser bem 

distribuída ao longo da cidade (abundância) e de fácil coleta. Sua população ao 

longo de todo o estudo demonstrou-se estável. Além de demonstrar correlação entre 

o grau de poluição e respostas nos organismos estudados. 

As diferenças estruturais e de abundância refletem as diferentes condições 

em que as plantas de M. squamulosa estão expostas nos diferentes pontos da 

cidade de Curitiba.  

Constatou-se grande tolerância da espécie estudada a emissões automotivas 

centrais e reduzida tolerância em relação aos poluentes de região industrial. 

As respostas das plantas à influência das emissões industriais foram: 

aumento de espessura da hipoderme na face abaxial, aumento da densidade 

estomática, redução da área foliar e redução da esclerofilia; ao passo as respostas 

mais frequentes às emissões automotivas centrais foram: redução da espessura da 

epiderme na face adaxial, diminuição do parênquima homogêneo e compactação da 

lâmina foliar. Diferentemente dessas respostas, no ponto rural, constatou-se 

respostas relacionadas à exposição das plantas ao ambiente natural, como, maior 

espessura dos tecidos foliares e, como consequência, uma lâmina foliar mais 

espessa, o que favorece à herbivoria, sintoma visível este, bem frequente nesse 

ambiente.  

Além disso, a poluição atmosférica induziu efeitos genotóxicos consideráveis 

sobre as células das folhas de M. squamulosa, principalmente nos pontos com maior 

fluxo de veículos e indústrias, que ocasionou danos de quebras de cadeias simples, 

sítios alcalinos instáveis e DNA “cross-linkings” verificados pelo comprimento da 

cauda dos núcleos analisados. 

Os dados da análise de metais pesados demonstraram um aumento da 

concentração dos mesmos nos pontos industrial (Zn, Ni) e central (Cu, Pb), exceto 

por alguns metais (Pb e Cd) que apresentaram alguns valores extremos, em uma 

amostra, no ponto rural. Essa mesma região rural apresentou, além disso, altas 

concentrações de Mn oriundas de atividades de agricultura. Assim sendo, os metais 
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mais representativos da atividade bioacumuladora de Microgramma squamulosa 

foram: Cu, Zn, Mn, Ni e Pb. 

A presente pesquisa contribuiu para o diagnóstico de áreas potencialmente 

poluídas por meio da utilização de espécie biomonitora. O aprofundamento de 

estudos nessa temática, usando outras espécies vegetais abundantes na cidade de 

Curitiba, poderá servir de fundamento para a aplicação de medidas preventivas em 

relação à qualidade do ar, bem como contribuir para, que no futuro, seja 

implementado um projeto de biomonitoramento. 
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