INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

VERA CARLA MARTINS PEREIRA

Bioindicadores para o monitoramento da qualidade do ar:
Estado da arte e Perspectivas.

São Paulo
2005

Vera Carla Martins Pereira

Bioindicadores para o monitoramento da qualidade do ar:
Estado da arte e perspectivas.

Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, para obtenção
do título de Mestre em Tecnologia Ambiental: Mitigação
Ambiental.
Área de concentração: Mitigação Ambiental

Orientador: José Gregório Cabrera Gómez

São Paulo

Agosto de 2005

A Alberto e Vera
dedico esta
Dissertação

AGRADECIMENTOS
A Deus pela força, saúde e determinação, para atingir esta meta.
A meus pais Alberto Pereira e Vera Lúcia Portela, por sempre me incentivarem em todas as
minhas conquistas.
Ao Prof. Dr. José Gregório Cabrera Gómez, orientador do departamento de Biotecnologia do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, pela infinita paciência e por acreditar em meu trabalho.
À Doutora Marisa Domingos, do Instituto de Botânica, pela gentileza no envio de informações.
À empresa APS Associados, pela ajuda na estruturação deste trabalho.
Ao Prof. Dr. Welington Braz Carvalho Delitti, do Instituto de Biociências do Estado de São Paulo,
pelas dicas e materiais gentilmente cedidos.
Ao monitor João Paulo Duarte, do Jardim Botânico, pelo acompanhamento da visita.
À Profa. Dra Edna Gubitoso, pela profissional ajuda na correção bibliográfica.
A Lívia Chaves, da secretaria de mestrado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, pelo constante
apoio.
A Alessandro Pecchia, pela ajuda na digitação e compreensão nos momentos difíceis.
Aos meus familiares que sempre me apoiaram incentivando e acreditando na importância do meu
trabalho.

RESUMO
Com o aumento em larga escala da poluição nas últimas décadas, o ar vem apresentando
uma concentração cada vez mais alarmante de poluentes, afetando a flora, a fauna e o
homem. Os métodos convencionais de medição da qualidade do ar, físicos e químicos,
utilizados para monitoramento apresentam certas limitações, tal como alto custo de
implantação e manutenção. Um método alternativo para minimizar essas dificuldades
vem sendo estudado por muitos pesquisadores em todo o mundo e consiste em uma
técnica que avalia a resposta de um ser vivo às condições ambientais em um local a ser
experimentado. Este organismo vivo, por sua vez, é chamado de bioindicador ou
bioacumulador, e o mesmo sofre uma degradação, visível ou não, quando exposto a
algum poluente atmosférico. O grau dessa degradação indica quantitativamente ou
qualitativamente a presença de determinado poluente ou a própria qualidade do ar. As
vantagens oferecidas consistem em custos reduzidos, maior eficácia no monitoramento
por longos períodos e também em uma análise de áreas extensas e detecção de elementos
em baixas concentrações.
Este trabalho descritivo baseia-se em levantamentos bibliográficos de trabalhos
científicos que abordam bioindicadores e bioacumuladores no monitoramento da
qualidade do ar. Tais bioindicadores são plantas vasculares, musgos e liquens. O trabalho
busca uma análise critica das técnicas diferentes de biomonitoramento da qualidade do ar,
comparando-as entre si.
Tal análise resulta no “estado da arte” e fornece argumentos para afirmar que este novo
método de monitoramento é uma técnica robusta, com perspectivas promissoras.
Além dos inventários de emissões e de concentrações ambientais, a técnica que utiliza
bioindicadores fornece informações imediatas adicionais referentes a efeitos sobre
organismos vivos, caracterizando-se como um terceiro sistema de informações. Deve-se
ressaltar, no entanto, que para que esta técnica seja utilizada em escala global é necessária
sua padronização, desde o cultivo, e a exposição dos vegetais até a medição de efeitos e
avaliação dos resultados. Tal padronização é um requisito fundamental para a vitalidade e
a aplicabilidade dos dados obtidos.
A grande diversidade de métodos aplicados nos inúmeros estudos realizados e publicados
em vários países utilizando plantas como bioindicadores inviabiliza a comparação dos
dados, bem como contribui para reduzir a aceitação desse método biológico de controle
da qualidade do ar junto às autoridades e à opinião pública.
Porém, é importante ressaltar que já existe na Europa uma busca pela padronização de
técnicas, onde utiliza-se couve e tabaco como plantas bioindicadoras. Essa padronização
gera grandes possibilidades, com menor custo e maior tecnologia em escala global.
Palavras-chave: Biomonitoramento, poluição atmosférica, bioindicadores vegetais,
bioacumuladores vegetais.

ABSTRACT
Along with the large scale increase of pollution in the past decades, the air has been
presenting a growing and alarming concentration of pollutants, affecting Flora, Fauna and
Man. Conventional methods to measure air quality, either physical or chemical, used for
monitoring pose some limitations, such as the high cost of implementation and
maintenance. An alternative method to minimize such difficulties has been studied by
many researchers all around the world and consists of a technique that assesses the
response from a living being to the environmental conditions in a site to be examined.
Such a living organism, on its turn, is called bioindicator or bioaccumulator, and it goes
through a degradation processes, visible or not, whenever exposed to some atmospheric
pollutant. The degree of such degradation indicates quantitatively or qualitatively the
presence of a certain pollutant or the air quality itself. The advantages offered consist of
reduced costs, higher efficiency in the monitoring for longer periods and also of an
analysis of extensive areas and the detection of elements in lower concentrations.
This descriptive paper is based on bibliographic surveys of scientific works that approach
bioindicators and bioaccumulators in the monitoring of air quality. Such bioindicators are
vascular plants, mosses and lichens. The work aims at a critical analysis of the different
techniques of biomonitoring air quality, comparing one to the other.
Such analysis results in the state of art and provides arguments to assert this new
monitoring method is a sturdy technique, with promising perspectives.
Besides the inventories of emissions and environmental concentrations, the technique that
makes use of bioindicators provides immediate additional information concerning living
organisms, and it is characterized as a third system of information. It is important to
mention, however, that for this technique to be used in a global scale it is necessary to
establish standardization, since the cultivation and the exposure of vegetables until the
measurement of effects and the evaluation of results. Such standardization is an essential
requirement for the vitality and applicability of obtained data.
The great diversity of methods applied to the several studies performed and published in
many countries using plants as bioindicators makes it unviable to compare data, while it
contributes to reduce the acceptance of this biological method for air quality control by
public agencies and public opinion.
However, it is worth saying that there is in Europe a search for the standardization of the
techniques, where collards and tobacco are used as bioindicator plants. Such
standardization generates possibilities, with a lower cost and better technology in global
scale.
Key words: Biomonitoring, atmospheric pollution, vegetal bioindicators, vegetal
bioaccumulators

Lista de ilustrações
Quadro 1

Quadro comparativo de espécies diferentes de Bioindicadores...

30

Figura 1

As etapas principais do uso de plantas bioindicadoras
no monitoramento da qualidade do ar..........................

65

Foto 1

Estação de medição do alto da Serra...

45

Foto 2

Lavagem rápida com água e eliminação de partes mais velhas da planta

34

Foto 3

Tibouchina pulchra..

46

Foto 4

Tillandsia usneoides...

46

Foto 5

Mangifera indica....

47

Foto 6

Tradescantia pallida purpúrea...

50

Foto 7

Teste de genotoxicidade de micronúcleos de Tradescantia híbrida
(clone 4430), Células com micronúcleos presentes (esquerda);
células normais (direita)................................................................

51

Lista de tabelas
Tabela 1

Aumento de gases da atmosfera terrestre em função de atividades
antrópicas

2

Tabela 2

Qualidade do ar em relação ao IQA

3

Tabela 3

Padrões Nacionais da Qualidade do Ar

5

Tabela 4

Critérios para Episódios agudos de Poluição do Ar (Resolução
CONAMA n° 3 de 28/06/90)

5

Tabela 5

Niveis da qualidade do Índice de Pureza Atmosférica (IAP)

29

Tabela 6

Métodos de biomonitoramento empregados no projeto Eurobionet

36

Lista de abreviaturas e siglas
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ATP

Adenosine Triphosphatase

CETESB

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

HPCD

Dienohidroperoxi

IP

Ìndice de Poluição

MP

Material Particulado

NADP

Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphatase

PTS

Partículas Totais Suspensas

UFBA

Universidade Federal da Bahia

UFPR

Universidade Federal do Paraná

USEPA

United States Environmental Protection Agency

LISTA DE SÍMBOLOS
Al
As
B
Ba
Be
C
Ca
Cb
Ce
CO
Co
CO2
Cr
Cs
Cu
F
Fe
Ga
Ge
H2SO4
HCl
HF
Hf
Hg
HNO3
K
La
Li
Mg
Mn
Mo
N
Na
NH3
Ni
No
NO2
NOx
O
O3
P
Pb
Rb
S
Sb

Alumínio
Arsênio
Boro
Bário
Berilo
Carbono
Cálcio
Cádmio
Cério
Monóxido de carbono
Cobalto
Dióxido de carbono
Cromo
Césio
Cobre
Flúor
Ferro
Gálio
Germânio
Ácido sulfúrico
Ácido clorídrico
Gás fluorídrico
Háfnio
Mercúrio
Ácido nítrico
Potássio
Lantânio
Lítio
Magnésio
Manganês
Molibdênio
Nitrogênio
Sódio
Amônia
Níquel
Óxido nítrico
Dióxido de nitrogênio
Óxidos de nitrogênio
Oxigênio
Ozônio
Fósforo
Chumbo
Rubídio
Enxofre
Antimônio

LISTA DE SÍMBOLOS
Sc
Se
Si
SO2
Sr
Te
Th
Ti
U
V
W
Zn
MMT
PAHs
PAN
PCBs
VOCs
Chl a
Chl b
Phaeo a
Phaeo b

Escândio
Selênio
Silício
Dióxido de enxofre
Estrôncio
Telúrio
Tório
Titânio
Urânio
Vanádia
Tungstênio
Zinco
Metil ciclopentadienil tricarbonil
Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
Peroxi-acetil-nitrato
Bifenilpoliclorados
Compostos orgânicos voláteis
Clorofila a
Clorofila b
Feofitina a
Feifitina b

SUMÁRIO
Lista de ilustrações................................................................................

vii

Lista de tabelas......................................................................................

viii

1 Introdução..........................................................................................
1.1 Poluição do ar................................................................................
1.2 Federação Federal sobre Padrões da qualidade do Ar .................
1.3 Instrumentos de Medição da Qualidade do Ar...............................
1.4 Vegetais usados no Monitoramento da Qualidade do Ar ..............
1.4.1. Processos Biológicos e Reações a estressores............................
1.4.1.1 Metabolismo e a Bioindicação..................................................
1.4.1.2 Biomembranas..........................................................................
1.4.1.3 Fotossíntese...............................................................................
1.5 Biomonitoramento ativo x passivo

13
1
4
6
6
8
9
10
10
11

2 Objetivos............................................................................................
2.1 Objetivos gerais..............................................................................
2.2 Objetivos específicos .....................................................................
Capítulo 3
3 Justificativas.......................................................................................

13
13
13

4 Método e procedimento.....................................................................
4.1 levantamento de dados ...................................................................
4.2 Visitas técnicas e entrevistas .........................................................
4.3 Tratamento de dados......................................................................
4.4 Análise Crítica................................................................................

15
15
15
15
16

5 Resultados e Discussão......................................................................
5.1 Liquens............................................................................................
5.2 Musgos............................................................................................
5.3 PlantasVasculares
5.4 Biomonitoramento ativo e passivo..................................................
5.5 Grupos de poluentes (limites de detecção).....................................
5.6 Biomonitoramento no Brasil .........................................................
5.6.1 Bioindicadores sensitivos da genotoxicidade..............................
5.7 Análise global.................................................................................
5.8 Possibilidades e perspectivas..........................................................

17
26
32
35
39
40
40

6 Considerações Finais.........................................................................
Capítulo 7
7 Referências.........................................................................................

58

14

53
56

60

13

1 INTRODUÇÃO
1.1 Poluição do ar
O grande problema dos impactos ambientais já não se restringe a áreas geográficas isoladas
ou a determinados grupos de pessoas. Com o aumento da poluição ambiental em larga escala,
principalmente a partir de meados deste século, as possibilidades de esquivar-se totalmente
das conseqüências negativas dos impactos ficam cada vez mais restritas, segundo afirma
Gutberlet (1996).
Sabe-se hoje que, muitos dos elementos químicos ainda usados na agricultura ou na produção
industrial de diversos países apresentam conseqüências nocivas para o ser humano. Entre eles
os agrotóxicos, o amianto (utilizado para revestimento de ambientes), o benzeno (emissão que
ocorre na indústria química, na combustão, na incineração, etc), o formaldeído (matéria-prima
utilizada na preparação de madeira), nos subprodutos da indústria têxtil (desinfetantes e
conservantes), nos gases dióxidos (incineradores de lixo e outras formas de combustão), como
menciona Gutberlet (1996).
No mundo todo se intervém nos ciclos naturais mediante a exploração agrícola, mas
principalmente pela produção industrial (incluindo-se produção de energia, construção civil e
transporte). Num contexto de consumo desenfreado, os ciclos da matéria são alterados
globalmente. Parte dos produtos industrializados acaba voltando ao meio ambiente por meio
de transformações químicas, podendo interferir globalmente na qualidade ambiental do
planeta. Durante as últimas décadas, a quantidade de poluentes emitidos para a atmosfera tem
crescido globalmente. A produção industrial, aliada aos hábitos de consumo, é fator
determinante para o constante aumento na concentração de diversos gases na atmosfera, como
mostra a Tabela 1.
A poluição do ar tem sido um tema fortemente pesquisado nas últimas décadas e caracterizase como um fator de grande importância na busca da preservação do meio ambiente e na
implementação de um desenvolvimento sustentável, pois seus efeitos afetam de diversas
formas a saúde humana, os ecossistemas e os materiais.
Originalmente, pensava-se que a atmosfera era suficientemente grande e que os problemas de
poluição do ar gerados pela ação antropogênica ficariam restritos a ambientes fechados ou
áreas muito próximas das fontes de poluição. Muito se avançou na avaliação dos problemas
de poluição do ar em diferentes escalas de influência, passando pelas áreas próximas de zonas
industriais, grandes centros urbanos, os transportes entre regiões e, finalmente, a
contaminação em escala global. Como por exemplo, temos os efeitos sobre a camada de
ozônio na estratosfera e o efeito estufa, que podem inclusive provocar alterações climáticas no
planeta segundo apresentado no relatório da Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB (1999).

14

Tabela 1 Aumento de gases da atmosfera terrestre em função de atividades antrópicas.
Gás

Taxa de incremento
anual em %

Concentração total

Principais fatores para as
emissões e época

CO2

0,5

345 ppm

Produção industrial, desde
1850

CH4

1,1

1,7 ppm

Produção industrial, desde
1850

N2O

0,3

302 ppm

Revolução verde, desde 1940

CFC11=CCIO3F

5

178 ppm

Freon, desde 1940

CFC12=CCI2F2

5

300 ppm

Freon, desde 1940

CO

?

110 ppm

Trânsito, industrialização,
desde o século XX

NOx

?

ppt-ppb

Trânsito, industrialização,
desde o século XX

O3

0,2-1,5

40 ppb

Uso de CO, NOx, CH4, etc,
desde 1940

Fonte: Informações cedidas pelo Prof. Conrad, Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade de Constança, Alemanha, complementado
com dados de Rowland e Isaksen, (1988, apud Gutberlet,1996).

Por emissão atmosférica entende-se a liberação de partículas e substâncias químicas gasosas e
sólidas, a partir de processos de produção industrial, pela combustão e pelo trânsito. As
emissões apresentam-se na forma gasosa, líquida ou sólida (pó, aerossóis). Os poluentes
gasosos mais freqüentes são os produtos liberados na combustão como SO2, NOx e O3. Esses
podem originar ácidos ao reagir com o oxigênio do ar e da água para formar ácido sulfúrico e
ácido nítrico, os principais causadores da “chuva ácida,” como mencionado em Gutberlet
(1996).
No estado de São Paulo, existe a agência de controle ambiental, CETESB - Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental, a qual surgiu com a missão de controlar a poluição das
águas. O controle da poluição do ar foi a segunda grande meta da Companhia. Nos anos 1970,
com a economia aquecida graças ao milagre econômico, as indústrias proliferavam e
produziam cada vez mais. A produção desenfreada fez com que a poluição atingisse níveis
alarmantes, principalmente em Cubatão (COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, 2002).
Nessa época, a CETESB iniciou a avaliação da qualidade do ar, mais precisamente em 1972,
através de uma rede manual composta de 14 estações, medindo os teores de dióxido de
enxofre e fumaça. Conforme a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2002), a
rede manual continua operando até hoje e conta com 18 estações espalhadas pelo interior do
Estado e RMSP - Região Metropolitana de São Paulo. Os filtros dessa rede são trocados e
levados para análise a cada seis dias. Para controlar as emissões de poluentes industriais, a
CETESB desenvolveu ações de controle e um intenso esquema de fiscalização, exigindo a
instalação de equipamentos que reduzissem a emissão de poluentes pelas indústrias já
instaladas. Ao mesmo tempo, criou a licença de instalação e licença de funcionamento para
novos empreendimentos que se caracterizassem como uma fonte potencialmente poluidora.
Com essas medidas, a CETESB conseguiu reduzir os níveis de poluição provenientes das
fontes fixas (indústrias), que hoje são responsáveis pela emissão de apenas 10% dos poluentes
presentes na atmosfera. Uma rede de monitoramento automático da qualidade do ar foi criada
pela CETESB e entrou em operação em 1981, com estações medidoras distribuídas pela
Região Metropolitana de São Paulo - RMSP e Cubatão. Essa rede foi renovada em 1996 e, em
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2000, o monitoramento foi ampliado para as cidades de Campinas, São José dos Campos,
Sorocaba e Paulínia, totalizando 29 estações. Essas estações são ligadas a uma central
denominada telemétrica que recebe os dados coletados pelos analisadores instalados nas
estações por meio de linhas telefônicas. Cada poluente tem um analisador, que suga o ar e
processa as informações, as quais por sua vez são enviadas de hora em hora para a
telemétrica. A cada 24 horas é emitido um Boletim de Qualidade do ar informando a média da
poluição nas últimas vinte e quatro horas.
De acordo com a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (2002), para simplificar
o processo de divulgação dessa informação, utiliza-se o Índice de Qualidade do Ar (IQA),
desenvolvido pela agência de proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA, United States
Environmental Protection Agency), com base em influências obtidas naquele país e no
Canadá. Os parâmetros utilizados para obtenção do IQA são: dióxido de enxofre, partículas
totais em suspensão, partículas inaláveis, fumaça, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de
nitrogênio, conforme previsto na resolução CONAMA nº 3/90. Uma vez determinado o IQA,
a qualidade do ar da área monitorada á classificada com base na escala apresentada na Tabela
2.
Tabela 2 Qualidade do ar em relação ao IQA
Índice

Qualidade do Ar

Nível

0-50

BOA

51-100

REGULAR

101-199

INADEQUADA

200-299

MÁ

ATENÇÃO

300-399

PÉSSIMA

ALERTA

>400

CRÍTICA

EMERGÊNCIA

Fonte: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 2002

Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (2002), no nível de atenção,
a população exposta fica sujeita ao decréscimo da resistência física e ao agravamento de
enfermidades cardiovasculares. No início de alerta, estão previstos o aparecimento prematuro
de certas doenças e o agravamento de sintomas, ocorrendo ainda o decréscimo da resistência
física em pessoas saudáveis, sendo recomendável que a população evite atividades exteriores.
Em casos de ocorrência do nível de emergência, é freqüente observar-se a morte prematura
em idosos e pessoas doentes. Nessas circunstâncias, todas as pessoas devem permanecer em
casa, mantendo portas e janelas fechadas, além de minimizar atividades físicas e evitar o
tráfego.
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1.2 Legislação federal para padrões de qualidade do ar
Um padrão de qualidade do ar define legalmente as concentrações máximas de um
componente atmosférico para garantir a proteção da saúde e bem estar das pessoas. Os
padrões de qualidade do ar baseiam-se em estudos científicos dos efeitos produzidos por
poluentes específicos e são estabelecidos em níveis que propiciem uma margem de segurança
adequada.
Por meio da Portaria Normativa nº 348 de 14/03/90 e Resolução CONAMA nº 03/90, o
IBAMA estabelece os padrões nacionais de qualidade do ar. No Brasil, são estabelecidos dois
tipos de padrões de qualidade do ar: os primários e secundários (Tabela 3).
Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (1990), os padrões primários de qualidade
do ar são as concentrações de poluentes que, quando ultrapassadas, poderão afetar a saúde da
população; os padrões secundários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes
atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da
população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora e ao meio ambiente em geral.
O objetivo do estabelecimento de padrões secundários é criar uma base para uma política de
prevenção da degradação da qualidade do ar e deve ser aplicado a áreas de preservação, como
por exemplo, parques nacionais, áreas de proteção ambiental, estâncias turísticas, etc. Não se
aplicam, pelo menos a curto prazo, a áreas de desenvolvimento, onde devem ser aplicados os
padrões primários.
Os parâmetros regulamentados pelo CONAMA são os seguintes: partículas totais em
suspensão - TSP, fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre - SO2, monóxido de
carbono - CO, ozônio - O3 e dióxido de nitrogênio - NO2. Os padrões nacionais de qualidade
do ar fixados na Resolução CONAMA nº 3 de 28/06/90 são apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3 - Padrões Nacionais de Qualidade do Ar (Resolução CONAMA nº 3 de 28/06/90).
POLUENTE

TEMPO DE

PADRÃO PRIMÁRIO
µg/m³

PADRÃO SECUNDÁRIO
µg/m³

24 horas (1)
MGA (2)

240
80

150
60

Dióxido de
Enxofre

24 horas
MAA (3)

365
80

100
40

Monóxido de
Carbono

1 hora (1)
8 horas

40.000
(35 ppm)

40.000
(35 ppm)

10.000
(9 ppm)

10.000
(9 ppm)

AMOSTRAGEM
Partículas Totais
em suspensão

Ozônio

1 hora (1)

160

160

Fumaça

24 horas (1)
MAA (3)

150
60

100
40

Partículas
inaláveis

24 horas (1)
MAA (3)

150
50

150
50

Dióxido de
Nitrogênio

1 hora
MAA (3)

320
100

190
100

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.
(2) Média geométrica anual.
(3) Média aritmética anual.
Fonte: resolução CONAMA nº 3 de 28/06/90

A mesma resolução estabelece ainda os critérios para episódios agudos de poluição do ar.
Esses critérios são apresentados na Tabela 4.
Tabela 4 - Critérios para Episódios Agudos de Poluição do Ar (Resolução CONAMA nº 3 de
28/06/90)
PARÂMETROS

ATENÇÃO

NÍVEIS
ALERTA

EMERGÊNCIA

Dióxido de Enxofre
(µg/m³) - 24 h

800

1.600

2.100

Partículas Totais em Suspensão (PTS)
(µg/m³) - 24 h

375

625

875

SO2 X PTS
(µg/m³)x(µg/m³) - 24 h

65.000

261.000

393.000

Monóxido de Carbono
(ppm) - 8 h

15

30

40

Ozônio
(µg/m³) – 1 h

400

800

1.000

Partículas Inaláveis
(µg/m³) - 24 h

250

420

500

Fumaça
(µg/m³) - 24 h

250

420

500

Dióxido de Nitrogênio
(µg/m³) – 1 h

1.130

2.260

3.000

Fonte: (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1990).
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Essas emissões podem ser determinadas tanto por uma metodologia que emprega recursos
químicos, físicos ou físico-químicos, ou por meio de aparelhos mecânicos, de alto custo e
específicos para cada elemento.
1.3 Instrumentos de medição da qualidade do ar
Dentre os aparelhos utilizados para a análise de poluentes atmosféricos, os princípios de
funcionamento não variam muito. Abaixo são destacados dois princípios utilizados em alguns
analisadores de gases mencionados pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(1992).
•

Analisadores por absorção de infravermelho: valem-se da absorção seletiva de cada
gás, permitindo determinar o gás analisado a partir da faixa de freqüência absorvida.
Este método permite obter-se com precisão a concentração de um gás dentro de uma
mistura gasosa, desde que as faixas de absorção dos componentes não estejam
coincidentes.

•

Analisadores por condutibilidade térmica: o processo de análise da concentração de
um determinado gás em uma mistura gasosa nos analisadores desse tipo é baseado na
medição da condutibilidade térmica da amostra, ou seja, na propriedade dos materiais
realizarem transferência de calor por condução. Este método tem baixo custo e
simplicidade de operação. Todavia, sua aplicação restringe-se a determinadas misturas
de gases, nos quais os componentes são bem conhecidos e não apresentam
condutibilidades térmicas semelhantes. Por exemplo, as emissões veiculares são
compostas por uma grande quantidade de gases, a saber, CO, CO2, HC, N2, NOx,
SOx, H2O etc. alguns destes apresentam condutibilidades térmicas muito semelhantes,
tornando imprecisa a utilização do princípio de condutibilidade térmica

1.4 Vegetais usados no monitoramento da qualidade do ar
De acordo com Larcher (1996), o sol, o ar, a água e o solo fornecem, em conjunto, a energia,
os nutrientes e o meio necessário para a sobrevivência das plantas. Entretanto, ao mesmo
tempo, o habitat contém substâncias fitotóxicas em concentrações capazes de causar danos.
Alguns dos elementos químicos e compostos normalmente presentes na natureza são
potencialmente perigosos para a planta, como o SO2 proveniente de emissões vulcânicas, o
gás H2S em áreas pantanosas, os óxidos de nitrogênio produzidos pelo processo de
desnitrificação microbiana nos solos e de descargas elétricas nas tempestades, bem como os
sais e as partículas de poeira transportadas pelo ar. Atualmente, como resultado da atividade
humana, as plantas são expostas mais que no passado a quantidades enormes de substâncias
potencialmente danosas.
O efeito da poluição sobre as plantas depende de muitos fatores, tanto bióticos como
abióticos. Os fatores mais importantes a serem considerados são as espécies, as formas 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. Uma interação linear entre esses fatores ocorre somente dentro de certa amplitude.
O limite inferior é determinado pela concentração, sendo que abaixo dessa referência não há
alterações observáveis, mesmo após uma exposição prolongada. No limite oposto, quando
certa concentração é ultrapassada, mesmo uma breve exposição causa danos. O efeito da
emissão também depende do momento em que a mais alta concentração é atingida. Picos de
concentração atmosférica que ocorrem antes do meio dia, quando os estômatos estão abertos,
são mais danosos que os que ocorrem durante a noite. Por outro lado, se as plantas forem
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expostas a emissões danosas (como os foto-oxidantes) por poucas horas do dia, a noite poderá
representar o período de recuperação, conforme Larcher (1996).
Segundo Weinstein e Davison (2003), devido ao fato das plantas serem sensíveis e
apresentarem mudanças bioquímicas, fisiológicas, histológicas e genéticas, são utilizadas em
técnicas de biomonitoramento da poluição.
Termos como: bioindicação, biomonitoramento, bioindicador e bioacumulador vêm sendo
usados em pesquisas na área de ciências ambientais, ecologia e biologia aplicada, mas suas
definições são um tanto quanto confusas, já que cada pesquisador utiliza uma terminologia.
Geralmente, autores alemães usam “bioindicação” e “biomonitoramento” mais ou menos
como sinônimos. Segundo Lima (2001), a diferença entre os dois termos é que a indicação
parece ser mais espontânea e ativa, enquanto que o monitoramento é contínuo e passivo (o
indicador faz alguma coisa, o monitor é usado para fazer alguma coisa). Cada vez mais
autores sugerem diferenças e especificidades. A bioindicação é baseada em reações visíveis
do organismo indicador. Esses métodos recebem a denominação de indicação sensitiva. A
segunda possibilidade é selecionar espécies que acumulem a substância a ser monitorada,
medindo a concentração da substância no organismo. Esse procedimento é chamado de
indicação acumulativa.
A técnica da bioacumulação presta-se à quantificação da distribuição de cargas atmosféricas
no espaço e tempo. Neste grupo de métodos, usam-se organismos naturais para a acumulação
de substâncias do meio em análise (THOMAS, 1983, p.142). Por meio de análise química
residual, podem ser determinadas quantitativamente as substâncias específicas de interesse.
As plantas usadas são denominadas plantas de captação, filtros biológicos ou
bioacumuladores. Para que se possa deduzir o acúmulo dos poluentes à longo prazo,
comparam-se as quantidades encontradas nas espécies de plantas pesquisadas com as
quantidades em espécies correspondentes de herbários, coletados anteriormente à
contaminação. Dessa maneira, podem ser determinadas tendências de acumulação de
emissões, mesmo durante períodos prolongados.
Na técnica de bioindicação, é feita uma análise da planta com vários parâmetros sendo
observados, tais como a injúria (necrose nas folhas), o crescimento e o desenvolvimento da
planta. Esses determinam qualitativamente os fatores ambientais gerados pela atividade
humana. Bioindicadores são organismos através de cujos quadros de degradação pode se
deduzir o grau da carga atmosférica (THOMAS, 1983, p. 142).
Neste trabalho, adotou-se o conceito de que bioindicadores são organismos capazes de
fornecer informações sobre a qualidade do seu ambiente. Como proposto por Lima (2001),
biomonitoramento é a observação contínua de uma área com a ajuda de bioindicadores, os
quais neste caso devem ser chamados de biomonitores. Normalmente, toda observação
contínua possibilita uma avaliação semi-quantitativa dos resultados. Em uma analogia com o
cotidiano, vale dizer que a diferença entre bioindicação e biomonitoramento é a mesma que
existe entre uma fotografia e um filme.
Segundo Weinstein e Davison (2003), os bioindicadores possuem as seguintes características:
são rápidos em suas respostas, estão envolvidos em uma técnica de baixo custo, suas respostas
são qualitativas, mas podem estimar doses aproximadas, sintomas da planta podem ser
confundidos com sintomas de injúria. No caso dos bioacumuladores, apresentam uma resposta
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semi-quantitativa a respeito da concentração do ar e da duração da exposição, as análises são
mais lentas e de alto custo e não apresentam respostas visuais.
Como bioindicadores, podem ser empregadas tanto plantas avasculares quanto vasculares
. No biomonitoramento de poluentes atmosféricos, porém, são usados principalmente musgos
e liquens devido à ausência de raízes comparáveis às plantas vasculares, o que nos faz pensar
que esses obtêm seus suprimentos minerais de fontes aéreas e não do substrato. Além da
capacidade de filtragem puramente mecânica dos musgos, essa planta pode retirar substâncias
nocivas da atmosfera também por processos fisiológicos, segundo Gutberlet (1996).
Para a utilização de vegetais num programa de biomonitoramento é necessário definir quadros
de degradação específicos para elementos e concentrações. Efetuam-se testes de absorção de
gases em pequenas estufas e câmaras climáticas. Modelos de comunidades de plantas são
usados como sistema de teste para determinar efeitos de imissões. Os efeitos do dióxido de
enxofre e ozônio mostraram, por exemplo, que espécies de plantas dentro de uma comunidade
podem reagir às cargas de emissões de forma diferente da observada em seu crescimento
quando em monoculturas, como cita Gutberlet (1996).
Devido à variedade de poluentes, que podem ter efeitos sinergísticos no organismo da planta,
muitas vezes torna-se impossível uma determinação exata das substâncias envolvidas. As
alterações podem aparecer também em conseqüência de insuficiência de nutrientes, luz e
umidade. Por essa razão, recomenda-se um controle desses parâmetros tornando-os
equivalentes aos da planta controle, como por exemplo, análises fisiológicas para a
determinação do conteúdo de clorofila, conforme Gutberlet (1996).
1.4.1 Processos Biológicos e Reações a Estressores
Segundo Lima (2001), a bioindicação se fundamenta no princípio de que os sistemas
biológicos possuem um estado de estabilidade elevada e um equilíbrio dinâmico. Todo
sistema biológico, independentemente de ser organismo, população ou comunidade, se
adaptou a um complexo de fatores ambientais ao longo da sua evolução. Na biosfera, ele
conquistou um espaço e um nicho ecológico, onde encontra as condições necessárias e
favoráveis à sua manutenção e reprodução. Entretanto, alterações dos fatores ambientais sob
influência de estressores antrópicos levam a outros estados de estabilidade. Os organismos
reagem e alguns se adaptam. Porém, quando ultrapassam sua capacidade de adaptação, eles
podem apresentar sintomas visíveis. Nesse caso, o reconhecimento da reação do indicador,
como um todo, ocorre somente após o aparecimento de certos danos visíveis, como necrose e
clorose. O reconhecimento preventivo de danos seria mais vantajoso, especialmente quando
os danos podem ser irreversíveis, cessando a influência da fonte poluidora. Parâmetros
bioquímicos e fisiológicos sensíveis podem indicar o início do estresse em concentrações
ainda baixas de estressores. A bioindicação, nos níveis celulares e sub-celulares, não é
perceptível, porém mensurável, através de metodologias da biologia molecular, da fisiologia e
da bioquímica.
Os indicadores neste contexto são reações bioquímicas, morfológicas, fisiológicas e
metabólicas, que podem resultar em alterações nos padrões de crescimento, na dinâmica de
populações e nas comunidades vegetais expostas, segundo Szabo et al. (2003). Estruturas
menores, como organelas isoladas (cloroplastos e mitocôndrias), ou reações bioquímicas e
fisiológicas, são mais sensíveis à instabilidade ambiental. Seus limites são mais estreitos e
elas reagem mais sensivelmente às perturbações. Alterações na concentração de ácido
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ascórbico, proteínas, amido, enzimas, produção de O2 de protoplastos isolados de plantas
vasculares, fluorescência de clorofila de algas, são alguns exemplos de parâmetros que podem
ser mensurados no biomonitoramento, fornecendo informações sobre alterações da qualidade
ambiental, conforme Lima (2001).
Quanto à terminologia proposta por Lima (2001), o termo danos invisíveis ou lesão
fisiológica é atribuído a perturbações bioquímicas e fisiológicas imperceptíveis a olho nu ou
aparentemente invisíveis. Outros pesquisadores postulam desgoverno para danos fisiológicos
reversíveis, enquanto que os danos irreversíveis são chamados de lesões. Ainda foi sugerido o
termo lesão latente ou sutil para efeitos de imissões na silvicultura. As lesões latentes incluem
todas as formas de danos que um organismo (bioindicador) possa sofrer, as quais não possam
ser percebidas a olho nu. São incluídas todas as reações fisiológicas e bioquímicas reversíveis
ou irreversíveis, independente da conseqüência dessas lesões, se provocam inibição de
crescimento, da vitalidade, alteram a resistência à parasitas ou outras doenças, bem como a
suscetibilidade a fatores ambientais.
Segundo Lima (2001), as concentrações relativamente baixas de estressores podem ter efeito
nocivo ao vegetal do ponto de vista agronômico, sem que necessariamente apareçam danos
visíveis ou que possam ser associados prejuízos econômicos. Porém, em ecossistemas naturais
essa situação pode provocar alterações ainda que de pequena dimensão. A quantidade e
qualidade de uma colheita, por exemplo, pode sofrer uma redução em função da inibição da
fotossíntese, típico do efeito do SO2, como cita Szabo et al. (2003) ou formação de
substâncias tóxicas, como o peróxido. A atividade da peroxidase pode ser incrementada
mesmo quando o estressor se apresente em concentrações ainda baixas. Esse incremento não é
necessariamente específico a determinado tipo de estressor.
Através da análise de reações bioquímicas e fisiológicas a determinado estressor natural e / ou
antropogênico, comparando-se com um controle apropriado, como por exemplo, plantas
expostas em área não-poluída, pode-se obter informações importantes sobre o grau de
poluição de uma determinada região, até mesmo sem o aparecimento de danos visíveis. É
importante para a bioindicação que se conheça o maior número possível de critérios e
parâmetros de aplicação prática.
Do ponto de vista metodológico, é importante diferenciar reações provocadas por fatores
antropogênicos, daquelas provenientes de fatores ambientais naturais, como pH, temperatura,
luminosidade, etc. Para isso, é fundamental que a metodologia seja padronizada e que as áreas
impactadas e a área controle (background) apresentem características ambientais o mais
semelhantes possível, conforme Lima (2001).
1.4.1.1 Metabolismo e a Bioindicação
Segundo Lima (2001), o metabolismo celular ocorre seguindo alguns princípios: é altamente
econômico; possui propriedades auto-reguladoras; é ligado a estruturas sub-celulares, supracelulares e estrutura molecular; é organizado dentro de uma hierarquia estrutural e funcional.
Por que ele é importante? Ele disponibiliza estruturas altamente energéticas, como o ATP;
disponibiliza estruturas redutoras, como o NADPH+, H+; disponibiliza elementos
intermediários, como mononucleotídeos, aminoácidos, acetil-coenzima A e monossacarídeos,
usados na síntese de ácidos nucléicos, proteínas, lipídeos e carboidratos; biosintetiza
biomacromoléculas com funções específicas, como biocatalisadores, mensageiros, substâncias
de reserva, elementos estruturais, etc.
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É com a ajuda das reações de regulação e controle altamente sintonizadas, que o metabolismo
possibilita que as necessidades dos organismos sejam satisfeitas, considerando que existe uma
coerência entre os organismos e o ambiente onde vivem. Em especial os ácidos nucléicos
(mensageiros de informações genéticas) e as proteínas (como enzimas e elementos estruturais)
são responsáveis pelas atividades metabólicas. Por isso, é essencial que essas macromoléculas
trabalhem na velocidade e especificidade corretas. Fatores ambientais e/ou antropogênicos
adversos podem interferir no funcionamento dessas macromoléculas.
O metabolismo é regulado por várias enzimas. Enzimas sensíveis podem funcionar como
indicadores de sinais (indícios) de alterações no metabolismo. Além da quantidade da enzima
produzida, os estressores podem influenciar a atividade enzimática, conforme Lima (2001).
Segundo Li (2003), algumas plantas respondem às altas concentrações de SO2, Nox e O3
através da ativação de enzimas antioxidantes.
Estressores antropogênicos podem agir nos níveis molecular e celular, interferindo na
organização, estrutura e composição de biomembranas (alterações na permeabilidade); na
concentração e atividade de macromoléculas (alterações na concentração e atividade de
enzimas); na produção, incremento ou inibição de substâncias, que funcionam como reagentes
de proteção ou anti-estresse (prolina, por exemplo); na indução de novo sistema metabólico
ou alterações de decurso (processo) de reações bioquímicas, provocando alterações na
composição celular.
Como Lima (2001) menciona, para se usar sinais de bioindicadores na avaliação de alterações
do estado normal do sistema, se faz necessário que as oscilações dos parâmetros a serem
analisados, sejam conhecidas dentro de um espectro de situação de normalidade. Os
bioindicadores devem mostrar reações proporcionais ou graduais, refletindo o grau de
alteração sofrida pelo ambiente. A bioindicação, em nível bioquímico e fisiológico funciona
no reconhecimento precoce do efeito de impactos ambientais. Entretanto, é importante
considerar que normalmente podem ocorrer simultaneamente várias reações bioquímicas e
fisiológicas.
1.4.1.2. Biomembranas
A alteração da permeabilidade de membranas leva a alterações no transporte e na
concentração de íons inorgânicos e substâncias moleculares que regulam a atividade
enzimática. A maioria das reações bioquímicas ocorre em áreas limitadas por membranas.
Para influenciar reações bioquímicas e fisiológicas, o estressor tem que ser capaz de penetrar
a estrutura membranar na forma ativa. Com alterações do balanço osmótico ocorre o
transporte anormal de água e íons através das membranas. As alterações e danos subseqüentes
no metabolismo celular ocorrem como resultado do efeito do poluente ou de seus metabólitos,
tais como a toxina citoplasmática específica sobre as enzimas e intermediários, segundo Lima
(2001).
1.4.1.3 Fotossíntese
Lima (2001) afirma que a fotossíntese pode reagir muito sensivelmente a alterações de fatores
ambientais. A fotossíntese é usada como parâmetro para comprovar reações a estressores,
sendo ela um dos primeiros processos alterado por ação de poluentes, ocorrendo sua redução,
antes que a planta apresente sintomas visíveis, como mencionado por Moraes, Delitti e
Moares (2000).
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Ainda segundo Moraes, Delitti e Moares (2000), a fotossíntese é um processo sensível à
poluição atmosférica e tem se observado com freqüência, sua redução em plantas ocorrentes
ou introduzidas em locais poluídos. O processo fotossintético pode ser afetado pela ocorrência
de danos envolvendo movimentos estomáticos, a coleta de luz ou a etapa bioquímica de
fixação de CO2.
1.5 Biomonitoramento ativo X passivo
Uma definição que traz algum consenso entre pesquisadores é a do biomonitoramento ativo e
passivo. O biomonitoramento ativo ocorre quando as espécies são cultivadas em condições
controladas padronizadas e expostas no local em que será estudada a qualidade do ar.
Entende-se por biomonitoramento passivo, quando as análises são feitas em espécies que
habitam o local a ser analisado onde os poluentes acumularam-se ao longo do tempo.
Comparando-se as duas formas de monitoramento da qualidade do ar, passivo e ativo, podemse destacar algumas vantagens e desvantagens.
Segundo Lima (2001), o monitoramento passivo apresenta uma grande vantagem, devido à
facilidade de experimentação, pois como a planta a ser analisada já se encontra no local a ser
estudado, não é necessária uma preparação em laboratório, o que leva a uma rapidez na
implantação, diferente do biomonitoramento ativo, onde o material vegetal é coletado de uma
região protegida de emissões e passado por alguns processos no laboratório, garantindo que
não esteja contaminado quando for exposto à região a ser estudada. Nesse tipo de
monitoramento é necessária a presença de plantas de controle que são monitoradas em um
laboratório de pesquisas que apresente condições de boa qualidade do ar. Uma outra
vantagem está no fato da planta encontrar-se em um local em que está adaptada ao ambiente,
de forma diferente da planta que é colocada no local a ser analisado (monitoramento ativo), a
qual mesmo pertencendo ao local, foi plantada e monitorada pelo pesquisador. Nesse caso,
pode ocorrer um erro experimental que vem prejudicar o desenvolvimento da espécie e leva a
um resultado menos eficaz.
Além disso, como ressaltado pela equipe do laboratório Laviet, as espécies vegetais usadas no
biomonitoramento passivo, por estarem inseridas no ambiente e por se relacionarem com
outros compartimentos, como por exemplo, o solo, podem refletir o impacto por alterações
não apenas nos vegetais, mas nos outros compartimentos. Por exemplo, os organismos que
habitam o solo e auxiliam na disponibilização de nutrientes aos vegetais são mais sensíveis
que os vegetais. Portanto, emissões atmosféricas podem afetar os microorganismos que de
maneira indireta afetarão o vegetal antes mesmo que se reflita o impacto (os biomonitores
ativos não se relacionam com o ambiente já que se encontram compartimentados em vasos). E
a vantagem mais esperada pelo empreendedor é o baixo custo, uma vez que esses
biomonitores não apresentam os custos de cultivo em condições padronizadas, diferentemente
dos biomonitores ativos.
Este último possui uma grande vantagem em relação a maior reprodutibilidade e controle do
monitoramento da qualidade do ar, pois segundo Lima (2001), constitui-se de uma técnica em
que as variedades de espécies vegetais são selecionadas e padronizadas, possibilitando
relações mais claras entre a presença do poluente e o efeito biológico.
As vantagens do uso de espécies bioindicadoras para análises de biomonitoramento do
ambiente estão, entre outras, no baixo custo e na reação dos vegetais frente à presença da
mistura dos vários poluentes ao mesmo tempo e associados a características ambientais.
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Nenhum aparelho consegue medir a concentração de todos os poluentes ao mesmo tempo,
muito menos o efeito do poluente sobre o ser vivo. O biomonitor consegue fazer isso.
Segundo Gutberlet (1996), cada região dispõe de um método para esse monitoramento. Isso
ocorre devido às diferenças de suas características bióticas e abióticas peculiares, como por
exemplo, fatores climáticos, geomorfologia, topografia, tipo de solo, comunidades de plantas
e animais.
A escolha do método adequado também inclui o problema a ser analisado e a infra-estrutura
disponível da região. Como alternativa para os instrumentos de medição mecânicos,
geralmente muito caros e específicos para cada elemento, oferecem-se os métodos de medição
biológicos, como a bioindicação e a bioacumulação, como cita Gutberlet (1996).
Devido a essas diferenças, este trabalho abordará espécies de bioindicadores diferentes que
foram utilizados em trabalhos de biomonitoramento em regiões com características distintas
uma das outras. É importante ressaltar também que o uso de bioindicadores só fará sentido
num programa de monitoramento e que isto implica somente na detecção do poluente e não
nas medidas de mitigação a serem adotadas.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivos gerais
Os principais objetivos gerais são:
- apresentar o estado da arte e perspectivas do uso de bioindicadores no monitoramento da
qualidade do ar; e
- analisar criticamente o uso de bioindicadores no monitoramento da qualidade do ar para
verificar se esse uso pode ser considerado uma técnica robusta para tal finalidade,
comparada ao uso de técnicas físico-químicas.
2.2 Objetivos específicos
Os objetivos específicos deste trabalho são:
- levantar trabalhos sobre a utilização de liquens, musgos e plantas como bioindicadoras;
- levantar trabalhos realizados no Brasil sobre plantas bioindicadoras;
- avaliar criticamente as metodologias aplicadas utilizando bioindicadores, para verificar a
robustez desta tecnologia; e
- indicar os passos necessários sob a perspectiva dessa tecnologia se tornar robusta e mais
amplamente utilizada em programas de monitoramento do ar.
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3 JUSTIFICATIVAS
Sob a perspectiva de monitoramento da poluição do ar, bioindicadores podem apresentar uma
série de características não supridas por sistemas analíticos, baseados em princípios físicos,
químicos ou mecânicos. A seguir são apontadas algumas dessas características.
Por ser um sistema de baixo custo para o monitoramento da poluição, os bioindicadores vêm
sendo cada vez mais utilizados e possibilitam um barateamento muito grande na avaliação da
qualidade do ar, considerando que os custos de análises para monitoramento contínuo são
muito altos.
Os bioindicadores passam informações de uma quantidade de poluentes detectada em um
determinado período, pois possuem uma capacidade de acumulação diferente daquela do
equipamento de medição que passa uma quantidade de determinado poluente em um dado
instante, o que não torna o resultado indicativo dos efeitos acumulativos da exposição
continuada.
O levantamento de alguns bioindicadores utilizados no monitoramento da qualidade do ar
pode auxiliar os empreendedores a monitorar seu empreendimento em relação às emissões de
poluentes, onde encontrará auxílio na escolha de um bioindicador adequado à região e ao
clima em que ele se encontra.
Este trabalho busca contribuir para um melhor monitoramento do ar, provendo dados para a
implementação de medidas que permitam melhorias referentes à qualidade do ar.
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4 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho compõe-se essencialmente de levantamento de dados, visitas técnicas e
entrevistas com profissionais especializados, tratamento de dados e de uma análise crítica.
4.1 Levantamento de dados –
O levantamento de dados iniciou em setembro de 2002 e estendeu-se até agosto de 2005. Foi
realizado um levantamento de trabalhos científicos utilizando vegetais como bioindicadores
da qualidade do ar. No levantamento dos trabalhos científicos, utilizou-se a base de dados
PubMed.
Alguns trabalhos foram encontrados em pesquisa na Web, em sites como o da Revista
Brasileira de Botânica e do laboratório de Emissões Atmosféricas Laviet. Outros trabalhos
foram conseguidos via e-mail ou pesquisas em bibliotecas por meio de contatos em
Universidades, tais como a UFBA (Universidade Federal da Bahia), a UFPR (Universidade
Federal do Paraná) e a USP (Universidade de São Paulo). Um trabalho foi retirado do livro
Cubatão – Desenvolvimento, Exclusão Social Degradação Ambiental, Gutberllet (1996).
Informações sobre alguns equipamentos de medição da qualidade do ar de alta tecnologia
foram obtidas por meio de contato com os sites de fornecedores desses instrumentos, Keika
Ventures (empresa norte-americana da Carolina do Norte), Instrutherm (empresa brasileira) e
WS Safety Solutions (empresa norte-americana).
4.2 Visitas Técnicas e Entrevistas
Foram realizadas visitas ao Instituto de Botânica, em São Paulo, ao departamento de Botânica
da UFPR Universidade federal do Paraná, à CETESB (Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental), à ERM – Environmental Resources Management, à Envlab
(laboratório de análises ambientais).
No Instituto de Botânica conseguiu-se bibliografia importante para a elaboração deste
trabalho. O acervo da CETESB forneceu dados importantes sobre equipamentos de medição
da qualidade do ar, bem como informações sobre a poluição no estado de São Paulo. A ERM
forneceu informações sobre equipamentos para aferição da qualidade do ar e a Envlab,
mostrou algumas metodologias de medição de poluentes atmosféricos, bem como
metodologias de análise físico-química para detecção de poluentes. Em todos os órgãos
visitados houve entrevistas com profissionais especializados.
4.3 Tratamento de Dados
No levantamento de trabalhos científicos, foram selecionados aqueles em que os
bioindicadores utilizados fossem vegetais e os poluentes detectados fossem aqueles que
fizessem parte dos indicadores de qualidade do ar, segundo estabelecido pela CETESB, ou
seja: Partículas Totais Suspensas (PTS), Material Particulado, ou Partículas Inaláveis (MP),
Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Nitrogênio, Monóxido de carbono (CO), e Ozônio O3.
Além desses, foram selecionados trabalhos com bioindicadores que detectassem poluentes
metálicos.
Os equipamentos de medição atmosférica também foram selecionados com o mesmo critério
dos trabalhos de bioindicadores. Foi produzida uma tabela comparativa das diferentes
espécies de bioindicadores.
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4.4 Análise Crítica
A análise foi feita com base em todo o material selecionado, comparando os bioindicadores
entre si e mostrando assim, o estado da arte em que se encontra este novo método de
monitoramento da qualidade do ar, bem como suas perspectivas.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O levantamento bibliográfico resultou em 342 trabalhos científicos que abordam
bioindicadores vegetais. Desses trabalhos, foram selecionados 73 que apresentam como
poluente indicado, aqueles utilizados como padrões pela CETESB, além dos metais pesados.
Tais trabalhos são apresentados de forma simplificada no Quadro 1, por ordem alfabética de
bioindicadores, na sequência.

Bioindicador

Anaptychia
ciliares,Lobaria
pulmonária, Ramalina
farinacea

Centaurea jacea L.

Cetraria islandica
Evernia prunastri
ramalina farinacea

Cetraria nivalis

Eupatorium
cannabinum, Achillea
ptarmica, Plantago
lanceolata

Fícus microcarpa

Gladiolus cultivar e
Lolium multiflorum

Gladiolus cultivares

grama

Hupnum cupressifome

Hylocomium splends

Larix decidua

Referência

Riga-Karandinos e
Karandinos (1998)

Bassin et al. (2004)

Cercasov et al. (2002)

Riget, Asmund e
Aastrup. (2000)

Franzaring et al.
(2000)

Li (2003)

Klumpp, Domingos e
Klumpp (1996)

Klumpp et al., (1997)

Xiao, et al. (1998)

Genoni, Paco e
Santagostino (2000)

Brumelis et al. (1999)

Orlandi, et al. (2004)

Valle a’Aosta - Itália

Letônia

Norte da Itália

Sul da Suíça

SE do Brasil-Cubatão

SE do Brasil-Cubatão

Taipei - Taiwan

Experimento de fumigação

Em laboratório

Groenlândia

Alemanha. Itália e
Romênia

Noruega, Suíça, Itália e
Eslovênia

Sul da Grécia

Local

Metais pesados

Zn

Metais

Hg

fluoretos

Fluoretos

ozônio

ozônio

Metais pesados

As, Br, Ca, Co, Cr, Fé, K,
Mn, Ni, Pb, S, Sb, V e Zn

ozônio

A, d, u, e, Mn, Pb e Zn

Poluente indicado

Passivo

Passivo

Passivo

Ativo

Ativo

Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

Ativo

Ativo

Ativo

Monitoramento

Tropical Temperaturas
anuais médias; 18°C à
23ºC

Tropical Temperaturas
anuais médias; 18°C à
23ºC

Controladas em
laboratório

Clima

Concentração de metais pesados

Concentração de metais

Concentração de metais

Hg

Sintomas visíveis de injúria e
peso seco

Concentração de F, peso seco,
injúrias na folha

Atividade de peroxidase e de
superoxidase dismutase

Peso seco, biomassa da raiz,
parâmetro de crescimento

Concentração de metais

Concentração de metais

Sintomas visíveis de injúria,
concentração de O3

Concentração de metais

Parâmetro analisado

Análise química

Análise química

Análise química

Análise química

Observação e medição e necrose e
cloroses e determinação do peso seco da
folha e flor

Análises químicas

Análises bioquímicas

Análise química e procedimentos
estatísticos

Análise química

Análise química

Análise química

Análise química

Método de análise

Bioindicador

Mangifera indica

Mangifera indica e
Phaseolu vulgaris

Melia azedarach

Não especifica

Não especifica

Nicotiana tabacum

Nicotiana tabacum

Nicotiana tabacum L.

Parmelia caperata

Parmelia caperata e
Xanthoria parietina

Parmelia sp Usnea sp

Referência

Klumpp et al. (2003)

Lima, Fernandes e
Fawcett (2000)

Pignata et al. (1999)

Wolterbeek e
Verburg (2004)

Ceburnis, Steinnes e
Kvietkus (1999)

Penuelas et al. (1999)

Filella, Penuelas e
Ribas (2005)

Toncelli e Lorenzini
(1999)

Loppi e Corsini
(2003)

Nimis, Andreussi e
Pittao (2001)

Ikingura e Akagi
(2002)

Tanzânia

Itália

Pistóia - Itália

La Spezia -Itália

Catalunha - Espanha

Catalunha – Espanha

Lituânia

Monte Carlo - França

Córdoba - Argentina

Brasil

Bahia,

Camaçari

NE do Brasil

Local

Hg

Metais

Cu, Cr, CD, Ni e Pb

ozônio

Ozônio

ozônio

Cd, Cr, cu, Fé, Mn, Ni, V e
Zn

Metais pesados

Qualidade do ar

Qualidade do ar

Cobre e enxofre

Poluente indicado

Passivo

Passivo

Passivo

Ativo

Ativo

Ativo

Passivo

Passivo

Ativo

Passivo e Ativo

Passivo

Monitoramento

Intermediário entre o
sub-oceânico e o sub –
mediterrâneo.
Temperatura anual
meia de 14,1°C

Temperatura média
anual de 25°C

Tropical

Temperatura média
anual de 25°C

Tropical

Clima

Concentração de mercúrio

Concentração de metais

Biodiversidade do líquen e
concentração de metais

Necroses cotiledonares

Sintomas visíveis de injúria

Injúrias na planta e concentração
de O3

Concentração de metais

Concentração de metais

Concentrações de proteínas
solúveis, clorofila e feofitina

Concentração de AA

Concentração de poluente,
análise da biomassa e diversidade
microbiana

Parâmetro analisado

Análise química

Análise química

Analisador como princípio de luz de
absorção do ozônio

Análise química e procedimentos
estatísticos

Análise química

Análise química

Análises bioquímicas

Análise química

Análise química e procedimentos
estatísticos

Método de análise

Bioindicador

Parmelia sulcata,
Hypnum cupressiforme

Physcia adscendens,
Parmelia subrudecta..

Physcia biziana

Picea abies

Pinus contorta

Pinus halepensis

Pleurozium schreberi

Pleurozium schreberi
Polytrichum formosa

Psidium guajava,
Psidium cattleyanum

Psiium gyajava,
Psidium cattleyanum,
Mangifera indica

Ramalina celastri,
Punctelia microsticta,
Canomaculina pilosa

Referência

Loppi e Bonini (2000)

Loppi, Ivanov e
Boccardi (2002)

Santitoro et al. (2004)

Furst, Smidt e
Herman, (2003)

Weinstein e Davison
(2003)

Pasqualini, et al.
(2003)

Szarek, Grodzinska e
Braniewski et al
(2002)

Wappelhorstu et al.
(2000)

Klumpp et al. (1998)

Moraes et al. (2002)

Gonzalez, Pignata e
Orellana (2003)

Córdoba- Argentina

Sudeste do Brasil-Cubatão

SE do Brasil-Cubatão

Países da Europa

Polônia

Vários países da Europa

Estados Unidos

Austrália

Nápoles - Itália

Itália Central

Siena –

Mt. Amiat - Itália

Local

SO2

SO2, O3,

Fluoreto e enxofre

Ce, Fé, Ga, Ge

Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn

NO, NO2, NOx, SO2 e O3

Fluoreto

enxofre

Cr, Fé, Ni e Zn

SO2

Al, B, Cd, Cu, Fe, Hg, Mo,
Pb, S, Sb e Zn

Poluente indicado

Ativo

Ativo

Passivo e ativo

Ativo

Passivo

Pasivo

Ativo

Ativo

Passivo

Passivo

Passivo

Monitoramento

Sub Úmido
temperatura média
anual de 17,4°C

Tropical Temperaturas
anuais médias; 18°C à
23ºC

Tropical Temperaturas
anuais médias; 18°C à
23ºC

Clima

Concentração de enxofre

Parâmetros fisiológicos, clorofila
a e b, fefitina

Sintomas visíveis de injúria, ,
concentrações foliares N, F e S,
concentração de AA , peroxidase
e tióis solúveis.

Concentrações de fluoretos, N, S,
Fé, Mn, Zn , AA e peroxidase

Concentração de metais

Concentração de metais

Conteúdo de compostos fenólicos

Sintomas visíveis de injúria

Concentração de enxofre

Concentração de metais

Concentração de SO2

Concentração de metais

Parâmetro analisado

Análise bioquímica e química

Análises químicas e cálculos de
porcentagem para sintomas de injúria

Calculo quantitativo de sintomas
visíveis de injúria; análises químicas e
bioquímicas foliares

Análise química

Análise química

Extração de fenólicos totais

Medições das injúrias

Análise química

Análise química

Análise química e procedimentos
estatísticos

Análise química

Método de análise

Bioindicador

Ramalina duriaei

Ramalina fastigiata

Ramalina lacera

Ramalina lacera

Ramalina maciformis

Ricinus communis

Scleropodium purum

Scleropodium purum,
Hypnum cupressiforme

Senecio vulgaris,
Sonchus oleraceus,
Malva parviflora,
Melilotus indicus e
Medicago sativa L.

Sphagnum

Referência

Garty, Kloog e Cohen
(1998)

Branquinho et al.
(1999)

Garty et al. (2001)

Garty et al. (2003)

Garty et al. (2002)

Kammerbauer e Dick
(2000)

Aboal, Fernández e
Carballeira (2001)

Fernández e
Carballeira (2002)

El-Khatib (2003)

Gutberlet (1996)

SE do Brasil

Cubatão-

Simulação em laboratório

Galícia - Espanha

Espanha

Galícia,

Sul do Brasil- Porto Alegre

Negev Dese–t - Israel

Hade–a - Israel

Mount Carmel National
Park e Haifa Bay – Israel

Sul de Portugal

Ashd–d - Israel

Local

Metais pesados (Ba, Cu,
Ni..) e alumínio

ozônio

Co, Cr, Ni

Ca, Cu, Fé, Hg, Ni e Zn

Qualidade do ar

B, Cd, Co, Cu, Fe, K, Mg,
Mn, Na, Ni, P, Pb, Sr

Fe, Mg, Mn, Na, Pb, S, Sn,
Ti, Al, Ba, V e Cu

Ca, Ti, Cu, Mg, Fé, Si, Ni,
Zn, V, Cr, Mn…

Cu, K e Mg

B, Cd, Co, Cu, Fe, K, Mg,
Mn, Na, Ni, P, Pb, Sr

Poluente indicado

Ativo

Ativo

Ativo

Passivo

Ativo

Ativo

Ativo

Ativo

Passivo

Ativo

Monitoramento

Tropical, nublado,
Temperaturas anuais
médias; 23ºC, nas
regiões litorâneas e
18ºC no planalto

25/18ºC dia/noite, 5565% de umidade
relativa

Temperatura varia de
40°C a 19ºC

Semi-árido

Clima

Quantidade de poluente

Lesão visível, crescimento,
quantificação de clorofila a e b,
carotenóides, ácido ascórbico e
prolina

Concentração de metais

Concentração de metais

Atividades enzimáticas,
peroxidase, nitrato – redutase e
medidas de crescimento

Parâmetros fisiológicos,
integridade da membrana, etileno,
clorofila e análise química

Parâmetros fisiológicos,
integridade da membrana, etileno

Parâmetros fisiológicos,
integridade da clorofila e da
membrana e concentração de
metais

Concentração de metais

Integridade da membrana e
análise química

Parâmetro analisado

Análise química absorção atômica,
cromatografia e espectroscopia de
emissão de plasma) de detecção de
metais e alumínio

Cálculo pela equação de Chaung e Yu
(2001); Calculo da porcentagem de
inibição, Espectrofotometria

Análise química

Análise química

Análises bioquímicas, medições de peso

Análise bioquímica e química

Análise bioquímica e química

Análise química e condutividade
elétrica

Análise química

Análise bioquímica e química

Método de análise

Bioindicador

Sphagnum auriculatum

T pulchra

T pulchra

T pulchra

T pulchra

T pulchra

T pulchra

Referência

Vasconcelos e
Tavares (1998)

Klumpp, Klumpp e
Domingos et al.
(1994)

Klumpp et al. (200)

Moraes, Delitti e
Moraes et al.
(2003)

Furlan, Salatino e
Domingos (1999)

Furlan, Salatino e
Domingos (2004)

Szabo et al. (2003)

Sudeste do BrasilCubatão

Sudeste do BrasilCubatão

Sudeste do BrasilCubatão

Sudeste do BrasilCubatão

Sudeste do BrasilCubatão

Sudeste do Brasil-Cubatão

Porto - Portugal

Local

enxofre

Qualidade do ar

Qualidade do ar

Qualidade do ar

Qualidade do ar

Qualidade do ar

Cr, Cu, Fe, Pb, Zn, Mn, Ni

Poluente indicado

Ativo

Passivo

Passivo

Ativo

Ativo e Passivo

Ativo

Ativo

Monitoramento

Parâmetros bioquímicos da
folha pH do extrato da folha,
peroxidase ativa, ascorbato

Sintomas visíveis de injúria e
concentração de poluentes na
folha

Concentração de metais

Parâmetro analisado

Conteúdo de nitrogênio,
fenóis totais, taninos totais,
fibras e lignina, porcentagem
de galho por folha e área
foliar perdida por herbívoros.
Tropical
Acúmulo foliar de enxofre,
Temperaturas anuais variáveis de crescimento e de
médias; 18°C à
biomassa
23ºC

Tropical
Temperaturas anuais
médias; 18°C à
23ºC

Tropical
Conteúdo de, N, fenóis,
Temperaturas anuais taninos totais, porcentagem
médias; 18°C à
de galha por folha e área
23ºC
foliar perdida por herbívoros.

Tropical
Concentração de SO2,
Temperaturas anuais amônia, material particulado,
médias; 18°C à
condutância estomatal,
23ºC
clorofila a e b, injúrias
foliares, parâmetros de
crescimento, concentração de
nitrogênio, ascorbato, enxofre

Tropical
Temperaturas anuais
médias; 18°C à
23ºC

Tropical Temperaturas
anuais médias; 18°C à
23ºC

Clima

Análises bioquímicas, medições de
peso

Análises bioquímicas, medições de
peso

Análises bioquímicas, medições de
peso

Análise química e bioquímicas

Análises bioquímicas

Análise química

Análise química

Método de análise

T.pulcra,
Caesalpinia echinata
Lam, Psidium
guajavaL.

Tibouchina pulchra

Tibouchina pulchra

Tibouchina pulchra,
Cecropia glazioui e
Miconia pyrifolia

Tillandsia usneoides

Tillandsia usneoides

Tradecantia pallida

Tradescantia

Moraes, Delitti e
Moraes (2000)

Domingos et al.
(2003)

Klumpp, Domingos
e Klumpp (2002)

Figueiredo et al.
(2001)

Figueiredo et al.
(2004)

Silvia (2005)

Guimarães et al.
(2000)

Bioindicador

Moraes et al.
(2004)

Referência

São Paulo - Brasil

São Paulo - Brasil

São Paulo -Brasil

São Paulo -Brasil

SE do Brasil-Cubatão

SE do Brasil-Cubatão

SE do Brasil-Cubatão

Em laboratório
Experimento de
fumigação

Local

Qualidade do ar

Qualidade do ar

N, Cl, Br, K, Zn, Cu, V,
Al, Fe, Mg, Mn, Rb,e Sc

Al, As, Ba, Br, Cl, Co,
CR, Fé, K, Mg, Mn,
Mo, Na, Rb, Sb, Sc, Ti,
Th, V, Zn

N, P e S

Fluoretos

Qualidade do ar

ozônio

Poluente indicado

Ativo e passivo

Ativo

Ativo

Ativo

Passivo e ativo

Ativo

Ativo

Ativo

Monitoramento

Temperatura varia
de 18°C a 22°C

Temperatura varia
de 18°C a 22°C

Tropical
Temperaturas anuais
médias; 18°C à
23ºC

Tropical
Temperaturas anuais
médias; 18°C à
23ºC

Tropical
Temperaturas anuais
médias; 18°C à
23ºC

Controladas em
laboratório

Clima

Presença de mutações micronúcleos

Mutações, presença de
micronúcleos

Concentração de poluente

Concentração de poluente

Concentração de N, P e S

Concentração de F e Al

Concentração de AA,
clorofila a e b, flúor
nitrogênio enxofre, necrose,
clorose e fotossíntese líquida

Fotossíntese, condutância
estomatal e transpiração

Parâmetro analisado

Análise genética

Analise genética

Análise de ativação de neutron

Análise de ativação de neutron

Análises químicas

Análise química –
espectrofotometria de absorção
atômica.

Sistema portátil de análise de trocas
gasosas, análises químicas.

Sistema portátil de análise de trocas
gasosas, análises químicas.

Método de análise

Bioindicador

Tradescantia clone
4430,Ttradescantia
pallida

Tradescantia clone
híbrido 4430

Tradescantia
micronuclei assay

Trasdescantia –SHM

Trifolium
subterraneum

Triticum aestivum

Usnea amblyoclada

Usnea amblyoclada

Usnea spp

Referência

Suyama, et al.
(2002)

Alves et al., (2001)

Batalha et al.,
(1999)

Ferreira et al.,
(2003)

Karlsson, et al.
(2003)

Rajput e Agrawal
(2005)

Carreras et al.
(2005)

Carreras e Pignata
(2002)

Smodis e Bleise
(2002)

Vários países

Córdoba- Argentina

Córdoba- Argentina

Varanasi - Índia

Sul da Suíça

São Paulo- Brasil

São Paulo- Brasil

São Paulo -Brasil

São Paulo

Local

Hg, Cu, Ca, Cr, Zn

Cu, Co, Pb, Fé, Ni, Mn,
S, e Zn

Cu, Ni, Pb e Zn

SO2, NO2 e O3

ozônio

Material particulado

Material particulado

Qualidade do ar

Qualidade do ar

Poluente indicado

Passivo

Ativo

Ativo

Ativo

Ativo

Ativo

Passivo e ativo

Ativo

Ativo

Monitoramento

Sub Úmido
temperatura média
anual de 17,4°C

Sub Úmido
temperatura média
anual de 17,4°C

Temperaturas 9,2°C
à 28°C

Clima

Concentração de metais

Concentração de metais

Concentração de metais

Condutância estomatal, peso
da planta, folhas, sementes,
clorofila, AA, carotenos,
fenóis, conteúdos de
nitrogênio e sulfatos

Efeitos visíveis de injúria

Mutações nas células do pelo
do estame

Freqüência de micronúcleos

Características anatômicas
(tamanho do estômato e
espessura da folha)

Presença de micronúcleos

Parâmetro analisado

Análise química

Análise química

Cálculo de porcentagem dos efeitos

Análise genética, contagem d
células rosas entre as azuis no pelo
do estame.

Bioensaios de Trad MCN

Medições e contagens

Análise genética de contagem de
micronúcleos

Método de análise

Usnea ssp

Várias espécies,
Xantoria parietina,
Peltigera sp..

Xanthoria parietina

Xanthoria parietina

Rossbach, et al.
(1999)

Grasso et al. (1999)

Scerbo et al. (2002)

Nimis et al. (2000)

Vêneto - Itália

Toscana - Itália

Ilhas Vulcânicas – Itália

Sibéria e Canadá

Local

Plantas vasculares

Liquens

Musgos

*

*

*

Legenda:

Metais

Metais

As, Sb, Br, Pb

Metais

Poluente indicado

Quadro 1 - Quadro comparativo de espécies diferentes de Bioindicadores

Bioindicador

Referência

Passivo

Passivo

Passivo

Passivo

Monitoramento

Temperatura úmida

Clima

Concentração de metais

Concentração de metais

Concentração de metais

Concentração de metais

Parâmetro analisado

Análise química

Análise química

Análise química

Análise química

Método de análise
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Como menciona Lima (2001), o mais velho relato sobre plantas indicadoras tem mais de 400
anos de idade. Porém, o termo (bio)indicador começou a ser usado mais freqüentemente na
literatura biológica alemã a partir dos anos 1960.
O termo biomonitoramento teve ênfase na Alemanha no uso de vegetais no monitoramento da
poluição atmosférica. Lima (2001) afirma que, nos países de língua inglesa o termo (bio)
monitoramento começou a ser freqüente a partir dos anos 1980.
O monitoramento por bioindicadores representa mais um instrumento para a avaliação do ar
de uma região. Apresenta como resultado uma “resposta” das plantas aos níveis de poluição
do ar, por meio de seus representantes mais sensíveis, que identificam o estado de sua
sobrevivência, bem como áreas de maior e menor impacto das fontes de poluição aéreas na
qualidade do ar da região de estudo.
Devido a grande diversidade de espécies de plantas, os métodos para detecção de poluentes
variam.
Algumas plantas, por serem mais resistentes, não apresentam mudanças
morfológicas, mas apresentam mudanças fisiológicas e bioquímicas e nesse caso, realizam-se
análises químicas, devido ao fato de serem acumulativas, e fisiológicas, por exemplo, quando
ocorrem mudanças na taxa de fotossíntese, conforme Gutberlet (1996).
O Quadro 1 apresenta espécies de bioindicadores menos complexas, como musgos (briófitas)
e liquens (associação simbiótica de uma alga com um fungo) até espécies mais complexas, as
árvores frutíferas, como a Mangifera Indica, Psidium guajava, Psidium cattleyanum. Uma
análise dos artigos apresentados no Quadro 1 é apresentada abaixo, separadamente, por três
tipos de bioindicadores: liquens, musgos e plantas vasculares.
5.1 Liquens
Segundo Conti, e Cecchetti (2001), os liquens são considerados o resultado de uma associação
simbiótica de um fungo com uma alga. Mais precisamente o termo alga indica tanto uma
Cyanobacteriae como uma Clorophyceae, o fungo é freqüentemente um Ascomycete, embora
em raras ocasiões possa ser tanto um Basidiomycetes como um Phycomycetes.
Em 1866, um estudo foi publicado sobre liquens epifíticos utilizados como bioindicadores
(NYLANDER, 1866 apud CONTI e CECCHETTI, 2001). Os liquens são os bioindicadores
da qualidade do ar mais estudados, como mencionado por Ferry et al.(1973 apud CONTI e
CECCHETTI, 2001). E realmente isso foi constatado, por meio do levantamento de trabalhos
utilizando bioindicadores como monitores da qualidade do ar, onde dentre todos os
bioindicadores, os liquens são os mais usados pelos pesquisadores no exterior.
O porquê dessa escolha deve-se ao fato de tratar-se de organismos perenes que mantêm uma
morfologia uniforme ao longo do tempo. Eles crescem vagarosamente e em grande extensão
geográfica, possuem uma grande dependência da absorção atmosférica para suas nutrições,
acumulam elementos minerais muito além de suas necessidades e, diferente das plantas
vasculares, não perdem nenhuma parte durante o crescimento. Alem disso, não apresentam
cutículas ou estômatos fazendo com que diferentes contaminantes sejam absorvidos por toda a
superfície do organismo, como menciona Hale, (1983 apud CONTI, e CECCHETTI, 2001).
Todos os artigos encontrados neste trabalho, utilizando liquens, detectaram metais pesados e
SO2 como poluentes.
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Uma técnica utilizada por Carreras e Pignata (2002), apresentada no Quadro 1, utilizou a
espécie de líquen folhoso Usnea amblyoclada, que forneceu uma idéia geral do estado da
atmosfera sobre os poluentes Co, Cu, Fe, Ni, Zn, Pb, S e Mn .
O método utilizado por Carreras e Pignata (2002) constitui-se na coleta de talos de U.
amblyocada com substrato rochoso de uma área de baixo nível de poluição. As partes basais
dos talos dos liquens com fragmentos de rochas aderidos foram separadas e as amostras foram
estocadas no laboratório à temperatura ambiente até a exposição. Eles não foram lavados a
fim de evitar a lixívia de substâncias solúveis. Os lotes de liquens foram preparados pesandose 6g e empacotando-os frouxamente em uma rede de nylon fina. Durante um período de três
meses, três lotes de liquens (cada amostra contendo vários talos) foram amarrados em uma
corda de nylon em três estacas diferentes a uma altura de 3m acima do solo e expostos por 3
meses em cada estação de monitoramento. No laboratório, tanto as amostras expostas, quanto
o material de referência foram secos a ar e homogeneizados com pilão em um almofariz. Em
seguida, foram secos ao congelamento em sacos de polietileno. Três sub-amostras do material
homogeneizado foram retiradas de cada lote utilizando-se uma espátula de plástico a fim de
obter um valor aritmético médio e o desvio padrão para cada determinação química. Foram
determinadas as clorofila a (chl a), clorofila b (chl b), feofitina a (Phaeo a), feofitina b (Phaeo
b), carotenóides conjugados dienohidroperoxi (HPCD), malondialdeído, razão peso seco/peso
fresco e outras proporções. A determinação dos metais pesados Cu, Co, Pb, Fe, Ni, Mn e Zn
foi realizada utilizando o espetrofotômetro de absorção atômica, utilizando chama ar/acetileno
para todos os elementos.
A precisão da análise foi estimada pelo desvio padrão relativo de quatro réplicas, para todos
os elementos estudados. Para verificar o método analítico, o material de referência certificado
foi analisado a cada 10 amostras. Na determinação do enxofre foi realizado o método de
suspensão acídica com cloreto de bário, o qual permitiu o cálculo da quantidade de enxofre
em cada amostra.
Os resultados obtidos por Carreras e Pignata (2002), apresentaram uma correlação
significativa entre Cu, Pb, Zn com a quantidade de HPCD nos liquens transplantados. Esse
resultado sugeriu um importante efeito oxidativo, provavelmente causado por esses íons,
como a peroxidação de ácidos graxos insaturados que é encontrada apenas durante uma
elevada pressão de oxidação. Uma correlação positiva também foi observada entre Pb e Chl b,
Phaeo b e a razão Chl b/ Chl a, que indicaria uma relação entre a degradação de clorofila a e a
presença deste íon. A correlação entre Co, Mn e Zn com a quantidade de Phaeo b assim como
Fe com a quantidade de Phaeo a e b, revela uma relação direta entre esses íons e a degradação
da clorofila à feofitina correspondente.
Essa técnica forneceu informações importantes sobre a qualidade do ar no local de estudo,
onde esta foi realizada num período de tempo relativamente curto, diferente da mesma técnica
de transplante utilizada em outros países, onde o período de experimentação é geralmente
longo.
Foram observados neste levantamento dois tipos de métodos na utilização de liquens no
estudo de biomonitoramento. Ou a análise é feita por meio da biodiversidade de líquen no
local, assim avaliando a qualidade do ar; ou a análise é química, onde se detecta poluentes
específicos.
Loppi, Ivanov e Boccardi (2002) comentam que, mudanças nas comunidades e populações de
liquens (mudança na biodiversidade) são utilizadas como sensíveis indicadores dos efeitos
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biológicos dos poluentes e o mapeamento da diversidade de liquens está se tornando rotina
em muitos países, já que este proporciona um indício do impacto biológico da poluição
atmosférica.
Alguns exemplos da análise da biodiversidade foram realizados em Pistoia, Siena e
Montecatini Terme, localidades da Itália central.
A técnica realizada nessas três cidades constituiu-se, segundo Loppi, Ivanov e Boccardi
(2002), na definição da área a ser analisada, dividida em unidades geográficas operacionais de
500m x 500m cada. De 6 a 10 árvores foram amostradas em cada unidade. As árvores foram
consideradas adequadas se apresentassem uma circunferência maior que 70cm e inclinação
não excedendo 10°. As árvores danificadas foram excluídas.
Conti e Cecchetti (2001) afirmam que, as mudanças na composição de comunidades de
liquens estão correlacionadas às mudanças nos níveis da poluição atmosférica. O método
utilizado nessas cidades e na maioria dos trabalhos analisados denomina-se IAP (Índice de
Pureza Atmosférica), o qual proporciona uma avaliação do nível de poluição atmosférica que
está baseado no número (n), freqüência (f) e tolerância dos liquens presentes na área de
estudo. Existem vinte fórmulas diferentes no cálculo do IAP e essas fórmulas são capazes de
prever, com um bom nível de aproximação, os graus de oito poluentes atmosféricos medidos
utilizando estações de controle automáticas (SO2, NOx, Cl, Cd, Pb, Zn e poeira).
Segundo o autor acima citado, a fórmula que apresenta a correlação mais elevada com os
dados da poluição é aquela que considera como parâmetro apenas a freqüência (F) da espécie
de líquen presente em uma rede de amostragem compreendendo 10 áreas:

,$3 )L
F é a freqüência (máximo 10) de cada enésima espécie calculada como o número de
retângulos na grade (um retângulo de dimensões 30x50 cm, subdividido em dez áreas
medindo 15x10cm cada), na qual uma dada espécie ocorre. Foi mostrado por Conti e
Cecchetti (2001) que, o método da freqüência possibilita a previsão dos níveis de poluição
com uma certeza de mais de 97%.
Esse método prevê a escolha de estações de amostragem com base na presença de árvores
adequadas nas quais é possível observar os liquens, da mesma forma como escolhidas em
Pistoia, Siena e Montecatini Terme.
A dificuldade desse método encontra-se na descoberta da mesma espécie de árvores nos sítios
de estudo a ponto de facilitar a condução de observações homogêneas.
Como citado por Conti, e Cecchetti (2001), são feitas anotações periódicas de todas as
espécies de liquens presentes dentro da rede, realizadas semanalmente, mensalmente, etc. O
valor da freqüência (F) é dado para cada espécie observada e corresponde ao número de subunidades dentro de cada rede nas quais está presente (mínimo= 1 , máximo = 10). O IAP é
então computado para cada árvore e cada estação.
Os valores obtidos podem ser representados graficamente a fim de criar um mapa da
qualidade do ar. Os valores de IAP são agrupados em cinco níveis de qualidade que são dados
na Tabela 5
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Tabela 5 - Níveis da qualidade do Índice de Pureza Atmosférica (IAP)
Nível A

0 ,$3

Nível muito alto de poluição

Nível B

12.5 < IAP 

Nível alto de poluição

Nível C

25 < IAP 

Nível moderado de poluição

Nível D

37.5 < IAP 

Nível baixo de poluição

Nível E

IAP > 50

Nível muito baixo de poluição

Fonte: (CONTI e CECCHETTI, 2001).

Através do cálculo do IAP, os liquens nos permitem avaliar a qualidade do ar até com relação
à presença de contaminantes ambientais. Os liquens não reagem especificamente a um
contaminante particular, mas mais propriamente ao efeito tóxico total de uma mistura de
contaminantes propuseram a utilização do Índice de Poluição (PI) para a avaliação da
qualidade do ar. O PI é determinado utilizando a equação citada por Levin e Pignata (1995).
Isso possibilita a avaliação de qual das áreas biomonitoradas possui a melhor qualidade do ar
através da medição das reações do líquen aos poluentes atmosféricos, concluíram Conti, e
Cecchetti (2001).
Como as condições para o crescimento do líquen variam de região para região, a fim de
assegurar a comparabilidade, padrões geográficos dos valores da biodiversidade de liquens
devem ser interpretados de acordo com escalas regionais específicas que agrupam os valores
da biodiversidade de liquens em classes, conforme suas variações das condições naturais,
afirmam Loppi, Ivanov e Boccardi (2002).
Segundo Conti e Cecchetti (2001), como a acumulação de metais depende de muitos fatores,
tais como a disponibilidade dos elementos, as características do organismo: a espécie, idade,
estado de saúde, tipo de reprodução etc. e outros parâmetros: temperatura, umidade
disponível, características de substrato, etc., os contaminantes se depositam nos liquens
através de precipitação normal e indireta. Essa última inclui neblina, orvalho, sedimentação
seca a absorção gasosa. A precipitação indireta ocorre em condições atmosféricas altamente
estáveis e apresenta nutrição e concentração dos contaminantes maiores e de diferentes ordens
de tamanho quando comparada à precipitação normal.
Em geral, três mecanismos foram propostos por Conti e Cecchetti (2001) para à absorção de
metais em liquens: absorção intracelular através de um processo de trocas, acumulação
intracelular e aprisionamento de partículas que contém metais.
A técnica de análise química dos metais pesados foi basicamente a mesma em todos os
trabalhos encontrados realizados na Itália, a saber, no laboratório, amostras de liquens foram
secas ao ar e separadas para a remoção de tecidos mortos e materiais estranhos, como musgos,
outras espécies de liquens, partículas de solo etc. Somente 3-4mm dos talos foram isolados e
analisados. Essa parte é a parte mais fisiologicamente ativa e a idade é conhecida. Em P.
caperata distingui-se pela cor e é facilmente separada da casca, afirmam Loppi e. Corsini
(2003). As amostras foram pulverizadas e homogeneizadas e 150mg foram mineralizados em
um sistema de pressurização de digestão com concentrado de HNO3 por 8h a 120°C. Para a
análise química, utilizou-se um espectofotômetro de absorção atômica.

42

Segundo Garty et al. (2003), foram encontrados muitos trabalhos utilizando-se liquens para
detecção de SO2 na atmosfera, como mostra o Quadro 1, exemplificado no trabalho realizado
em Israel. Nesse biomonitoramento, constatou-se que a R. lacera é um acumulador resistente,
visto que os elementos tendem a se concentrar em quantidades notáveis nesse líquen,
especialmente Ca, S, K, Al, Fe, P e Mg. A função da R. lacera como sensor ambiental está
claramente apresentada, já que o dano fisiológico coincidiu com a acumulação de certos
microelementos, incluindo metais pesados e enxofre. A metodologia utilizada nesse estudo
mostrou-se eficaz e de baixo custo.
O procedimento utilizado por Garty et al. (2003) foi o seguinte: A área de estudo foi
determinada, uma área com a função de local de controle e dez áreas próximas a uma usina
elétrica a base de queima de carvão. Liquens da espécie R. lacera foram coletados de uma
região com baixa poluição do ar. Aproximadamente 500 ramos com liquens, com 30-60 cm
de comprimento foram podados a 3-4cm acima do solo e transferidos imediatamente para 10
sítios nas proximidades da usina elétrica. Os ramos cobertos pelos liquens foram pendurados
por tubos de cloreto de polivinil (PVC) a 2-3 m acima do nível do solo sobre as árvores locais.
Simultaneamente alguns dos ramos foram transferidos para os jacarandás originários como
controle. Ao final do período de exposição, o material foi recolhido e transportado para o
laboratório. Talos inteiros foram separados do substrato e lavados imediatamente com água
bidestilada a uma temperatura de 20°C para eliminar a poeira, fragmentos de folhas, insetos,
etc. O processo de lavagem foi repetido três vezes por 5 segundos cada, a fim de minimizar a
perda de elementos hidrossolúveis, por exemplo, Na e K. Supondo-se que um procedimento
repetitivo rápido não removeria partículas, tais como Pb e Cu, inclusas em hifas próximas da
superfície. O material não precisa ser lavado em regiões com grandes quantidades de chuva.
Na determinação do conteúdo elementar, amostras de 1-2 g de talos lavados e secos foram
moídas com nitrogênio líquido, gerando um pó. Tal pó foi seco por 24h a 105°C. Sub
amostras de 250mg foram dissolvidas em 10ml de HNO3 analítico concentrado em tubos de
ensaio de 50ml e em um bloco de aquecimento por 8h à temperatura de 120°C. O conteúdo
elementar foi determinado por esctrofotometria de absorção atômica de plasma acoplado por
indução pelo Spectroflame. O material de referência utilizado para checar a precisão das
medições foi fornecido pela agência Internacional de Energia Atômica, Viena, Áustria.
Além dos parâmetros de química acumulada nos tecidos de liquens e a análise da
biodiversidade, analisam-se também parâmetros fisiológicos da vitalidade dos liquens e estes
são comparados com a qualidade do ar da região em estudo. Durante os últimos 30 anos,
muitos estudos enfatizaram a possibilidade da utilização de liquens como biomonitores da
qualidade do ar em vista de suas sensibilidades a vários fatores ambientais que podem
provocar mudanças em alguns de seus componentes e/ou parâmetros específicos. De fato,
muitos parâmetros fisiológicos são usados para avaliar o dano ambiental aos liquens, tais
como: fotossíntese, quantidade e degradação da clorofila, diminuição de ATP; variações nos
níveis respiratórios, mudanças no nível de auxinas endógenas e a produção de etileno, como
afirmam Conti e Cecchetti (2001).
Segundo Garty et al. (2003), um dos parâmetros fisiológicos analisados é a medição da
fluorescência da clorofila, que segundo resultados experimentais de Carreras e Pignata (2002),
traz uma correlação positiva observada entre a degradação de clorofila a e a presença de íons
Pb. Foi também observado por um outro trabalho uma relação inversa entre a quantidade de
Pb e a integridade da clorofila.
Para a análise da medição da fluorescência da clorofila, conforme o experimento de Garty et
al. (2003), talos de R. lacera foram imersos em água destilada por 5 min a fim de restabelecer
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a atividade fotossintética. Subseqüentemente, os talos foram adaptados ao escuro por 10min
com grampos. Finalmente, o obturador do grampo foi aberto e em um dado momento, um
flash de saturação com duração de 0,7s de luz branca PROIótons/m-²s-¹, verificado
como saturante para Fm) foi aplicado por um fluorômetro com modulação de pulso, através
de uma fibra óptica. O rendimento do potencial quântico do fotossistema II (PSII) foi
calculado como Fv/Fm, onde Fv é a fluorescência variável definida como a fluorescência
máxima Fm durante o flash de saturação menos a fluorescência mínima F0, assim amostrada
na escuridão virtual (0,1 PRO Iótons/m-²s-¹ da luz vermelha modulada de medição)
exatamente antes do flash de saturação segundo. Outro parâmetro fisiológico observado é a
determinação da condutividade elétrica das lixívias obtidas pela imersão dos talos dos liquens
em água. Liquens expostos a metais pesados sob condições controladas sofrem degradação
das membranas celulares e um vazamento dos eletrólitos essenciais das células. Muitos
estudos demonstraram que o efeito desintegrativo do SO2 e outros poluentes podem ser
avaliados por esse teste que torna evidente o vazamento da membrana. A diminuição do
conteúdo total de K de liquens expostos a poluentes sob condições de campo é acompanhada
por um aumento da condutividade elétrica das lixívias.
A medição da produção de etileno também constitui num parâmetro fisiológico analisado em
liquens para detecção de poluentes atmosféricos, como cita Garty et al. (2003), e como
observado num experimento com R. maciformes, realizado por Garty et al. (2002). O
fitormônio etileno, um hidrocarboneto gasoso simples, é um regulador endógeno do
crescimento vegetal e é produzido em pequenas quantidades em condições normais. A
contaminação veicular e industrial tem sido indicada como fatores de estresse que levam a
uma taxa aumentada de produção de etileno em liquens. Transplantados de R. lacera
produziram, em estudo, uma taxa aumentada de produção de etileno em um cruzamento de
rodovia contaminado por Pb em comparação com os controles em um sítio com ar puro.
Níveis relativamente elevados de etileno produzido por transplantados de R. lacera nas
proximidades de indústrias em Israel coincidiram com um conteúdo elevado de sulfatos de
Pb, Cu, Ni, V e Cr e de Cu, Zn e Ba, afirma Garty et al. (2003), que diz também que a
aplicabilidade global de métodos de biomonitoramento na técnica apresentada acima.
Além disso, a exposição laboratorial ao SO2 causa danos relevantes nas membranas celulares
dos liquens. Muitos estudos apresentam uma correlação positiva entre a quantidade de enxofre
nos liquens e o SO2 presente na atmosfera, como cita Silberstein et al. (1996 apud CONTI e
CECCHETTI, 2000).
Embora os liquens sejam fontes importantes para o controle e o biomonitoramento ambiental,
é necessário tomar várias precauções durante sua utilização como medida quantitativa de um
único contaminante. Bioindicadores da poluição atmosférica podem, na maioria das vezes,
fornecer informações qualitativas, entretanto estudos de correlação, utilizando dados
ambientais dos sítios tratados e coletados ao longo de um período de tempo prolongado,
podem fornecer informações sobre aspectos semiquantitativos, como verificado no
levantamento do presente trabalho.
A necessidade de ampliar nosso conhecimento sobre estudos com bioindicadores utilizando
liquens deixa um ponto fundamental no desenvolvimento da pesquisa. Conti e Cecchetti
(2001) afirmam que para a grande maioria dos poluentes e seus efeitos sobre os liquens, nosso
conhecimento está em um estágio avançado de seu desenvolvimento em termos de
informações quantitativas e qualitativas. No entanto, como cita, é possível mostrar que em
uma parte significativa dos estudos de bioindicação com liquens, há uma tendência de se
estudar os efeitos ambientais das situações que já estão comprometidas. Isso significa uma
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fraca propensão de se realizarem estudos que enfoquem fundamentalmente aspectos da
prevenção ambiental.
5.2 Musgos
Na maior parte dos trabalhos encontrados em que se utilizam musgos como bioindicadores,
foram detectadas concentrações de metais, como visto no Quadro 1 nas espécies
Scleropodium purum, utilizado nos dois trabalhos em Galícia, Espanha e o Sphagnum, usado
no biomonitoramento em Curitiba, Brasil.
Isso se deve ao fato dos metais estarem presentes no musgo e à concentração elevada
comparada àquela em amostras de precipitação, onde os limites de detecção frequentemente
são inadequados e a contaminação durante a amostragem e manuseio anterior à análise pode
ser um problema. Outro fato relaciona-se ao custo baixo e a facilidade de realização da
técnica que permite a inclusão de um número maior de sítios de amostragem e, sendo assim,
uma quantidade maior de informações é coletada, segundo comenta Fernández et al. (2002).
No trabalho realizado na Galícia, noroeste da Espanha, como mostra no Quadro 1, utilizando
as espécies de carvalho, pinheiro e musgo, Q. robur L., Pinus pinaster e Scleropodium purum
respectivamente, percebeu-se uma comparação importante entre as três espécies. De todas
elas, somente no musgo, as concentrações de Cu e Zn, atingiram níveis corporais suficientes
para serem considerados poluentes. Isto pode ser decorrente do fato das briófitas (musgos)
possuírem uma capacidade maior para a bioacumulação de poluentes atmosféricos do que as
plantas vasculares (BARGAGLI, 1998 apud ABOAL et al., 2001). O método constituiu-se de
uma análise química de metais. Aboal et al. (2001) utilizou as técnicas de espectrofotometria
de absorção com chama para as concentrações de Ca, Cu, Ni, Zn e Fe (Perkin Elmer 2100) e
espectrofotometria atômica de fluorescência, na análise de Hg (PSA Merlin Plus).
Segundo Fernández e Carballeira (2002), uma das técnicas utilizadas na análise de
Scleropodium purum constituiu-se da coleta dessa espécie em 75 sítios em uma dada área de
estudo. A seleção do sítio e a coleta do material foram realizadas de acordo co as diretrizes
estabelecidas para estudos Europeus. As amostras foram retiradas de locais com distância de
300m das estradas principais e a aproximadamente 100 m de qualquer estrada ou casa. Em
cada sítio de amostragem, 8-10 sub-amostras foram retiradas dentro de uma área de 50 x 50 m
e reunidas em uma amostra coletiva. Duas séries de amostragem foram realizadas em dois
tempos de amostragem (em dois anos diferentes, com duas estações diferentes). Entre a coleta
da primeira e da segunda série, realizou-se uma coleta a cada mês. No laboratório, os ápices
das raízes (3-4cm) foram retirados dos musgos. A utilização do tecido apical assegura a
padronização do material experimental em relação ao tempo de exposição aos contaminantes.
Os ápices foram então enxaguados por 10 min. em água destilada para a remoção de restos
vegetais, organismos epifíticos, poeira, etc. O material então foi seco com um peso constante
em um forno com ventilação forçada a 50°C, a uma temperatura que é baixa o suficiente para
evitar a perda de elementos voláteis. Para análise, as amostras de aproximadamente 650mg de
musgo foram digeridas com ácido nítrico em frascos de teflon em um forno de microondas.
Após à digestão, os extratos foram suspensos para um volume de 25 ml com água destilada e
purificados por centrifugação (3000 rpm, 5 min). Os elementos Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fé,
Mg, Ni, Pb e Zn foram medidos utilizando-se espectrofotometria de absorção com chama
(Perkin Elmer 2100), enquanto K e Na foram determinados por emissão de chama, utilizando
o mesmo aparelho. Fluorescência atômica foi usada para determinar As e Se. Hg foi medido
pela mesma técnica. Todos os elementos previamente mencionados foram analisados nas
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amostras de cada estação, ao passo que apenas As, Cd, Cu, Hg, K, Ni, Pb e Zn foram
determinados nas amostras retiradas para a avaliação da influência das estações.
O controle da qualidade do processo de digestão foi realizado paralelamente (1 a cada 10
amostras) pelo uso de material de referência certificado (BCR n° 61, musgo aquático). A
ausência de contaminação durante a digestão das amostras foi controlada pela utilização de
folhas em branco (1 a cada 11 amostras). Para controlar variações na amostragem, a extração
e análise, com um total de seis réplicas, foram analisadas de uma amostra; o coeficiente de
variação atingiu entre 1% e 12% dependendo do elemento, conforme Fernández et al. (2002).
Nessa experimentação, segundo ao autor acima citado, os resultados mostraram que a
amostragem não precisa ser realizada em nenhuma época específica do ano.
A espécie Sphagnum auriculatum, citada no Quadro 1, é utilizada frequentemente em um
método de bioacumulação denominado moss bag. Estudos mostram que mesmo depois de
morta essa espécie continua a absorver quantidades de chumbo por aproximadamente mais
um mês, segundo Vasconcelos e Tavares. (1998).
O princípio fundamental desse método baseia-se na exposição de saquinhos de náilon com
musgo, que serviram como acumuladores de poluentes durante um determinado período.
Após a escolha dos locais de exposição dos saquinhos, estes foram fixados em suportes
independentes para eliminar o máximo de variação existente entre os diversos locais de
medição. O suporte em forma de cruz tem nas pontas saquinhos de musgos fixados com linha
de náilon dupla. Essa solução apresenta a vantagem de ser muito estável ao vento e evita a
absorção de poluentes contidos na precipitação, que lava as plantas, no caso de saquinhos
fixados em galhos. O suporte apresentado na Foto 1 apresenta também a possibilidade de
medir concentrações de poluentes em diferentes alturas em relação ao solo. Os musgos foram
coletados em uma área com baixa poluição do ar e levados para uma limpeza, na qual o
material vegetal estranho foi separado e as plantas mais novas (as pontas de 5 a 10 cm) foram
cortadas e usadas no monitoramento. Essa separação é importante pois as partes mais velhas
podem apresentar alguma contaminação. Em seguida, o Sphagnum selecionado foi lavado
várias vezes com água comum e com água destilada e deionizada (Foto 2), a qual elimina 30 a
70% da sujeira externa. O material foi seco ao ar livre, homogeneizado e pesado em porções
de 15g, sendo colocado em pequenas redes de náilon (malha 1 cm²). Após a exposição, o
material foi levado ao laboratório, onde foi seco a 50°C na estufa. Após quatro dias, o musgo
seco foi triturado em micromoinho e colocado em sacos de papel para a análise química.

Foto 1 – Estação de medição do alto da Serra. Fonte: (GUTBERLET, 1996)
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Foto 2 – Lavagem rápida com água e eliminação das partes mais velhas da planta.
Fonte: (GUTBERLET, 1996)

Na Europa, é comum a utilização do musgo Pleurozium schreberi. Estudo de amostragem em
um período de 20 anos foi realizado com resultados de alta confiabilidade.
O método constituiu-se da coleta de amostras de Pleurozium schreberi em 77 locais de uma
determinada área estudada. As partes verdes dos musgos foram secas a 70°C. As amostras
foram digeridas com uma mistura de ácidos (1 HNO3: 4HClO4 vol). As concentrações de
metais pesados (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) foram medidas por Espectrofotometria de Absorção
Atômica - com atomização de chama de ar-acetileno. Os resultados foram apresentados na
forma de mapas, como menciona Szarek-Lukaszewska et al. (2002). Ainda na Europa, muitos
trabalhos correlacionam doenças com a deposição de metais em musgos.
Sabe-se que a poluição do ar é extremamente prejudicial á saúde humana, mas a dificuldade
está em provar a conexão entre um poluente específico e uma determinada doença. Tal prova
pode ser fornecida com a base de dados da poluição atmosférica e a incidência de doenças em
regiões particulares, como cita Wappelhorstu et al. (2000).
A técnica utilizada para esse tipo de experimentação constitui-se na análise de duas espécies,
a Pleurozium schreberi e a Polytrucum formosum. Como experimentado por Wappelhorstu et
al. (2000), as amostras foram coletadas em um período de quatro semanas, em dois anos
diferentes. Elas deveriam estar à 300m das estradas e a pelo menos 100m de cidades
pequenas. Sub-amostras foram retiradas de uma área de 50 - 50m. No laboratório, as partes
marrons e verdes foram separadas e as espécies de aproximadamente dois anos de idade
foram analisadas. As amostras foram secas a 458°C e depois foram homogeneizadas. Uma
quantia de 300 mg de amostra foi levada ao aparelho de microondas e digerida com 4.0 ml de
concentrado de ácido nítrico suprapur e 2.0 ml de peróxido de hidrogênio suprapur, e em
seguida fechada em vasilhas. Depois disso as amostras foram submetidas às análises
químicas.
Segundo Wappelhorstu et al. (2000), este artigo foi o primeiro a comparar a poluição com
elementos em números determinados pelo monitoramento com musgos, com a incidência de
várias doenças. Os resultados mostraram que houve uma correlação entre os níveis dos
elementos de Ce, Fe, Ga e Ge e doenças. A correlação também foi provada entre as
concentrações do talo e doenças cardíacas.
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Em outro trabalho, Wolterbeek e Verburg (2004) concluíram que, a concentração total de Se
nos musgos poderia estar relacionada a dados de mortalidade de doenças como o câncer de
próstata.
No levantamento para este trabalho observou-se a presença de muitos estudos na Europa
utilizando a espécie Pleurozium Schreberi.
Uma técnica utilizada por Brumelis et al. (1999), utilizando a espécie de musgo Pleurozium
Schreberi e a espécie Hylocomium splendens é eficiente na elaboração de mapas de
concentrações de metais. Nessa técnica investiga-se a concentração de Zn através de análise
intracelular, extracelular, intercelular e do aumento de frações de partículas. O método
constitui-se da coleta de três amostras de Hylocomium splendens (aproximadamente 5g de
peso seco), que foram coletadas de lotes de 20 x 20 m de cada uma dos 43 locais analisados.
As amostras foram lavadas e os segmentos de mais de três anos foram removidos. Depois de
secas a 80°C as amostras foram digeridas em um concentrado de HNO3, Zn, Pb e Cu em
Hylocomium splendens.
Essa técnica apresentada mostrou uma maior complexidade pois depende de análises mais
delicadas, em compartimentos microscópicos de musgo. Obteve-se assim um resultado mais
detalhado.
5.3 Plantas vasculares
Por meio do levantamento bibliográfico percebeu-se que a maioria dos trabalhos encontrados
com árvores foi realizada no Brasil, isso talvez se deva ao fato do país deter a maior
biodiversidade vegetal do planeta.
Observa-se também, analisando o Quadro 1, que em trabalhos realizados em ambientes mais
frios, encontram-se musgos ou liquens como biomonitores. Nos ambientes mais quentes
percebemos a utilização de plantas vasculares, como árvores frutíferas, além de musgos e
liquens no biomonitoramento.
Um projeto com plantas vasculares foi realizado na Europa (Eurobionet). Compunha-se de
exposições de espécies diferentes de plantas em diversos países da Europa. Teve como
objetivos: estabelecer o uso de espécies bioindicadoras para a avaliação da qualidade do ar em
nível europeu utilizando métodos padronizados; transferir conhecimentos e métodos na área
de bioindicação para instituições científicas e repartições públicas; criar um banco de dados
relativos ao impacto de poluentes aéreos em áreas urbanas; analisar e avaliar a qualidade do
ar; comparar os tipos de poluição presentes nas diferentes cidades; e fornecer dados para
medidas corretivas visando à redução das emissões de poluentes em nível local, regional,
nacional e europeu, conforme Klummp et al. (2001).
Os métodos de biomonitoramento empregados no projeto Eurobionet aparecem resumidos na
Tabela 6.
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Tabela 6 - Métodos de biomonitoramento empregados no projeto Eurobionet.

Fonte: (KLUMMP et al., 2001)

Os primeiros resultados obtidos a partir da exposição do tabaco, no total de 81 sítios
experimentais na rede de biomonitoramento européia, revelaram um gradiente de impacto de
ozônio do norte para o centro e sul da Europa, ressalta Klummp et al. (2001).
Os artigos encontrados em países da Europa utilizam, com freqüência, parâmetros visíveis de
injúria no biomonitoramento, sendo comum trabalhos que relacionam concentrações de
fluoretos com cloroses, necroses etc, na folha.
Os fluoretos, na forma de HF, são absorvidos através dos estômatos e seguem o fluxo da
transpiração onde se acumulam nas margens e nas pontas das folhas. Se a acumulação de F
exceder o limiar da espécie, cloroses marginais e intervenais são os primeiros sintomas
observados. Dependendo da espécie, necroses e distorções de crescimento podem ocorrer.
Pequenas concentrações de F podem mover-se na direção a raiz, ou de folha para folha, ou
das folhas para os frutos. Folhas jovens e agudas são mais sensíveis, sendo que esta
sensibilidade diminui com a idade, segundo afirmam Weinstein e Davison (2003).
A sensibilidade da planta depende das condições climáticas e topográficas em que ela se
encontra. Espécies que são sensíveis em uma região podem ser menos sensíveis em outra
devido a diferenças climáticas, fatores edáficos, ou mesmo diferenças genéticas, cita
Weinstein e Davison (2003).
O levantamento do presente trabalho constatou que o ozônio está entre os poluentes mais
estudados nos países europeus. As espécies mais utilizadas como indicadoras de O3 são:
tabaco cultivar Bel-W3, trevo, rabanete, feijão, melancia, algodão e o feijão-fava, afirma ElKhatib (2003).
A Nicotiana tabacum, o tabaco cultivar Bel-W3, é o bioindicador de ozônio mais utilizado em
programas de biomonitoramento no mundo, segundo Penuelas et al. (1999).

49

Uma técnica que utilizou o tabaco Bel-W3, comparou a absorção de ozônio com as curvas de
danos expostos e a relação de ambos com observações de danos nas folhas. Esta se constituiu
de biomonitoramento ativo, onde as plantas foram distribuídas em três locais diferentes. Seis
cultivares de tabaco Bel-W3 (N. tabacum) foram usados em cada sítio. Sementes de tabaco
foram germinadas em câmaras com filtro de carvão vegetal, sem ozônio para obtenção de
plantas homogêneas. Para se evitar a contaminação de ozônio quando a planta estava no
quarto estágio de folha, estas foram transplantadas em 81 vasos completos de 25% de turfa,
25% de vermiculita, 25% de perlita e 25% de areia. O pH do solo desses vasos foi ajustado
em 6,0, com adição de CaCO3. NPK 15:11:13 de fertilizante também foi adicionado e um
sistema de irrigação foi utilizado. Novas plantas foram substituídas a cada duas semanas.
Níveis fitotóxicos foram definidos de acordo com a porcentagem de área danificada da folha.
Após duas semanas, a porcentagem da área de lesões induzidas por ozônio em quatro folhas
mais velhas foi visualizada e registrada por Filella et al. (2005).
Foram realizadas análises de concentrações de ozônio com a utilização de equipamentos
como o analisador que se baseia na absorção da radiação UV pelo ozônio. Para a estimação do
ozônio estomatal, o modelo da folha grande WINDE (Worksheet-integrates Deposition
Estimation Program) foi utilizado. WINDE é um modelo resistente baseado em transferência solo - vegetação - atmosfera. Foi aplicada uma versão para agricultura alimentícia e para
plantas silvestres, segundo Filella, Penuelas e Ribas (2005).
Os efeitos visíveis de injúria para o Bel-W3 aparecem como necroses nas duas faces da folha,
depois de 4-5 horas de exposição ao ozônio, em uma concentração de 50-60ppb em condições
padronizadas de pressão e temperatura. Um outro cultivar de tabaco o Bel-B (resistente ao
ozônio) apresenta efeitos visíveis de injúria após doses de 120-150ppb, no mesmo período
que o Bel-W3, sendo que as necroses típicas aparecem somente na face superior conclui
Toncelli e Lorenzini. (1999).
Muitos trabalhos sobre a fumigação de ozônio para testar a sensibilidade e a resistência de
espécies de plantas vem sendo desenvolvidos ao redor do mundo. Uma técnica que faz uso
dessa experimentação foi realizada com cinco espécies de plantas: a tasneirinha (Senecio
vulgaris), milk-thistle (Sonchus oleraceus), cheese-weed (Malva parviflora), meliloto amarelo
(Melilotus indicus) e a alfafa (Medicago sativa L.) e apresentou o seguinte procedimento:
sementes dessas espécies foram coletadas de uma Estação de Pesquisa de Horticultura,
Shandaweel, Egito. As espécies selecionadas são ervas daninhas abundantes em jardins e
lugares desérticos e florescem durante a maior parte do ano. Com exceção da M. sativa, as
espécies testadas são ervas anuais que escapam da estiagem crescendo durante a época das
chuvas. Após a germinação em adubo composto, as mudas foram transplantadas para vasos de
10 cm contendo adubo composto. As plantas (cinco réplicas por espécie) foram cultivadas em
uma estufa com ambiente controlado, mantida a temperaturas de 25/18ºC dia/noite, 55-65%
de umidade relativa, intensidade luminosa de 450-550 µmol.m-2.s-1 e um fotoperíodo de 14 h.
Elas foram cultivadas por 20 dias e regadas sempre que necessário. Para a fumigação do
ozônio, três câmaras pequenas de fumigação (1,5m de diâmetro, 1,8m de altura) com
condições similares àquelas da estufa (temperaturas de 25/18ºC dia/noite, 55-65% de umidade
relativa, intensidade luminosa de 450-550 µmol.m-2.s-1 e um fotoperíodo de 14 h) foram
utilizadas. O ar fornecido às câmaras foi coletado do ambiente e passou por um filtro de
carvão. O ozônio foi gerado de ar seco utilizando um gerador de O3. O ar passava por um
sifão de água para remoção de radicais livres e levado ao ducto de entrada das câmaras a fim
de fornecer as concentrações desejadas quando amostrado do interior das câmaras. As
concentrações de O3 foram medidas a cada hora com um analisador UV de ozônio. O fluxo de
ar enriquecido com O3 para as câmaras foi regulado por um controlador de fluxo. Para esse

50

experimento, as concentrações alvo de ozônio foram de 50 e 100 ppb. O controle foi
representado por uma câmara abastecida com ar filtrado com carvão (CFA). As plantas foram
removidas da estufa e colocadas nas câmaras de fumigação. A acomodação das plantas foi
permitida por um período de 24 h antes do início da exposição ao ozônio. Elas foram expostas
ao O3 ou CFA por 5 h por dia por 5 dias consecutivos. Cada tratamento teve cinco réplicas por
espécie no total de três câmaras utilizadas, segundo El-Khatib (2003).
Cinco dias após a fumigação do ozônio, a lesão das folhas foi investigada. A lesão das folhas
foi calculada de acordo com a equação:
Lesão das folhas (%)
= (N1 x 1) + (N2 x 2) + (N3 x 3) + (N4 x 4) x 100
(N0 + N1 + N2 + N3 + N4) x 4
onde N0, N1, N2, N3 e N4 eram os números de folhas com zero, primeiro, segundo, terceiro e
quarto graus de sintomas de lesão ao O3, respectivamente; considerando que os graus de
sintomas de 0-4 representam, nenhum sintoma, sintomas ocupando <¼, ¼-½, ½-¾ e >¾ das
áreas foliares, respectivamente. A lesão foi classificada em avaliação visual. A porcentagem
da área lesada em cada folha foi registrada de acordo com uma escala de 0-100% com
aumentos de 5%.
Antes do início do tratamento com a fumigação, cinco mudas foram colhidas de cada um dos
grupos de espécies. O número e a área das folhas foram medidos (analisador de varredura de
imagem). Pare determinar os pesos secos, folhas, talos e raízes das plantas foram separadas e
secas a um peso constante com temperatura de 75ºC. Após 5 dias de fumigação do ozônio,
cinco mudas de cada espécie foram aleatoriamente selecionadas de cada câmara para a análise
do crescimento. A Porcentagem de Inibição foi calculada como se segue:
Porcentagem de Inibição (%)
= 100 - [(tratamento com ozônio/controle) x 100]
Resistência relativa ao crescimento
Os pesos secos, inicial e final, foram usados para calcular a taxa média relativa de
crescimento R’, e a resistência ao ozônio (R%) foi calculada de acordo com a equação:
R% = (R’ozônio/R’controle) x 100
Folhas foram coletadas para análise de pigmentos 10 horas após o término da exposição ao
ozônio no quinto dia. As concentrações de clorofilas a e b e carotenóides totais foram
medidas em extratos de folhas com 96% (v/v) de etanol. A absorbância dos extratos de
clorofila a 665, 649 e 470 nm foram medidas espectrofotometricamente. Os níveis individuais
de clorofila a (Chl a), clorofila b (Chl b) e carotenóides totais foram calculados. A quantidade
de ácido ascórbico foi determinada utilizando a técnica de espectrofotometria. A quantidade
de prolina das folhas coletadas foi determinada espectrofotometricamente (EL-KHATIB,
2003).
As análises estatísticas dos dados foram realizadas utilizando um o conjunto de programas,.
Os dados de todas as espécies foram submetidos à análise de variância a fim de investigar a
influência do O3 e das espécies sobre as variáveis medidas. Os coeficientes de correlação
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foram computados para os dados da M. sativa a fim de relatar sua resposta fisiológica e
desempenho aos níveis de O3. Diferenças significativas entre as médias foram determinadas
nos níveis de 1% e 5% (EL-KHATIB, 2003).
A resposta ao ozônio pelas plantas não é uma função simples, e fatores ambientais possuem
um importante papel. Parâmetros, como o controle da abertura estomatal, mistura do solo,
intensidade da luz, fotoperiodismo, temperatura, e umidade relativa, afetam significantemente
a dose-resposta de um bioindicador. Os fatores genéticos, o estágio de desenvolvimento e
condições de saúde também são determinantes. Durante a ontogênese, em variedades de
folhas de plantas adultas, as folhas maduras mostraram ser mais sensíveis que as folhas
jovens, conforme citado por Toncelli e Lorenzini (1999).
Tem sido observado que a pré-exposição do ozônio tem aumentado a resistência da planta. A
freqüente substituição e manutenção da mistura do solo têm diminuído a variação de resposta
da planta, mas a dificuldade existe quando se utiliza tabaco em larga escala. O uso de plantas
adultas requer mais tempo de trabalho para seu crescimento, um espaço razoavelmente
grande, já que suas folhas são grandes e frágeis, além disso, envolve o problema de logística
no transporte e manutenção no campo, como mencionam Toncelli e Lorenzini (1999).
Observou-se neste levantamento, que os pesquisadores estão preocupados com uma maior
padronização e facilidade da aplicação dos métodos de biomonitoramento, sendo assim,
realizam experimentos onde há um grande controle nos parâmetros onde a planta em estudo
está adaptada.
Pesquisadores da Itália experimentaram uma técnica onde há um alto nível de padronização.
Ela constitui da utilização de plantas jovens de tabaco, com um kit de sistema independente
de água, que foi testado em estudos pilotos de fumigação, obtendo sucesso, como comentam
Toncelli e Lorenzini (1999).
Existem poluentes atmosféricos que são mutagênicos ou carcinogênicos, como o benzeno,
partículas de fuligem, metais pesados como o cromo ou o níquel. O risco à saúde associado
com atividades mutagênicas ou carcinogênicas da poluição do ar urbana, vem sendo
demonstrado em experimentos realizados por pesquisadores, como cita Klummp et al. (2005).
Pelo fato do biomonitoramento tratar-se de uma técnica que envolve um ser vivo, esta se
destaca no monitoramento desses poluentes, por meio de detecção de mutações que eles
causam.
A espécie de planta que vem sendo utilizada para o estudo em questão é a Tradescantia
micronucleus, que na presença desses poluentes mutagênicos apresenta micronúcleos,
resultado da quebra de cromossomos na meiose de células mãe pólen, segundo Klummp et al.
(2005).
5.4 Biomonitoramento ativo e passivo
Percebe-se que a complexidade da espécie não tem influência em um programa de
biomonitoramento para que seja ativo ou passivo, como mostra no Quadro 1. Foi realizado o
biomonitoramento ativo, utilizando Usnea amblyocada, um líquen; e foi também realizado
biomonitoramento utilizando Psidium guajava, Psidium cattleyanum, árvores frutíferas.
Assim como aconteceu no biomonitoramento passivo, onde foi utilizado Mangifera indica,
árvore frutífera e Xanthoria parietina, um líquen.
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O levantamento realizado no atual trabalho apresentou uma quantidade maior de artigos que
utilizaram o biomonitoramento ativo em relação ao passivo. Isso está representado no Quadro
1, que apresenta 47 trabalhos que abordam o biomonitoramento ativo e 31 que abordam o
passivo.
O biomonitoramento ativo que utiliza espécies vegetais cultivadas a partir de metodologia de
cultivo (uso de plantas geneticamente homogêneas na fase de desenvolvimento, substrato,
sementes, solução nutritiva, água, etc, padronizados) e exposição (equipamentos, período,
duração, localização, etc) completamente padronizados, também é um método muito
empregado. Esse método, além de fornecer informações a respeito do efeito poluente, também
possibilita a padronização da resposta (como os biomonitores são clones, respondem ao
impacto da mesma forma). Entretanto, a maioria dos biomonitores ativos conhecidos são
espécies exóticas e específicas o que obriga, no caso do biomonitoramento de vários
poluentes, a utilização de vários biomonitores, por exemplo: Nicotiana tabacum, variedade
BEL W3 usada no monitoramento do ozônio; Sphagnum Sp usada no monitoramento de
metais (como apresentado no Quadro 1); Tradescantia pulchra usada no monitoramento de
substâncias carcinogênicas; Haneoracallis sp. no monitoramento do flúor; liquens (diversas
espécies), no monitoramento do dióxido de enxofre, conforme Lima (2001)
5.5 Grupos de poluentes (limites de detecção).
Em alguns trabalhos, apresentados no Quadro 1, foram informadas as concentrações de
poluentes encontrados em certos vegetais utilizados como bioindicadores.
No trabalho apresentado por Loppi, Ivanov e Boccardi (2000) contatou-se uma concentração
limite de 11µg/m³ de SO2. Um valor acima disso seria fatal para o líquen.
Na técnica em que se utilizou o líquen R. Lacera, encontrou-se concentrações de Pb de 8µg/g
e 10,0 ± 3,0µg/g, e para S foi encontrado concentrações de 1900µg/g e 1945± 245µg/g,
conforme Garty et al. (2003). Além disso, em um estudo de fumigação de ozônio,
verificaram-se concentrações de 50 ppb, em M Parviflora e M. Indicus, como cita Franzaring
et al. (2000), o que indica uma grande sensibilidade dessas plantas à detecção desse poluente.
No trabalho realizado no Brasil, com árvores frutíferas, foram observadas concentrações de
fluoreto. A P. guajava apresentou concentração de 1187µg/g de fluoreto, e a P cattleyanum
apresentou concentração de 462µg/g de fluoreto, em Moraes et al. (2002)
Estes valores de detecção mostram que algumas espécies de bioindicadores possuem grande
sensibilidade de detecção de certos poluentes, algumas espécies conseguem detectar o mínimo
possível o que os equipamentos fisico-químicos ainda não detectam. Outras espécies
conseguem detectar grandes concentrações de poluentes, sendo assim possuem a característica
de serem bem tolerantes a tal toxicidade.
5.6 Biomonitoramento no Brasil
No decorrer desse trabalho constatou-se que existem muitos trabalhos publicados de pesquisas
com bioindicadores, mas há pouca aplicação desses nos programas de monitoramento da
qualidade do ar no Brasil. Do levantamento realizado, foram encontrados 26 trabalhos, dos
quais, diversos pertencem ao mesmo grupo de pesquisadores. Estes contribuíram para a
formação de uma idéia de “evolução” dessa nova técnica de monitoramento no Brasil.
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Os primeiros artigos que utilizaram vegetais e os correlacionaram com poluentes atmosféricos
realizados no Brasil, não utilizaram o termo biomonitoramento. Sendo assim, o enfoque era o
vegetal, onde se avaliava o efeito do poluente na espécie estudada. Como por exemplo,
estudos de distúrbios do processo de ciclagem de nutrientes em floresta atlântica que sofriam
algum impacto por poluição.
Os primeiros artigos que utilizaram vegetais e os correlacionaram com poluentes atmosféricos
realizados no Brasil, não utilizaram o termo biomonitoramento. Sendo assim, o enfoque era o
vegetal, onde se avaliava o efeito do poluente na espécie estudada. Como por exemplo,
estudos de distúrbios do processo de ciclagem de nutrientes em floresta atlântica que sofriam
algum impacto por poluição.
Entre 1990 e 1996, alguns trabalhos foram desenvolvidos na região de Cubatão, no âmbito de
um projeto integrado entre Brasil e Alemanha, desenvolvido por pesquisadores do Instituto de
Botânica e da Universitat Essen da Alemanha. Tratava-se de estudos sobre as alterações
químicas e nutricionais, bioquímicas, fisiológicas e anatômicas em espécies tropicais e/ou
nativas da floresta Atlântica, destacando-se a Mangifera indica, Psidium guajava, Psidium
cattleyanum, Tibouchina pulchra, Miconia cinnamomifolia, Miconi cabucu e Cecropia
glazioui, como cita Klummp et al. (1998). Os alemães são os grandes incentivadores do
biomonitoramento e preocupados com padronização de métodos, estiveram por aqui nesse
período nos ensinando essa ferramenta, cita a especialista Marisa Domingos em uma
entrevista.
A técnica utilizada nos primeiros trabalhos realizados no Complexo Industrial de Cubatão é
bem simples, não havendo uma padronização maior dos métodos, embora trate-se de trabalho
pioneiro no Brasil.
Ela consistiu-se de uma análise da concentração foliar de fluoretos, determinação do peso
seco da folha e flores e estimação quantitativa das injúrias de folhas.Uma correlação entre a
concentração de fluoretos e sintomas visíveis de injúria nas folhas também foi realizada.
Nesse trabalho Klumpp, Domingos e Klumpp (1996) utilizaram os bioindicadores, Gladiolus
e Lolium multiflorum (espécies introduzidas), sendo este último, utilizado como acumulador
de poluentes em numerosos estudos na Europa Central. O biomonitoramento utilizado foi o
ativo, onde em cada um dos três locais amostrados, havia cinco vasos, três com cultura de
gramínia e dois com plantas Gladiolus, sendo que um deles foi o local de referência, onde não
havia concentrações de fluoretos no ar. As folhas de Gladiolus apresentaram necroses
amarronzadas ou “castanhas amareladas” nas margens e nas pontas das folhas, o que é típico
do efeito de fluoretos em folhas. Os comprimentos das necroses foram medidos nas pontas e
nas margens das folhas, os valores foram multiplicados pelo fator entre 0,1 e 0,9 considerando
a amplitude da necrose. Foi calculada a média de injúrias por planta e por local. A
concentração de fluoreto foi determinada na base, no meio e na ponta da folha e verificou-se
que a concentração de fluoreto decresce na direção ponta-base da folha e isso foi explicado
devido à direção contrária do fluxo da transpiração na folha. As medições seguintes da
concentração de fluoretos foram realizadas somente nas pontas das folhas. As folhas de
Gladiolus apresentaram perda de massa seca de 20% a 30%, as de Lolium sofreram uma
redução maior que variou de 30% a 40%.
Os mesmos pesquisadores, em outro trabalho, testaram uma quantidade maior de cultivares,
exatamente dez cultivares brasileiras de Gladiolus, visando verificar a sensibilidade de cada
um ao poluente fluoreto. Os parâmetros analisados foram: fluoreto foliar, danos à folha e a
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massa seca. O biomonitoramento utilizado foi o ativo. Foi realizado o mesmo método do
trabalho citado anteriormente, mas as análises dos resultados foram mais elaboradas, foram
apresentadas duas tabelas, uma correlacionou a concentração de fluoreto na folha e a injúria
da folha de cultivares de Gladiolus e a outra correlacionou a injúria da folha e a massa seca da
ponta da folha de Gladiolus cultivares, como menciona Klumpp et al. (1997).
A técnica de biomonitoramento foi sofrendo um aprimoramento devido à continuidade desses
trabalhos realizados em Cubatão, como demonstrado no trabalho seguinte, que se constituiu
da realização dos dois tipos de biomonitoramento. Nesse trabalho, espécies vegetais arbóreas
e nativas foram utilizadas e vários poluentes foram analisados. O enfoque foi o do
biomonitoramento, tratado diretamente, ou seja, com o intuito de monitorar a qualidade do ar
e não o de observar as mudanças de características da planta.
No biomonitoramento passivo, as espécies de Tibouchina pulchra, Miconia pyrifolia e
Cecropia glazioui foram selecionadas para análise química das folhas. Já no ativo, as espécies
expostas foram T. pulchra, P. guajava e P.cattleyanum, as quais foram expostas em um
período de 16 semanas, plantadas em solos uniformes e regadas por um sistema semiautomático de irrigação. Os parâmetros analisados foram: a concentração foliar de fluoreto, a
concentração de N, S, Fe, Al, Mn e Zn, a concentração de acído ascórbico e a concentração de
peroxidase, citado por Klumpp et al. (1998).
Moraes, Delitti e Moraes (2000) afirmam que, o ácido ascórbico é um antioxidante natural
capaz de manter a estabilidade das menbranas celulares em plantas sob estresse causado por
poluentes e também neutralizar radicais livres citotóxicos. A redução de sua concentração em
plantas sob efeito de poluição pode indicar redução de sua síntese ou aumento do consumo em
processos de desintoxicação, o que indica, segundo, Klummp et al. (2000), que a capacidade
do sistema antioxidante foi excedida, como evidenciado pela formação de radicais livres.
Assim como o ácido ascórbico, a peroxidase faz parte do sistema endógeno de defesa contra o
estresse oxidativo na célula da planta, menciona Klumpp et al. (1998). No estudo citado
acima, a concentração desses compostos foi alterada. Em algumas espécies houve aumento e
em outras houve a diminuição da concentração. O autor sugere que o aumento do ácido
ascórbico deve-se a altas concentrações de enxofre na atmosfera.
Percebe-se que a quantidade de parâmetros a serem analisados aumentou em comparação aos
trabalhos anteriores, havendo também uma correlação maior entre os efeitos na planta e a
concentração de fluoretos e enxofre. Esse tipo de estudo não permitiu a distinção entre os
efeitos diretos da poluição do ar na composição química das folhas e os efeitos indiretos (via
solo) e sua influência nas diferenças naturais das características químicas do solo, cita
Klumpp et al. (1998).
Outra técnica utilizada por Furlan, Salatino e Domingos (1999), em estudo também realizado
em Cubatão, resultou na avaliação da qualidade do ar e não detectou um poluente específico.
Folhas completamente expandidas foram coletadas em duas áreas amostrais
(biomonioramento ativo), uma área de referência, com pouca influência da poluição e outra
fortemente afetada pela poluição. Mudanças bioquímicas apresentadas nas folhas, como
mudanças no conteúdo foliar de nitrogênio, taninos totais e compostos fenólicos de T. pulchra
foram correlacionadas com a qualidade do ar. Além disso, também se avaliou a possível
influência dessas alterações na intensidade de herbivoria foliar.
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Os compostos fenólicos não são envolvidos diretamente nos processos metabólicos
fundamentais na célula da planta e suas ocorrências não são universais, e por sua vez,
participam de metabolismos secundários. Estudos recentes mostraram que a poluição do ar
pode causar mudanças qualitativas e quantitativas em muitos compostos do metabolismo
secundário. Esses possuem um papel importante na defesa da planta contra herbívoros e
patógenos que alteram o valor nutricional, a palatabilidade e a instabilidade do conteúdo da
planta, afirmam Furlan, Salatino e Domingos (1999).
A influência do poluente neste metabolismo pode causar um aumento da herbivoria e uma
diminuição dos níveis de taninos em Criptomeria japonica, que cresceram próximo a uma
usina de carvão, e o resultado foi o aumento do ataque do inseto Dasychira abietis argentata,
conforme Furlan, Salatino e Domingos (1999).
Domingos (1998) mostrou que o aumento de nitrogênio é resultado da diminuição de cátion,
causado pela desarmonia nutricional em plantas de T. pulchra expostas no ar altamente
contaminado, uma situação que pode induzir mudanças no crescimento padrão da planta.
Percebe-se, por meio dos trabalhos, que a utilização de T pulchra (Manacá da Serra) como
bioindicador, teve o intuito inicial de utilização como acumulador indicativo, mas no decorrer
de muita pesquisa verificou-se que a planta sofreu alterações bioquímicas que indicavam a
poluição do ar, mesmo na ausência de sintomas visíveis, como apresentado em Klummp et al.
(2000).
Análises de crescimento, que mostram de um modo geral os efeitos das alterações fisiológicas
no nível da planta, são recomendadas para estudos da combinação de múltiplos poluentes,
segundo Klummp et al. (2000).
A análise da fotossíntese se enquadra em um parâmetro fisiológico eficaz para a avaliação das
condições ambientais. Moraes, Delitti e Moraes (2000) afirmam que esta análise consiste em
um processo sensível à poluição aérea.
Essa técnica fornece resultados de pequenas concentrações de poluentes, mostrando ser
sensível em comparação às técnicas físicas de medição da qualidade do ar.
O processo da fotossíntese pode ser afetado por danos aos movimentos estomáticos, à coleta
de luz ou à etapa bioquímica de fixação de CO2. De todo o processo de fotossíntese, a fase de
carboxilação em plantas C3 (onde ocorre a fixação de CO2) é considerada a mais sensível
frente aos efeitos de O3, conforme Moraes, Delitti e Moraes (2000).
Nessa fase dá-se a transformação de RUBP (ribulose 1,5-bifosfato) em uma estrutura
intermediária de 6 carbonos que formará duas moléculas de 3PGA (3-fosfoglicérico), por
meio da enzima RUDP carboxilase (rubisco). Apresentada no esquema a seguir:
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rubisco
RUBP (5 carbonos) :UHDoão intermediária : 3*$
1*
H2O

CO2

1* Carboxilação
Larcher (2000)
A redução da carboxilação pode estar associada à diminuição da atividade e da síntese da
ribulose 1,5 bifosfato carboxilase-oxygenase, como cita Moraes, Delitti e Moraes (2003).
A técnica utilizada por Moraes, Delitti e Moraes (2000) para a medição da fotossíntese foi
levada a termo por meio do biomonitoramento ativo, onde as plantas de mesma idade e altura
sofreram uma preparação laboratorial. A espécie utilizada foi a T. pulchra, obtida junto a uma
área não poluída e plantada em vasos plásticos, utilizando um solo uniforme e não
contaminado. A exposição foi feita colocando-se os vasos com plantas dentro de telados de
armação de ferro cobertos com sombrite de 50%. Os vasos ficaram sobre caixas utilizadas
como reservatórios de água, cobertas com grades de metal. Os vasos possuíam cordas de
náilon, que ficavam mergulhadas na água garantindo suprimento hídrico contínuo. As plantas
ficaram expostas por seis meses. As plantas foram levadas a área de referência para a
realização das medições de trocas gasosas com o intuito de padronizar as condições
ambientais durante as medições. As trocas gasosas foram determinadas em condições de
campo, entre 9:00 e 10:30h, com um sistema portátil de análise de gases por infravermelho,
ligado a uma câmara foliar de 11cm² com controle de temperatura (25°C) e irradiância
(densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos de 900 umol.m-².s-¹ e monitoramento
da umidade relativa do ar e da concentração de CO2). As taxas de fotossíntese líquida de
transpiração e de condutância estomática foram determinadas em folhas completamente
expandidas do terceiro nó, sendo efetuados quatro registros por folha, em quatro plantas por
área. Após as medidas de campo, em laboratório, foram realizadas determinações de:
sintomas visíveis de injúria, incremento em diâmetro basal e altura da gema apical, biomassas
de folhas, caules e raízes, razão raiz/parte aérea, razão folhas/planta inteira, concentração
foliar de ácido ascórbico, de clorofila a e b, de nutrientes e de flúor.
As técnicas apresentadas são exclusivas para análise dos poluentes atmosféricos, uma outra
técnica um pouco mais complexa, analisa o ar e o solo.
Em estudo, Domingos et al. (2003), após análise de ar e solo, ressalta que em uma dada área
analisada, a qualidade do ar foi considerada boa, mas plantas utilizadas como bioindicadoras
apresentaram em suas folhas uma alta concentração de poluente. Esta área foi afetada pela
poluição do ar no passado, mas o solo ainda encontra-se contaminado. Trabalhos, como o de
Klumpp, Domingos e Klumpp (2002), utilizando Cecropia glazioui, apresentaram como
resultado os primeiros indicativos de que emissões de F do Complexo Industrial de Cubatão
estavam sendo incorporadas pelo solo ácido e formando complexos solúveis com Al.
Fluoretos entram no solo por meio de precipitações, deposição seca e são prontamente
absorvidos, aumentando as concentrações de fluoretos solúveis no solo. Isso deve levar a
mudança no solo, de sua composição química, por influência do pH e da disponibilidade do
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potencial de elementos tóxicos, como o alumínio e metais pesados. Plantas acumuladoras de
alumínio apresentam altas concentrações de fluoretos e acredita-se que esses venham de
complexos ALFx trazidos pelas raízes, conforme afirma Domingos et al. (2003) .
O método utilizado por Domingos et al. (2003) no estudo para medição das concentrações de
solo e ar consistiu da exposição de amostras de T. pulchra (padronizadas em laboratório) em
diferentes combinações de solo/ar. Plantas de solo contaminado foram expostas em ambientes
de alta e baixa poluição do ar e plantas de solo não contaminado também foram expostas em
ambientes de alta e baixa poluição do ar. Uma matriz das combinações dessas amostras com
as condições impostas foi estabelecida para uma maior discussão e análise dos resultados.
No intuito de analisar um único poluente, Szabo et al. (2003) utilizou a T. pulchra em uma
técnica de biomonitoramento para correlacionar o acúmulo de enxofre a alterações nos
crescimentos dos indivíduos expostos nas proximidades do pólo industrial de Cubatão. O
estudo adotou os princípios da bioindicação ativa, sendo realizado em locais mais e menos
atingidos pela poluição por dióxido de enxofre, onde foram determinadas estatisticamente as
relações entre o acúmulo foliar de enxofre e as alterações de parâmetros de crescimento e
distribuição de biomassa. As plantas passaram por uma preparação laboratorial, onde todas
tinham a mesma idade, foram cultivadas em solo de mesma origem e expostas a oscilações
climáticas similares. O sombreamento e posicionamento dos suportes para as plantas em
relação à rota do sol e irrigação também foram uniformes. Para o emprego de técnicas de
bioindicação ativa em regiões tropicais e sub-tropicais foram realizadas três exposições
consecutivas dessas amostras, sendo que o tempo de cada uma foi de 16 semanas. Os
parâmetros observados e modificados foram: queda prematura de folhas, aumento da
produção de folhas e da ramificação, redução na biomassa de raízes e de caules e diminuição
da alocação de biomassa para as raízes em relação à alocação para as folhas, caules e ramos.
Essas são reações compensatórias comumente verificadas em plantas expostas ao SO2.
Alguns autores mencionam que é possível verificar o chamado efeito fertilizante em plantas
submetidas a doses baixas de SO2, resultando em aumento de seu crescimento, já que o
enxofre é um nutriente essencial às plantas. Também é importante citar que plantas
submetidas a doses tóxicas de um poluente, em condições de campo, nunca mostram reações
exclusivas simultaneamente, como ocorre em experimentos controlados de fumigação em que
todos os demais fatores ambientais que possam interferir na resposta da planta são
controlados. No campo as reações observadas são, sempre, resultado da ação de um conjunto
de fatores ambientais, incluindo as doses tóxicas do poluente. Essas doses podem ser
altíssimas e as reações vegetais mínimas, caso as plantas estiverem sobre condições climáticas
desfavoráveis para manutenção de estômatos abertos. Nessa situação, as trocas gasosas seriam
mínimas e a absorção do poluente gasoso também, segundo Szabo et al. (2003).
O princípio básico da bioindicação baseia-se justamente nessas reações vegetais integradas,
sendo perfeitamente aceitável a observação de respostas antagônicas de uma mesma espécie
exposta em um ambiente poluído, como menciona Szabo et al. (2003).
Muitas técnicas no Brasil utilizam a T. Pulchra, apresentada na Foto 3, espécie arbórea da
família Melastomataceae, como bioindicadora da qualidade do ar, devido a possuir ampla
representação na Mata Atlântica, nas proximidades do complexo Industrial de Cubatão, local
onde ocorreu a maioria dos estudos envolvendo o tema; e também pelo fato de serem
altamente adaptadas a essas condições de alta poluição atmosférica, conforme Moraes, Delitti
e Moraes (2003). Outra espécie também utilizada para tal finalidade é a Tillandsia usneoides,
representada na Foto 4, pertencente à família Bromeliaceae, é considerada uma espécie
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epifítica aérea e completamente dependente do ar ambiente, não possuindo contato com o
solo. Ela possui escamas que absorvem o ar, representando, o caminho para a prenetração dos
poluentes, dessa forma, é considerada ótima bioindicadora de poluentes atmosféricos,
conforme Figueiredo et al. (2001).

Foto 3 – Tibouchina pulchra
Fonte: Foto tirada pela própria autora

Foto 4 – Tillandsia usneoides
Fonte: Foto tirada pela própria autora

A técnica utilizada, que apresenta o bioindicador Tillandsia usneiodes, constituiu-se no
biomonitoramento ativo. Dez locais foram escolhidos para a exposição das amostras. Dentre
esses, sete localizados na cidade de São Paulo e três na região metropolitana da cidade (Santo
André, São Caetano e Mauá). As espécies Tillandsia usneiodes foram coletadas em uma
fazenda de Mogi das Cruzes (região com baixa concentração de poluentes). O local utilizado
como referência foi uma estufa no Instituto de Botânica de São Paulo, com filtros de ar e
controle de temperatura e umidade. Cada amostra exposta foi composta de 5g de plantas
amarradas por um barbante de teflon em um aparelho girador (6 amostras por aparelho), o
qual se movimentava conforme o vento para que as amostras tivessem um contato homogêneo
com os contaminantes do ar. As espécies ficaram expostas por oito semanas. Depois desse
tempo elas foram congeladas sem serem lavadas e armazenadas. Foram secas a 40°C até
atingirem massa constante; passaram por uma trituração e em seguida foram homogeneizadas
manualmente. Após serem preparadas, foram levadas para análise química. Para a
determinação de Al, Ti, V, Cl, Mg e Mn, as amostras padronizadas foram irradiadas durante 5
minutos em um fluxo térmico de nêutron, no reator nuclear do instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares. Para a análise dos elementos As, Ba, Br, Co, Cr, Fe, K, Mo, Na, Rb,
Sb, Sc, Th, Zn, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb Yb foi utilizado fluxo térmico de nêutron de
1.10¹³n.cm-².s-¹, conforme indicado por Figueiredo et al. (2004).
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Segundo Figueiredo et al. (2004), o uso de Tillandsia usneoides no monitoramento da
qualidade do ar pode fornecer informações novas e de grande utilidade sobre a poluição
atmosférica de elementos como As, Ba, Co, Cr, Cu, Sb, V e Zn em locais industriais e
urbanos da cidade de São Paulo e ajudar na correlação desses com parâmetros utilizados pela
CETESB.
Outra espécie que pertence a lista dos bioindicadores mais utilizados em técnicas de
monitoramento no nordeste do Brasil, a Mangifera Indica, é apresentada na Foto 5. Por meio
de experimentos de fumigação de ozônio, essa espécie tem demonstrado grande sensibilidade.
Em estudos de campo a espécie apresenta uma tolerância moderável para fluoretos e alta
capacidade de acumulação de enxofre e metais pesados. Devido a essas características e ao
fato de ter ampla distribuição nessa região a Mangifera é considerada uma espécie
bioindicadora promissora em regiões subtropicais e tropicais, como menciona Klummp et al.
(2003).

Foto 5 – Mangifera indica
Fonte: Foto tirada pela própria autora

Uma das técnicas utilizadas para monitorar os efeitos das emissões do Complexo
Petroquímico de Camaçari, na Bahia, Brasil, fez uso de duas espécies: A Mangifera indica
como bioindicador passivo e a Phaseolus vulgaris como bioindicador ativo.
No monitoramento ativo, as plantas foram preparadas em laboratório com sementes trazidas
de uma região com baixo nível de poluição, foram plantadas em vasos em uma estufa no
Instituto biológico da Universidade Federal da Bahia, com utilização de substrato padronizado
(Plantmax-Eucatex) e fertilização e irrigação adequadas. Seis dias após a germinação, seis
plantas foram expostas, em cada local, por 27 dias. Posteriormente foram levadas ao
laboratório e conservadas em nitrogênio líquido, e seu conteúdo de ácido ascórbico foi
determinado, a partir de análise das folhas crescidas. No monitoramento passivo, quatro
árvores adultas de Mangifera indica foram ocasionalmente selecionadas. Dez folhas, de
mesma idade e características similares, de cada uma das árvores foram coletadas de partes
sombreadas, para evitar que as folhas tivessem altas concentrações de ácido ascórbico,
causado pela alta intensidade de luz. A análise do ácido ascórbico foi realizada utilizando o
método de monitoramento ativo. O resultado de ambas as análises demonstrou que houve um
aumento significativo de ácido ascórbico na área de alta concentração de poluição.
Considerando as concentrações de ácido ascórbico (AA), o monitor passivo mostrou-se uma
espécie resistente, enquanto que a P. vulgaris uma espécie sensível. Isso ocorreu devido às
altas concentrações de AA nas folhas de M. indica em comparação com as sensíveis, como
citam Lima, Fernandes e Fawcett (2000).
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Muitos experimentos têm sido realizados nessa região da Bahia, (Pólo Petroquímico de
Camaçari). Ainda utilizando a Mangifera indica como bioindicadora, uma técnica diferente da
apresentada acima foi realizada. Trata-se da análise química do solo e de folhas dessa espécie.
Conforme uma experimentação de Kumpp et al. (2003), após uma preparação que resultou
nas folhas secas, determinou-se a concentração de enxofre, através de um analisador de
enxofre automático. Para as análises de Cu e As, amostras de folhas foram digeridas em um
microondas utilizando HNO3 e H2O2. Na análise do solo, foi determinada a acidez total por
trituração com NaOH depois da extração do solo com acetato de potássio. A concentração
total de enxofre foi determinada depois da digestão ácida com HNO3 e HCl em um
microondas. O conteúdo total de carbono foi determinado utilizando o auto-analizador,
considerando o baixo pH do solo determinado pela presença de carbono orgânico.
Segundo Kumpp et al. (2003), a poluição resulta em longos efeitos na composição da
atividade metabólica das comunidades microbianas do solo afetando seriamente a
mineralização de materiais orgânicos e os ciclos de nutrientes do ecossistema.
A biomassa microbiana foi determinada com o substrato da respiração induzida. A proporção
entre a biomassa microbiana e os conteúdos de carbono orgânico foi calculado (Cmic/Corg).
As medições das enzimas no solo foram baseadas na determinação quantitativa do produto na
mistura de reação quando amostras de solo foram incubadas com seus respectivos substratos.
Todas as atividades enzimáticas foram calculadas com base na massa seca do solo, assim
como nos conteúdos microbianos e de carbono orgânico. Como resultado, a proporção entre a
biomassa microbiana e os conteúdos de carbonos orgânicos (Cmic/Corg) foi
significativamente alta em solos contaminados levando a conclusão que essa proporção é um
excelente indicador sensitivo na contaminação de metais no solo. Outro ótimo parâmetro
analisado foram as enzimas arylsulfatase e a xylanase, que tiveram suas atividades
significativamente diminuídas nos locais mais poluídos. A arylsulfatase participa do ciclo de
enxofre no solo, e a xylanase, uma enzima extracelular, produzidas por fungo saprofíticos está
envolvida no ciclo do carbono no solo, segundo Kumpp et al. (2003).
Além de ser testado no nordeste do Brasil, o potencial bioindicador de Mangifera indica foi
testado no Complexo Industrial de Cubatão, a fim de encontrar uma espécie mais sensível à
poluição atmosférica industrial que a T. pulchra. A Psidium guajava (goiabeira) e a Psidium
cattleyanum também foram estudadas.
Mudas dessas três árvores frutíferas foram obtidas de um viveiro, plantadas em vasos
plásticos contendo terra uniforme e cresceram em estufas até 30cm de altura. O procedimento
foi exatamente o mesmo utilizado em experimentos com a T pulchra. A avaliação dos efeitos
da poluição atmosférica foi feita pelo cálculo quantitativo de sintomas visíveis de injúria,
análises químicas e bioquímicas foliares e a determinação de parâmetros de biomassa,
segundo procedimento mencionado por Moraes et al. (2002).
Sintomas visíveis (clorose) foram classificados em cinco categorias, de acordo com a
porcentagem de folhas com danos: 0%, abaixo de 20%, 21-40%, 41-60%, >60%. Necrose
raramente apareceu, não sendo levada em consideração no cálculo da intensidade de sintomas
visíveis. Quantidades foliares de N e S foram determinadas por espectrofotometria, a
concentração de fluoreto foi medida através de um eletrodo íon-sensível. As concentrações de
ácido ascórbico foram determinadas utilizando material foliar fresco, e de tióis hidrossolúveis
(compostos-SH). A atividade da peroxidase também foi medida. As folhas utilizadas para
determinação dos parâmetros bioquímicos tinham a mesma idade e pertenciam ao terceiro e
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quarto nós. A amostragem foi realizada pela manhã, com o intuito de evitar variações
causadas por ritmos diurnos. O peso seco das folhas, caules e raízes, foi determinado e a
proporção raiz/caule calculada. Os dados foram tratados estatisticamente, utilizando-se
ANOVA com dois fatores fixos (sítio e períodos de exposição) e o teste Turkey, coforme
Moraes et al. (2002).
Moraes et al. (2002) afirma que a Mangifera indica não se adaptou as condições climáticas
em que foi exposta, portanto consideram-se somente os resultados de P. guajava e P
cattleyanum. E em todos os locais poluídos analisados, as folhas apresentaram clorose
intervenal, originada nas margens e progredindo para o meio das folhas. Na área de referência
não houve mudança visível nas folhas. As concentrações médias de F, S e N distinguiram
claramente as áreas mais poluídas das menos poluídas. As concentrações foliares de ácido
ascórbico e SH e a atividade da peroxidade também diferiram entre os sítios de exposição e
entre as espécies. As alterações bioquímicas foram mais marcantes em mudas de P. guajava
do que de P. cattleyanum. O conteúdo de ascorbato foi maior em P. guajava expostas em
locais com altas concentrações de compostos orgânicos, óxidos fotoquímicos e ozônio e
diminuído na área com altos níveis de material particulado, fluoretos, S, N, ozônio, SO2 e
NOx. Nenhuma diferença significativa entre os locais de exposição foi verificada para P.
cattleyanum. A elevada concentração de S encontrada nas folhas de ambas as espécies refletiu
a presença de concentrações fitotóxicas de SO2 e outros compostos sulforosos na atmosfera de
duas áreas estudadas. Da mesma forma, altas concentrações de N encontradas no tecido foliar
das plantas expostas às condições de uma determinada área demonstraram a presença de
poluentes nitrogenados. Comparando as duas espécies estudadas, observou-se que a P.
guajava apresentou uma maior capacidade de acumular fluoreto do que a P. cattleyanum, uma
vez que a concentração foliar de F na primeira espécie foi de 2 a 2,6 vezes maior do que na
outra. Em relação à concentração de S e de N, ambas as espécies apresentaram o mesmo
padrão de resposta. A capacidade de acumulação de S de ambas as espécies é superior à de T.
pulchra.
Moraes et al. (2002) afirma que este experimento demonstrou que a P. guajava possui uma
capacidade acumulativa distinta de poluentes atmosféricos, especialmente compostos de F e
S, além de apresentar alterações significativas no metabolismo antioxidante e no crescimento
quando exposta ao poluente atmosférico emitido por indústrias químicas e petroquímicas,
diferenciando sítios mais e menos poluídos. A P cattleyanum, apresentando alterações da
biomassa e sintomas visíveis de injúrias, poderia ser útil como indicadora de resposta sensu.
No entanto, antes de utilizar a espécie dessa forma, os sintomas visíveis de injúria deveriam
ser reproduzidos em experimentos de fumigação com poluentes atmosféricos, sob condições
controladas, a fim de estabelecer relações dose-resposta bem definidas.
5.6.1 Teste de genotoxicidade
Por ser um ser vivo, a planta sofre modificações de acordo com fatores externos ambientais
naturais e antropogênicos. O presente trabalho abordou diversas técnicas de
biomonitoramento da qualidade do ar, apresentando vários parâmetros utilizados para
avaliação de um determinado poluente ou um conjunto desses (qualidade do ar).
Esses parâmetros dizem respeito a diversos níveis da planta. Os parâmetros morfológicos
visíveis, como necroses, cloroses, queda de folhas, alteração no crescimento; os parâmetros
fisiológicos e bioquímicos, como alterações na etapa do processo fotossintético, alterações nas
atividades e sínteses enzimáticas, alterações nas trocas gasosas; os parâmetros de acumulação
de poluentes nos tecidos vegetais, como cita Alves et al. (2001).
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O efeito dos poluentes no material genético da planta vem sendo utilizado como um
parâmetro de análise da qualidade do ar, porém esses poluentes podem ser potencialmente
mutagênicos, provocando um aumento na taxa de ocorrência de mutações, ou podem ser
genotóxicos, em comparação ao nível espontâneo, como afirma Constantin e Ourens (1982).
Algumas plantas são consideradas bioindicadoras sensitivas da genotoxicidade, revelando
resultados positivos quando expostas em níveis baixos de contaminação. Devido a esse fato,
pode-se assumir que, se o poluente não causar nenhum dano à espécie mais sensível a ele, não
afetará outra espécie, incluindo o ser humano, conclui Guimarães et al. (2000).
Em todos os artigos encontrados que tratam da técnica de biomonitoramento por meio de
modificações genéticas, foi utilizada a espécie Tradescantia, apresentada na Foto 4. No Brasil
ela é conhecida popularmente como planta de jardim. É uma espécie multicelular e um
organismo eucarioto, espécie que vem sendo utilizada como monitor para genotoxicidade de
poluentes atmosféricos desde 1960, segundo afirma Guimarães et al. (2000).

Foto 6- Tradescantia pallida purpúrea
Fonte: Foto tirada pela própria autora

O uso dessa espécie em bioensaios contribuirá para programas de monitoramento da
qualidade do ar e testes de genotoxicidade em uma escala global. Bioensaios de Tradescantia
micronúcleos (Trad-MCN) com clones de Tradescantia têm sido usados para este propósito,
menciona Guimarães et al. (2001).
O clone híbrido 4430, de Tradescantia, tem sido utilizado em bioensaios onde se observam
mutações. A grande vantagem da utilização de clones de espécies bioindicadoras é a
uniformidade genética obtida, que proporciona reduções na variabilidade das respostas e uma
interpretação mais segura dos resultados, segundo Alves et al. (2001).
A espécie citada acima foi utilizada em uma técnica de detecção de material particulado por
meio da clastogenicidade (danos em cromossomos), que se baseia na formação de
micronúcleos, que por sua vez resultam da quebra cromossômica (micronúcleos) nas células
mães de grãos de pólen, devido ao material particulado que afetou o genoma, como
apresentado por Batalha et al. (1999). O método utilizado constituiu-se de uma coleta de
material particulado do ar urbano da cidade de São Paulo, utilizando-se o Hi-vol (amostrador
de ar). Para realização do ensaio Trad-MCN, foram feitos extratos de água destilada,
utilizados no tratamento de plantas de T. pallida, conforme orienta Alves et al. (2001).
O ensaio Trad-MCN pode ser efetuado a partir da colheita de inflorescências de plantas
adultas, envasadas ou plantadas em canteiros (testes in situ), ou ainda com suas
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inflorescências parcialmente imersas na solução a ser investigada (teste in vivo). O pequeno
porte das plantas adultas de Tradescantia possibilita a fácil portabilidade em vasos, para o
monitoramento in situ. Uma vantagem adicional do ensaio diz respeito ao curto período de
exposição necessário para efetuar um teste (8 horas), seguido de um período de recuperação
de cerca de 24 horas, para permitir que as células meióticas, expostas ao agente em estudo
durante a prófase, atinjam o estágio de tétrade jovem (Foto 7), apropriado para a contagem de
micronúcleos, como apresentado por Santos (2004).
O método utilizado na realização do bioensaio em um determinado experimento realizado na
cidade de São Paulo, caracteriza-se pela coleta de material particulado (no caso foi este o
poluente analisado), por meio do amostrador de ar Hi-vol, com uso de papel de filtro n°10. Os
extratos foram tratados com água destilada e utilizados nas mudas de Tradescantia, conforme
Batalha et al. (1999); ou, como realizado em outra experimentação, também na cidade de São
Paulo, onde se analisou a planta que se encontrava no local (biomonitoramento ativo) ou
quando mudas foram expostas no local a ser estudado (biomonitoramento ativo). Neste último
caso um procedimento adequado seria:
Primeiramente, obter as plantas de viveiros com níveis baixos de poluição. Estas foram
cultivadas em 60 vasos (20 cm de diâmetro) contendo um substrato padronizado (Eucatex
Plantmax) misturado com vermiculita (3:1), regado duas vezes por semana, adicionando a
solução de Hogland por todos os quinze dias. Vinte vasos foram mantidos em ar aberto sem
sombra durante 4 meses nas regiões testadas, segundo orientação de Guimarães et al., (2000).
Por fim, para a realização do ensaio Trad-MCN, 15-20 inflorescências foram dissecadas dos
micrósporos meióticos das células mães foram embebidos em acetato-carmine e fixadas em
lâminas. Somente as preparações contendo tétrades foram utilizadas. Os micronúcleos foram
contados em uma magnitude de 400X, como menciona Guimarães et al., (2000).
Os dados obtidos fora tratados estatisticamente.

Foto 7 – Teste de genotoxicidade de micronúcleos de Tradescantia híbrida (clone 4430).
Células com micronúcleo presentes (esquerda); células normais (direita).
Fonte: (OCAÑA, 2000)

O ensaio Trad-SHM constitui-se de uma outra técnica de análise de modificações genéticas
causadas por poluentes atmosféricos, ou seja, trata-se de ensaio da mutação para célula corde-rosa em pêlo estaminal, e é um teste de mutação mitótica pontual, que se baseia na
expressão de um gene recessivo para cor de flor em plantas heterozigotas, conforme Santos
(2004).
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A exposição de Tradescantia em áreas com altas concentrações de poluentes atmosféricos
causa aumento na freqüência de mutações somáticas em pêlos estaminais.
O método utilizado em um dos estudos com Tradescantia foi o seguinte: foram expostas
amostras em vasos de 12 cm x 17cm contendo mistura de solo peneirado e vermiculita. As
plantas foram regadas três vezes por semana e receberam 100ml de solução de nutriente
Hoagland em semanas alternadas. Trinta vasos contendo plantas maduras foram levados para
os locais de exposição. Para cada amostragem, dez inflorescências jovens apropriadas foram
utilizadas e os estames das recentes flores abertas foram cortados e fixados em lâminas.
Contou-se o número de pêlos e eventos mutacionais, em uma magnitude de 30X. Um evento
mutacional consiste de uma seqüência de células rosa entre a célula dominante azul em
qualquer posição dos pêlos do estame. Os dados obtidos nos locais amostrados foram
transformados por uma equação. As mutações freqüentes observadas foram analisadas pelos
GDGRVGHWRGDDDPRVWUDJHPSRUPHLRGD$129$ .  HRFRQWUDVWHGHQWURGRVGDGRVIRL
comparado pelo teste Student W .   2V GDGRV REWLGRV GRV Qíveis de poluição
atmosférica, analisados por equipamentos foram correlacionados com a freqüência de
mutações por análise de regressão linear, segundo Ferreira et al. (2003).
Além desses bioensaios apresentados acima, analisaram-se também as estruturas das folhas de
clones de Tradescantia, verificando-se características anatômicas afetadas pela poluição. Os
parâmetros anatômicos identificados foram; reduções estatisticamente significativas no
tamanho dos estômatos, no diâmetro do metaxilema e na espessura da folha. Concluindo-se
que a planta pode ser utilizada como bioindicadora do ponto de vista estrutural, conforme
citado por Alves et al. (2001).
O setor de ecossistemas Terrestres - EQSE da CETESB vem realizando estudos sobre os
efeitos da poluição atmosférica na vegetação, investigando espécies que possam ser utilizadas
como indicadoras da qualidade do ar atmosférico, segundo a CETESB (2002).
Alguns lugares, como a prefeitura de Santo André, em parceria com Faculdade de Medicina
da USP, estado de São Paulo e a prefeitura de Salvador juntamente à equipe do laboratório
Laviet (2005) no estado da Bahia, já adotam os bioindicadores como monitores da qualidade
do ar.
Observou–se no decorrer deste trabalho, que na maioria dos trabalhos encontrados no Brasil,
utilizou-se o biomonitoramento ativo.
Esta escolha de biomonitoramento talvez se deva ao fato de estar ocorrendo uma procura
maior por esta técnica, portanto, o necessário seria padronizar os biomonitores amostrados,
diminuindo assim a faixa de erros experimentais nestes trabalhos. Assim como ocorreu em
Santo André e em Salvador, citados acima.
O levantamento de artigos científicos mostrou que, no Brasil, a pesquisa na área da botânica é
restrita, não havendo estudos básicos de conhecimento da grande biodiversidade vegetal.
Realmente fica difícil trabalhar com ciência aplicada utilizando bioindicadores, ou seja, no
Brasil, o incentivo à pesquisa básica é pequeno, não havendo um maior investimento por parte
dos órgãos governamentais.
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5.7 Análise global
A utilização do biomonitoramento como ferramenta imprescindível na avaliação da qualidade
ambiental é reconhecida mundialmente. Nesse método, o comportamento do organismo frente
a um agente estressor é utilizado na avaliação da qualidade de um ambiente. O monitoramento
através de métodos físico-químicos aborda o tipo e a intensidade de fatores, inferindo
eventualmente sobre os efeitos biológicos. Ao passo que, no biomonitoramento ativo e
passivo são obtidas informações sobre os efeitos de estressores no sistema biológico,
podendo-se inferir tanto sobre a qualidade como sobre a quantidade do fator estressor.
A capacidade de prever a incidência de muitas atividades humanas em relação a uma espécie
e, acima de tudo, para um ecossistema, é muito limitada. A dificuldade em estabelecer uma
relação de causa e efeito deriva principalmente da falta sistemática de informação sobre o
estado de saúde do ambiente estudado ou da natureza de seus processos biológicos (que não
apresentam características lineares e são descontínuos ao longo do espaço e do tempo). A
partir daí surge a importância de planos de monitoramento ambiental e biomonitoramento
que, se aplicados adequadamente, podem fornecer um quadro global completo das possíveis
intervenções necessárias, segundo defende Conti e Cecchetti (2000).
Este trabalho abordou comparações entre as diferentes técnicas de biomonitoramento
utilizando diferentes espécies.
Os trabalhos apresentam certas distinções, mas como afirma Klumpp, et al. (2001), o uso de
plantas bioindicadoras no monitoramento da qualidade do ar segue etapas definidas, as quais
estão resumidas na Figura 1.

Figura 1 – As etapas principais do uso de plantas bioindicadores no monitoramento da qualidade do ar.
Fonte: (KLUMPP, et al., 2001)

Conforme Conti e Cecchetti (2000), do ponto de vista ecológico, no entanto, estudos da
qualidade do ar utilizando esses métodos podem apresentar os seguintes problemas:
1.

flutuações no espaço e no tempo podem levar a erros de amostragem;

2.
também é difícil determinar se a emissão dos contaminantes é intermitente ou
esporádica;
3.
dessa forma os limites biológicos de tolerância das espécies tratadas não deveriam ser
levados em consideração
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Além disso, o uso de modelos matemáticos de dispersão de contaminantes no ambiente
também deveria ser indicado, como cita Benedini e Cicioni (1992 apud CONTI e
CECCHETTI, 2000). Estes têm produzido excelentes resultados nos últimos anos,
especialmente à medida que previsões sobre a dispersão de contaminantes e a potencial
biodisponibilidade são tratadas. No entanto, esses métodos são pouco desenvolvidos, acima
de tudo com relação aos efeitos sobre espécies e ecossistemas (CONTI 1996 apud CONTI e
CECCHETTI, 2000).
Esses modelos de propagação e transporte de poluentes freqüentemente tratam de fontes
pontuais de contaminação e também, quando aplicados, requerem grande quantidade de
informação. A partir daí, origina-se a importância do biomonitoramento durante a
determinação dos níveis de contaminantes em organismos e sua utilização na certificação de
possível toxicidade em relação à localização do organismo dentro do ecossistema. Do ponto
de vista ecotoxicológico, não é possível estabelecer um modelo válido para a toxicidade, a
partir da análise química, capaz de prever a biodisponibilidade e as várias complexas
interações que ocorrem entre os organismos presentes em um ecossistema, afirma Conti e
Cecchetti al (2000).
Segundo Wolterbeek (2002), os liquens e musgos podem ser considerados os organismos
biomonitores mais utilizados. Isso se deve à ausência de raízes comparáveis às plantas
vasculares, ou seja, obtêm seus nutrientes de fontes aéreas e não do substrato. Entretanto, a
absorção ou outras contribuições do substrato podem acontecer. A descoberta de que liquens
mais velhos e partes de musgos apresentam as concentrações de metais mais elevadas, levou a
outra suposição, de que as plantas proporcionam um registro histórico e interativo do
suprimento do metal e o ambiente.
Um problema importante, na avaliação do uso de liquens como biomonitores com relação à
determinação de microelementos, é o controle de qualidade dos métodos analíticos, assim
como das estratégias de amostragem e tratamento das amostras. Nos últimos anos, foram
publicados cerca de 2000 artigos sobre a análise de liquens. A alta variabilidade dos dados
encontrados pode não ser causada somente pela diferente distribuição dos padrões de
poluição, mas também pode ser resultado de possíveis erros na análise. Desse modo, a
Comissão Européia, através de seu programa de Padrões, Medição e Teste, desenvolveu um
novo material de referência certificado (CRM) de líquen (CRM 482) para determinar e
eliminar as principais fontes de erro na análise do líquen. Além disso, a Agência Internacional
de Energia Atômica (IAEA) recentemente deu início a um estudo interlaboratorial com países
em desenvolvimento sobre o material de referência de líquen IAEA 336, como citam Conti e
Cecchetti (2001).
Deve ser observado que o problema do pré-tratamento das amostras e métodos de coleta,
assim como a padronização dos métodos analíticos, é de fundamental importância,
principalmente durante a comparação de liquens de diferentes áreas geográficas. A literatura
contém pouca informação, principalmente sobre as técnicas para a lavagem dos liquens.
Diferentes estratégias de lavagem de liquens podem causar mudanças relevantes na
quantidade de enxofre, metais ou fluoretos, ao contrário de amostras não lavadas. Além disso,
os enormes avanços nas técnicas analíticas (espectroscopia de absorção atômica, ativação de
nêutrons, etc.) devem ser levados em consideração. Esses avanços têm, nas últimas décadas,
melhorado notavelmente os limites de detecção dos instrumentos, permitindo análises cada
vez mais exatas e eliminando possíveis fontes de erro. Durante a determinação de
microelementos em liquens, algumas aplicações analíticas interessantes, tais como o uso de
núcleos radioativos de curta vida na ativação de nêutrons e espectrometria com fluorescência
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de raios-X, podem fornecer informações válidas, em particular para a determinação de
macronutrientes (K e C) ou micrometais (Cu, Pb, Zn) e não-metais (S), como afirmam Conti e
Cecchetti (2001).
Aboal, Fernández e Carballeira (2000) mencionam que musgos vêm sendo utilizados para
detecção de metais pesados desde o fim dos anos 1960. A característica filtrante dos musgos,
principalmente do gênero Sphagnum, apresentado no Quadro 1, e confirmada pela literatura
específica, é determinante para o sucesso no uso dessas plantas em sistemas de medição
biológica. Além dessas características anatômicas e fisiológicas que facilitam a acumulação
dos poluentes, existem outras vantagens no uso do monitoramento tipo moss bag, utilizado no
trabalho realizado em Cubatão, Estado de São Paulo, Brasil, mencionado no Quadro 1, em
comparação com técnicas físico-químicas de medição, como apontado por Gutberlet (1996):
-

requer menos recursos financeiros;

-

independe de energia elétrica;

-

não requer manutenção, e o prejuízo por condições meteorológicas extremas é
mínimo;

-

permite uma quantificação e caracterização do tipo de poluente no corpo da planta,
pode ser desconsiderada a absorção de partículas do solo, levantadas pelo vento.
Assim, a taxa de acumulação no musgo representa a poluição atmosférica local;

-

os valores obtidos são comparáveis aos resultados medidos por aparelhos de medição;

-

A matéria prima, os musgos, são plantas sempre verdes, de ampla distribuição
geográfica extensa, e pode ser coletada no ano inteiro;

-

A análise química é rotineira e a determinação dos elementos é feita pela absorção
atômica, pela cromatografia de gás, ou pela espectroscopia de emissão de plasma
(Quadro 1), instrumentos encontrados geralmente em laboratórios de Universidades e
Institutos de pesquisa;

-

Mesmo obtendo todas estas vantagens, há muito a se descobrir para o esclarecimento
do mecanismo de acumulação nos musgos, no campo da fisiologia vegetal.

O método utilizado no trabalho com o musgo Sphagnum apresentado no Quadro 1, foi
desenvolvido no começo dos anos 1970. As vantagens desse método são tão conspícuas que,
com algumas adaptações regionais e locais, pode ser amplamente aplicado. Na Finlândia, essa
técnica de medição está sendo usada desde 1976 para o monitoramento da poluição do ar
urbana e industrial. Também outros países da Europa utilizam-se desse método com sucesso.
Para o terceiro mundo, porém, Gutberlet (1996) aponta que não foi encontrado nenhum
trabalho com base nessa técnica.
O biomonitoramento com vegetais vasculares também apresenta certas limitações. A espécie
P. cattleyanum, apresentando alterações na alocação da biomassa e sintomas visíveis de
injúrias, poderia ser útil como um indicador de resposta sensu. No entanto, antes de utilizar a
espécie dessa forma, os sintomas visíveis deveriam ser reproduzidos em experimentos de
fumigação com poluentes atmosféricos, sob condições controladas, a fim de estabelecer
relações dose-resposta bem definidas. Dessa forma, a P. cattleyanum poderia ser usada como
um bioindicador a longo prazo, em aditamento com espécies bioindicadoras altamente
sensíveis a curto prazo, tais como a G ladiolus ou a Hemerocallis. Visto que a P. cattleyanum
é uma espécie nativa da Mata Atlântica, os resultados obtidos através de sua utilização como
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bioindicador, teriam um significado maior para a caracterização do impacto da poluição
atmosférica sobre o ecossistema, como menciona Moraes et al. (2002).
5.8 - Possibilidades e Perspectivas
Por meio dos trabalhos levantados, percebeu-se que há uma grande diversidade nas espécies
de vegetais que podem ser utilizados em um programa de biomonitoramento. Foram
encontrados trabalhos em que a preocupação maior era o vegetal e o ecossistema, como no
trabalho realizado em Cubatão, onde se concluiu que os poluentes afetaram o metabolismo e o
crescimento das espécies analisadas, o que representa um grande risco à estabilidade do
ecossistema, segundo Klumpp et al. (1998), assim como foram encontrados trabalhos em que
o enfoque era a saúde humana, como citado no trabalho em que se associa o risco à saúde com
as atividades mutagênicas ou carcinogênicas da poluição do ar urbana, citado por Klummp et
al. (2005). Outros trabalhos podem ser desenvolvidos para monitorar emissões de uma fonte
potencialmente poluidora.
Quanto ao problema de quantificação, segundo Wolterbeek (2002), quase nenhum trabalho foi
realizado para associar os achados laboratoriais e os resultados obtidos em campo. O que
mostra que esta técnica ainda encontra-se em estágio de aprimoramento.
O emprego de bioindicadores, portanto, não pretende e não consegue substituir medições de
concentrações ambientais de poluentes por meio de métodos físico-químicos, mas fornece
informações adicionais referentes a efeitos sobre organismos vivos, como cita Klummp et al.
(2001).
A relativa facilidade de amostragem, a ausência de qualquer necessidade de equipamentos
técnicos caros e complicados e o comportamento acumulativo e integrador dos organismos
monitores, faz com que o biomonitoramento de poluentes atmosféricos seja contínuo para um
futuro previsível, especialmente em pesquisas de grande escala, como menciona Wolterbeek
(2002). Para que isso ocorra é necessária a padronização das técnicas, desde o cultivo e a
exposição dos vegetais até a medição de efeitos e avaliação dos resultados, o que é um
requisito fundamental para a vitalidade e a aplicabilidade dos dados obtidos. A grande
diversidade de métodos aplicados nos inúmeros estudos realizados e publicados em vários
países europeus utilizando plantas como bioindicadoras da poluição atmosférica, não somente
inviabiliza a comparação dos dados obtidos, mas também contribui para reduzir a aceitação
desse método biológico de controle da qualidade do ar frente às autoridades e à opinião
pública. Por esse motivo, vem sendo feita uma padronização de técnicas com couve e tabaco
sendo usadas como plantas bioindicadoras, afirma Klump, et al. (2001).
A avaliação quantitativa necessária da disponibilidade de elementos no bioindicador exige
relações de dose-resposta bem definidas, assim como maior conhecimento sobre os distúrbios
através dos impactos nos parâmetros dos processos de acumulação. Isso significa que muito
esforço deveria ser voltado para associar as descobertas laboratoriais e os resultados de
campo, conclui Wolterbeek (2002). Alguns pesquisadores vêm trabalhando com estas
associações, como no trabalho de Garty et al. (2003) em que a R. lacera sofreu danos
fisiológicos que coincidiram com a acumulação de certos microelementos, incluindo metais
pesados e enxofre.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho revelou algumas informações sobre uma nova técnica de monitoramento da
qualidade do ar que não é muito conhecida ou aplicada no Brasil, o biomonitoramento.
O biomonitoramento consiste de uma técnica em que se utilizam vegetais e através de suas
mudanças fisiológicas, morfológicas, ou mesmo pela ausência de mudança, simplesmente
pela característica de serem acumuladores de determinados compostos, revelam a qualidade
do ar em que foram expostos para uma avaliação.
Como apresentado neste trabalho, percebeu-se a existência de muitas publicações sobre o
tema, e a existência de países utilizando esta nova técnica em programas de monitoramento da
qualidade do ar.
Considerando os dois tipos de biomonitoramento, ativo e passivo, pode-se concluir que o
ativo é considerado uma técnica mais robusta em comparação ao passivo. O
biomonitoramento ativo permite uma padronização das variedades de espécies usadas para
experimentação, o que resulta em uma margem de erro menor onde o pesquisador possui um
maior controle de suas amostras. De forma diferente, no passivo, que as amostras não passam
por um tratamento laboratorial prévio.
O biomonitoramento passivo necessita de profissionais especializados para estudo daquele
vegetal que se encontra no local a ser analisado, onde pouco se conhece sobre histórico desse
determinado indivíduo já que ela não passou por um tratamento laboratorial prévio.
Em relação as espécies de bioindicadores, são os líquens e os musgos os mais eficazes
utilizados na detecção de metais. De modo geral, eles podem ser utilizados como
bioaculmuladores, onde análises químicas são realizadas, ou como bioindicadores que neste
caso, parâmetros fisiológicos podem ser analisados.
A análise da composição de comunidades de liquens correlacionadas as mudanças dos níveis
da poluição atmosférica também se constitui num método muito eficaz, onde se obtém dados
quantitativos sobre os índices de pureza do ar.
O método de análise de metais mais eficaz, na minha opinião, que poderia eventualmente ser
utilizado nos monitoramentos da qualidade do ar pelos órgãos ambientais e por empresas de
consultoria ambiental, seria o moss bag, o utilizado em Cubatão no trabalho realizado por
Gutberlet. Esta técnica possui um baixo custo e alta padronização além de permitir a inclusão
de um número maior de sítios de amostragem, e sendo assim uma quantidade maior de
informações coletadas, segundo Fernandez et al. (2002).
Em relação aos equipamentos de alta tecnologia, pode-se dizer que a margem de erros de
detecção de poluentes pode ser menor do que a margem de erros de detecção de um
determinado vegetal, pois ainda se pesquisa qual bioindicador é mais eficaz para um
monitoramento da qualidade do ar.
Trabalhos comprovaram que existem plantas, como apresentado no trabalho realizado por
Franzaring et al. (2000) (Quadro 1) que acumulam quantidades mínimas de poluentes, o que
uma técnica de medição físico-química não consegue detectar. Existem plantas vasculares tão
resistentes que conseguem acumular altas concentrações de poluentes e continuarem em
atividade vital.
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Devido a esta grande característica das plantas vasculares, existem muitas pesquisas,
utilizando-as para detecção de poluentes.
O projeto Eurobionet realizado na Europa utilizou algumas espécies de plantas vasculares
para a avaliação da qualidade do ar utilizando métodos padronizados. O mesmo poderia
ocorrer no Brasil.
O Instituto de Botânica, por exemplo, poderia fornecer as espécies padronizadas, que seriam
utilizadas nos experimentos de suas exposições á diferentes poluentes. Os métodos de
medição seriam padronizados. Um banco de dados seria elaborado, contendo as espécies e as
detecções de poluentes correspondentes de cada área analisada.
Algumas espécies poderiam ser utilizadas para a detecção de determinados poluentes. Como:
a Tradescantia na detecção de material particulado, a Nicotiana tabacum na detecção de
ozônio.
A Tradescantia vem sendo utilizada em experimentos que possuem um método avançado
nesta questão de padronização (teste de genotoxicidade). Nestes testes, muitas vezes são
utilizadas clones de Tradescantias, que respondem ao impacto da mesma forma, resultando
numa padronização maior da resposta.
Uma outra técnica que poderia começar a fazer parte de estudos de monitoramento de uma
forma convencional, seria a de comparação de necroses nas folhas de N. Tabacum
(características do efeito do ozônio) com a concentração de ozônio. Este método também
encontra-se muito avançado em termos de padronização, pois já foi testado por muitos
pesquisadores, inúmeras vezes, além de ter feito parte do projeto Eurobionet.
As pesquisas realizadas comparando concentrações de poluentes com parâmetros bioquímicos
ou fisiológicos encontram-se num estágio promissor para serem adotadas de uma forma
convencional, mais pesquisas seriam ncessárias nessa área para que ela venha ser uma técnica
com alto nível de padronização.
Devido à falta de conhecimento da fisiologia de muitas espécies vegetais e dos poucos
trabalhos publicados no Brasil utilizando bioindicadores, conclui-se que esta ainda não é uma
técnica robusta para ser aplicada exclusivamente em um programa de monitoramento da
qualidade do ar. No entanto, apresenta vantagens diante de instrumentos de alta tecnologia,
principalmente pelo fato de utilizarem seres vivos e apresentarem características que nenhum
equipamento possa apresentar.
A grande diversidade de métodos aplicados nos inúmeros estudos realizados e publicados em
vários países utilizando plantas como bioindicadores, inviabiliza a comparação dos dados e
também contribui para reduzir a aceitação desse método biológico de controle da qualidade do
ar frente às autoridades e à opinião pública, comforme Klump et al. (2001).
Futuramente, o biomonitoramento ativo talvez necessite de profissionais menos
especializados. Por exemplo, as variedades padronizadas seriam simplesmente expostas por
um determinado tempo em uma determinada região estudada. Essas amostras seriam retiradas
e levadas ao laboratório, onde técnicos fariam análises químicas para obter a concentração de
determinado poluente.
É importante ressaltar que já existe na Europa, como cita Klump, et al. (2001), uma busca
pela padronização de técnicas, onde se utilizam couve e tabaco como plantas bioindicadoras.
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Essa padronização gera grandes possibilidades de utilização, com menor custo e maior
tecnologia em escala global.
O mais coerente, por enquanto, seria o monitoramento da qualidade do ar com técnicas
físicas, químicas e mecânicas em adição ao biomonitoramento, pois uma técnica complementa
a outra.
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