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USO DE PLANTAS BIOINDICADORAS DE POLUENTES 

ATMOSFÉRICOS 

 

RESUMO 

Com o aumento o da população a descoberta de novas tecnologias e o consumismo 

houve um aumento significativo na produção de poluentes atmosféricos, esses que 

fazem mal a saúde do homem, da fauna e da flora.  

O presente estudo envolve uma forma de baixo custo e de resultados simples, 

utilizando a Nicotiana tabacum como planta bioindicadora de poluentes atmosféricos 

em Santo André - SP. Nessa região contamos com alta incidência de ozônio 

atmosférico e a Nicotiana tabacum foi a espécie escolhida por apresentar necroses, 

visíveis a olho nu, quando permanecem em contato com o ozônio. O presente 

trabalho contará com a exposição de mudas de Nicotiana tabacum em três pontos 

de Santo André (SP) onde serão colocados vasos com a planta e a cada trinta dias 

serão coletadas folhas para analisar quantitativamente a presença de injúrias e 

necroses, devido à exposição ao ozônio atmosférico. O experimento terá a duração 

de noventa dias. 

 

INTRODUÇÃO 

O aumento da população mundial tem gerado progresso econômico e tecnológico, 

praticamente dobrou nos últimos cinquenta anos e está concentrada nos grandes 

centros urbanos. Entretanto, além de benefícios trouxe uma série de consequências 

ambientais desfavoráveis (FENGER, 1999).  

Uma variedade de poluentes são contaminantes destes centros, destacando-se 

aqueles provenientes da queima de combustíveis fósseis, que podem afetar a 

saúde, a segurança e o bem estar da população, e prejudicar a saúde ambiental 

(CONAMA, 1990). 

Cerca de 3000 poluentes de origem antropogênica já foram identificados, e os 

motores dos veículos produzem cerca de 500 substâncias diferentes que são 

lançadas na atmosfera (FENGER, 1999). 

Muitos dos componentes do Smog fotoquímico em especial o ozônio troposférico 

tem alto poder oxidativo e, por esse motivo, são tóxicos aos seres vivos, causando 

danos em plantas nativas e culturas agrícolas (TAIZ E ZEIGER, 2004). 



Os poluentes gasosos são absorvidos pelas plantas via estômatos no momento das 

trocas gasosas. O ozônio ao entrar em uma planta é decomposto em oxigênio 

molecular (O2) e peróxidos, que afetam as biomembranas, que levam a sintomas 

que modificam suas folhas (LARCHER, 2000).  

Neste sentido, o biomonitoramento usando plantas tornou-se uma prática comum 

em países do hemisfério norte, principalmente Europa (HEGGESTAD, 1991), sendo 

usado como método capaz de identificar e/ou caracterizar mudanças ambientais 

induzidas pela ação humana.  

  

OBJETIVOS 

O presente estudo tem como o objetivo detectar a presença de ozônio no município 

de Santo André (SP) fazendo uso de plantas bioindicadoras (Nicotiana tabacum).  

 

METODOLOGIA  

A análise visual dos danos em plantas sensíveis é um procedimento recomendado 

pelo Verein Deutscher Ingenieure (VDI), órgão alemão responsável pela definição e 

atualização dos protocolos relacionados ao biomonitoramento com plantas. Por 

questões de ordem prática, esse órgão recomenda que as necroses sejam 

mentalmente agrupadas e, então, seja estimado o quanto da área foliar é ocupada 

pelas mesmas, que as estimativas sejam feitas sempre pela mesma pessoa, 

previamente treinada no método. 

A planta escolhida para esse trabalho é a Nicotiana tabacum, por apresentar lesões 

duas a três vezes maiores do que as lesões típicas associadas a “manchas do 

tempo”, sintomas correspondentes a necroses desenvolvidas pela ação do ozônio.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

As sementes foram obtidas de fornecedor confiável, colocadas para germinar em 

substrato Plantimax com vermiculita na proporção de 3:1 e serão colocadas em 

campo conforme data prevista em cronograma.  

As mudas serão colocadas em vasos de plástico. Quando atingirem tamanho 

favorável serão colocados 6 exemplares por ponto de biomonitoramento, com duas 

caixas, contendo água para irrigação e tela metálica recobrindo as caixas, serão 

colocadas placas de isopor com orifícios que possam ser encaixados os vasos para 



dar estabilidade. Em suas laterais e topo será colocada tela sombrite, para impedir a 

insolação direta, ventos e precipitação, e assim, proporcionar um desenvolvimento 

satisfatório. 

Os pontos de biomonitoramentos selecionados são monitorados por estações 

medidoras da CETESB e são locais onde as concentrações de ozônio atingem 

valores elevados. Além disso, o período de agosto a dezembro, de acordo com a 

(CETESB, 2002) é aquele no qual as concentrações de ozônio são as mais altas, o 

que justifica a escolha do período e dos locais de exposição das plantas. As plantas 

serão expostas de agosto a novembro. 

Serão escolhidas em cada ponto 3 exemplares e coletadas 3 folhas com injúrias de 

cada exemplar, que serão armazenadas em sacos de papel e processadas no 

laboratório da Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN), Campus Santo 

André (Unidade 3). Nas plantas serão observadas e quantificadas modificações em 

sua anatomia foliar, como, lesões e necroses.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

As sementes já foram plantadas e as mudas estão sendo instaladas nos pontos de 

coleta. Houve um atraso na germinação devido às condições climatológicas do 

período. 
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