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RESUMO

Os líquens são formas de vida simbiótica estáveis, formadas por organismos de dois a três reinos diferentes. Eles são sempre constituídos por um 
fungo e uma a duas algas ou cianobactérias autótrofas, formando assim uma unidade morfofisiológica distinta dos seus componentes em vida 
livre. Em termos anatômicos, os liquens não possuem estomas nem cutícula, o que significa que gases e aerossóis podem ser absorvidos pelo talo 
e difundir-se rapidamente pelo tecido, permitindo que estes organismos possam ser utilizados como biomonitores da qualidade atmosférica. O 
presente trabalho visou comparar a densidade e área corporal das espécies presentes em pontos da região metropolitana de São Paulo com 
diferentes classificações em termos de qualidade de ar e em diferentes condições climáticas. Seis pontos foram amostrados, tomando como base 
o monitoramento feito pela CETESB no programa Qualar, destes, dois foram classificados como de boa qualidade de ar (Ipen-USP e Interlagos), 
outros dois intermediários (Pinheiros e Marginal), e dois com classificação de baixa qualidade (Osasco e Congonhas). As coletas foram realizadas 
em dois momentos do ano, a primeira na estação quente e chuvosa e outra na estação fria e seca, visando avaliar a ocorrência de uma influência 
climática sobre o efeito de poluentes atmosféricos sobre as comunidades liquênicas. Em cada um destes momentos e pontos, foram contados e 
coletados os líquens fixados em seis árvores localizadas próximas à estação de monitoramento. Após a obtenção dos dados de densidade e de 
área dos líquens, o efeito da localização e da estação do ano sobre as médias, assim como a interação entre estes fatores, foram avaliados por 
meio de Análises de Variância. A comparação entre a densidade liquênica considerando o nível de poluição (fator 1) e o período amostral (fator 2) 
demonstrou a existência de um efeito unicamente relacionado ao primeiro fator (F = 30,18 e p<0,0001). Neste caso, não foi identificada uma 
diferença estatisticamente significativa considerando áreas com níveis de poluição baixos (Ipen-USP e Interlagos) ou intermediários (Pinheiros e 
Marginal), porém ambos apresentaram densidades médias maiores do que pontos com nível de poluição alta (Osasco e Congonhas). O mesmo 
padrão foi observado para a área média dos indivíduos, com um efeito sendo observado somente para níveis de poluição (F = 7,28 e p ><0,001). 
Para este parâmetro, não foram observadas diferenças entre cenários com nível intermediário (2) e alto de poluição (3), com as maiores médias 
de área, porém, sendo identificadas para os indivíduos amostrados em áreas com baixo nível de poluição. De modo semelhante, a análise para os 
pontos amostrais específicos também identificou uma diferença em termos de densidade média para os pontos menos poluídos (Ipen e 
Interlagos) e os mais poluídos (Osasco e Congonhas) (F = 13,02 e p ><0,0001), entretanto, apesar do ponto Pinheiros (intermediário) ter 
apresentado valores tão alto quanto os de áreas menos poluídas, o ponto Marginal não diferiu de Congonhas. Já para área, os maiores valores 
foram observados para o ponto USP-Ipen, com este não diferindo dos líquens amostrados em Interlagos e na Marginal e em Osasco (F = 4,38 e p >
<0,0005). Os menores valores foram observados para Congonhas e Pinheiros, pontos com níveis intermediários ou altos de poluição atmosférica. 
Estes resultados demonstram que a qualidade de ar apresentou efeito tanto sobre a densidade como sobre a área corporal dos líquens, o que se 
deve ao fato dos líquens apresentarem alta sensibilidade a poluentes, não somente pela diminuição da sua vitalidade, como por sintomas 
externos característicos. Esta grande sensibilidade está estreitamente relacionada com sua biologia, já que a alteração do balanço simbiótico 
entre o fotobionte e o micobionte pode ser evidenciada com rapidez através da ruptura desta associação, fato que inclui os líquens dentre os 
bioindicadores mais úteis na atualidade, apesar de pouco estudados no 
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