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RESUMO

A importância dos bioindicadores na avaliação da qualidade de ar vem sendo demonstrada em diversos estudos e, neste contexto, alguns 
organismos se destacam, como é o caso dos líquens. Estes são estruturas formadas pela associação de uma alga e um fungo, sendo, por esse 
motivo, chamados também de alga liquenizada ou fungo liquenizado. Essas espécies, que formam uma unidade simbiótica estável, apresentam 
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 liquens dentre os bioindicadores mais úteis na atualidade, 
apesar de pouco estudados no Brasil. Neste contexto, o presente trabalho visou determinar a dependência entre (1a) a densidade liquênica e (1b) 
a área corporal destes em pontos na região metropolitana de São Paulo com (2) a concentração dos poluentes atmosféricos monitorados nas 
áreas, avaliando também se este efeito é mais claro para a concentração média disponível para o ano anterior ao da amostragem, ou para o mês 
anterior, portanto avaliando uma influência mais prolongada e uma mais curta destes poluentes. Sendo assim, foram selecionados seis pontos de 
amostragem, tomando como base o monitoramento feito pela CETESB no programa QUALAR. Em cada um destes foram coletados os liquens de 
seis árvores localizadas próximas à estação de monitoramento em dois momentos do ano, verão e inverno. Os poluentes considerados foram 
Monóxido de Carbono, MP10 (Partículas Inaláveis), MP2,5 (Partículas Inaláveis Finas), Monóxido de Nitrogênio, Dióxido de Nitrogênio, Óxidos de 
Nitrogênio, Ozônio e Dióxido de Enxofre, com os dados de concentração sendo obtidos na base do QUALAR. Para testar a dependência da 
densidade e da área em relação aos poluentes analisados, utilizou-se o teste de Regressão Linear. Foi possível observar uma relação de 
dependência entre a densidade de liquens e a concentração para alguns dos poluentes avaliados. Porém, esta relação foi verificada para um 
maior número de poluentes quando consideradas as médias anuais do que para as médias mensais. Considerando a média anual de poluentes, a 
densidade liquênica foi negativamente afetada pela concentração de NO2, NOx, NO, e MP10, enquanto que considerando a média mensal este 
efeito somente foi verificado para NO2 e NOx., identificando, portanto, uma influência de longo prazo mais clara do que um efeito mais imediato 
(p < 0,05 para todas as comparações). Por outro lado, considerando o efeito das concentrações sobre a área liquênica, somente foi confirmado 
um efeito para as concentrações anuais, sendo esta influência negativa observada para MP10, NO2, NOx e NO (p < 0,05 para todas as 
comparações), com a área liquênica diminuindo com o aumento na concentração média considerando o ano anterior à coleta. Estas relações de 
dependência evidenciadas apresentaram um efeito negativo sobre os parâmetros avaliados, ou seja, quanto maior a concentração dos poluentes 
menor a densidade/área liquênica média, e demonstram que é possível utilizar a comunidade liquênica como bioindicadora para estes 
compostos, tanto considerando a piora das condições atmosféricas como na sua recuperação. Porém, para isso, primeiramente é necessário 
estabelecer um padrão prévio local, assim como um padrão para comparação considerando ambientes com boa qualidade de ar para estes 
poluentes, o que confirmar a relevância deste tipo de estudo.
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