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Usinas de pelotização responsáveis pelo beneficiamento de minério de ferro têm sido
implantadas em regiões litorâneas próximo a formações vegetacionais de restinga. Essas
usinas emitem partículas de ferro que, ao se depositarem sobre a vegetação, podem afetar o
crescimento e desenvolvimento de espécies sensíveis. Diante disso, objetivou-se avaliar os
impactos dessas emissões sobre a estrutura e micromorfologia foliar de duas espécies de
restinga. Amostras de folhas adultas apresentando sintomas visíveis de danos relacionados à
poluição, das espécies vegetais Cordia verbenacea D.C. (Boraginaceae) e Psidium guineense
S.W. (Myrtaceae) foram coletadas numa mata remanescente e original de restinga,
pertencente a uma usina de pelotização. Foram conduzidas técnicas usuais em microscopia de
luz e eletrônica de varredura. A lâmina foliar de C. verbenacea apresentou-se mais alterada
em função da exposição ao poluente. Na nervura mediana, as células parenquimáticas
apresentaram-se colapsadas formando grandes espaços intercelulares, alterando o aspecto
geral da nervura. Na face adaxial da folha ocorreu a desintegração das células epidérmicas
com conseqüente exposição do mesofilo ao ferro particulado. Nas regiões próximas à necrose
ocorreram alterações na turgidez das células dos tricomas unicelulares e glandulares, além da
presença de hifas fúngicas. A nervura mediana de P. guineense apresentou alterações
especialmente no floema, cujas células ficaram colapsadas, com compostos fenólicos. Na
lâmina foliar ocorreu colapso da epiderme, plasmólise e maior produção de compostos
fenólicos na hipoderme. As principais alterações encontradas na micromorfologia foliar de P.
guineese foram cristas estomáticas flácidas e tricomas murchos na face abaxial da folha. A
maior sensibilidade de C. verbenacea ao ferro, pode estar relacionada às características de
sua estrutura foliar, possibilitando a retenção de ferro nas reentrâncias da epiderme onde se
inserem os tricomas. P. guineense, por outro lado, apresenta três camadas de hipoderme, que
devem conferir maior resistência à deposição de ferro particulado. (FAPEMIG)
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