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Vários estudos têm demonstrado a capacidade de acumulação de flúor, poluente altamente
fitotóxico, por diferentes espécies vegetais. Assim, o cultivo de plantas alimentícias nas
proximidades de fontes emissoras de poluentes pode representar um risco à saúde humana. O
presente estudo teve como objetivos verificar quais hortaliças são cultivadas em áreas
adjacentes a uma fonte emissora de flúor, em Ouro Preto-MG, e selecionar espécies para
estudos de bioacumulação. Na seleção das espécies, visando contemplar a realidade local,
foram utilizados parâmetros ecológicos e etnobotânicos: frequência de ocorrência (FO =
razão entre o número de hortas em que determinada espécie ocorre e o número total de hortas
amostradas); abundância na área (AB = número de indivíduos de cada espécie de hortaliça) e
frequência de uso pela população (FU = média do número de dias da semana em que
determinada espécie é consumida). A localização das hortas, a abordagem inicial e a
apresentação da pesquisa aos moradores foram realizadas com o auxílio de informantes-
chave (IC) residentes no local. As hortaliças foram registradas por listagem livre durante
entrevistas semi-estruturadas. Em seguida, as hortaliças foram ordenadas em 3 rankings
preliminares para cada parâmetro avaliado (AB, FO e FU) sendo um ranking final gerado
pelo somatório das posições de cada espécie nos três rankings preliminares. Segundo os IC,
cerca de 20 residências possuem hortas, sendo o acesso a 16 destas autorizada pelos
moradores. Foram registrados 1007 indivíduos de 23 espécies, listagem extensa de hortaliças,
considerando um ambiente urbano. As hortaliças mais abundantes foram: couve (AB=385),
cebolinha (AB=319) e taioba (AB=104). As hortaliças encontradas com maior frequência
foram: couve (FO=1), cebolinha (FO=0,81) e taioba (FO=0,56). Segundo os entrevistados, as
hortaliças mais utilizadas na alimentação são sálvia (FU=7), salsinha (FU=5,8) e cebolinha
(FU=5,77). Considerando-se todos os parâmetros avaliados, as hortaliças que obtiveram
melhor classificação no ranking final foram: cebolinha (2ª nos rankings AB e FO; e 3ª no
FU), couve (1ª nos rankings AB e FO; e 8ª no FU), salsinha (5ª nos rankings AB e FO; e 2ª
no FU) e manjericão (7º no ranking de AB; 4º no FO; e 5º no FU). Desta forma, sugere-se
que estas espécies sejam utilizadas em estudos posteriores visando avaliar sua capacidade de
acumular flúor e o potencial  de risco do seu consumo pelos moradores das proximidades da
fábrica de alumínio. (FAPEMIG).
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