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Nas plantas, a folha é o principal sítio de acumulação de flúor, poluente extremamente tóxico
mesmo em baixas concentrações. Espécies acumuladoras oferecem risco à saúde humana,
quando empregadas na alimentação, pois o excesso de ingestão de flúor causa distúrbios
metabólicos. Assim, objetivou-se: avaliar o potencial acumulador de flúor em espécies de
hortaliças, cultivadas e consumidas por moradores das proximidades de uma fonte emissora,
em Ouro Preto (MG); determinar a percentagem de flúor removida pela lavagem das folhas e
caracterizar macro e microscopicamente a fitotoxidade do poluente. Allium schoenoprasum e
Petroselinum crispum, conhecidas como cebolinha e salsinha, respectivamente, foram
expostas a 0,78 (área poluída-AP) e 78km (área não poluída-NP) da fonte emissora. Aos 9
dias de exposição foram realizados registros fotográficos e coleta de folhas para microscopia
de luz e eletrônica de varredura e quantificação de flúor. Parte das amostras foi previamente
lavada, em água, por 15 minutos, para verificação da percentagem de remoção do poluente,
em comparação com as amostras não lavadas. O delineamento experimental foi em blocos
casualizados, com 4 repetições por tratamento. Na AP, as folhas da cebolinha não
apresentaram sintomas enquanto as da salsa evidenciaram clorose e pequenos pontos
necróticos. Na AP, os teores de flúor foram 14,3 e 25,2 vezes maiores comparando-se com a
NP, na cebolinha e na salsa, respectivamente. As folhas subuladas e com posição mais ereta
da cebolinha desfavoreceram a retenção do poluente; já na salsa, as folhas laminares,
recortadas e paralelas ao solo contribuem para a maior retenção do poluente. A lavagem
removeu 34,1 e 73,9% do flúor da cebolinha e salsa, respectivamente. Estes valores sugerem
que na cebolinha a maior parte do poluente encontrava-se nos tecidos internos da folha e que
na salsa houve depósito do flúor sobre a epiderme foliar. Na AP, verificou-se redução de 29,9
e 13,3% na espessura das folhas da cebolinha e da salsa, respectivamente. Danos na
superfície foliar foram observados somente na salsa: relevo alterado, células com aspecto
plasmolisado, estômatos com cristas e células-guarda danificadas. Os resultados sugerem que
o cultivo das hortaliças estudadas, em áreas poluídas por flúor, é inadequado pois as espécies
apresentaram sinais de fitotoxidez e, mesmo após a lavagem das folhas, as concentrações do
poluente permaneceram superiores ao recomendado pelas autoridades sanitárias para
consumo humano (FAPEMIG).
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