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As características anatômicas, em especial da superfície foliar, como a topografia, o tipo de cera

epicuticular e a distribuição de tricomas são relevantes para os estudos sobre o efeito de

poluentes no desenvolvimento das plantas. Objetivou-se caracterizar o potencial de

bioacumulação de fluoreto e avaliar os efeitos do flúor na anatomia foliar de Plectranthus sp. e

Cymbopogon citratus. Mudas com três meses de idade foram expostas diariamente a nevoeiro

simulado com KF (10 µg.ml-1) durante 20 dias. O teor de fluoreto na matéria seca foi mensurado

com eletrodo específico. Amostras foliares foram coletadas e processadas de acordo com as

técnicas usuais para avaliação dos possíveis danos ocasionados pelo flúor em microscopia de

luz e eletrônica de varredura (MEV). As mudas de Plectranthus sp. e de Cymbopogon citratus

expostas ao nevoeiro simulado apresentaram um teor de fluoreto 18 vezes e 10 vezes maior,

respectivamente, comparado com o obtido para as mudas dos tratamentos controles. Não foram

observadas alterações estruturais em microscopia de luz nas duas espécies em resposta ao flúor.

Entretanto, em MEV foram detectadas alterações marcantes tais como: modificação do relevo e

formação de dobras na superfície foliar; ruptura da cutícula; erosão de ceras epicuticulares;

alteração do contorno das células epidérmicas; deformação dos estômatos e dos tricomas. O

acúmulo diferencial de flúor entre as espécies analisadas está relacionado com as características

do tecido de revestimento que interferem no acúmulo e na sensibilidade ao poluente. A junção

entre as células epidérmicas do tipo sulcada, que favorece a retenção do flúor, e alta densidade

de estômatos e pêlos, nas duas faces foliares, que favorecem a entrada do poluente, contribuem

para o maior acúmulo do poluente pelas folhas de Plectranthus sp. O menor acúmulo de

fluoreto nas folhas de C.citratus pode ser atribuído a elevada proporção de ceras epicuticulares,

dispostas na forma de placas, que representa uma barreira à entrada de fluoreto, aplicado na

forma de nevoeiro. Os resultados encontrados apontam as duas espécies estudadas como

bioacumuladoras de flúor, especialmente o Plectranthus sp., e demonstram a importância do

estudo da micromorfologia foliar para a compreensão da ação de poluentes. Outros fatores,

especialmente os fisiológicos, devem ser estudados para melhor entendimento dos mecanismos

de acúmulo e sensibilidade ao poluente (FAPEMIG).
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