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Bioindicadores são espécies cuja presença e estado indicam uma determinada condição
ambiental. Esse estudo tem objetivo de avaliar a influência de poluentes urbanos no
desenvolvimento das estruturas foliares de Anacardium occidentale L. Para tanto, coletaram-
se cinco folhas desta espécie, escolhendo-se indivíduos de dois pontos distintos na cidade de
Salvador-BA: ponto I - Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, como ponto controle; ponto II -
Avenida Luiz Viana Filho (Paralela) como local a ser comparado, que fora escolhido pelo alto
fluxo de veículos. As folhas foram levadas ao laboratório da Faculdade de Tecnologia e
Ciências, conservadas em álcool 70%, onde passaram por cortes histológicos. As folhas
apresentaram 6,9cm de largura e 13,3cm de comprimento no ponto I e 6,4cm de largura e
12,7cm de comprimento no ponto II. A face abaxial do ponto I apresentou paredes delgadas e
estômatos anomocíticos, enquanto que no ponto II tais paredes apresentaram-se com maior
espessura e com presença de estômatos anomocíticos. Já na face adaxial, o ponto I apresentou
células com paredes pouco espessas sem estômatos (hipostomática) e no ponto II observou-se
parede celular espessa, levemente sinuosa e canais resiníferos. Na nervura central,
observaram-se nas células do ponto I paredes delgadas, enquanto que no ponto II elas se
apresentaram espessas. A epiderme do pecíolo era uniestratificada, com cutícula
relativamente delgada, contrapondo-se ao ponto II, onde se encontrou cutícula espessa e
formação de flanges. No ponto I, a cutícula do mesófilo apresentou-se delgada e no ponto II
diferiu-se pela presença de um provável material poluente. As paredes do parênquima e da
cutícula das amostras do ponto II estão mais espessas do que as do ponto controle. Houve
maior quantidade de canais resiníferos nas amostras do ponto controle do que nas amostras do
ponto II, o que indica melhor desenvolvimento da planta neste local. Desta forma, a espécie
Anacardium occidentale pode ser considerada um bom indicador para respostas
microscópicas e macroscópicas de alterações atmosféricas.
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