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Porções de Floresta Atlântica na região da Serra do Mar em Cubatão são afetadas por
poluentes  como  os  óxidos  de  nitrogênio  (NOx)  e  material  particulado.  A  presença
desses poluentes pode ser atribuída às várias fontes de atividade no local.  Algumas
dessas  fontes  participam  dessa  emissão  com  a  liberação  dos  poluentes  a  partir  da
queima  de  óleo  em  caldeiras  para  a  geração  de  energia.  O  modelo  de  geração  de
energia  será  trocado  por  um  processo  tecnologicamente  mais  moderno  em  uma
refinaria   responsável  por  altas  emissões  de  NOx  e  material  particulado  na  região,
sendo  assim,  espera-se  que  ocorra  uma  redução  nos  níveis  de  contaminação
atmosférica no entorno da refinaria e na Serra do Mar. A fim de caracterizar o nível
de  contaminação  atmosférica  no  entorno  da  refinaria,  anterior  e  posteriormente  a
implantação do novo sistema, foi implantado no local, durante a fase de transição da
modernização,  um  programa  de  biomonitoramento.   Sabe-se  que  a  poluição  pode
interferir  no  metabolismo  da  plantas.Para  tanto,  espécimes  bioacumuladoras  de
Tibouchina  pulchra  Cogn.  (manacá-da-serra)  foram  utilizadas  para  biomonitorar  o
acúmulo  de  nitrogênio  e  alterações  nas  taxas  de  crescimento  e  biomassa  durante  o
período  de  seis  meses  em pontos  distribuídos  no  entorno  da  refinaria  e  a  Serra  do
Mar, e em uma região, considerada referência  de ausência  de poluição,  no Vale do
Rio  Pilões  (RP).  As  plantas  foram  cultivadas  em  casa  de  vegetação  e  foram  feitas
duas exposições de noventa dias cada. O acúmulo de N foi analisado pelo método de
Kjeldhal. Os resultados mostraram um maior acúmulo no ponto perto à refinaria em
direção à serra do mar (CM5) e no centro de Cubatão. Houve menor acúmulo em um
ponto em frente à refinaria (CEPEMA) e no ponto RP. Os resultados de crescimento
e biomassa indicaram que as plantas expostas no ponto CM5 tiveram crescimento e
biomassa  menores  que  nos  demais  pontos.   Este  trabalho  faz  parte  de  um  projeto
maior,  tendo  em  vista  um  período  maior  de  amostragem.  Estes  resultados  são
preliminares e já indicaram que CM5 está sendo mais afetado pela poluição quando
comparado aos demais pontos analisados.
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