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RESUMO

INFLUÊNCIA DAS VARIAÇÕES ESTRUTURAIS EM FOLHAS DE Ipomoea nil
 'Scarlet O'Hara' (Convolvulaceae) EXPOSTAS AO OZÔNIO (1)

Bárbara Baêsso MOURA (2)
Edenise Segala ALVES (2)

Por meio do biomonitoramento ativo com plantas é possível caracterizar os efeitos
 oxidativos do ozônio (O3) e determinar quais são as defesas que as plantas
 apresentam contra sua ação. Objetivou-se avaliar se a estrutura de folhas de
 Ipomoea nil 'Scarlet O'Hara' sofrem modificações em decorrência de variações
 climáticas e se estas modificações interferem na sensibilidade da espécie ao O3.
 Para tanto, foram realizadas duas exposições, de 28 dias, no inverno e na
 primavera de 2006. Em cada exposição, 12 plantas foram mantidas na cidade de
 São Paulo, em local com altas concentrações de O3 e 12 permaneceram sob ar
 filtrado, como referência para a avaliação de danos visíveis. Foi estabelecida a
 porcentagem de danos visíveis e, microscopicamente, avaliou-se: espessura e
 porcentagem relativa dos tecidos foliares, densidade e índice estomático. Os
 valores encontrados em cada exposição foram comparados por meio de analise
 de variância, análise multivariada (stepwise) e correlação de Pearson. Nas
 plantas que permaneceram sob ar filtrado não ocorreram danos visíveis, já
 aquelas expostas ao ar ambiente, durante inverno, mostraram as maiores
 porcentagens de danos visíveis, além de menor espessura dos tecidos, menor
 proporção de tecidos fotossintetizantes, maior proporção de espaços
 intercelulares, menor densidade estomática e menor índice estomático, quando
 comparadas àquelas expostas na primavera. Dentre os fatores climáticos, a
 temperatura e a umidade relativa do ar influenciaram positivamente as variáveis
 mensuradas. Análises de correlação mostraram que no inverno os danos se
 relacionaram à menor espessura do parênquima paliçádico, o que pode interferir
 na capacidade da planta quanto à produção de antioxidantes; já na primavera os
 danos se relacionaram à maior densidade estomática, portanto ao maior aporte
 de O3 para os tecidos foliares. Conclui-se que a estrutura foliar de I. nil influencia
 sua capacidade de defesa, interferindo na sensibilidade desta espécie ao O3.
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