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RESUMO

COMPARAÇÃO DA SENSIBILIDADE ENTRE ESPÉCIES BIOINDICADORAS DE
 OZÔNIO POR MEIO DE TÉCNICAS HISTOQUÍMICAS (1)

Bárbara Baêsso MOURA (2)
Andréa Nunes Vaz PEDROSO (2)
Fernanda TRESMONDI (2)
Marisa DOMINGOS (2)
Edenise Segala ALVES (2)

O ozônio (O3) troposférico, poluente de alto poder oxidante, quando no apoplasto
 das folhas, causa a formação de espécies reativas de oxigênio capazes de oxidar
 constituintes celulares. A sensibilidade de cada espécie é determinada por sua
 capacidade de produzir substâncias como o peróxido de hidrogênio (H2O2),
 molécula de sinalização capaz de eliciar defesas antioxidantes ou, ainda, ativar o
 processo de morte celular programada, quando acumulado nos tecidos.
 Objetivou-se verificar se o acúmulo de H2O2 e a morte celular programada são
 detectados precocemente em três espécies bioindicadoras de O3, Nicotiana
 tabacum 'Bel-W3', Ipomoea nil 'Scarlet O'Hara' e Psidium guajava 'Paluma', e se
 os fatores climáticos também afetam estes marcadores microscópicos. As três
 cultivares foram expostas a níveis crônicos de O3 na cidade de São Paulo
 durante o ano de 2008 e técnicas histoquímicas, que combinam 3,3 '-
diaminobenzidina, para marcar o H2O2, com a coloração com Azul Evans, que
 detecta morte celular, foram utilizadas. As três cultivares apresentaram acúmulo
 de H2O2, porém correlação positiva com a concentração atmosférica de O3 foi
 observada apenas em N. tabacum 'Bel-W3', que apresentou também correlação
 positiva entre os níveis de O3 e a morte celular. Em I. nil 'Scarlet O'Hara' foi
 observada morte celular nos tecidos foliares, resultado que não foi visualizado em
 P. guajava 'Paluma', no entanto, apenas os fatores climáticos foram responsáveis
 pelo sintomas ao nível microscópico nestas espécies. Concluímos que a espécie
 mais adequada para o biomonitoramento do O3 é N. tabacum 'Bel-W3' enquanto
 a menos adequada é P. guajava 'Paluma'.
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