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Cianoliquens são associações entre cianobactérias e micobiontes, e, devido a sua estrutura 
morfológica ser desprovida de estômatos e cutícula, são considerados bioindicadores de 
poluição. Além de realizar fotossíntese, as cianobactérias da associação também são 
capazes de fixar nitrogênio em estruturas especializadas denominadas heterocistos. Essa 
atividade fornece grandes quantidades de nitrogênio para o ecossistema e, uma vez que o 
nitrogênio é essencial para o crescimento e pode ser considerado um fator limitante quando 
não está disponível no ambiente, esta função ecológica realizada pelo heterocisto é 
extremamente importante. Baseado na premissa de que o heterocisto é produzido 
principalmente, em condições desfavoráveis para o organismo, este estudo verificou se os 
cianoliquens encontrados em áreas de mata preservada apresentavam diferença na 
produção de heterocistos comparados àqueles encontrados em áreas urbanas. Os 
cianoliquens escolhidos para estudo eram da espécie Leptogium cyanescens (Rabenhorst) 
Körber. As áreas de coleta foram no campus da Universidade Federal de Lavras e na 
Reserva Ecológica do Boqueirão em área de mata ciliar. Para verificar a produção de 
heterocistos, 6 cianoliquens foram coletados em cada área e levados para o Laboratório de 
Micorrizas na Universidade Federal de Viçosa, onde foram cortados em um criomicrótomo 
a -20°C com espessura de 8 micrômetros. Após o corte, os fragmentos foram escolhidos 
aleatoriamente, visualizados em um microscópio de luz e o número de heterocistos foi 
quantificado. Para analisar se havia diferença na produção de heterocistos foi uma 
ANOVA que apresentou valor de F = 12.674, p < 0,01, mostrando que a área urbanizada 
produziu mais heterocistos que a área preservada. Este resultado pode ser consequência do 
aumento de CO2 disponível no ambiente, que pode desbalancear a taxa C:N e, 
consequentemente, elevar a quantidade de nitrogênio necessária para a sobrevivência do 
organismo, induzindo a formação de heterocistos. 
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