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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a qualidade do ar na microrregião de 

Dourados tendo como base aspectos anatômicos foliares de Tradescantia pallida. Foram analisadas 

12 cidades que compõem as microrregiões da Grande Dourados durante quatro meses. Para as 

análises anatômicas, foram analisados os tecidos/estruturas: cutícula superior, cutícula inferior, face 

superior da epiderme, face inferior da epiderme, hipoderme, mesófilo e densidade estomática. O 

experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial, sendo 4 x 

12 + controle, com dez repetições. As parcelas foram subdivididas no tempo. Os dados coletados 

foram submetidos à Análise da Variância. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey 5% de 

probabilidade e ajustados modelos de regressão utilizando o maior R2 considerando o limite mínimo 

de 70%, com o auxílio do programa estatístico. Observou-se que houve uma redução na espessura da 

face superior da epiderme, hipoderme e mesófilo nas plantas localizadas na cidade de Dourados em 

relação ao Controle. Para a face da epiderme inferior, as plantas das cidades de Caarapó, Dourados 

e Fátima do Sul apresentaram aumento quando comparadas ao controle. Para cutícula inferior, a 

cidade de Dourados demonstrou um aumento da espessura até os ±83 dias de avaliação, após isso, 

uma redução contínua da mesma. Para a cutícula superior, as cidades de Caarapó e Vicentina 

demonstraram aumento até os ±68 dias e a cidade de Fátima do Sul para a espessura de cutícula 

apresentou valores reduzidos após 68 dias. De forma direta houve aumento na densidade estomática 

em Dourados e Rio Brilhante. 
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Abstract: The air quality in the microregion of Dourados, Mato Grosso do Sul, Brazil, is analyzed in 

this research based on anatomical aspects of Tradescantia pallida. Twelve cities that involve the 

microregion of Dourados were included and inspected, during four seasons. Tissues and structures 

were anatomically analyzed, such as top cuticle, lower cuticle, upper surface of the epidermis, the 

underside of the epidermis, hypodermis, mesophyll and stomatal density. The experiment was 

conducted in a completely randomized design (4 x 12 + control), with ten repetitions. The parts were 

subdivided in time. Data were submitted to analysis of variance. Means were compared by Tukey test 

at 5% probability and regression models were adjusted using the higher R2 considering the minimum 

limit of 70% with the help of the statistical program. It was observed that there was a reduction in the 

thickness of the epidermis upper face, hypodermis, and mesophyll of plants located in the city of 

Dourados, when compared to control. An increased thickness of lower epidermis face was observed in 

plants in Caarapó, Dourados and Fatima do Sul when compared to the control. As to the lower 

cuticle, the plants in the city of Dourados showed an increase in thickness up to ± 83 days of 

evaluation, and after this period, a uninterrupted reduction in thickness was observed. As to the upper 

cuticle, the plants in the cities of Caarapó and Vicentina showed an increase up to ± 68 days, while 

the plants in South Fatima showed reduced values of cuticle thickness after 68 days of analysis. There 

was a direct increase in stomatal density in Dourados and Rio Brilhante. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

À medida que os recursos naturais se tornam mais escassos e o avanço tecnológico 

amplia, a maneira como se usam os recursos do meio ambiente e as formas de preservá-lo tornam-se 

questões prioritárias. Problemas como a poluição do ar, da água e do solo, dentre outros, tornam-se 

cada vez mais comuns. A poluição atmosférica é um dos principais fatores de degradação ambiental 

gerado pelo desenvolvimento econômico (SAVÓIA et al., 2008) 

Neste contexto, o monitoramento da poluição atmosférica constitui importante ferramenta 

que auxilia na tomada de decisões, tais como a adoção de medidas de controle, diminuição das 

substâncias expelidas pelas chaminés de indústrias e controle da frota veicular (SILVA et al., 2005). 

Ao longo das últimas três décadas métodos diferentes têm sido desenvolvidos para 

monitorar a qualidade do ar (WANG et al., 2008; KARDEL et al., 2010). O biomonitoramento, onde 

reações da vida são usadas para identificar e/ou caracterizar mudanças antropogenéticamente 

induzidas na qualidade do ar vem sendo, uma das grandes alternativas eficazes para esse fim 

(FLORES, 1987; ARNDT & SCHWEIZER 1991).   

Estudos mostram que as diferentes espécies de plantas podem indicar a qualidade 

ambiental por meio da mudança da sua anatômica foliar, propriedades fisiológicas e, portanto, as 

alterações nas propriedades das folhas podem ser utilizadas para fornecer uma avaliação precisa da 

qualidade do ambiente (FALLA et al., 2000) 

Assim as respostas das plantas bioindicadoras aos poluentes podem ser observadas tanto 

em nível macroscópico, através do aparecimento de cloroses, necroses, queda de folhas ou diminuição 

no seu crescimento, como pode ocorrer em nível genético, estrutural, fisiológico ou bioquímico, não 

sendo visualmente observadas (ELLENBERG, 1991).  

A Tradescantia pallida, pertence à família Commelinaceae, ordem Commelinales e 

gênero Tradescantia. É uma monocotiledônia de distribuição cosmopolita, ocorrendo em regiões 

tropicais e subtropicais e com florações durante o ano inteiro (JOLY & AYRTON 1977). 

A folha é a parte da planta que mostra a maior plasticidade em resposta a variações 

ambientais. Portanto, é capaz de alterar a sua estrutura para adaptar a uma condição ambiental 

específica (DICKISON, 2000). 



 

 

O tamanho da folha, a espessura e a densidade dos estômatos são as principais 

características morfológicas e anatômicas que mostram as diferenças entre as plantas que crescem em 

ambientes com diferentes condições atmosféricas (ELEFTHERIOU, 1987; ALVES et al., 2001, 2008). 

Estes parâmetros da folha podem determinar se a planta é tolerante ou sensível a poluentes urbanos 

(PEDROSO, 2008; ALVES et al., 2008 e CABRERA et al., 2009). 

Muitos trabalhos sustentam a hipótese de que as características estruturais da folha, além 

dos estômatos, são importantes na determinação da sensibilidade do vegetal aos poluentes. Variações 

na espessura dos tecidos que constituem o mesofilo são respostas observadas por diferentes autores 

(BUSSOTTI et al., 1995, EVANS et al., 1996, ALVES et al., 2001; GEROSA et al., 2003). 

Tendo como base a importância de se estudar as condições do ar o presente trabalho tem 

como objetivo analisar a qualidade do ar na microrregião de Dourados, com base na anatomia foliar de 

Tradescantia pallida. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A Microrregião de Dourados é composta por 12 (doze) municípios, sendo eles: Dourados, 

Itaporã, Deodápolis, Douradina, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Caarapó, Jutí, Fatima do Sul, 

Glória de Dourados, Vicentina, Jateí e o controle a Mata do azulão localizado na cidade de Dourados. 

Cada cidade apresentou dois pontos amostrais sendo o ponto 1 uma área com maior trafego veicular a 

margens de rodovias ou avenidas, e o ponto 2 localizados em áreas residenciais com um menor trafego 

veicular, onde as plantas já se encontravam estabelecidas. As amostragens foram realizadas nos meses 

de maio, julho, setembro e novembro do ano de 2014. 

Os pontos onde se realizou as coletas foram marcados com o GPS Garminetrex LEGEND 

HCx (Figura 1). O Fluxo veicular foi obtido a partir da contagem dos veículos que circulavam pelo 

ponto de coleta, as contagens foram realizadas três vezes ao dia sendo das 8:00 às 9:00 horas da 

manhã, das 11:00 as 12:00 horas e das 17:00 às 18:00 horas da tarde e comparados com os dados 

cedidos pelo IBGE\DENATRAN.  

 



 

 

 
Figura 2 - Mapa das doze cidades que compõem a Microrregião da Grande Dourados. 

Caarapó - P1: 22° 37.911' S/54° 49.156' O e P2:22° 38.115' S/54° 49.411' O ; Deodápolis - P1:22° 

16.477' S/54° 09.855' O e P2:22° 16.597'S/54° 10.010' O; Douradina - P1:22° 02.371' S/54° 36.646' O 

e P2:22° 02.306' S/ 54°36.614'O; Dourados - P1:22° 13.805' S/54° 48.310' O e P2:22° 13.838' S/54° 

48.686' O; Fátima do Sul - P1:22° 22.719' S/54° 30.773' O e P2: 22° 22.620' S/54° 30.942' O; Glória 

de Dourados – P1:22° 24.677' S/54° 13.687' O e P2: 22° 24.841' S/54° 13.833' O; Itaporã – P1: 22° 

04.900' S/54° 47.400' O e P2:22° 04.880' S/54° 47.295' O; Jateí - P1:22° 28.880' S/54° 18.676' O e 

P2:22° 28.820' S/54° 18.633' O; Juti - P1:22° 51.645' S/54° 36.333' O e P2:22° 51.927' S/54° 36.341' 

O; Nova Alvorada do Sul - P1:21° 27.961' S/54° 22.878' O e P2:21° 28.145' S/54° 23.067' O; Rio 

Brilhante – P1: 21° 48.134' S/ 54° 32.516' O e P2:21° 48.288' S/54° 32.609' O; Vicentina – P1: 22° 

24.531' S/54° 26.210' O e P2: 22° 24.559' S/54° 26.378' O; Mata do Azulão - Controle - 22° 12.687’ 

Sul/54° 55.250’ O. 

Para as análises anatômicas, cinco folhas mais expandidas de plantas distintas de cada 

ponto, provenientes das cidades estudadas foram analisadas anatomicamente. As folhas foram 

coletadas e armazenadas em Álcool 70% e transportadas para o Laboratório de Botânica da Faculdade 

de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). 

Foram seccionadas transversalmente a mão-livre. As secções foram clarificadas com hipoclorito de 

sódio a 20% e, em seguida, submetidas ao processo de dupla coloração com azul de astra (1%) e 

safranina (1%) aquosos na proporção 9:1 (JOHANSEN, 1940), sendo montadas em glicerina a 66%. 

As medidas dos tecidos/estruturas como: Cutícula superior (CS), Cutícula inferior (CI), 

Epiderme - face superior (ES), Epiderme - face inferior (EI), Hipoderme (HIPO) e Mesófilo (MESO), 



 

 

foram realizadas em microscópico binocular com câmara fotográfica acoplada com auxílio do 

programa de captura de imagem Moticam 2300 3.0MP live Resolution. 

Para a análise estomática, cinco folhas foram seccionadas em cortes paradérmicos, com o 

auxílio de lamina, sendo confeccionando laminário. Em cada lâmina foram analisados 10 campos 

totalizando 100 campos. A densidade estomática de cada ponto foi calculada pelo programa ANATI 

QUANTI 2.0, versão desenvolvida pela Universidade Federal de Viçosa. Após análise do laminário 

foram produzidos desenhos em microscópio NIKON acoplado a câmara clara, acrescentando-se 

escalas nas condições ópticas adequadas. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado em parcelas 

subdivididas, contendo nas parcelas as cidades (12 cidades + ponto controle = 13) e nas sub-parcelas o 

tempo (4 épocas de avaliações) com cinco repetições. As medias dos dados foram submetidas a 

Análise de variância e ajustados modelos de regressão utilizando o maior R² considerando o limite 

mínimo de 70%, com o auxílio do programa estatístico SAEG 9.1 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação ao fluxo veicular, a microrregião da Grande Dourados, Rio Brilhante e 

Dourados são as cidades com os maiores fluxos de veículos. De forma geral, Dourados é formada por 

várias avenidas e ruas, apresentando uma alta frota veicular em função das atividades industriais, 

agrícolas e por ser considerada uma cidade universitária tendo em média uma frota de ±131.095 

veículos e uma população média de 210.218 habitantes, segundo o Denatran 2014. 

Rio Brilhante possui uma frota veicular de ±14.812 veículos e uma população de 

aproximadamente 34.078 habitantes (Denatran 2014), sendo uma cidade muito procurada por ser 

considerado um dos principais polos agropecuário sul mato-grossense. No entanto, para Caarapó que 

possui o fluxo veicular de ±11.313 veículos e uma população de ± 28.100 habitantes (DENATRAN, 

2014), o perfil é diferente. A rodovia que liga várias cidades do estado, a BR-163 atravessa a cidade, 

tornando-se assim uma de suas avenidas, contendo um tráfego intenso e formado por veículos de 

grande porte como carretas e caminhões. 

Observou que o perfil de fluxo veicular de cada cidade da microrregião da Grande 

Dourados entre os pontos de coleta é variável. Justifica-se o fato de que muitas cidades apresentam 

uma variação no fluxo veicular em função do planejamento urbano de suas ruas, estradas e rodovias. 

O perfil de cada cidade da microrregião da Grande Dourados reflete a variação anatômica 

individual de cada tecido/estrutura foliar observada ao longo das avaliações e de forma geral está 

apresentado na tabela de Análise de variância (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Análise de variância para a espessura dos tecidos/estruturas anatômicas foliares de 

Tradescantia pallida, analisadas para os 12 pontos (cidades e controle) e nas quatro épocas de 

avaliação. CI: Cuticula Inferior, CS: Cuticula Superior, EI: Face inferior da Epiderme, ES: Face 

superior da Epiderme, HIPO: Hipoderme, MSFLO: Mesofilo.  

 Quadrado Médio do Resíduo 

FV CI CS EI ES HIPO MSFLO 

Época 0,75 0,85** 179,2 416,8 4605,1 2175,6 

Cidade 0,78** 0,73** 407,09** 484,5** 5639,7** 3057,3 

Cidade x Época 0,60** 0,80** 319,9** 306,70** 4560,5** 3680,3 

R1 0,251 0,077 179,2 140,05 1971,19 5105,82 

R2 0,160 0,160 74,49 86,35 1044,02 2074,09 

CV(%) 10,33 10,38 10,39 10,91 9,70 21,64 

**significativo pelo teste F a 5% de probabilidade. 

 



 

 

Observa-se interação significativa entre os fatores cidade e época para todos os 

tecidos/estruturas, exceto mesófilo. 

Observou-se que houve uma redução na espessura da face superior da epiderme, 

hipoderme e mesófilo nas plantas localizadas na cidade de Dourados quando comparadas ao ponto 

Controle. Para a face da epiderme inferior, as plantas das cidades de Caarapó, Dourados e Fátima do 

Sul apresentaram aumento quando comparadas as plantas do ponto controle. Para cutícula inferior, a 

cidade de Dourados demonstrou um aumento da espessura até os ±83 dias de avaliação, após isso, uma 

redução continua da mesma foi observada.  

Para a cutícula superior, as cidades de Caarapó e Vicentina demonstraram um aumento 

até os ±68 dias, após esse período, ocorreu uma redução da sua espessura. A cidade de Fátima do Sul 

para a mesma estrutura demonstrou uma queda continua em sua medida. Para as outras cidades 

analisadas não se observou diferenças significativas (quantitativas) para a espessura dos 

tecidos/estruturas.  

Para a variável densidade estomática, pode-se observar que as cidades de Dourados e Rio 

Brilhante demonstraram um perfil diferente das demais cidades analisadas, apresentando um aumento 

na densidade estomática com o passar o tempo de avaliação. 

A temperatura, umidade relativa do ar e pluviosidade mostraram-se variável tanto para 

cada época do ano como para cada cidade estudada. 

A partir dos resultados obtidos pode-se montar um mapa, qualificando as localidades 

analisadas quanto ao índice de poluentes encontrados e cada uma (Figura 1). 

A região da Grande Dourados possui alto fluxo de veículos o que reflete na variação de 

resposta das estruturas/tecidos nas diferentes cidades analisadas. Diante disso, o presente estudo, 

indicou que a cidade de Dourados apresenta a pior condição de qualidade do ar. Constatou-se que 

houve uma redução na espessura da face adaxial da epiderme, hipoderme e mesófilo nas plantas 

localizadas na cidade de Dourados quando comparadas ao ponto Controle. 

A diminuição na espessura desses tecidos pode ter sido causada por uma diminuição dos 

espaços intercelulares, o que representaria uma adaptação para dificultar o deslocamento dos poluentes 

dentro da folha (ALVES et al., 2001), já que essas cidades entre as estudadas são as que possuem 

maiores tráfegos veiculares e, consequentemente, maiores concentrações de poluentes. Outros autores 

também encontraram o resultado que o aumento na concentração de poluentes provocou a diminuição 

na espessura foliar (ELEFTHERIOU, 1987; EVANS & MILLER, 1995; ALVES et al., 2001). 

Evans et al. (1996) também observaram redução na espessura foliar de Rudbeckia 

laciniata L., Rubus canadensis L. e Sassafra salbidum (Nutt.) Nees submetidas ao ozônio e Bennett et 

al. (1992) verificaram uma diminuição na espessura da folha de algumas espécies sensíveis, quando 

comparadas a outras tolerantes à poluição atmosférica. Na cidade de São Paulo, Alves et al. (2001) 

constataram, em híbrido do gênero Tradescantia (clone 4430), uma diminuição na espessura da folha 

em plantas submetidas à altas concentrações de poluentes primários. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Mapa de classificação das cidades quanto ao nível de poluentes. Preto: cidades com índice 

de poluentes elevado; cinza escuro: cidades com índice de poluentes mediano e cinza claro: cidades 

com índice de baixos. 

 

 Evans et al. (1996) também observaram redução na espessura foliar de Rudbeckia 

laciniata L., Rubus canadensis L. e Sassafra salbidum (Nutt.) Nees submetidas ao ozônio e Bennett et 

al. (1992) verificaram uma diminuição na espessura da folha de algumas espécies sensíveis, quando 

comparadas a outras tolerantes à poluição atmosférica. Na cidade de São Paulo, Alves et al. (2001) 

constataram, em híbrido do gênero Tradescantia (clone 4430), uma diminuição na espessura da folha 

em plantas submetidas à altas concentrações de poluentes primários. 

Os resultados mostraram que T. pallida exposta nos diferentes pontos da microrregião da 

Grande Dourados, sofreu os efeitos da poluição aérea, uma vez que houve uma redução na espessura 

dos tecidos epiderme (face superior), hipoderme e no mesófilo. A maior compactação desses tecidos, 

com destaque ao mesófilo leva a redução dos espaços intercelulares dificultando a difusão de gases 

potencialmente nocivos no interior da folha. Tais parâmetros podem ser usados como bioindicadores 

do efeito da poluição aérea urbana nessa planta, destacando as plantas da cidade de Dourados como as 

mais afetadas.  



 

 

Alterações ocorridas na estrutura das folhas dos indivíduos de T. pallida provenientes das 

cidades de Dourados e Rio Brilhante apresentaram aumento da densidade estomática, sendo essa 

característica considerada uma adaptação da planta quando exposta a grandes níveis de poluição.  

O conjunto dos resultados sugere um maior controle na emissão desses poluentes, que 

podem não afetar somente os vegetais mais também a saúde humana ocasionando uma variada gama 

de doenças respiratórias.  
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