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Objetivo: O uso de vegetais sensíveis a poluentes atmosféricos constitui uma
alternativa eficiente com baixo custo para bioindicação da qualidade do ar. O objetivo
deste trabalho foi verificar as respostas anatômicas do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.,
Fabaceae: Papilionoideae) a níveis diferentes de poluição atmosférica, em Ipatinga,
Vale do Aço, Minas Gerais. Metodologia: Por dois meses, cultivaram-se 16 plantas em
três pontos (bairros): P1 (Bom Retiro); P2 (Iguaçu); grupo controle (Caravelas).
Padronizaram-se solo e irrigação. Realizou-se a contagem de automóveis nos três
pontos. Coletaram-se amostras foliares de oito plantas, em cada ponto. Foram fixadas
em FAA50; desidratadas e incluídas em historresina, para obtenção de cortes
transversais em micrótomo. Cortes foram corados com Azul de Toluidina e montados
em Permount. Capturaram-se imagens em fotomicroscópio; espessura e área foliar da
epiderme das faces adaxial e abaxial e do mesofilo foram obtidas pelo Image Pro-Plus.
ANOVA e o teste de Tukey (p &#8804; 0,05) foram utilizados. Resultados: O maior
número de veículos automotores foi verificado no P1, onde as injúrias foram mais
evidentes. Nas folhas das plantas do P1, a epiderme adaxial e o mesofilo apresentaram
células com formato alterado e paredes celulares destruídas e de aspecto atípico, em
relação às plantas do controle, indicando ocorrência de necrose inicial em alguns
pontos. Em muitas espécies sensíveis a poluentes atmosféricos, a face adaxial
apresenta-se mais alterada, onde ocorre maior deposição de poluentes. As espessuras
das epidermes e do mesofilo diferiram, entre P1 e o controle. Houve diferenças
significativas de área foliar entre os pontos. A análise micromorfométrica detectou
alterações em regiões foliares aparentemente não alteradas, indicando que poluentes
podem interferir na expansão celular. Conclusão: Os resultados mostram que o
feijoeiro apresenta sensibilidade aos poluentes atmosféricos presentes em Ipatinga,
necessitando-se estudos sobre mecanismos fisiológicos de ação de poluentes
específicos nesta espécie.
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