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RESUMO 

 

 

O crescimento econômico fundamentado na exploração indiscriminada dos recursos 

naturais resulta em transtornos ambientais que afetam diretamente a população. O 

desenvolvimento tecnológico mudou o estilo de vida da sociedade moderna, 

aumentando a necessidade do consumo de bens não duráveis que produzem grande 

quantidade de resíduos. Além disso, a queima de combustíveis fósseis, o uso compostos 

químicos como conservantes, desinfetantes e coagulantes, têm trazido inúmeros riscos a 

saúde humana.  Desta forma o ambiente tem sido tema central de inúmeras discussões 

devido a sua importância para a manutenção da vida, levando a criação de leis no intuito 

de minimizar os danos a ele causados, porém estas leis necessitam de fiscalização, bem 

como um adequado monitoramento das fontes poluidoras. Este quando realizado com 

equipamentos torna-se muito oneroso, sendo o uso de indicadores biológicos mais 

barato e eficiente. Liquens são considerados monitores padrão em vários países e, no 

Nordeste do Brasil, a espécie Cladonia verticillaris tem desempenhado este papel com 

eficácia comprovada. Por esta razão, neste trabalho objetivou-se avaliar efeitos de 

contaminantes utilizados em processo de tratamento de água em grande parte do Brasil, 

bem como com composto encontrado em edificações com sistemas fechados de 

ventilação sobre a estrutura e metabolismo de C. verticillaris. Para isso o líquen foi 

submetido a Sulfato de Alumínio, Policloreto de Alumínio e Formaldeído em condições 

de laboratório. Durante e após o período de tratamento foram determinados os teores de 

pigmentos fotossintéticos, fenóis totais, e compostos principais da espécie. As amostras 

expostas ao formaldeído tiveram ainda observadas sua estrutura externa e integridade 

celular utilizando o azul de Evans (AE) e, a quantificação da vitalidade/mortalidade 

celular da alga pelo método do vermelho neutro. Os resultados obtidos revelaram uma 

diminuição na produção de clorofila, aumento na produção de fenóis totais, porém com 

interrupção da síntese do ácido fumarprotocetrárico (FUM), com acúmulo de produtos 

intermediários de sua síntese, sobretudo o ácido protocetrárico (PRO) e compostos 

degradados. Os estudos da estrutura externa do talo liquênico indicaram danos visíveis, 

intensamente corados com AE, alguns deles perceptíveis à vista desarmada. A avaliação 

da vitalidade celular da alga exibiu grande quantidade de células mortas nas amostras 

coletadas ao final do experimento, chegando a não serem encontradas células vivas em 

uma delas. As respostas encontradas na pesquisa confirmam dados encontrados na 

literatura, expressando os efeitos nocivos da exposição a poluentes amplamente 

utilizados nos dias atuais, sendo considerado o formaldeído o contaminante mais 

agressivo dentre os avaliados.       

 

Palavras-Chaves: Ácido fumarprotocetrárico, Ácido protocetrárico Biomonitoramento, 

Coagulantes, Formaldeído, substâncias liquênicas 
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ABSTRACT 

 

 

Economic growth based on indiscriminate exploitation of natural resources leads to 

environmental disorders directly affecting the population. Technological development 

has changed the lifestyle of modern society, increasing the need for consumption of 

non-durable goods that produce amounts of waste. In addition, the burning of fossil 

fuels, the use of chemical compounds such as preservatives, disinfectants and 

coagulants, have brought innumerable human health risk. Thus, the environment has 

been a central topic of many discussions because of its essential importance for the 

maintenance of life, leading to the creation of laws intended to minimize damage to the 

environment. It is clear, however, that these laws require supervision as well as 

pollution sources need adequate surveillance, which is very expensive, being the use of 

biologic indicators less expensive and efficient. Lichens are considered standard 

monitors in several countries and, in northeastern Brazil, the specie Cladonia 

verticillaris has played this role with proven efficiency. For this reason, this study was 

conducted to evaluate effects of contaminants used in the water treatment process in 

much of Brazil, as well as a compound used in buildings with closed air system on the 

structure and metabolism of Cladonia verticillaris. For this the lichen was subjected to 

aluminum sulfate, aluminum polychloride and formaldehyde at laboratory conditions. 

During and after the treatment period, the content of photosynthetic pigments, total 

phenolics and major compounds of the species were determined. The samples exposed 

to formaldehyde had even observed its external structure and cellular integrity using 

Evans Blue stain (EB), and quantified the vitality/mortality of the algae cells by neutral 

red method. Obtained results showed a decrease in chlorophyll production, increased 

overall production of phenols, but with disruption in synthesis of fumaprotocetraric acid 

(FUM), with intermediary compounds of its biosynthesis accumulation, mainly the 

protocetraric acid (PRO), and degradation products. Studies of the external structure of 

the lichen thallus showed visible damage, intensively stained with EB, some visible 

with the naked eye. The cell vitality assessment of the algae cells exhibited a great 

amount of dead cells in the collected samples at the end of the experiment, reaching not 

one living cell found. The answers found in this study confirm the data found in 

literature, expressing the harmful effects of exposure to widely used pollutants 

nowadays, being formaldehyde the most aggressive contaminant among the tested 

compounds. 

 

Keywords: Fumarprotocetraric acid, Protocetraric acid, Biomonitoring, Coagulants, 

Formaldehyde, Lichen substances 
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O ambiente é hoje uma das maiores preocupações da sociedade tendo em vista 

sua essencialidade para a manutenção da vida. Por esta razão, a conservação e 

preservação ambiental são temas de inúmeras discussões. Problemas inerentes da 

degradação do meio natural têm ação em várias partes do planeta, logo um problema 

global.  

O crescimento econômico, fundamentado na exploração indiscriminada e 

abusiva dos recursos naturais, resulta em condições, como má qualidade do ar, 

degradação do solo, processo de desertificação, esgotamento de recursos hídricos, 

catástrofes ambientais, entre outros. 

 Apenas na década de 70, após várias tragédias com vítimas fatais em decorrência 

dos efeitos da poluição, que se intensificou a discussão sobre a degradação do meio. A 

reunião de Estocolmo trouxe uma nova visão à questão da qualidade ambiental que 

passou a ser entendida como fator necessário para o desenvolvimento econômico, 

incentivando vários países a adotarem leis e medidas para o controle de poluentes 

lançados no ar.  

Contrastando com este fato, a crise do petróleo na mesma década motivou a 

economia de energia, intensificando o processo de poluição de ambientes internos, com 

a construção de edifícios fechados, sem ventilação externa, o que proporcionou um 

aumento de poluentes pela dificuldade de renovação de ar, desencadeando a Síndrome 

de Edifícios Doentes (SED), e trazendo outro problema para a saúde pública. 

O crescimento demográfico também tem acarretado distúrbios ao ambiente, 

levando em consideração que a população mundial quase dobrou nas últimas décadas. 

Atrelado a isto o desenvolvimento tecnológico mudou o estilo de vida da sociedade 

moderna que passou a ter necessidades cada vez maiores de bens de consumo não 

duráveis, que produz quantidade absurda de dejetos. 

A questão é que os resíduos produzidos pela sociedade e pelas indústrias que 

produzem os bens quase sempre não têm uma destinação final correta e são lançados no 

meio de forma a contaminarem o território. As estações de tratamento de água, por 

exemplo, fazem uso de produtos químicos para tornarem as águas dos mananciais 

superficiais próprias para o consumo humano e com isso produzem resíduos no final do 
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processo. Estes resíduos são quase sempre lançados nos cursos d’água próximos às 

estações, sendo poucas as Estações de Tratamento de Água (ETAs) que possuem 

sistema de reaproveitamento de resíduos. Em tese, a indústria de água trata o líquido 

depois a poluem para tratar novamente. 

Os efeitos da poluição são muitos. Nos humanos os efeitos a saúde mais 

estudados decorrentes da poluição aérea são doenças respiratórias, doenças no sistema 

nervoso central, doenças cardiovasculares e o câncer (MONTEZANI, 2010).  

No Brasil, em 1992, a Rio-92, ECO-92, Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento―CNUMAD, que ocorreu no Rio de Janeiro, foi 

marco para o início da criação de leis e estratégias para a proteção do meio ambiente. 

Mas passados 21 anos ainda não há no país lei, nem fiscalização suficiente para 

controlar e minimizar danos causados aos recursos naturais. 

Muitas leis foram sancionadas no país no intuito de minimizar os danos 

causados ao ambiente, leis de controle de emissões de gases, proteção de florestas e 

reservas biológicas, leis que institui sobre manejo e conservação do solo, leis de gestão 

de resíduos sólidos, além de órgãos disciplinadores e programas nacionais de controle 

de qualidade. Porém, sem o devido monitoramento e fiscalização a poluição alcança 

níveis alarmantes influindo nos organismos vivos.  

O correto procedimento não é utilizado nem por parte de muitos órgãos públicos 

que produzem algum tipo de poluição. Aterros sanitários não controlados e estações de 

tratamento de água e esgoto são responsáveis por contaminação do solo, da água e do ar 

em diversos pontos do país. 

Deste modo, fazem-se necessárias ações para solucionar estas questões. O 

monitoramento ambiental é útil no sentido de quantificar e qualificar a poluição em 

diversos níveis. Tal monitoramento pode ser realizado de forma convencional fazendo 

uso de equipamentos de medição. Todavia o custo econômico deste processo é alto.  

Neste contexto o uso de indicadores biológicos como método de detecção de 

mudanças no ambiente é eficaz e rápida, além de possuir a vantagem de ser um 

monitoramento de baixo custo, pois não precisam de instalações prévias e podem ser 

distribuídos em diversos pontos da área de estudo (MOTA-FILHO et al., 2007). 
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Consequentemente, estudos relacionados ao uso de biomonitores de poluição têm sido 

tema de muitos projetos de caráter multidisciplinar na área ambiental e da saúde 

(MONTEZANI, 2010). 

Em geral, todos os seres vivos são sensíveis às modificações naturais ou 

antrópicas do meio, podendo ser utilizados como bioindicadores de alteração ambiental, 

porém nem todos os bioindicadores são eficientes nos ensaios de biomonitoramento e 

nem sempre revelam respostas quantitativas para que se estabeleçam padrões de 

avaliação (OLIVEIRA, 2011). 

Liquens são seres que se adaptam a ambientes extremos em relação à 

temperatura e umidade, podendo ser encontrados tanto nos desertos quentes quanto em 

lugares frios e úmidos. Apesar disso, por serem sensíveis à poluição urbana, e 

fornecerem respostas não só quantitativas como também qualitativas, são usados como 

biomonitores e bioindicadores de poluição. 

Por motivos evidenciados os liquens são considerados biomonitores padrão em 

diversos países, tendo comprovada eficiência na indicação e monitoramento de poluição 

por alimentarem-se de forma higroscópica e terem alta capacidade de bioacumulação, o 

que facilita a mensuração de poluentes através de análise do seu talo (OLIVEIRA, 

2011). Experimentos podem ser montados com espécies ocorrentes na localidade 

problema, ou serem transportadas de áreas sem poluição (CUNHA, 2005). 

Pela eficácia liquênica no biomonitoramento de poluição, esta pesquisa foi 

desenvolvida com objetivo de avaliar efeitos de contaminantes utilizados em processo 

de tratamento de água em grande parte do Brasil sobre a estrutura e metabolismo 

liquênico, assim como a degradação que poluentes amplamente encontrados em 

sistemas fechados podem causar ao líquen. Entende-se que se o líquen apresenta 

modificações significativas a este tipo de exposição, possivelmente estes poluentes 

causam dano também a qualquer outro sistema vivo, inclusive aos humanos.    

O líquen utilizado para o estudo foi a espécie Cladonia verticillaris, selecionada 

por ser espécie endêmica do Nordeste brasileiro, encontrada com relativa abundância e 

por ter mostrado sua eficácia em trabalhos anteriores tanto como biomonitor (SILVA, 

2002; CUNHA, 2005; MOTA-FILHO, 2007; OLIVEIRA, 2011)  como quanto no 



 

19 

 

estudo de ciclagem dos nutrientes (VASCONCELOS, 2009) e produção de seus 

metabólitos por imobilização celular (PEREIRA, 1998).  

Desta forma como resultado da pesquisa espera-se que o líquen apresente 

respostas precisas dos níveis de contaminação por Sulfato de Alumínio, Policloreto de 

Alumínio e Formaldeído, aos quais ele será exposto, tornando possível a mensuração de 

dados quantitativos e qualitativos.  
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2.1 – Degradação Ambiental 

Norteando várias discussões e impasses, a degradação ambiental é umas das 

maiores preocupações que atinge a população em escala global. Os problemas 

ambientais gerados em uma determinada parte do planeta acabam por ter consequências 

no mundo como um todo. Pode-se citar como exemplo as queimadas na floresta 

amazônica que segundo Artaxo et al. (2005) emitem teores significativos de gases e 

partículas de aerossóis para a atmosfera. Estes são transportados à longa distância e 

seguem o padrão de circulação atmosférico, fazendo com que as emissões de gases da 

floresta saiam do continente por duas vias principais: o oceano Pacífico ttropical e o 

Oceano Atlântico Sul, sendo tais partículas consideradas intensificadoras dos efeitos 

ocasionados pelo desmatamento, em outras partes do planeta.  

A poluição ambiental teve início com a manipulação dos materiais pelo homem 

primitivo. Apesar de vagarosa e incipiente as atividades humanas nas diversas esferas, 

adotou sempre a ideia de lançar de imediato qualquer resíduo no meio ambiente, e os 

receptores finais destes dejetos acabavam sendo os rios, os solos e a atmosfera. As 

provas desse comportamento estão sendo estudadas, e apenas como exemplo, pode-se 

citar que teores de chumbo, cobre, zinco, estanho e mercúrio se encontravam acima do 

normal para aquela época conforme se percebeu nas geleiras da Antártida, onde foram 

encontrados nutrientes provindos da atmosfera, como também nos sedimentos 

aquáticos. Estes teores posteriormente datados indicam que tais metais foram gerados e 

lançados na atmosfera (PIRES et al., 2003). 

Todavia, os traços de degradação do meio ambiente tornaram-se preocupantes a 

partir da Revolução Industrial iniciada no século XVIII. A utilização de máquinas a 

vapor, destruição de florestas para a produção de carvão vegetal, o aumento 

populacional nas grandes cidades, falta de saneamento básico, o descarte do sobejo no 

meio, trouxerem irreversíveis transtornos ambientais como resultado de um crescimento 

descontrolado capaz de destruir a biosfera. Este quadro agravou-se ao longo dos anos, 

especialmente a partir da segunda metade do século XX, pois no passado a crise que se 

limitava à Europa, hoje se generalizou por todo o globo.  

Franco & Druck (1998) mencionam que o crescimento de transtornos causados 

pela deterioração do meio aponta para a importância da reflexão a respeito das 

sociedades industriais contemporâneas e seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente 

em diversos círculos sociais.  
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As muitas formas de disseminação de efluentes líquidos, sólidos e gasosos têm 

ampliado a população potencialmente exposta aos riscos que estes efluentes trazem 

além de inéditos problemas para os mecanismos de regulação ambiental. Efeitos 

agressivos, nem sempre são instantâneos, podendo deflagrar processos a médio e longo 

prazo em caráter cumulativo e combinado.  

Vale ressaltar que não apenas o número e o escopo dos problemas ambientais 

ultrapassaram as fronteiras, mas uma nova categoria de questões ambientais globais 

emergiu, ou seja, questões cujas consequências são globais, ou cujos atores envolvidos 

transcendem uma única região. Dentre as principais, destaca-se a poluição dos 

ambientes marítimos, a destruição das florestas e a ameaça à biodiversidade 

(ALBAGLI, 1995). 

A partir da década de 70 as questões ambientais passaram a ser discutidas como 

importantes ao desenvolvimento econômico. A primeira conferência sobre o tema foi a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Humano, (conferência de 

Estocolmo, 1972) que resultou na Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, que 

estabeleceu princípios de comportamento e responsabilidades, levando vários países a 

buscarem tratados e convenções internacionais versando sobre as novas normas 

estabelecidas. Em 1982, o relatório de Brundtland trouxe uma nova abordagem mais 

sistemática com relação ao meio ambiente incluindo discussões sobre perda da 

biodiversidade, valoração econômica dos recursos naturais, índices de poluição e seus 

impactos além das fronteiras nacionais, diminuição da camada de ozônio, e 

contaminação do meio ambiente. 

No Brasil apesar da criação de leis que enfocam o meio ambiente existirem 

mesmo antes a conferência de Estocolmo, somente em 1992 com a Conferência das 

Nações Unidas - Rio, 92- que estas questões passaram a ser discutidas com veemências 

no país. Na ocasião foi criada a “Agenda 21” que consiste em programas voltados para a 

solução dos problemas relativos a mudanças climáticas e biodiversidade em todos os 

países, estabelecendo critérios para o desenvolvimento sustentável dos mesmos.   

O Brasil é marcado nos anos 1990 por uma maior abertura ao comércio 

internacional, pela liberalização do mercado financeiro e pela privatização na provisão 

de serviços públicos e sociais e também pela mudança na gestão das finanças públicas, 

uma maior responsabilidade na gestão do déficit público. Entretanto, no plano social 

persistem graves problemas associados às profundas assimetrias sociais do Brasil. 

Ainda deve se acrescentar a significativa expansão da população urbanizada e o 
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aumento da degradação ambiental do ar, dos solos e das águas, além da qualidade de 

vida em geral (JACOBI 2003). 

Após vinte um anos, mesmo com todas as leis e normas criadas, o Brasil ainda 

amarga situações oriundas da degradação imposta ao ambiente. Enchentes, 

deslizamentos de terra, secas, incêndios de florestas são alguns desastres naturais que 

têm se intensificado nos últimos anos pela ação antrópica, afetando o bem estar da 

população e o equilíbrio da biodiversidade. A fiscalização, ainda deficiente, faz com 

que o descumprimento das leis vigentes seja constante. 

 

2.2 – Leis Ambientais no Brasil 

No Brasil o primeiro dispositivo voltado às questões ambientais, tem seu registro 

ainda no período colonial, o regimento do Pau Brasil em 1605. Passados 192 anos a 

carta régia dispunha sobre a necessidade com a proteção de rios, nascentes e encostas, 

que se tornavam propriedades da coroa. Mais tarde em 1799 e 1850 surgem leis com 

regras para derrubada das árvores e ocupação do solo, respectivamente. Porém essas leis 

visavam apenas coibir a utilização de recursos importantes para a Coroa. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=9754

7 acesso em 01 de agosto de 2013. 

Medeiros (2006) cita que apesar de todos os instrumentos adotados tanto pela 

metrópole portuguesa quanto, mais tarde, pelo Império, tinham seu foco de proteção 

essencialmente centrado em determinados recursos naturais sem necessariamente haver 

a demarcação de áreas ou territórios específicos – característica essa que confere sentido 

e significado ao termo “área protegida”. Essa noção só começou a ser modificada e 

praticada, não apenas no Brasil, à medida que os efeitos oriundos dos impactos 

decorrentes da devastação de extensas áreas, seja pela exploração e corte da madeira, 

seja pelo empobrecimento dos solos, fizeram-se mais evidentes. 

No ano de 1911 foi criada a primeira reserva florestal do Brasil no antigo 

território do Acre. Mais seis leis foram criadas antes da Conferência de Estocolmo em 

1972, porém só após a conferência que o desenvolvimento econômico foi atrelado às 

condições ambientais correntes, trazendo à tona a necessidade de modificações na forma 

de tratar o meio. 

As legislações vigorantes em datas anteriores à segunda metade do século XX 

são, por assim dizer, a negação do que atualmente pode se reconhecer como direito 

http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=97547
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=97547
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ambiental. Apesar disso, esse conjunto de normas de alguma forma regulava a atividade 

predadora do homem sobre o meio ambiente (BAPTISTA & OLIVEIRA, 2002). 

Anteriormente à segunda metade do século XX não houve muitos 

acontecimentos cujos efeitos pudessem despertar no homem a necessidade de preservar 

o meio natural a fim de garantir sua própria existência. Nos anos que seguiram a 

Revolução Industrial, apesar da atividade antrópica já ter provocado uma acentuada 

degradação do meio e uma exploração desordenada dos recursos naturais, tinha-se uma 

ideia de infinita capacidade renovadora da natureza e a sensação de imensidão da Terra 

ante a limitação espacial dos danos causados, o que tornava a necessidade de 

preservação do meio ambiente visto como dispensável quando chegava a ser cogitado 

(BAPTISTA & OLIVEIRA, 2002). 

No Brasil não foi diferente. Com um dos maiores territórios do mundo e 14% do 

total de água doce do planeta, a preocupação com a degradação ambiental ocorreu 

tardiamente. Neste contexto, só em 1998 foi aprovada no Congresso Nacional a lei de 

Crimes Ambientais (Lei 9.605 de 13 de fevereiro de 1998) que dispõe de sansões penais 

e administrativas derivadas de condutas e atividades que lesem o meio ambiente. Vale 

ressaltar que apesar do retardado posicionamento do país, a legislação vigente no 

mesmo é uma das mais completas do mundo, porém os avanços na legislação brasileira 

carecem de fiscalização e apuração dos crimes.  

A regulamentação da qualidade do meio ambiente relacionada à poluição do ar, 

água e solo iniciou com o decreto-lei nº 1413 de agosto de 1975 e foi complementado 

pelo decreto lei nº 6.803/80, concebida em decorrência dos graves problemas de 

poluição em regiões densamente industrializadas. Foram estabelecidas regras para a 

localização de áreas industriais e as limitações de uso em seus entornos, mas não tratam 

especificamente de limites de emissão (PEREIRA-JR, 2007). 

A Política Nacional do Meio Ambiente foi criada em 31 de agosto de 1981 e 

veio como resposta às pressões sofridas pelo país após a Conferência de Estocolmo. 

Objetiva a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental no país. Esta lei 

também delibera acerca da criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

CONAMA, a partir do qual regras, normas e padrões foram estabelecidos para a 

regulamentação de níveis de poluição.   

O CONAMA, por meio da resolução nº 005/1989, e posteriormente as 

resoluções nº 003/1990 e nº 008/1990 fixou limites para emissão de poluentes gasosos e 

materiais particulados, estabelecendo gradientes máximos para a concentração de 
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determinados poluentes no ar. E, em 2006, com a resolução nº 382 fixou limites 

específicos para cada tipo de fonte ou combustível utilizado. 

Mais recente, em 2010 a lei 12.305 institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, alterando 9.605/98. E em 2012 o novo código florestal que dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa; altera Leis entre elas a 6.938/81, revoga as Leis nos 

4.771/65, e 7.754/89; e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 01 de agosto de 2013. 

Tendo os Estados e Municípios poder e dever de legislar sobre a questão 

ambiental em seus territórios, cada estado possui leis próprias. Quanto aos municípios, 

segundo o IBGE (2002), no Nordeste cerca de 60% não possuem leis próprias, 32% 

nem se quer possuem órgão para isso e boa parte dos que possuem são anexos às 

prefeituras ou a outros órgãos municipais. 

 

2.3- Poluição Atmosférica 

Entende-se por poluição atmosférica a presença de substâncias sólidas, liquidas 

ou gasosas em suspensão, acima dos níveis considerados aceitáveis, causando 

interferência na composição normal do ar. Afeta a saúde e o bem-estar de seres 

humanos e animais, podendo trazer danos ao ambiente levando a efeitos sobre a 

sociedade que por vezes são expressos financeiramente.  

Além disso, Lisboa & Kawano (2007) fazem menção ao importante fato que 

mesmo mantidas quantidades constantes de emissões de contaminantes, as condições 

meteorológicas podem mudar a qualidade do ar determinando uma maior ou menor 

diluição dos poluentes, motivo este da condição do ar piorar nos meses de inverno. A 

interação entre as fontes de poluição e a atmosfera define a qualidade do ar e define por 

sua vez o surgimento de efeitos adversos sobre os receptores. 

 Os mesmos autores ressalvam que quando ocorre a degradação do ar 

comprometem-se os processos fotossintéticos e prejudica-se a vegetação terrestre e 

aquática interferindo negativamente nos ciclos de Nitrogênio, Carbono e Oxigênio, 

trazendo como consequência mudanças climáticas e diminuição da intensidade da luz.  

Em geral, os poluentes gasosos são absorvidos pela planta através do estômato 

em contato com o ar no curso da sua respiração normal, atacando a clorofila e 

interrompendo a fotossíntese, acarretando assim desde a redução da taxa de crescimento 

até a morte do vegetal (FUGA, 2006). 

http://www.planalto.gov.br/
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Nos últimos anos, estudos sobre os efeitos da contaminação atmosférica têm se 

intensificado devido às evidências encontradas de que este tipo de poluição afeta a 

saúde das populações e as condições climáticas (MONTEZANI, 2010). 

O rápido avanço tecnológico do mundo moderno trouxe consigo um aumento na 

quantidade e na variedade de poluentes eliminados na atmosfera, prejudicando de 

maneira significativa a qualidade de vida do planeta (CASTRO et al., 2003). 

 Efeitos nocivos da degradação atmosférica são evidenciados desde a primeira 

metade do século XX. A alta concentração de poluentes foi responsável por episódios 

catastróficos em várias partes do mundo, vitimando muitos humanos, como foi o caso 

do Vale Meuse, na Bélgica, em 1930, Donara, Pennsylvania, 1948 e o mais famoso 

evento, Londres, Inglaterra, em 1952 (GOUVEIA et al., 2003). 

Em Londres, dezembro de 1952, o episódio de poluição do ar trouxe 

consequências drásticas para a saúde de população, causando a morte de 4000 pessoas 

em cinco dias e estima-se que até março seguinte mais de 13.500 pessoas tornaram-se 

vitimas fatais dos efeitos da nuvem de fumaça, instalada na cidade, derivada da queima 

de carvão mineral de baixa qualidade. 

Esses e outros episódios menos famosos foram cruciais para a conscientização 

da necessidade de medidas que visassem controlar os níveis de poluição ambiental do ar 

em diversos centros urbanos da América do Norte e Europa, contribuindo para um 

longo período sem desastres deste tipo (GOUVEIA et al., 2003). 

Apesar disso Castro et al. (2003) observaram que em 1990, foram lançados na 

atmosfera terrestre, cerca de 100 milhões de toneladas de óxidos de enxofre (SO), 68 

milhões de toneladas de óxidos de nitrogênio (NO), 57 milhões de toneladas de Material 

Particulado (MP) e 177 milhões de monóxido de carbono (CO). 

Contudo, o impacto da degradação ambiental sobre a saúde e o bem-estar 

humano consiste na principal motivação para o estudo e controle de poluente. Mesmo 

sendo o sistema respiratório a principal via de entrada dos poluentes, os sistemas 

circulatórios e oftalmológicos também são seriamente afetados (PIRES, 2005).  

Nos grandes centros urbanos percebem-se condições desfavoráveis à qualidade 

de vida da população com o predomínio de rios e ar poluídos, solos degradados, trânsito 

intenso, sendo impossível não estar suscetível à poluição. Por esta razão vários estudos 

multidisciplinares vêm sendo realizados com o intuito de determinar, entender, 

quantificar e traçar alternativas para o problema que afeta a população de uma maneira 

geral.  
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Como comentam Castro et al. (2003) estudos epidemiológicos mais abrangentes 

estão se desenvolvendo em diferentes capitais e cidades do mundo, no sentido de se 

estabelecer padrões de qualidade do ar. Muito desses estudos mostram aumento de 

morbidade em ambientes com concentrações mínimas de poluentes, causando 

principalmente agravos em idosos e crianças.   

Estudos realizados no Brasil encontram associações de mortalidade de crianças e 

idosos com as grandes concentrações de poluentes no ar. Na grande São Paulo 

pesquisas indicam que o nível de poluição do ar apresenta níveis suficientes para causar 

efeitos adversos à saúde (GOUVEIA, 2003). 

Vale salientar que a poluição atmosférica, mesmo com valores abaixo do nível 

permitido pelos órgãos responsáveis, tem afetado de forma significativa a vida dos seres 

vivos (MARTINS, 2002). 

Junger (2005), partindo do pressuposto de que diversos estudos têm mostrado 

associações estatísticas entre níveis de poluição atmosférica e morbidade e/ou 

mortalidade nas populações, investigou a ligação entre a poluição do ar e a morte de 

idosos por câncer de pulmão no município do Rio de Janeiro. Como resultado, 

encontrou efeitos estatísticos significativos para o Monóxido de Carbono.  

Diante deste quadro faz-se necessária a fixação de padrões rígidos de qualidade 

do ar, bem como a devida fiscalização. Algumas vezes necessária, a adição tecnológica 

para o controle desses padrões reflete em considerações econômicas, sociais e políticas, 

por esta razão não sendo efetuada. Por outro lado, para a regulamentação eficiente de 

várias emissões é necessária a tecnologia adequada (PIRES, 2005).   

 O problema agrava-se pela falta de condições de salubridade nos ambientes 

fechados, já que a poluição externa influencia os ambientes internos que somados à 

quantidade de poluentes intrínseca em seu interior muitas vezes tornam-se risco maior 

ainda a saúde humana.   

 Desta forma foi instituído no Brasil, em 1989, o Programa de Controle de 

Qualidade do ar -PRONAR- com a finalidade de permitir o desenvolvimento econômico 

e social do país de uma forma ambientalmente segura pela limitação dos níveis de 

emissões de poluentes visando uma melhoria na qualidade do ar, o atendimento aos 

padrões estabelecidos pela OMS e o não comprometimento de áreas consideradas não 

degradadas. A criação de leis é de suma importância para a sociedade. Porém leis e 

programas como o PRONAR carecem de fiscalização para o devido cumprimento. 
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2.4- Poluição Indoor 

 Com a crise do petróleo na década de 70 iniciou-se em todo o mundo a tendência 

a minimizar o consumo de energia. Para obter melhor eficiência nos aparelhos de 

refrigeração e aquecimento foram construídos edifícios selados, sobretudo nos países 

desenvolvidos onde o clima é frio e necessita-se constantemente desse tipo de recurso. 

Estas mudanças no estilo de vida atreladas à evolução da sociedade moderna têm 

influenciado de forma negativa a qualidade do ar em interiores (QAI). 

A QAI em edifícios tem sido considerada questão ambiental com graves 

consequências, pois afetam todos aqueles que passam a maior parte do tempo em 

ambientes confinados, seja em residências, no trabalho ou em centros de ensino. Poucos 

notam que o problema incide na má qualidade do ar que respiram. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde a falta de qualidade de ar nos interiores, onde as pessoas 

passam a maior quantidade de horas diárias, é responsável por 2,7% de doenças ao nível 

mundial, razão que torna sua gestão de extrema importância (GUIMARÃES, 2008). 

 Como ressalva Sodré (2006) a poluição indoor agrava-se pela falta de 

mecanismos de circulação do ar, ficando o indivíduo exposto ao poluente por longos 

períodos a uma concentração quase constante, diferente dos poluentes externos que 

variam de acordo com as instabilidades meteorológicas e tipos de fontes poluidoras. Por 

estas razões, espaços podem acumular microrganismos, como fungos e bactérias, 

substâncias químicas liberadas de materiais de uso, como móveis de escritórios, 

produtos de combustão de fogões e aquecedores e materiais de limpeza, cujas partículas 

contribuem para a degradação do ar.  

Ainda no que cerne a esta temática, Boechat & Rios (2011) citam que entre 20 e 

30% dos trabalhadores em prédios de escritórios apresentam sintomas atribuíveis à 

poluição interna, impactando a economia com 22 bilhões de dólares anuais. Crianças, 

idosos e pessoas com doenças crônicas, por sua relativa fragilidade física, formam o 

grupo que intensamente é impactado pela redução da QAI. Porém como a maior parte 

dos indivíduos passa aproximadamente 90% de seu tempo em ambientes confinados 

acabam por se tornarem suscetíveis aos efeitos agressivos deste tipo de poluição. 

 Os sintomas mais comuns causados pela baixa QAI segundo a OMS (1998) são 

irritação e obstrução nasal, desidratação e irritação da pele, irritação e secura na 

garganta e nas membranas dos olhos, dor de cabeça, letargia e cansaço generalizado 

levando à perda de concentração. Esses sintomas podem aparecer em conjunto e 

desaparecem depois de um longo período sem exposição aos contaminantes. O 
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problema é que a poluição indoor está nos lugares dos quais as pessoas normalmente 

não podem afastar-se. 

 Entre os poluentes que contribuem para uma inadequada QAI destacam-se 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, amônia, óxido de enxofre, óxidos de 

nitrogênio, nicotina, compostos orgânicos voláteis (COVs) e material particulado. Alves 

&Aciole (2012) destacam que os COVs são encontrados em maior número e 

concentração nos ambientes internos em relação aos externos. Por este motivo, é a 

classe de compostos mais estudada dentro do contexto de ambientes internos. O 

formaldeído é um dos COV mais encontrados em edifícios selados e isto se deve ao fato 

de que esta substância é encontrada com frequência em materiais de construção e 

produtos de uso diário.  

 Sodré (2006) realizou estudo sobre a qualidade do ar em interiores de oito 

ambientes públicos no Rio de Janeiro, Brasil. Na ocasião foram separadas 50 amostras 

locais de livre circulação, a saber, ônibus, salas de aula, salas de cinema, salas de 

hospital, cozinhas, bibliotecas, terminais rodoviários e salões de belezas. Das 50 

amostras 49 tinham o nível de formaldeído acima dos valores recomendado. Salienta-se 

o fato que o formaldeído tem sido constantemente ligado a uma série de prejuízos à 

saúde, entre os quais se pode citar a pneumonia química e até tumores.  

Gioda e Aquino (2003) ressaltam que no Brasil os registros relacionados à QAI 

são muito incipientes. Atrela-se isso ao fato do Brasil ter um clima tropical não 

tornando necessário o uso constante de sistemas de refrigeração e, menos ainda, de 

calefação. Como consequência, apresenta assim uma quantidade bem menor de casos 

relacionados à poluição indoor se comparado a países mais frios. Contudo há uma 

tendência em construir prédios selados devido a vários fatores como estética, 

climatização e menor ruído, fazendo-se necessário um sistema de ar condicionado 

central. É possível que essa nova tendência acarrete em um aumento do número de 

casos. 

 

2.5- Formaldeído (HCOH) 

O Formaldeído é um gás produzido a partir do metanol, por isso conhecido 

também como metanal. É inflamável, incolor e solúvel água, etanol e éter dietílico. 

Possui cheiro forte e bastante característico, podendo ser usado em solução ou em sua 

forma polimerizada.  No ar pode formar misturas explosivas.  Ao lado do acetaldeído é 
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o composto carbonílico mais abundante na atmosfera. No grupo dos compostos 

orgânicos é um dos que se destaca por sua notável importância.  

Encontra-se o metanal no ar do ambiente originado de fenômenos naturais 

devido à fotoxidação de metano e de outros compostos orgânicos, como produtos do 

metabolismo de plantas, que ocorrem naturalmente e, em maior parte, como resultados 

de atividades antropogênicas (SODRÉ, 2006). A principal fonte antrópica de dispersão 

deste produto é a combustão de veículos não equipados com conversores catalíticos. 

Porém, merece destaque outras fontes como centrais elétricas que empregam 

combustíveis fósseis, incineradoras de resíduos urbanos e a combustão de biomassa 

(ALVES, 2012). 

No ar em interiores o HCOH é encontrado principalmente nos derivados da 

indústria de materiais de construção e produtos de mobiliário para as habitações, o fumo 

do tabaco e a queima de combustíveis utilizados para aquecimento e para cozinhar em 

atmosferas confinadas não ventiladas. 

Vale mencionar que também as resinas usadas em materiais aglomerados e os 

produtos da reação de outros compostos orgânicos voláteis (COVs), devido à atividade 

microbiológica, são exemplos importantes de fontes deste poluente (GUIMARÃES et  

al., 2008), além de cosméticos, conservantes, fertilizantes e desinfetantes.  

Por tanta variedade e processo a baixo custo o formaldeído encaixa-se em umas 

das 25 substâncias químicas mais abundantemente produzidas no mundo e potencializa 

a exposição de uma ampla e diversificada população. 

Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer) cerca de 21 milhões de 

toneladas da substancia são produzidos anualmente, sendo o Brasil considerado como 

um produtor médio se comparado a outros países, mas a produção vem crescendo a 

partir da década de 90.  

Carmo e Prado (1999) destacam que o composto orgânico é volátil à temperatura 

ambiente e é influenciada quimicamente pela temperatura e umidade, sendo sua 

concentração diretamente proporcional à umidade e, inversamente proporcional à troca 

de ar. Devido a ser muito solúvel em água, ele pode irritar qualquer parte do corpo 

humano que contenha umidade, tais como os olhos e o trato respiratório superior. 

A preocupação com a contaminação por formaldeído em sistemas indoor tem 

aumentado significativamente nos últimos anos. Isto se deve ao fato da substância ser 

toxica a animais e seres humanos.  E, com a crescente fabricação e utilização em 
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ambientes fechados, as concentrações do produto têm aumentado em locais residenciais 

e públicos.   

Com isso, várias doenças relacionadas a alguma forma de exposição ao 

formaldeído têm sido atribuídas à inalação, ingestão ou contato com a pele.  Como 

consequência tem-se observado que seus efeitos são evidenciados a partir de uma 

concentração de 0,01ppm. Pode causar lacrimejamento nos olhos e sensação de queima 

também na garganta e nariz. Além disso, causa destruição do revestimento do nariz, o 

que leva a uma diminuição da habilidade do sistema respiratório em reter partículas do 

ar e micróbios, contribuindo para o surgimento de doenças respiratórias. Náuseas, tosse, 

problemas de pele, como dermatite de contato e chiados durante a respiração também 

foram efeitos relacionados à suas concentrações (CARMO & PRADO, 1999).  

O formaldeído é considerado cancerígeno pelo IARC (International Agency for 

Research on Cancer) e pela OMS desde 2006. Além de, por si só, a substancia já trazer 

riscos ao desenvolvimento do câncer em humanos, o formaldeído, segundo o IARC 

(2006), pode reagir com o ácido clorídrico ou outros cloretos inorgânicos para formar 

éter bis (clorometílico), substância que apresenta propriedades cancerígenas para 

humanos.  

Coggon et al. (2003) analisaram a relação de 14.014 empregados a partir de 

1937 em fábricas britânicas onde o formaldeído foi produzido ou usado. Até 31 de 

dezembro de 2000, 5.185 mortes foram registradas, incluindo dois de cancro na 

cavidade nasal e um de cancro da nasofaringe. A morte por câncer de pulmão aumentou 

entre aqueles trabalhadores que trabalhavam com formaldeído em relação às mortes 

esperadas da população nacional. Com isso, os autores chegaram à conclusão que a 

evidência que o composto químico pode causar câncer em humanos permanecem 

convenientes. 

Um estudo realizado em Portugal, que incidiu sobre indivíduos diagnosticados 

com cancro nasofaríngeo tratados no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, 

constatou haver uma admissível relação entre a exposição ao formol e a doença, 

considerando o grau de exposição profissional dos casos à substância (VIEGAS, 2009). 

O problema incide no fato que, em maior ou menor proporção, a maior parte da 

população mundial está de alguma forma exposta ao formaldeído, principalmente nos 

ambientes fechados e, mesmo apresentando níveis em acordo com as leis vigentes, 

existe a questão da exposição constante.  
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Sodré et al. (2008) investigaram 50 locais, entre ônibus climatizados, cinemas, 

hospitais, bibliotecas, salões de beleza, terminais rodoviários e cozinhas domiciliares, 

observando que em todos os lugares estudados o nível de formaldeído estava acima dos 

limites recomendados pela NIOSH (National Institute of Occupational Safety and 

Health). 

Os mesmos autores ressaltam que o monitoramento contínuo de poluentes do ar 

em ambientes públicos interiores deve ser incorporado à cultura da sociedade moderna. 

A exposição da população a poluentes perigosos refletem nos custos com a saúde e na 

qualidade de vida.  

No Brasil são notáveis os esforços para melhorar a qualidade do ar, através da 

criação de portarias e normas no intuito de melhorar a emissão de poluentes em 

ambientes externos e internos. Contudo, em relação ao formaldeído essas normas ainda 

não estão adequadas, pois contrasta absurdamente com normas internacionais, que 

possuem limites muito mais rígidos do que no país. Neste mesmo contexto, é importante 

mencionar que ainda soma-se a esta realidade, o problema da falta de monitoramento e 

fiscalização. 

Alves (2012) cita que em vários países a concentração deste poluente é medida 

através de monitores portáteis de leitura direta, que podem detectar o formaldeído em 

fases liquidas, gasosas e sólidas.  No que se refere ao controle de quantidades de 

poluentes, o biomonitoramento também se mostra bastante eficaz, dado a tantos 

experimentos bem sucedidos. Neste sentido Cruz (2009), como exemplo do que foi 

anteriormente exposto, analisou os efeitos de metanal sobre o líquen Cladia aggregata 

numa simulação de poluição indoor e obteve dados satisfatórios. O estudo comprovou 

que o composto foi agressivo as células do líquen, causando queda de produtividade do 

ácido barbático, composto principal de C. agregatta em apenas 15 dias.  

Outros estudos foram realizados com estes seres em sistemas abertos com 

respostas igualmente precisas, o que prova que estes organismos são capazes de 

mensurar as quantidades de qualquer poluente.      

Assim, observa-se que pesquisas desta natureza envolvendo líquen e 

formaldeído apresentam resultados significativos, e devem ser explorados, visto a 

necessidade de efetivo controle desta substância e do fato do líquen se mostrar eficiente 

para o tal. 
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2.6- Resíduos Sólidos 

A urbanização acelerada e o rápido incremento da população nas cidades, bem 

como a produção de bens de consumo não duráveis para satisfazer as necessidades de 

conforto e bem estar da sociedade moderna, têm como consequência a produção de 

resíduos sem soluções adequadas para destinação final. Rego et al. (2002) citam que o 

crescimento populacional está intimamente ligado à  produção desses resíduos que 

suscita uma maior demanda por serviços de coleta pública pois, se não coletados e 

tratados adequadamente, provocam efeitos diretos e indiretos na saúde, além da 

degradação ambiental.  

Observando a história da humanidade percebe-se que os dejetos formados do 

processo de produção e transformação de bens sempre foram lançados no meio sem 

nenhum tratamento. Considerava-se a gestão desses resíduos antieconômica, pois havia 

espaço suficiente para o descarte. Do aumento absurdo do volume desses dejetos e a 

percepção de que a natureza não conseguiria absorvê-los surgiu a preocupação em 

relação à geração de tais excedentes. Como consequência foi trazida à tona a 

consciência de diversos setores da sociedade acerca dos problemas que o acúmulo 

desses materiais pode causar ao meio ambiente, assim como, à saúde humana. 

No Brasil, como em tantos outros países ditos em desenvolvimento, a 

globalização tem induzido, mesmo nos pequenos aglomerados do interior, a um sem-

número de resíduos sintéticos (LANGE et al., 2002). Essa questão atinge contornos 

gravíssimos, pela ínfima presença de soluções adequadas (PINTO, 1999).  

O relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE) para o ano de 2011 apresenta dados que apontam que a 

quantidade de resíduos sólidos urbanos cresceu em todas as regiões do país se 

comparada ao ano anterior, com destaque para a região Sudeste na qual a porcentagem 

foi acrescida em 50% de um ano para outro. Outro dado contido no relatório é a relação 

entre o acréscimo no total de resíduo produzido e a população urbana brasileira; 

enquanto o primeiro teve o percentual de 1,8% maior que 2010, o segundo quantificou 

apenas 0,9%. Destaca-se também a coleta e destinação do lixo, onde 58,1% do total 

coletado seguem para aterros sanitários, porém cerca de 75 mil toneladas diárias ainda 

têm destinação inadequada. 

Para melhor gerir esta questão a ABNT revisou a NBR de 1987 com o intuito de 

corrigir, complementar e atualizar a norma publicando em 2004 a nova NBR 10004 que 

define resíduos sólidos como: 
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Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 

de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em 

face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004, p.1). 

 

2.6.1- Resíduos Sólidos provenientes do processo de tratamento de água 

Decorrentes da ocupação desordenadas das áreas de proteção e das crescentes 

taxas da densidade demográfica nos centros urbanos e aumento contínuo de atividades 

antrópicas no meio ambiente, despejos diversos lançados nos mananciais superficiais 

trouxeram necessidade de remoção da poluição dos cursos d’água existentes para torna-

los potável para o consumo humano. Tais condições resultaram no uso de concentrações 

maiores de produtos químicos no tratamento. 

Bongiovane et al.(2010) destacam que os principais recursos hídricos utilizados 

para abastecimento público são mananciais superficiais cuja qualidade da água, em sua 

grande maioria, encontra-se degradada. Desta forma, torna-se indispensável o 

tratamento da água para o consumo humano.   

O processo de tratamento convencional consiste em quatro etapas: coagulação e 

floculação, decantação, filtragem e cloração ou desinfecção. Nestas etapas, além dos 

processos mecânicos, são adicionados na água produtos bactericidas e coagulantes. 

Estes coagulantes em geral são sais de alumínio ou de ferro, ou polímeros sintéticos que 

alteram as cargas das partículas permitindo a agregação das mesmas para que possam 

ser removidas nos floculadores e decantadores. Este processo resulta na alta produção 

de resíduos sólidos que são comumente chamados de lodos e, normalmente têm seus 

descartes feitos nos cursos d’águas próximos às estações. Estes lodos podem ser tóxicos 

para o homem e ao meio ambiente (FONTANA, 2004). 

Na composição de resíduos gerados em estações de tratamento de água (ETAs) 

encontram-se metais, sais, plânctons e outros microrganismos entre outras substâncias 

orgânicas e inorgânicas. As partículas na água a ser tratada são basicamente coloides 

que conferem a mesma cor e turbidez. Essa característica faz com que os lodos tenham 

dificuldade de remoção da água livre, mediante espaçamento e desaguamento 

(CORDEIRO 2003). Fontana (2004), também observa que os resíduos de ETAs 
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possuem características próprias e apresentam grande umidade, geralmente maior que 

95% estando de maneira geral na forma fluida. Trabalhar esses resíduos tem como 

objetivo a redução de seu volume para adequação do seu transporte e destinação final 

sem provocar danos ao meio ambiente. 

Vale ressaltar que os metais, especialmente o alumínio, exercem papel de 

destaque face as suas potenciais ações tóxicas, além de possíveis efeitos positivos e 

negativos nas técnicas de tratamento, disposição e reatualização desses resíduos 

(BARROSO, 2007). 

Achon et al. (2005) estudando os impactos ambientais oriundos do lançamento 

in natura de resíduos sólidos provenientes de ETAs da cidade de São Carlos, São Paulo, 

verificaram que estes resíduos devido à presença de sais de ferro ou alumínio afetam a 

qualidade ambiental aumentando a toxidade na água. Com isso, observa-se a morte de 

comunidade bentônica de invertebrados e de peixes, reduzindo o volume útil do rio e 

alterando a biota aquática, podendo causar ainda deficiências renais e problemas 

cardiovasculares no ser humano. Além disso, interfere socioeconomicamente na vida 

das populações que se beneficiam dos recursos hídricos.   

A atualização da legislação ambiental e de recursos hídricos no país tem 

favorecido à intensificação reguladora dos órgãos ambientais fazendo com que algumas 

ETAs passem a tratar os resíduos que produzem, mas ainda de forma incipiente. 

BARROSO (2007) afirma que no Brasil menos de 0,5 das ETAs possuem sistemas de 

remoção da água do lodo e/ou recuperação da água de lavagem de filtros e na maioria 

desses, os operadores citam que existem problemas operacionais. 

Em Pernambuco a recuperação da água já é realizada tanto na ETA Botafogo, 

quanto na ETA Pirapama, porém a maior parte da água reaproveitada é a proveniente da 

lavagem dos decantadores e não da lavagem dos filtros que ainda em grande parte é 

lançada em cursos d’água.  

Com relação a isto Fontana et al. (2004) implantaram na ETA Cardoso em São 

Paulo um sistema constituído de Leito de Drenagem para os lodos de decantadores e um 

sedimentador para as águas de lavagem dos filtros. O sistema construído na própria área 

da ETA apresentou ótimos resultados. A massa final de sólidos do lodo desaguado 

apresentou condições suficientes para seu manejo e retirada transporte e disposição e o 

drenado foi encaminhado ao sedimentador para o reuso, apresentando grande 

diminuição de turbidez e sólidos.  
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A busca de conceitos modernos de gestão de resíduos sólidos intensificou-se por 

constatar-se que tais dejetos além de lesivos ao meio ambiente são danosos à saúde 

humana, fazendo válida toda pesquisa no intuito de prevenir, minimizar ou remediar 

seus efeitos. 

Outros estudos apontam para a utilização desses lodos em outras atividades, 

como o realizado por Tsutiya et al. (2001), os quais ressaltam que no estado de São 

Paulo foram encontrados meios de usos desses resíduos, que mostraram-se úteis na 

fabricação de cimento e tijolos, cultivo de grama comercial e plantações de cítricos. 

Também foram observadas vantagens como a melhoria da sedimentação em águas de 

baixa turbidez e vantagens quando são lançados em redes coletoras de esgotos ou 

diretamente nas estações de tratamento de esgotos.  

Várias pesquisas sobre a viabilidade técnica e econômica da regeneração de 

coagulantes pela acidificação de lodos de ETAs vêm sendo realizadas. Freitas et al. 

(2005) analisando o lodo de ETAs consideraram que a regeneração de coagulantes é 

uma alternativa tecnicamente viável, produzindo um coagulante que pode ter aplicação 

em sistemas como tratamento de esgotos sanitários, podendo ser economicamente 

atraente dependendo das características de cada caso.  

Oliveira et al. (2008)  introduziram 15% de lodo no fabrico da cerâmica 

vermelha e constataram que a adição não causa variações significativas na generalidade 

das propriedades tecnológicas da massa cerâmica padrão. A microestrutura das peças de 

cerâmica também não foi influenciada com a incorporação do resíduo estudado.   

Com base em tais considerações, observa-se que pesquisas desta natureza são 

importantes na busca de soluções que proporcionem a minimização da quantidade de 

resíduos sólidos lançados na natureza, empregando-os em outras utilidades e buscando 

conceitos modernos de gestão desses resíduos lesivos ao meio ambiente e danosos à 

saúde humana. 

 

2.7- Coagulantes usados em Estações de Tratamento 

 O tratamento de água é essencial para a sociedade atual, visto que os mananciais 

superficiais encontram-se contaminados como consequência do lançamento de resíduos 

nos rios o que os torna insalubres para o consumo humano. Tal ação é imprescindível 

para reduzir a exposição da população afetada a riscos à saúde e evitar propagação de 

doenças transmitidas pela água. 
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Deste modo se faz necessário a utilização de coagulantes para alterar o volume 

de impurezas, que em geral têm sua carga superficial negativa, e com isso estas 

partículas agreguem-se entre si para facilitar a posterior remoção nos decantadores. 

Caso esta etapa do processo de tratamento não tenha êxito, todas as demais etapas serão 

prejudicadas, podendo o produto final, a água, precisar ser descartada. Percebe-se com 

isto a importância da coagulação.  

No entanto, comumente são usados coagulantes químicos que são danosos ao 

meio ambiente, sendo descartados em lodos do processo final de tratamento da água, 

além de prejudiciais à saúde humana. Soares et al. (2002) enfatizam que o uso desses 

produtos podem causar danos em pessoas que fazem uso da água tratada com os 

mesmos.  

A utilização de sais de alumínio como coagulantes, em geral são eficientes para 

a floculação, porém requerem rígido controle sobre o resíduo na água tratada para 

consumo humano (BONGIOVANE, 2010), e de seus efeitos no lançamento do lodo no 

meio.  

 Trabalhadores empregados em Estações de Tratamento trabalham com adicional 

de insalubridade, devido aos aspectos nocivos dos coagulantes usados. A questão é se 

todo produto é removido nos decantadores ou junto com o lodo, ou se uma parte, 

mesmo que pequena, desses produtos não acabam sendo consumidas pela população 

que recebe a água tratada. 

 

2.7.1-Sulfato de alumínio e policloreto de alumínio   

Sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) pode ser encontrado na forma sólida, líquida e 

gasosa. Não é inflamável nem explosivo, porém é corrosivo. Possui baixa toxidade e é 

muito solúvel em água. É obtido pela reação entre ácido sulfúrico [H2SO4] e hidróxido 

de alumínio [Al(OH) 3] ou por ácido sulfúrico [H2SO4] e alumínio metálico. O produto 

pode ser absorvido pela via dermal, ocular e inalatória (Site: 

<http://www.sulfatodealuminio.net/>. Acesso em: 16/08/2013.)  

O composto químico é extremamente usado por todo o mundo para remover 

substâncias orgânicas no processo de floculação no tratamento de água para o consumo 

humano. Com isso, teores de alumínio são consumidos juntos com a água potável. O 

elemento não é essencial ao corpo humano e se constitui tóxico e com efeitos 

cumulativos (GARCIA, 1997). 

http://www.sulfatodealuminio.net/
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Neste contexto, o mesmo autor cita os pacientes de hemodiálise, que necessitam 

de aproximadamente 120 l de água para purificação do sangue em cada sessão. Quando 

a água está contaminada por alumínio, este acumula-se no organismo por deposição nos 

ossos e no cérebro, podendo provocar distrofia óssea e distúrbios neurológicos.   

Um acidente ocorrido em Cornwall, Reino Unido em julho de 1988), onde 20 

toneladas de sulfato de alumínio foram derramadas na água tratada, destinada a 20.000 

pessoas, causou diversos efeitos colaterais aos consumidores desta água. Altmann et al. 

(1999) explicam que o público foi informado tardiamente, porém antes mesmo de tomar 

conhecimento do fato surgiram relatos de erupções  cutâneas, distúrbios 

gastrointestinais e dores músculo- esquelética nos primeiros dias e, mais tarde, mal estar 

e comprometimento da concentração e memória.  

Altimann et al. (1999) investigaram 55 adultos que três anos mais tarde ainda 

amargavam os efeitos do acidente. Examinando-os observou que 42 desses pacientes 

tiveram um fraco desempenho psicomotor e, por consequência, tiveram dificuldade em 

testes visuais. Esses sintomas são compatíveis com a doença orgânica do cérebro em 

semelhança à desenvolvida entre pacientes de diálise submetidos à água contaminada 

por alumínio.  

  Bharathi et al. (2008) enfatizam esta questão afirmando que a exposição a 

níveis elevados de alumínio leva à degeneração em neurônios causando a doença de 

Alzheimer (AD). A comprovação veio de estudos realizados em coelhos idosos 

submetidos a concentrações de alumínio. Os coelhos apresentaram várias patologias 

importantes para o desenvolvimento de AD. O alumínio também foi encontrado em 

mitocôndrias, lisossomos e núcleo de várias células além dos neurônios. O autor 

também ressalta que pelo uso de sulfato de alumínio em tratamento de água, estima-se 

que a ingestão diária por pessoa pode chegar a 30mg/dia aquém da tolerância humana.   

 O alumínio tem se mostrado danoso também a populações aquáticas onde águas 

residuais contaminadas pelo metal são lançadas após o tratamento em grande parte do 

Brasil. O sulfato de alumínio assoreia o leito dos rios. Çalta et al. (1998) investigaram o 

declínio das população de trutas, espécie de peixe com grande valor econômico de 

origem norte-americana introduzida em outros países. O estudo mostrou que as altas 
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concentrações de alumínio foram consideradas fator importante no declínio da 

população dos peixes. 

 A toxidade do elemento às plantas foi estudada por Delhaize & Ryan (1995) que 

destacam que apesar de algumas poucas plantas serem tolerantes às altas concentrações 

de alumínio, a maioria dos vegetais é sensível a níveis elevados deste metal. Entre 

outros danos o alumínio é um dos fatores limitantes da produção das plantas que 

crescem em solos ácidos e ainda inibem o crescimento das raízes.     

 Neste contexto outros produtos têm sido utilizados como substituto do sulfato de 

alumínio no tratamento da água. Porém, muitos deles são derivados de sais de alumínio, 

como é o caso do policloreto de alumínio (PAC), introduzido em ETAs como 

coagulantes em diferentes concentrações.  

 A Brasinter Produtos Químicos LTDA (2010), na Ficha de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos (FISPIQ), classifica este produto como irritante 

corrosivo igualmente ao sulfato de alumínio. Alerta ainda para perigos à saúde humana 

se houver inalação do produto, podendo causar irritação em olhos nariz e garganta e 

também à pele, caso haja contato com o mesmo, podendo ainda ser nocivo se ingerido. 

O PAC desequilibra o pH dos solos afetando a biota local e das águas tornando-as 

ácidas uma vez que acrescenta íons de cloreto de alumínio podendo ultrapassar limites 

estabelecidos pelo CONAMA 20. 

 Em contrapartida Silva et al. (2011) analisando o uso da água em diversos 

setores da industria sucroalcooleira e a necessidade da qualidade da mesma para a 

produção, indicam o PAC para a coagulação das ETAs que tratam água para o setor. 

Afirmam que o composto é promissor e capaz de superar a eficiência do sulfato de 

alumínio e trazendo benefícios econômicos, tecnológicos e ambientais.  

 Nesta perspectiva Lima et al. (1997) estudaram o desempenho dos coagulantes 

na remoção de sólidos suspensos presentes no  efluente líquido da São Carlos S/A 

Indústria de Papel e Embalagens. Nos resultados obtidos o PAC forneceu melhores 

resultados em detrimento ao sulfato férrico na remoção de sólidos suspensos por 

flotação. O sulfato férrico exigiu dosagens muito elevadas para atingir os mesmos 

resultados. 
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 Santos (2011) comparou a eficiência do PAC e do sulfato de alumínio com o 

objetivo de aperfeiçoar o processo de tratamento de água. Desse modo o PAC 

demonstrou poder de floculação maior que o sulfato de alumínio, apresentando maior 

praticidade no manuseio, porém ressalta-se o custo da utilização do PAC que é maior 

em relação ao sulfato de alumínio. 

 Com base em tais considerações estudos comparativos mostram que o PAC é 

mais eficiente, porém os efeitos tóxicos deste produto ainda precisam ser melhor 

estudados, pois o alumínio por si só já apresenta riscos à saúde humana, além de danos 

graves ao meio ambiente. 

 

2.8- Biomonitoramento 

 Em linhas gerais, o monitoramento convencional baseia-se em métodos físico-

químicos sofisticados a custos elevados, o que dificulta sua utilização, ao passo que o 

biomonitoramento é considerado como uma ferramenta bastante apropriada quando 

comparada a métodos convencionais de medidas de contaminantes que necessitam 

utilizar equipamentos coletores de materiais particulados do ar para monitorarem grande 

número de amostragem mesmo em áreas urbanas pequenas. 

 Os seres vivos são sensíveis à modificação no meio e capacitados a indicar tais 

alterações, sendo considerados indicadores biológicos, todavia nem sempre são 

eficientes nos ensaios de biomonitoramento por não permitirem quantificação dos 

poluentes (OLIVEIRA, 2011).  

Os biomonitores são organismos que apresentam respostas significativas e 

mensuráveis, com certo nível de confiabilidade das modificações naturais ou antrópicas 

causadas ao ambiente, indicando tais alterações (OLIVEIRA, 2011). 

 Notavelmente o interesse pelo biomonitoramento tem crescido à medida que 

nota-se a mudança das características estruturais desses sistemas a menor exposição, a 

perturbações ou poluentes uma vez que oferecem de forma muito promissora a 

identificação de vários riscos.  Além disso, este tipo de monitoramento usualmente 

apresenta baixo custo, permitindo a sua aplicação em grandes áreas. 

 Sendo assim, ao estudar e avaliar o comportamento destes organismos por um 

período de tempo, comparando-os, é possível obter respostas rápidas sobre a degradação 

do meio. 

Com isso, estudos relacionados ao biomonitoramento de poluição aérea tem sido 

de grande importância para projetos multidisciplinares nas áreas do meio ambiente e 
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saúde. Podem-se citar os biomonitores epifíticos que por não possuírem raízes nem 

estarem em contato com o solo acumulam elementos nutrientes da atmosfera, refletindo 

as concentrações de contaminantes atmosféricos (MONTEZANI, 2010). 

 Nesta perspectiva, Costa (2011) utilizou peixes da espécie  Rhamdia quelen para 

verificar a genotoxicidade do sulfato de cobre e do sulfato de alumínio. Os peixes 

tratados com 500mg/kg de CUSO4 tiveram o índice de mortalidade de 81,25% num 

período de 60 dias e notou-se que os que sobreviveram não ingeriram a ração com o 

composto, mostrando a toxidade do sulfato de cobre para o meio aquático.  

 Estes estudos mostram que vários tipos de biomonitores oferecem respostas à 

situação de estresse ambiental, porém os organismos que possuem seu metabolismo 

associado com a atmosfera que não necessitam de substrato para a nutrição, são mais 

indicados. Neste contexto os liquens têm se mostrado bastante apropriados para a 

avaliação de poluentes, pois são encontrados em todas as regiões do mundo, mesmo em 

áreas caracterizadas por constantes oscilações de fatores climáticos. Contudo, são 

extremamente sensíveis à poluição, já que se nutrem higroscopicamente.   

 

2.8.1 Liquens como Biomonitores 

Liquens são seres vivos resultantes da associação simbiótica entre um fungo e 

uma alga (HONDA & VILEGAS, 1999). No ecossistema participam desde a 

contribuição na pedogênese à ciclagem de nutrientes. Possuem ainda a capacidade de 

bioindicar as características e têm alta afinidade com o ambiente em que vivem, 

indicando desde a umidade do ar, acidez ou alcalinidade do substrato rochoso ou solo, 

além de demonstrarem alta sensibilidade a inúmeros tipos de poluentes. Por isso, são 

bioindicadores de ambientes e da qualidade do ar (MOTA-FILHO et al., 2007). 

Neste contexto a pureza atmosférica é crucial à sobrevivência do líquen visto sua 

enorme capacidade de fixar e acumular elementos nele disperso, sobretudo o nitrogênio. 

São usados como bioindicadores, pois diferente dos vegetais superiores não depende de 

um sistema radicular para a obtenção de nutrientes e por possuírem cutículas reduzidas 

ou ausentes incorporam com facilidade altos níveis de poluentes (SILVA, 2002). 

Estes seres são encontrados em todas as partes do mundo, mesmo nas condições 

mais severas de temperatura, mas desaparecem à medida que a contaminação aérea 

aumenta no ambiente, pois se alimentam de forma higroscópica, sendo afetado 

diretamente pelo aumento de impurezas no ar. Absorvem e retêm elementos metálicos, 

íons radiativos, dentre outros poluentes, e esta capacidade que os tornam indicadores 
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biológicos de poluição (SEAWARD, 1977). Por isso, o uso de liquens como 

bioindicadores permitem ainda uma avaliação da qualidade do ar do ambiente, inclusive 

com diagnósticos precoces, quando efeitos visuais ainda não são evidentes 

(GONÇALVES et al., 2007). 

Oliveira (2011) cita que a relevância do biomonitoramento com liquens se dá 

pelo maior conhecimento da qualidade do ar, pela utilização de recursos naturais sem 

sua depredação e pelos baixos custos dos ensaios técnico-científicos. Este recurso já é 

usado na Europa há mais de cem anos, mostrando grande importância como ferramenta 

para estudos à dispersão de elementos vestigiais e de volta para a superfície da terra.  

Adamo et al. (2003) afirmam que após o acidente de Chenorbyl várias pesquisas 

fazendo uso de liquens foram realizadas para mensuração da radioatividade em vários 

países da Europa.  Neste aspecto os autores avaliaram as concentrações de atividades 

nucleares no talo de Stereocaulon vesuvianum (líquen) que cresce nas encostas do 

Monte Vesúvio, Região Campania (sul da Itália) de outubro de 1986 a maio de 1999. Os 

resultados expressaram a contaminação radioativa na área do Vesúvio a partir do 

acidente de Chenorbyl. Mesmo passados anos e os efeitos já não sendo mais evidentes 

nos vegetais, através do líquen foi possível mensurar os níveis de radiação em pleno 

acordo com os monitoramentos tradicionais realizados na área. Tais dados confirmam 

que liquens são controles úteis, eficazes e baratos na detecção de atividades radioativas.  

No Brasil este recurso é empregado desde a década de 80 e tem sido importante 

na identificação e quantificação de poluição atmosférica nos grandes centros e em áreas 

industriais. Montezani (2010) avaliou os níveis de elementos químicos de poluição 

aérea da cidade de São Paulo por meio de biomonitoramento passivo (utilizando liquens 

da área estudada) por meio da espécie Canoparmelia texana.As emissões veiculares 

foram caracterizadas como a principal fonte de poluição aérea da cidade de São Paulo, 

uma vez que os liquens indicaram acúmulo dos elementos como Br, Co, Sb e Zn cuja 

origem é considerada de fonte veicular. Acredita-se que as emissões industriais e o 

material particulado do solo também sejam responsáveis pelo acúmulo de outros 

elementos encontrados em menor proporção.  

Outro estudo foi realizado por Gonçalves et al. (2007) em dois pontos do Parque 

Municipal do Sabiá em Uberlândia, Minas Gerais, objetivando avaliar a poluição 

atmosférica através do líquen como biomonitor analisando a porcentagem de espécies 

no local tanto na estação seca quanto na chuvosa. Com o estudo observou-se que nas 

duas estações foi encontrada boa quantidade de líquen. No entanto, a maior parte desses 



 

43 

 

liquens estava concentrada nas partes mais altas dos troncos das árvores. A altura de 1,5 

metros essa quantidade de líquen diminui, possivelmente porque estes seres são 

sensíveis a substâncias tóxicas emitidas na atmosfera e que geralmente se concentram 

em locais mais baixos.    

No Nordeste brasileiro, nos últimos anos, várias pesquisas foram realizadas 

fazendo uso desses seres bioindicadores. Cruz et al. (2008) avaliaram os efeitos do 

formaldeído sobre o talo de Cladia aggregata em condições de laboratório, simulando 

poluição indoor. A espécie respondeu fisiologicamente e quimicamente a agressão do 

poluente às suas células, alterando a produção de ácido barbático, seu composto 

principal e das substâncias intermediárias da sua biossíntese.   

Outros estudos foram realizados no Nordeste do Brasil, muitos deles com a 

utilização do líquen Cladonia verticillaris, espécie considerada padrão no 

biomonitoramento da região, merecendo destaque por ser objeto deste estudo. 

 

2.8.1.1 Cladonia verticillaris como biomonitor 

Cladonia verticillaris é uma espécie de líquen amplamente encontrada na costa 

leste do Brasil. Caracterizada por possuir verticilos ao longo do seu talo, tem cor 

branco-acinzentada quando submetida a pouca umidade, e amarronzada quando exposta 

diretamente ao sol; em um período chuvoso seu talo torna-se mesclado de verde e 

branco. Mede normalmente ente 7cm e 12cm de altura (SILVA, 2002). 

 O líquen em questão produz o ácido Fumarprotocetrárico (FUM) produzido a 

partir da síntese da Atranorina (ATR) e do ácido Protocetrárico (PRO), tendo o ácido 

Hipoprotocetrárico (HIPO) e o seu aldeído como produtos intermediários desta rota 

biossintética (PEREIRA et al., 1999). Partindo deste ponto Mota-Filho et al. (2007) 

esclarecem que a detecção mais acentuada da ATR e o acúmulo de metabólitos 

intermediários indicam que os poluentes atmosféricos bloqueiam de alguma forma as 

reações para a produção do FUM, resultando na concentração das outras substâncias 

mencionadas.  

 Por sua eficiência comprovada na quantificação e qualificação de poluentes 

atmosféricos esta espécie liquênica tem sido utilizada em vários ensaios de 

biomonitoramento no Nordeste do Brasil.  

 Silva (2002) fez uso de C. verticillaris para avaliar a qualidade do ar em 

Jaboatão dos Guararapes, correlacionando os resultados com dados de monitoramento 

mecânico instalado pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) no mesmo local. 
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Os resultados demonstraram que todas as amostras sofreram prejuízos na síntese de 

fenóis comum da espécie, além do aparecimento de substâncias distintas das detectadas 

na amostra padrão. Os contaminantes quantificados predominantes nas amostras de 

líquen foram Pb, Fe, Ca, Mn, Zn e Cr, enquanto que no monitoramento mecânico 

detectaram-se maiores concentrações de Fe, Cu, Mn e Zn.   

 Esta espécie de líquen foi aplicada para mensurar materiais particulados 

emitidos por minas e indústrias de beneficiamento do calcário em Vertente do Lério –

PE. No primeiro mês houve uma produção significativa da principal substância da 

espécie, o FUM, porém nos meses subsequentes apresentou diminuição notável do 

mesmo, produzindo substâncias intermediárias do metabolismo deste ácido (CUNHA, 

2005).  

 Pela importância do Complexo de Suape para a economia pernambucana e a 

falta de monitoramento atmosférico na área, estudos com a utilização do líquen em 

questão foram realizados. Com o experimento foi possível identificar os pontos mais 

poluídos pela baixa produção de metabólicos e danos à estrutura externa do líquen 

(FREITAS, 2006).  

A eficácia da espécie no biomonitoramento da qualidade do ar motivou o 

monitoramento de emissões de chumbo e/ou outros elementos-traços no município de 

Belo Jardim – PE. Expostas ao poluente, as amostras de líquen já a partir do segundo 

mês exibiram de forma evidente uma sensível redução do metabolismo liquênico. A 

microscopia eletrônica por varredura permitiu a visualização de agressões de outros 

poluentes além do chumbo, ratificando a eficiência de C. verticillaris como biomonitor 

(MOTA - FILHO et al., 2007).  

 Villarouco et al. (2007) avaliaram o comportamento deste líquen ao ser 

submetido ao ciclohexano e ao estireno sob condições controladas por 15 dias e 

observaram a diminuição dos teores do FUM e ATR, ao passo que outras substâncias 

intermediarias, ou produtos de degradação foram detectadas, sugerindo que a 

assimilação dos contaminantes possa ter prejudicado a fotossíntese e a produção da 

substância principal. 

 Objetivando biomonitorar os riscos de contaminação ocupacional numa indústria 

petroquímica no estado de Pernambuco, Oliveira (2011) fez uso de C. verticillaris e 

evidenciou o ponto mais crítico da contaminação ocupacional devido à pirrolidina, uma 

amina tóxica com desagradável cheiro de amônia. Com esses dados foi possível 
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determinar setores de maior risco à saúde humana e com isso desenvolver formas de 

prevenção.  

 A interação da espécie com o solo e substrato rochoso foi confirmada por Silva 

(2011), num experimento de 150 dias que demonstrou que o FUM foi produzido 

durante todo o período. A adição de fonte exógena de nitrogênio aumentou a síntese do 

FUM e de substâncias intermediarias da biossíntese do líquen. Estas substâncias foram 

encontradas nas amostras de solo, tanto na forma natural como oxidadas ou reduzidas, 

indicando interação de C. verticillaris com o substrato, que teve seu pH diminuído e 

modificação nos teores de Al e H. 

Pereira (1998) estudou a produção de metabólitos por C. verticillaris por sistema 

de imobilização celular fazendo uso de um precursor biossintético, comparando com 

amostras de áreas diferentes dos municípios de Alhandra e Mamanguape, PB. Em 

conformidade, Buril (2011) comparou a produção de fenóis de C. verticillaris coletados 

em áreas geográficas distintas, sob condições laboratoriais a partir da imobilização do 

talo de caulinita, usando diferentes biorreatores e variadas concentrações de seus 

precursores biossintético, o acetato de sódio.   

C.verticillaris mostra-se apropriado também para estudos de ciclagem de 

nutrientes devido a sua participação na rota de elementos no ecossistema sendo a síntese 

de fenóis afetada pelo desequilíbrio desses nutrientes tanto na atmosfera quanto no solo 

(VASCONCELOS, 2009), ou por influência de fertilizantes nitrogenados adicionados a 

cultivos em áreas circunvizinhas a remanescentes vegetais (VASCONCELOS, 2013).  

Por esta razão a mesma autora realizou estudos desta natureza com o intuito de verificar 

se o incremento de fósforo e potássio, como nutriente exógeno, altera o metabolismo do 

líquen referido, direta ou indiretamente, avaliando a influência dos fenóis nas 

modificações químicas do solo subjacente ao líquen. Em geral o líquen produziu suas 

substâncias principais durante todo o experimento, repassando-as ao solo em maior 

quantidade das encontradas no talo, o que ratifica a importância de C. verticillaris neste 

tipo de síntese. 

Desta forma, pode-se afirmar que, estando envolvida em várias linhas de 

pesquisa, inclusive no biomonitoramento, a espécie liquênica aqui abordada pode ser 

considerada de suma importância para a questão ambiental. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 
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3. 1- Caracterização da área de coleta 

O líquen Cladonia verticillaris (Raddi) Fr. foi coletado sobre solos arenosos de 

tabuleiros costeiros do município de Alhandra, localizado na Mesorregião Paraibana do 

estado da Paraíba (Figura 1). O município tem clima Tropical Úmido com chuvas de 

inverno, antecipadas para o outono. Os três tipos de vegetação mais importantes são 

florestas subperenifólia, floresta subcaducifólia e cerrado, encontradas sobre Latossolos 

e Argissolos (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2005; EMBRAPA, 2006). 

 
Figura 1: Mapa do município de Alhandra e sua localização no Estado da Paraíba. 

Fonte: ZANE-EMBRAPA com adaptações feitas por Girlan Silva, 2013. 
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                                                         Foto: Bruno Rodrigues, 2013. 
 

Figura 2: C. verticillaris em sua área de 

ocorrência 
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O material após coletado foi armazenado em caixas de papel à temperatura 

ambiente até a montagem dos experimentos. Uma parte foi identificada através de 

caracteres morfológicos e químicos do talo e depositada no Herbário da FPE do Depto. 

de Botânica da UFPE estando registrada pelo nº 83.918. 

 

3.2- Montagem dos experimentos 

3.2.1 Uso de produtos para tratamento de água em Estação de Tratamento de Água ― 

ETA 

Os experimentos foram montados em cúpulas de vidro às quais se adicionou o 

líquen Cladonia verticillaris (7 g) e ao centro um recipiente contendo, separadamente, 

80 mL de Sulfato de Alumínio (AlSO4) (Figura 3), ou Policloreto de Alumínio (PAC) a 

8% (Figura 4), 18% (Figura 5) ou 23% (Figura 6), concentrações usadas para tratamento 

de água em ETA’s. Como controle de laboratório utilizou-se o líquen sem adição de 

nenhum dos produtos teste, apenas água deionizada foi utilizada para borrifar este e os 

demais experimentos a cada oito dias. Cada tratamento teve três repetições e amostras 

foram coletadas a 30, 60 e 90 dias. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Bárbara Silva, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Bárbara Silva, 2013. Foto: Bárbara Silva, 2013. 

Foto: Bárbara Silva, 2013. 

 
 Figura 3: Cladonia verticillaris e 

Sulfato de Alumínio a 100% 
Figura 4: Cladonia verticillaris e 

Policloreto de Alumínio a 23% 

Figura 5: Cladonia verticillaris e 

Policloreto de Alumínio a 18% 
Figura 6: Cladonia verticillaris e 

Policloreto de Alumínio a 8% 
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Os experimentos foram mantidos à temperatura ambiente (28±3ºC) e as cúpulas 

permaneceram fechadas durante todo o processo, sendo abertas apenas para coleta do 

líquen e para que água deionizada fosse borrifada em períodos controlados. 

 

3.2.2 Uso do formaldeído 

Um recipiente contendo formaldeído (80mL a 100%) foi inserido no centro da 

cúpula, na qual foram depositados talos de C. verticillaris (7g) (Figura 7). Outro 

experimento semelhante foi montado, porém tendo recebido amostras de líquen sem 

formaldeído, sendo considerado como controle de laboratório. Todos os tratamentos 

tiveram três repetições e foram borrifados com água deionizada (1,3 mL) a cada oito 

dias. Amostras foram coletadas às 24 h, 7 dias, 15 dias, 30 dias e 45 dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os experimentos foram mantidos à temperatura ambiente (28±3ºC) e as cúpulas 

permaneceram fechadas durante todo o processo, sendo abertas apenas para coleta do 

líquen e para que água deionizada fosse borrifada em períodos controlados.  

 

3.3- Coleta e processamento das amostras  

Após coletado, o líquen passou por um processo de limpeza e em seguida foi 

pesado em balança de precisão. Para as análises feitas com Sulfato de Alumínio e PAC 

foram retiradas amostras liquênicas de 500mg e 1g, as quais foram utilizadas para 

análises de Clorofilas, Fenóis por espectrofotometria e, quantificação do ácido 

fumarprotocetrárico por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), 

respectivamente. De cada cúpula com material liquênico submetido ao formaldeído, 

Foto: Bárbara Silva, 2013. 

Figura 7: Cladonia verticillaris e Formaldeído 100% 
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foram retiradas amostras de 250mg para a análise de clorofila e feofitina e 500mg para 

Fenol e CLAE.  

 

3.4- Quantificação de clorofilas das amostras submetidas a Sulfato de Alumínio e 

Policloreto de Alumínio (PAC) 

 Amostras de C. verticillaris submetidas ao sulfato de alumínio ou ao PAC (500 

mg) foram picotadas e extraídas com Dimetil Sulfóxido (DMSO, 5 mL), ficando por 48 

horas no escuro. Em seguida, foram filtradas em papel filtro qualitativo (7 cm) e 

analisadas por espectrofotômetro BIOCHORM, modelo Libra 522 a 630nm, 647nm, 

664 nm e 691nm. Os valores obtidos foram calculados através de equação desenvolvida 

por Pompelli et al. (2013), a saber:  

 

Eq (1)   Chl “a”= (12,19 A665) – (3,45 A649) 

 

Eq (2)   Chl “b”= (21,99 A649) -  (5,32 A665) 

 

Eq (3)   Car = [(1000 A480) – (2,14 chl “a”) – (70, 16 Chl “b”)]/ 220 

  

Eq (4)   Chl “a” = (13, 36 A664. 2) – (5,19 A648.6) 

 

Eq (5)   Chl “b” = (27,43 A648. 8) – (8, 12 A664.6) 

 

Eq (6)   Car = [(1000 A470) – (2,13 Chl “a”) – (97,64 Chl “b)]/209 

 

Eq (7)   Chl “a” = (12, 25 A663. 2) – (2,79 A646.8 ) 

  

Eq (8)   Chl “b”= (21,50 A646.8) – (2,79 A663.2) 

 

Eq (9)   Car = [(1000 A470) – (1,82 Chl “a”) – (85, 02 Chl “b”)]/198 

 

Eq (10)  Chl “a” = (-0,3319 A630) – (1,7485 A647) +(11,9442 A664)- (1,4306 A691) 

  

Eq (11)  Chl “b” = (-1,285 A630) + (1, 2825 A630) – (4,8860 A664) – (2,3416 A691) 

 

Eq (12)  Chl “c” = (23,5902 A630) – (7, 8516 A647) – (1,5214 A664) – 91,7443 A691) 

Eq (13)  Chl “d” = (-0,5881 A630) – (0,0902 A647) – (0,1564 A664) + (11,0473 A691) 

Eq (14)  Chl  “a” = (0,0604 A6320 – (4,5224 A649) + (13,2969 A665) – (1,7453 A696) 

Eq (15)  Chl “b” = (-4,1982 A632) + (25,7205 A649) – (7,4096 A665) – (2,7418 A696) 

Eq (16)  Chl “c” = (28,4593 A632) - (9,9944 A649) – ( 1,9344 A665) – (1,8093 A696) 

Eq (17) Chl “d” = (-0,2007 A632) + (0,0848 A649) – (0,1909 A665) + (12, 1302 A 696) 
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3.5 – Quantificação de clorofilas das amostras submetidas ao Formaldeído 

  

A quantificação de clorofilas e feofitinas foi realizada segundo a metodologia de 

Hill (1963) e Vernon (1960) com modificações. Amostras de C. verticillaris (250 mg) 

foram picotadas e extraídas com DMSO (5 mL), mantidas no escuro por 48 h, filtradas 

em papel filtro qualitativo (7cm) e lidas em espectrofotômetro BIOCHORM, modelo 

Libra 522 a 663 nm e  645nm para clorofilas a e b, além de 666 nm e 536 nm para 

feofitinas a e b (Figura 8). 

 Os valores obtidos foram substituídos em equações específicas para cada 

clorofila ou feofitina, conforme segue: 

clorofila a =(12,7 x valor comprimento 663 nm) - (2,69 X valor comprimento 645 nm) 

clorofila b =(22,9 x valor comprimento 645 nm) - (4,8 x valor comprimento 663 nm) 

feofitina a =(21,67 x valor comprimento 666 nm) - (17,42 x valor comprimento 536 nm) 

feofitina b =(31,9 x valor comprimento 536 nm) - (13,4 x valor comprimento 666nm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 – Quantificação de fenóis em amostras de C. verticillaris 

 Amostras de C. verticillaris de cada tratamento realizado, bem como o controle 

de laboratório e líquen analisado no momento da coleta (controle de campo) foram 

submetidas à extração por sistema de esgotamento com éter dietílico (5 mL) por duas 

horas em geladeira; em seguida o material foi filtrado e ao resíduo adicionado 

clorofórmio (5 mL), também mantido pelo mesmo tempo em geladeira e após filtração o 

procedimento foi repetido com a acetona (5 mL). Todos os extratos foram evaporados à 

temperatura ambiente (28±3ºC) e diluídos em acetona a 1 mg mL
-1

 e lidos em 

espectrofotômetro BIOCHORM, modelo Libra 522 a 254 nm, 310 nm, 366 nm. 

Foto: Bárbara Silva, 2013. 

Figura 8: Cladonia verticillaris e DMSO 
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Os valores obtidos foram substituídos em equação de regressão linear da reta 

obtida através da curva de calibração elaborada com o ácido fumarprotocetrárico, 

principal composto de C. verticillaris. 

 

3. 7 –Ensaios de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência - CLAE 

 Os mesmo extratos avaliados por espectrofotometria (tratados, controle de 

laboratório e de campo) foram analisados por CLAE (Figura 9), para determinação dos 

teores dos ácidos fumarprotocetrárico (FUM) e protocetrárico (PRO) contidos nas 

amostras de liquens submetidas ou não aos contaminantes, segundo a metodologia de 

Legaz e Vicente (1983). 

 Extratos (1 mg mL
-1

) e padrões de FUM e PRO (0,1 mg mL
-1

) foram diluídos 

em fase móvel composta demetanol, água deionizada e ácido acético (80ml; 19,5ml; 

0,5ml v/v) e injetados (1 mL) em cromatógrafo líquido HITACHI acoplado a detector 

de UV (modelo CG 437-B) a 254 nm com coluna de fase reversa MicroPack MCH-18 

(300 x 4 mm). A fase móvel foi utilizada em sistema isocrático à temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados foram expressos através do tempo de retenção de cada substância 

na coluna e área de seus respectivos picos. Os teores de FUM e PRO foram calculados 

mediante substituição dos valores das áreas dos picos na equação de regressão linear da 

reta, obtida a partir da curva de calibração de cada uma das substâncias padrão (FUM e 

PRO). 

 

 

 

Foto: Barbosa, 2009. 

Figura 9: Cromatógrafo Líquido HITACHI usado usado nos 

ensaios de quantificação dos ácidos fumarprotocetrárico e 

protocetrárico 
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3. 8 – Análise de danos à estrutura externa do líquen 

 A análise da degradação da estrutura externa do talo liquênico foi realizada 

conforme a metodologia descrita por Ikegawa et al. (1998), para o material submetido 

ao formaldeído. Amostras do talo liquênico foram imersas em solução com azul de 

Evans por 15 minutos (Figura 10), em seguida lavadas com cloreto de cálcio para retirar 

o excesso do produto e, na sequência, foram observadas em lupa. Os danos foram 

identificados qualitativamente a partir da coloração em azul das partes degradadas, 

assim distinguidas das não afetadas pelos contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para quantificação dos danos, as amostras foram maceradas com água 

deionizada, filtradas e lidas em espectrofotômetro a 600nm. Os maiores valores de 

absorbância obtidos representavam as amostras que mais absorveram o azul de Evans e, 

portanto as que apresentaram maior degradação em sua estrutura (BAKER & MOCK, 

1994). 

 

3.9 – Percentual de vitalidade celular da alga 

            O percentual de morte celular de algas vivas e mortas encontradas no talo 

liquênico submetido ao formaldeído foi realizada a partir de cortes transversais finos 

feitos à mão, com auxílio de lâmina de alumínio. Os cortes foram montados em lâminas 

de vidro e sobre eles foi adicionado corante supravital vermelho neutro (0,1 %), sendo 

contadas 100 células em cada amostra, observadas sob microscópio marca Coleman, 

modelo N-101B com aumento de 400x (Figura 11). As células mortas foram coradas em 

vermelho escuro e células vivas em verde ou vermelho tênue na periferia, sendo 

Foto: Lourdes Buril, 2013. 

Figura 10: Solução de azul de Evans 
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expressos os resultados em percentual (Le BLANC & RAO, 1973; CALVELO & 

LIBERATORE, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Bárbara Silva, 2013. 

Figura 11: Avaliação da vitalidade celular em 

fragmentos de Cladonia verticillaris previamente 

submetidos a formaldeído 
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4.1-Efeitos de coagulantes utilizados no tratamento de água sobre o funcionamento 

de Cladonia verticillaris 

 

Liquens são eficientes em mensurar a qualidade do ar devido a sua capacidade 

de captar e armazenar elementos presentes na atmosfera através da sua alimentação 

higroscópica. Dessa forma este organismo é uma alternativa confiável para o 

biomonitoramento, podendo ser monitorado em qualquer época do ano, e necessita de 

análise química e estrutural profunda para qualificar e quantificar poluentes absorvidos 

(WAKEFIELD & BHATTACHARJEE, 2011). 

Os líquen apresentam respostas observadas através de danos na sua estrutura 

externa, da alteração no metabolismo, bem como da diminuição da produção da 

substância fenólica principal da espécie, podendo haver aumento na produção de 

substâncias secundárias.  

Cladonia verticillaris é uma espécie liquênica amplamente utilizada para 

determinar a qualidade do ar no Nordeste do Brasil. Neste contexto, este capítulo se 

analisa os efeitos de substâncias coagulantes em ETAs sobre seu funcionamento, a 

partir da identificação de teores de pigmentos fotossintéticos, importantes para a 

fotossíntese e, consequentemente, o início de todo metabolismo liquênico, onde resulta 

na produção de açúcares, que são a base da produção dos fenóis protetores do líquen, 

que também foram avaliados. 

Sabe-se que metais como o alumínio (Al) em grandes quantidades são tóxicos à 

saúde humana (ALTMANN et al., 1999) e de outros animais (BHARANTHI et 

al.,2008) e ainda inibem o crescimento das plantas, podendo levar a morte dos vegetais 

(DELHAIZE & RYAN, 1995). Por este fato avaliou-se os efeitos de produtos utilizados 

em ETAs que tratam a água consumida pela população, e que produzem resíduos que 

por vezes têm sua destinação final no meio, sem prévio tratamento. 

Para tanto o líquen foi submetido a dois tipos de produtos químicos utilizados 

como coagulantes em ETAs, Sulfato de alumínio (AlSO4) e Policloreto de alumínio. O 

teor de pigmentos (clorofilas a, b, c e d) foram analisados segundo Pompelli et al. 

(2013). Também foram quantificados os fenóis totais de C. verticillaris por 

espectrofotometria e seus principais compostos, os ácidos fumarprotocetrárico (FUM) e 

protocetrárico (PRO) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência ―CLAE. 
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4.1.1-Quantificação de clorofilas em C. verticillaris  

 Clorofilas são pigmentos naturais de cor verde, comuns a todas as células que 

fotossintetizam, sendo elas suscetíveis à degradação devido a sua estrutura química 

estável. O tipo de clorofila e sua quantidade variam de acordo com a espécie (STREIET 

et al., 2005). 

 Os tipos de clorofilas conhecidos são quatro, identificadas como a, b, c e d. A 

clorofila a está presente em todas as células que produzem seu próprio alimento através 

da fotossíntese. No que se refere à clorofila b esta se encontra presente em plantas 

verdes em conjunto com a clorofila a e difere desta apenas por possuir um radical 

aldeído no lugar de um radical metila. As clorofilas c e d são receptores secundários, 

encontradas principalmente em algas e cianobactérias. 

 Vale ressaltar que tendo fácil degradação, sua quantificação é de essencial 

importância para o estudo de espécies que as contém. Desta, forma foi determinada a 

quantidade de clorofilas a, b, c e d de clorofila total em C. verticillaris a fim de 

mensurar a deterioração sofrida pelo líquen.  

Para C. verticillaris submetida ao sulfato de alumínio observou-se uma 

diminuição bem definida de todos os tipos de clorofilas em função do tempo decorrido 

do experimento (Gráfico 1). Houve um decréscimo significativo do primeiro para o 

segundo e terceiro mês. 

Esta variação na queda dos teores das diferentes clorofilas pode ser explicada em 

função do estresse ao qual o líquen foi submetido, ao ser transportado de sua área de 

ocorrência para o laboratório e, maior decréscimo após submissão ao sulfato de 

alumínio, apesar da capacidade que tem os liquens de sobrevivência a condições 

extremas (PEREIRA, 2002).  
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Gráfico 1: Produção de clorofila por C. verticillaris submetido ao Sulfato de Alumínio 

 

 

 

As amostras submetidas ao policloreto de alumínio (PAC) com diversas 

concentrações de alumínio apresentaram teores de clorofilas maiores, na medida em que 

o PAC apresenta maior concentração de cloreto de alumínio. É possível que os íons de 

cloro contidos no policloreto interfiram no metabolismo liquênico, propiciando uma 

maior produção de clorofilas. Silva & Pereira (2009) demonstram que C. verticillaris 

submetida ao hipoclorito de sódio e cloreto de níquel produz maiores teores de seus 

fenóis, até 5 meses de experimento. Como no experimento aqui realizado com o PAC 

há uma mescla entre o cloro e o alumínio, é possível que haja uma interação sinérgica 

desses dois elementos na célula do líquen, e isso repercuta no seu metabolismo (gráficos 

2, 3 e 4), demonstrando maiores teores de alumínio podem modificar o metabolismo de 

C. verticillaris se mediados pelo cloro. No entanto, estudos futuros serão necessários 

para avaliar cada elemento isoladamente e em conjunto, utilizando-se distintas 

concentrações para ratificar esta ideia de sinergismo. 
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Gráfico 2: Produção de clorofilas por C. verticillaris submetido ao PAC 08 

 

 

Gráfico 3: Produção de clorofila por C. verticillaris submetido ao PAC 18 
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Grafico 4: Produção de clorofila por C. verticillaris submetido ao PAC 23 

 

 
 

 

Analisando os teores de clorofilas totais em todos os tratamentos utilizados: SA, 

PAC 08, PAC 18 e PAC 23 (gráfico 5) é possível observar que em todos eles as 

clorofilas totais decrescem seus teores a partir do primeiro mês, sendo as amostras 

submetidas ao PAC 08 as que apresentaram maiores teores desses pigmentos totais. Isto 

pode ser explicado por uma curva dose-resposta que têm os organismos a substâncias 

exógenas às suas células. C. verticillaris quando submetida a suprimentos exógenos de 

ureia tem ativada sua atividade uréase e, portanto, um incremento de sua produção de 

fenóis. No entanto, há uma tolerância para as concentrações desse sal para um 

metabolismo eficiente (VASCONCELOS, 2013). 

Ainda em relação à ação de contaminantes sobre a produção de clorofilas por C. 

verticillaris, Oliveira (2011) encontrou resultados semelhantes ao submeter a espécie ao 

estireno, que reduziu o teor desses pigmentos de 3,4g/L para 0,77g/L. Esta condição 

ratifica as respostas obtidas pela incubação de C. verticilaris com sulfato de alumínio e 

PAC, o que confirmaa fácil degradação do pigmento como é mencionado na literatura. 
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Gráfico 5: Produção de clorofilas totais produzidas por C. verticillaris submetida a diferentes 

contaminantes 

 

  

4.1.2- Quantificação de fenóis  

 Substâncias liquênicas produzidas pelos liquens são na sua maioria fenólicas. 

Essas substâncias resultam de produtos do metabolismo secundário e são únicas no 

táxon (NASH III, 1996). Têm formato de cristais, depositados sobre as hifas do 

micobionte. São responsáveis pela capacidade extraordinária de adaptação destes seres a 

ambientes extremos, pois estes cristais funcionam como fotorreceptores ou foto 

indutores, o que torna o líquen capaz de absorver o tipo de radiação que for mais 

conveniente (PEREIRA, 1998). 

 Em determinadas circunstâncias os liquens produzem mais ou menos fenóis, 

sendo possível ter sua síntese impedida de se completar por algum agente externo e 

assim acumular substâncias secundárias do seu metabolismo. Nash III (1996) discorre 

que o líquen submetido à radiação gama ou ultravioleta tende a aumentar a produção de 

fenóis para proteger o interior do talo, o que Silva et al.(2010) verifica com Cladonia 

substellata. Podendo o líquen também manter em suas células produtos intermediários 

da biossíntese (PEREIRA et al., 1999), ou essas substâncias na forma reduzida ou 

oxidada (PEREIRA et al., 1995). 
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Melo (2011) tratando Cladonia salzmannii com diferentes doses de radiação 

gama, obteve resultados que indicaram o aumento da produção de ácido barbático 

(BAR), o que é comum a liquens subjugados a radiação, isto porque à medida que a 

dose aumenta o líquen metaboliza sua substância em maior quantidade para garantir a 

preservação do talo. Porém, esta produção tem um limite e a partir dele os teores de 

BAR começam a diminuir. 

 Assim sendo, é importante a quantificação dos fenóis para observar possíveis 

modificações metabólicas no líquen, partindo do conhecimento de que os fenóis 

asseguram o funcionamento do líquen, bem como atuam como pigmentos 

fotossintéticos acessórios e para tanto modificam a produção natural da substância 

fenólica (SEAWARD, 1977; XAVIER FILHO  et al., 2006). 

Neste estudo, com o objetivo de quantificar fenóis totais das amostras de C. 

verticillaris submetidas ao PAC em diferentes concentrações e ao SA, foi construída 

uma curva de calibração através de correção linear com fator de regressão (R²) no valor 

de 0,9948, a qual produziu uma reta (Gráfico 6), em cuja equação foram substituídos os 

valores obtidos com as leituras por densidade ótica a 254 nm dos extratos analisados. 

 

Gráfico 6: Curva de calibração do ácido fumarprotocetrárico de C. verticillaris e equação da Reta obtida 

por regressão linear 

 

 

A partir da equação da reta (y=0,7702x + 0,1624, onde em x foi substituído o 

valor de leitura das amostras no espectrofotômetro) pôde-se obter o teor de fenóis nas 

amostras submetidas a diferentes contaminantes (gráficos 6 a 9). 
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Ao se observar os teores de fenóis totais de C. verticillaris submetida ao SA 

(grafico 6) observa-se que eles foram crescente ao longo do experimento; no tratamento 

com PAC 08 (Gráfico 8) houve um discreto decréscimo, com PAC 18  os fenóis 

decresceram com o tempo (Gráfico 9) e, com PAC 23 houve um aumento bem 

diferenciado do primeiro para o terceiro mês (Gráfico 10). 

Isto pode ser corrobrado pelo mesmo fato que foi atribuído aos teores de 

clorofilas, ou seja um possível sinergismo entre os íons de alumínio e de cloro, 

viabilizando maior quantidade de clorofilas e, maior incremento no metabolismo 

secundário. 

Todavia não se garante que os fenóis produzidos sejam os majoritários de C. 

verticillaris como os ácidos fumarprotocetrárico (FUM) e protocetrárico (PRO) (AHTI 

et al., 1993), visto que o acúmulo de íons pode interferir na sua biossíntese, também 

produzindo/acumulando metabólitos intermediários como o ácido hipoprotocetrárico e 

seu aldeído. Estas substâncias são processadas antes da biossíntese do FUM, sendo 

assim, a interrupção da síntese do FUM pode fazer com que estas sejam acumuladas 

(PEREIRA et al., 1999; MOTA-FILHO et al., 2007). 

 A diminuição do teor de fenóis constatada nos diferentes tratamentos foi também 

observada Silva (2002), que analisando a mesma espécie liquênica, sob efeito do acetato 

de chumbo,observou a ausência total de FUM no final do experimento e acúmulo das 

substâncias intermediárias citadas, assim como a atranorina.  

 Vale ressaltar que o experimento com o PAC 08 apresentou menor variação e 

diminuição de fenóis totais, o que por si só não representa que o composto causou danos 

menores ao liquen, mas o fato deve ser levado em consideração. 
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Gráfico 7: Fenóis totais das amostras de C. verticillaris submetidas ao Sufato de Alumínio 

 

 

 

 

Gráfico 8: Fenóis totais das amostras de C. verticillaris submetidas ao PAC 08 
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Gráfico 9: Fenóis totais das amostras de C. verticillaris submetidas ao PAC 18 

 

 

Gráfico 10: Fenóis totais das amostras de C. verticillaris submetidas ao PAC 23 

 

  

4.1.3 –Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – CLAE 

 Os ensaios de CLAE mostraram na maioria das amostras ausência de picos no 

tempo total da cromatografia. Aos 10 min nenhum pico significativo foi determinado 

nas amostras com exceção de duas submetidas ao sulfato de alumínio e uma ao PAC 
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(Tabela 1), enquanto o tempo de retenção do FUM puro foi de 3,86 e do Proto de 3,6.  

Isto pode indicar um acúmulo de substâncias intermediárias da síntese do FUM que por 

estarem em grandes quantidades tiveram seu tempo de retenção alterado ou este fato 

pode ser entendido como resultado da degradação das substâncias. 

 Apenas em uma amostra do primeiro mês e uma do segundo mês, submetidas ao 

sulfato de alumínio apresentaram picos significativos, chegando a apresentar FUM no 

terceiro mês apesar do tempo de retenção (TR) ser menor que a substância padrão, o que 

possivelmente expressa degradação da substância. Além disso, um pico maior que o do 

FUM de uma substância foi não identificada com TR maior. A amostra da 1ª coleta 

apresentou o PRO no mesmo TR da substância padrão o que mostra que no primeiro 

mês esta amostra teve a síntese do FUM interrompida, conseguindo apenas a produção 

de seu precursor, o ácido protocetrárico.  

 A única amostra submetida ao PAC que apresentou pico foi submetida ao 

composto a 23% , sendo coletada no segundo mês, onde o PRO apareceu na análise. As 

análises de fenóis mostram que o PAC 23 teve um aumento considerável de seus fenóis 

totais, assim também como o sulfato de alumínio. 

 Situação semelhante foi constatada por Oliveira (2011) que verificou que o 

líquen implantado em locais industriais de influência do estireno e da pirrolidina 

tiveram queda na concentração de FUM ao longo de oito meses, chegando a três das 

amostras a estarem totalmente ausentes. O tempo de retenção dos picos aumentou nas 

amostras com ausência de FUM. 

 Outra pesquisa com C. verticillaris em ambiente industrial foi realizada por 

Freitas (2006) obtendo resultados semelhantes quanto ao decréscimo do FUM e 

acúmulo de substâncias intermediárias de sua síntese e/ou detecção de produtos de 

degradação. As mesmas respostas foram encontradas por Cunha (2005) e Silva (2002). 

Desta maneira, há indícios que esta pesquisa encontrou resultados coerentes com outros 

experimentos realizados anteriormente.  

Tabela 1: TR das amostras que submetidas a sulfato de alumínio e PAC que apresentaram picos. 

Tempo Amostras  TR (min) Área (mV) 
Substância 

provável 

1 mês S. A 3 3,6 1194,54 PRO 

3 meses S.A 3 
3,81 189,51 FUM 

4,25 2210,94 Não identificada 

2 meses PAC 23 2 3,58 749,40 PRO 

Padrão FUM 3,86   

Padrão PROTO 3,6   
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4. 2- EFEITOS DE POLUENTES ENCONTRADOS EM AMBIENTES INDOOR 

SOBRE SISTEMAS VIVOS 

O formaldeído, por ser um composto orgânico volátil de alta toxicidade, 

cancerígeno e pode ser encontrado em altos teores em edificações com sistemas 

fechados de ventilação por sua alta versatilidade de uso (SCHIRMER et al., 2011; 

BRICKUS & AQUINO-NETO, 1998; ALVES, 2012; LADEIRA, 2009) , torna-se 

objeto de estudos que demonstrem sua capacidade de causar danos a organismos vivos. 

Neste trabalho, o uso de C. verticillaris como bioindicador do mecanismo de ação deste 

contaminante em um ser vivo realizou-se a partir da quantificação de pigmentos 

fotossintéticos em seu talo, bem como de fenóis, resultantes de seu metabolismo 

secundário, de danos à sua superfície externa e da vitalidade de suas células algais. 

 

4.2.1 -Quantificação de pigmentos fotossintéticos  

Em experimentos desenvolvidos com C. verticillaris submetida ou não ao 

formaldeído (Gráfico 11), observa-se que os teores de clorofila estão superiores aos de 

feofitina nas amostras in natura, que corresponde ao controle de campo, ou seja, o 

líquen avaliado logo após seu momento de coleta, bem como no líquen controle de 

laboratório (24h), aquele que não continha formaldeído em sua cúpula, mas estava 

enclausurado como os demais tratamentos. Este líquen controle, após 7 e 15 dias 

começa a ter seus teores de feofitina aumentado, chegando próximo ao teor de clorofila. 

 O mesmo pode ser observado para as amostras com tempo de tratamento similar 

com formaldeído. Isto demonstra um desequilíbrio nas funções vitais do líquen, face à 

interferência do contaminante sobre as células do líquen, seja desnaturando as 

clorofilas, ou destruindo o cloroplasto (MOTA-FILHO et al., 2003), no entanto nos 

primeiros 15 dias os efeitos não são tão diferenciados, em relação às primeiras horas de 

experimento. No período de 15 a 30 dias houve um incremento na produção de 

clorofilas, tanto nas amostras tratadas, como no controle de laboratório, sendo estas em 

maiores quantidades do que às submetidas ao formaldeído; aos 45 dias os teores de 

clorofila decresceram em relação ao controle e tratado aos 30 dias. Parece ter sido o 

líquen influenciado, sobretudo, pelo estresse da mudança de ambiente do que pela 

submissão ao formaldeído, cujo efeito parece ter sido mais pronunciado aos 30 e 45 

dias, cujos teores de pigmentos aumentam em proporções bem superiores às 

encontradas nas amostras ao início do experimento.  
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Os teores de feofitina, mas amostras aos 30 dias nas amostras controle e tratadas 

possuem valores próximos, e nas amostras de 45 dias os teores tendem a aumentar, 

sobretudo nas amostras tratadas. É possível que tais efeitos venham sendo aos poucos 

demonstrados pelo líquen, face à volatilização do formaldeído mais forte ao início do 

experimento e, em fase posterior, a uma provável adaptação à situação de estresse. Por 

outro lado, a exposição do líquen a ambiente onde a radiação solar não incidia 

diretamente, ao contrário do que acontece no ambiente, pode ter também induzido a 

uma maior síntese de clorofilas. Legaz et al. (1986) ao estudarem C. verticillaris em seu 

ambiente natural, concluíram que a espécie produz mais clorofilas quando suas 

populações encontram-se em local sombreado, ao passo que amostras  encontradas sob 

luminosidade solar direta produziam mais fenóis. 

Por outro lado, o efeito do contaminante é óbvio quando se observam os teores 

crescentes das feofitinas. Mota-Filho et al. (2003) afirmam que em ambientes com 

efeitos discretos de contaminantes a proporção entre clorofilas e feofitinas é 

equivalente, enquanto em áreas com baixos níveis de poluição as primeiras são mais 

abundantes, e as segundas em maiores teores em ambientes poluídos. Isto foi 

corroborado por Freitas (2006), que fez uso de C. verticillaris para avaliar a qualidade 

do ar no Complexo Portuário de Suape e constatou que a produção de clorofila 

apresentou déficits desde as etapas químicas iniciais com aumento considerável de 

feofitina. Isto pode ser também observado em outras espécies, a exemplo do 

Parmotrema praesorediosum que em área de intenso movimento de trânsito no Parque 

da Jaqueira, Recife, nos pontos mais protegidos pela vegetação arbórea os liquens 

tinham teores de clorofilas superiores, enquanto em pontos mais desprotegidos, tais 

valores eram equiparados (SILVA et al., submetido). 
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Gráfico 11: Produção de pigmentos fotossintéticos por C. verticillaris sob efeito do formaldeído a 100% 

ou não (amostras controle). 

 

 

   

4.2.2-  Quantificação de fenóis totais de C. verticillaris submetida ao formaldeído 

 O teor de fenóis totais de C. verticillaris foi determinado por espectrofotometria 

(Gráfico 12), tanto das amostras controle de campo e de laboratório, como as tratadas 

com formaldeído, após 45 dias de experimento. As amostras foram coletadas com 24 

horas, 7 dias, 15 dias 30 dias e 45 dias. 

A variação na quantidade de fenóis é baseada no fato que os liquens produzem 

substâncias fenólicas e são responsáveis pela maioria dos benefícios advindos destes 

seres e os servindo ainda como proteção, participando do processo de adaptação de 

várias espécies ao ambiente (PEREIRA, 1998). 

 Em C. verticillaris o principal composto fenólico é o FUM, que é formado a 

partir da ligação do ácido protocetrárico com uma porção fumarato em uma reação de 

condensação oxidativa. Com isso, a absorção de poluentes químicos oriundos do ar 

pelos liquens através da alimentação higroscópica, em geral prejudicam esta síntese, 

inibindo alguma reação da etapa metabólica ou mesmo impedindo a fotossíntese 

(SILVA, 2002). 
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 Assim, procurou-se determinar a quantidade de fenóis totais do líquen após 

períodos de incubação do líquen com formaldeído, observando a diferenciação das 

quantidades fenólicas produzidas ao longo do tempo. Tais resultados foram comparados 

com as amostras liquênicas recém-coletadas sem nenhum tratamento e com amostras 

mantidas no laboratório, todas borrifadas apenas com água deionizada.  

 Ao se observar o teor de fenóis totais de C. verticillaris controle de campo, ou 

seja, analisada logo após de sua coleta, verifica-se que os valores demonstrados são 

próximos aos encontrados nas amostras submetidas ao confinamento por 24 h e 7 dias, 

mas esses valores decaem discretamente aos 15 dias e ascendem aos 30 e 45 dias. 

 Nas amostras submetidas ao formaldeído, os teores de fenóis decaem em relação 

aos controles de campo e de laboratório às 24h, mas depois ascendem em função do 

tempo decorrido do experimento (Gráfico 12). 

 É possível que o líquen, sob condição de estresse (confinamento em uma 

cúpula), além da submissão a agentes agressores (contaminantes) procurem um 

mecanismo de sobrevivência, seja pelo acúmulo de metabólitos intermediários ou 

produtos de degradação, ou pela translocação de fenóis da medula para o córtex. C. 

verticillaris submetida ao chumbo e outros elementos traço no ambiente no município 

de Belo Jardim – PE apresentou considerável aumento nos teores de ATR metabólito 

que se produz antes da síntese do FUM, indicando a interrupção de sua produção e 

algum ponto da rota metabólica (MOTA-FILHO et al., 2007). Em laboratório, 

submetida ao acetato de chumbo, os mesmo efeitos foram observados (SILVA, 2002), 

assim como a translocação de fenóis da medula para o córtex, em experimentos 

montados em ambiente industrial de produtos petroquímicos (OLIVEIRA, 2011). 

Outros tipos de emissão produzem os mesmos efeitos em C. verticillaris. Cunha 

et al. (2007), ao estudar a interferência atmosférica do material particulado e dióxido de 

enxofre proveniente da extração e beneficiamento do calcário, principal atividade 

econômica no município de Vertente do Lério – PE, também verificaram prejuízo na 

síntese do FUM e, consequente acúmulo de produtos intermediários, sendo portanto 

possível correlacionar o aumento nas quantidades de fenóis totais ao acúmulo de 

substâncias intermediarias.  
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Gráfico 12: Fenóis totais de C. verticillaris submetida ao formaldeído.         

 

           

4.2.3-  Cromatografia em Camada Líquida 

A análise de CLAE indica os produtos metabólicos e seus teores sintetizados 

durante um determinado período de exposição a poluentes, fazendo possível a 

visualização de modificações no comportamento fisiológicos dos liquens. (FREITAS, 

2006). 

Nas análises de CLAE foi possível observar que as amostras de controle de 

campo já mostra a interrupção da síntese do FUM, com pico de PRO (Tabela 2), 

substância intermediária do metabolismo. Isto, provavelmente deve-se ao estresse 

inicial sofrido pelo líquen ao deixar seu habitat. Mota et al (2007) explica que os 

liquens quando retirados do seu ambiente natural pressentem as novas condições 

impostas, precisando de um tempo para adaptar-se.   

Após 24 horas, nas amostras de controle de laboratório, o FUM aparece em uma 

das amostras, continuando presente nos períodos de 15 e 30 dias. Aos 45 dias não é 

possível identificar o FUM em nenhuma amostra controle. O estresse causado pela 

incubação impediu de alguma forma o aclopamento do Fumarato ao ácido 

protocetrárico, inibindo a elaboração do FUM.  

Substâncias não identificadas não identificadas foram encontradas em cinco 

amostras de controle de laboratório e três amostras tratadas. Estas substâncias 

possivelmente são substâncias intermediárias a formação do PRO, como o ácido 

hipoprotocetrárico e seu aldeído, ressaltando que o FUM é produzido através do PRO.      
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As amostras submetidas ao formaldeído apresentaram FUM em duas amostras 

(24 horas e 7 dias) e o PRO em dez, inclusive todas as amostras coletadas em 30 dias e 

45 dias. Porém em todas nota-se diferença do padrão o que mostra a degradação da 

substância quando existente. 

A diminuição na produção de fenóis provoca a desproteção do líquen contra as 

intempéries, sugerindo um deslocamento dos fenóis que estão na medula para o córtex, 

na tentativa de defender o líquen de agentes externos. (PEREIRA, et al , 1994). 

Baixas concentrações de FUM foram evidenciadas por Mota et al (2005), 

estudando a ação de poluentes atmosféricos em Belo Jardim- PE, onde já no primeiro 

mês as amostras apresentaram queda sensível na produção de seu fenol principal 

diminuindo gradativamente ao longo da pesquisa.  

A deteorização da qualidade do ar em Jaboatão- PE foi indicada pela diminuição 

de FUM nos experimentos de Silva et al (2002), no qual foi constatado a total ausência 

do composto fenólico no final do período exposto. A produção de PRO foi evidenciada 

confirmando que o aumento de poluentes no ar interrompe a síntese do FUM.  

Cunha (2005) detectou através de análise por CLAE alterações no metabolismo 

de C.verticillaris e interferência na produção de seu ácido fenólico principal ao avaliar a 

influência do material particulado derivado de indústria de extração e beneficiamento do 

calcário em Vertente do Lério-PE. Os dados obtidos mostraram a acumulação de 

produtos intermediários.  

O mesmo foi observado por Freitas (2006) em amostras liquênicas implantadas 

no Complexo Portuário de Suape. As CLAEs exibiram redução na produção do FUM, 

com pontos que não apresentaram nenhum traço de produção do FUM. A exposição a 

poluição aérea no complexo portuário oriunda de poluentes emitidos por indústrias 

instaladas na região. 

Outra implicação interessante foi o estudo realizado com outra espécie, Cladia 

aggegata, em condições de laboratório, submetida ao formaldeído que mostrou a 

toxidade do composto químico sobre o líquen. Avaliação por meio de CLAE revelou 

uma completa desorganização na produção de seus metabólicos, percebida nos picos 

atribuídos ao ácido barbático (BAR), seu composto principal, que diferem sobremaneira 

do pico registrado para substância pura. Foram constatados também o aumento na 

elaboração substâncias que são produzidas em menor teor e o acúmulo de substâncias 

da síntese intermediária do BAR.    
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Estes e outros estudos confirmam os dados obtidos nesta pesquisa. Notoriamente 

poluentes químicos são extremamente danosos à vitalidade do líquen e interferem na 

produção de substâncias essenciais a sua sobrevivência, causando prejuízos no 

metabolismo, podendo levar ao desaparecimento de espécies em determinadas 

circunstâncias. A toxidade do formaldeído também fica evidenciada. 

CHAMADAS DAS TABELAS (ESTA E A PRÓXIMA) 

TEMPO 

Amostras controle TR (min) Área (mV) 
Substância 

provável 

Controle de Campo 1 3,63 515,09 PRO 

Controle de Campo 2 3,68 289,86 PRO 

Controle de Campo 3 3,68 243,38 PRO 
 

Ctrl de laboratório 1 
3,416 140,27 Não identificada 

3,716 710,66 FUM 

24 Horas Ctrl de laboratório 2 3,66 233,13 PRO 

Ctrl de laboratório 3 3,63 204,55 PRO 

 Ctrl de laboratório 1 3,61 1131,40 PRO 

7dias Ctrl de laboratório 2 3,51 353,58 Não identificada 

 Ctrl de laboratório 3 3,41 235,49 Não identificada 

 
Ctrl de laboratório 1 

3,766 29,96 FUM 

4,2 219,27 Não identificada 

15 dias Ctrl de laboratório 2 3,40 252,62 Não identificada 

 Ctrl de laboratório 3 3,75 679,87 FUM 

 Ctrl de laboratório 1 3,71 136,00 FUM 

30 dias Ctrl de laboratório 2 3,58 Pico não integrado PRO 

 Ctrl de laboratório 3 3,66 136,59 PRO 

 Ctrl de laboratório 1 3,58 324,50 PRO 

45 dias Ctrl de laboratório 2 3,60 460,51 PRO 

 Ctrl de laboratório 3 3,65 639,19 PRO 

 

TEMPO 
Amostras Submetidas 

ao Formaldeído 

TR (Min) Área (mV) Substância 

provável 

 Amostra 1 4,25 166,95 Não identificada 

24 horas Amostra 2 4,21 94,35 Não identificada 

 Amostra 3 3,53 440,58 PRO 

 Amostra 1 3,78 1077,62 FUM 

7 dias Amostra 2 3,66 155,06 PRO 

 Amostra 3 3,80 1180,60 FUM 

 Amostra 1 3,68 124,19 PRO 

15 dias Amostra 2 3,166 102,86 Não identificada 

 Amostra 3 3,68 55,35 PRO 

 Amostra 1 3,68 207,11 PRO 

30 dias Amostra 2 3,68 174,16 PRO 

 Amostra 3 3,56 446,75 PRO 

 Amostra 1 3,66 1338,27 PRO 

45 dias Amostra 2 3,73 290,84 PRO 

 Amostra 3 3,7 314,06 PRO 
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4.2.4- Análise de danos estruturais 

 Amostras submetidas ou não ao formaldeído, após 45 dias de experimento foram 

submetidas ao azul de Evans (AE). Este corante interage com as proteínas do plasma e 

indicam/quantificam por densidade ótica o seu extravasamento (FREEDMAN; 

JOHNSON, 1969; LEVEEN; FISHMAN, 1947; CORVALÁN, 1994). Observou-se que 

todas as amostras tinham sua estrutura externa danificada, com partes bem evidenciadas 

em azul (Figura 12). 

As partes das extremidades do talo foram as que apresentaram maior quantidade 

de pontos com pigmentação azul, porém toda a estrutura do líquen sofreu dano. Mesmo 

as amostras controle, em menor proporção, mostraram-se degradadas, isto 

provavelmente pelo estresse causado ao deixar seu habitat natural, sendo transportadas e 

armazenadas em caixas de papel. Mas, como era pressuposto, o talo de C. verticillaris 

sofreu danos maiores após 45 dias submetido ao formaldeído (Figura 12). 

 

Figura 12: Degradação estrutural de C. verticilaris.  A e B  – amostras tratadas com formaldeído por 45 

dias. C e D – amostras não tratadas com formaldeído – controle de laboratório com 45 dias.   

 

 

Foto: Bárbara Silva e Mª de Lourdes Buril, 2013 
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Os danos estruturais puderam ser quantificados por densidade ótica dos extratos 

aquosos dos talos submetidos ao azul de Evans (AE) (Gráfico 13). Nas amostras 

controle de campo e controle de laboratório (24h), os teores de AE são inferiores aos 

encontrados aos 15 e, sobretudo, aos 45 dias de experimento, corroborando o 

pressuposto de que as amostras foram mais danificadas pelo formaldeído com o passar 

do tempo de experimento. 

 Como os teores de AE são mais abundantes nas amostras referentes aos onde se 

utilizou o formaldeído, é possível atribuir ao contaminante um dano ao nível celular, 

onde o extravasamento do material plasmático possibilitou a reação do corante com as 

proteínas de seu conteúdo. Trabalhos antigos como o de Leveen & Fishman (1947) já 

mencionam a interação do AE com proteínas plasmáticas, sobretudo a albumina de 

animais. 

 

 

Gráfico 13: Absorção do azul de Evans pelo líquen C. verticillaris tratado ou não com formaldeído. 

 

  

Outros parâmetros também podem ser utilizados para verificar danos à estrutura 

externa de liquens. Oliveira (2011) através de análise em lupa estereoscópica constatou 

uma mudança estrutural em C. verticillaris submetido ao estireno e a pirrolidina. O 

material em ambiente natural apresentava-se verde-claro, modificando seu aspecto para 

uma aparência necrosada, de cor cinza quando sob efeito do estireno e com coloração 

marrom quando em contato com a pirrolidina. Leblanc e Rao (1973) concluíram que a 
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epífita Parmelia sulcata sofreu danos externos, além de internos, diferenciados ao ser 

submetido a diferentes concentrações de poluentes, mudando de cor dependendo do 

tempo de exposição ao dióxido de enxofre. 

Por microscopia eletrônica de varredura, Silva (2002) e Mota-Filho et al. (2007) 

verificaram escarificações na superfície da mesma espécie, após submissão com 

chumbo e dióxido de enxofre no ambiente, acetato de chumbo, ou e dióxido de chumbo. 

A exposição ao formaldeído pode causar a humanos lacrimejamento nos olhos, 

sensação de queima na garganta e nariz, destruição do revestimento do nariz, náusea, 

tosse, problemas de pele (CARMO & PRADO, 1999), além de ser considerado 

cancerígeno pelo IARC e OMS.  

Liquens são seres muito mais sensíveis à poluição e podem determinar o teor de 

poluentes no ambiente. Mudanças internas e externas nestes seres aparecem com 

rapidez após sofrerem danos, podendo assim ser usados para o biomonitoramento 

ambiental a fim de que os seres humanos possam se prevenir de doenças atreladas à 

contaminação do ar.    

 

4.2.5- Percentual de vitalidade celular da alga  

  Foram contadas 100 células de algas por amostra de líquen analisada, tratada ou 

não com formaldeído. As amostras controle de campo tiveram 70% de sobrevivência, 

enquanto que o controle de laboratório, após de 45 dias, teve 80% de suas algas vivas. 

As amostras submetidas ao formaldeído, às 24h de incubação permaneceram com o 

mesmo percentual de sobrevivência do controle de campo, indicando que nesse período 

os efeitos do formaldeído ainda não são tão danosos às células, visto que após 45 dias 

de confinamento, recebendo apenas água deioinizada, as células têm seu percentual de 

vitalidade aumentado em 10%. Por outro lado, após 15 dias de submissão ao 

formaldeído, apenas 50% das células algais estão vivas e, aos 45 dias praticamente 

todas já estão mortas. (Gráfico 14) 

Lima (2009) contabiliza percentual superior aos 80% de algas vivas em sistemas 

imobilizados de Pseudocyphellaria aurata utilizando a caulinita como matriz de 

encluasuramento, em experimentos de bioprodução contínua de metabólitos. No 

entanto, em biorreatores onde as células não eram aprisionadas pela caulinita, o 

percentual de mortalidade aumenta discretamente. A partir desses resultados, é possível 

deduzir que, mesmo submetido a um meio aquoso por meses e em contato com produtos 
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químicos (acetato de sódio e caulinita), o líquen sobrevive. Então o formaldeído, nesse 

contexto pode ser considerado muito agressivo à integridade das células algais. 

A morte da alga traz atrelada a morte do fungo, pois sem a fotossíntese da alga o 

fungo é incapaz de sintetizar nutrientes para sua alimentação (NASH III, 1996). 

Portanto, a análise de percentual de vitalidade celular da alga baseia-se no pressuposto 

que se a alga morrer o fungo em pouco tempo morrerá também.  

   

Gráfico 14: chamada da figura de percentual de mortalidade e vitalidade 

 

 

O gráfico 14 mostra algas encontradas vivas e algas mortas. Sabe-se que a alga é 

a parte da simbiose liquênica responsável pela fotossíntese, portanto necessária para 

manter a vitalidade do líquen. Os liquens são resultados da simbiose da alga e/ou 

cianobactéria e o fungo, que vivem harmonicamente. A alga é fotossintética e produz 

altos teores de açúcares, que são transferidos ao fungo, que por sua vez, tem uma 

enorme capacidade enzimática capaz de quebrar moléculas grandes (NASH III, 1996).  

É importante ressaltar que, além dos anteriormente mencionados, outros 

benefícios são proporcionados pelo micobionte incluindo proteção contra a dessecação, 

radiação excessiva, manutenção de uma alta pressão parcial de dióxido de carbono (em 

virtude da atividade respiratória) e, a fixação e provisão de nutrientes minerais retirados 

do substrato (BARBOSA, 2009).  
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Portanto, a perda de vitalidade celular prejudica prioritariamente a fotossíntese, 

que é a função primordial de produção de açúcares pelas algas do líquen, que repassam 

esses compostos ao fungo, para metabolismo secundário (NASH III, 1996). Então, o 

prejuízo às algas, afeta diretamente a sobrevivência do líquen.  

Após 45 dias sob efeito do formaldeído ainda foram visualizadas células vivas 

(em verde) e mortas em vermelho (Figura 13). Lima (2009) verificou que células de P. 

aurata quando estavam degradadas, mas não mortas, apresentavam uma coloração 

intensa de verde, que atribuiu à concentração de feofitinas na célula da alga. Este 

composto resulta da degradação da clorofila, quando algum contaminante entra de 

forma acidificada na célula do vegetal, retirando seu íon de magnésio localizado ao 

centro da estrutura (MOTA-FILHO et al., 2003). 

 

Figura 13: Algas de C. verticillaris submetida ao formaldeído por 45 dias, encontradas vivas em verde e 

mortas em vermelho após de submissão ao vermelho neutro. 

 

 
Foto: Mª de Loudes Buril, 2013 
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5- CONCLUSÕES 
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As análises realizadas com coagulantes utilizados em Estações de Tratamento de 

Água indicam que tanto o sulfato de alumínio e policloreto de alumino são danosos ao 

metabolismo liquênico. A avaliação da pigmentação de clorofila das amostras 

submetidas ao sulfato de alumínio mostrou diminuição significativa da produção de 

todos os tipos de clorofila nos três meses de experimento enquanto as submetidas ao 

PAC apresentaram diminuição em menores proporções. A maior concentração de 

clorofila no primeiro mês foi encontrada nas amostras incubada com PAC 08 mostrando 

que o impacto inicial causado pelo produto foi menor em relação ao Sulfato e as outras 

concentrações de PAC. Porém no último mês o PAC 23 foi o que apresentava clorofilas 

mais conservadas.   

 A quantificação de fenóis das mesmas amostras exibe aumento considerável nos 

fenóis totais do líquen sujeitado ao sulfato de alumínio e ao PAC 23. Possivelmente este 

aumento de fenóis totais está ligado ao acúmulo de substâncias intermediárias ou a 

produtos de degradação destes fenóis. O PAC 08 e 18 apresentaram queda de fenóis 

totais entre o primeiro e segundo mês e um aumento entre o segundo e terceiro, 

podendo ter ocorrido degradação de substâncias bem como o incremento de produtos de 

degradação.  

 Nas análises de CLAE em quase todas as amostras não foram expressos picos 

significativos, e as das poucas que tiveram o pico evidente tratava-se do PRO e outros 

picos tanto do FUM como do PRO em teores inferiores aos dos padrões podendo ser 

entendidas como degradação da substância.  

 No experimento realizado com formaldeído os teores de feofitinas mostraram-se 

crescentes a partir da primeira quantificação (tempo), indicando a degradação das 

clorofilas e, consequente efeito direto no metabolismo primário do líquen. 

 Os fenóis totais das amostras de líquen submetidas ao formaldeído decaem nas 

primeiras 24 horas, mas após 7 dias os teores começam a crescer se apresentando  

bastante elevados aos 45 dias de experimento, assim como as amostras submetidas aos 

coagulantes. Este aumento representa o acúmulo de substâncias intermediárias da 

síntese do FUM e/ou dos produtos de degradação das substâncias produzidas por C. 

verticillaris. As CLAEs dão ênfase a estes argumentos por apresentarem poucas 

amostras com picos de FUM, sendo detectados o PRO (metabólito secundário) e outras 

substâncias não identificadas. 

 O azul de Evans foi usado para mensurar danos externos no talo liquênico 

submetido ao formaldeído e foi percebido que as amostras de controle de laboratório 



 

81 

 

exibiram deterioração estrutural, mas com menor significância que as tratadas com o 

contaminante. As leituras em espectrofotômetro confirmaram estes dados mostrando 

que as amostras tratadas tiveram uma maior absorbância do azul de Evans em relação às 

do controle, com destaque para as amostras coletadas aos 45 dias de experimento. 

 A mensuração da vitalidade celular foi outro parâmetro utilizado para entender o 

efeito do formaldeído sobre C. verticillaris. A morte celular das algas foi identificada 

em todas as amostras. Porém as tratadas exibiram maior mortalidade celular em relação 

aos controles de campo e de laboratório, que apresentaram uma vitalidade de 70% e 

80%, respectivamente, em detrimento dos percentuais em amostras tratadas chegaram 

aos 5% em talos que tiveram 45 dias de exposição. 

 Com base nos dados ratifica-se a toxidade dos compostos químicos estudados, 

com ênfase ao formaldeído, que demonstrou ser mais tóxico e causador de maiores 

danos ao líquen, trazendo a tona a necessidade de melhor fiscalização e monitoramento 

para sua utilização. C. verticillaris mais uma vez mostrou-se eficaz na biomonitoração 

de contaminantes, sugerindo-se sua capacidade para mensurar a qualidade ambiental em 

situações diversas.                 
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