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RESUMO 

A qualidade do ar é determinada de acordo com as partículas de poluentes em áreas urbanas e rurais, com isso, a 

determinação de um local com ar puro é feito por indicadores naturais. O presente trabalho tem como objetivo a 

identificação das possíveis influências dos liquens como bioindicadores no município de Itaberá-SP. As amostras 

foram retiradas dentro da área urbana, duas delas em praças e uma localizada em um fragmento de área verde, 

foi realizado a contagem de arvores com a presenças dos liquens, e tirado fotos para análise. O trabalho foi 

realizado através de pesquisas bibliográficas, com uso de matérias bibliográficas, por meio de artigos, livros e 

teses. Foi observado que o resultado obtido determinou uma porcentagem baixa de poluição no município, os 

liquens têm um papel fundamental para os parâmetros ambiental, com isso com o avanço do crescimento 

populacional na área, os liquens conseguem se desenvolver normalmente.  
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ABSTRACT 

The quality of the is specified according to the pollutant particles in urban and rural areas, with this, a 

determination of a place with fresh air is made by natural indicators. This paper aims to identify the possible 

influences of liquids as bioindicators in the municipality of Itaberá-SP. As they were removed within the urban 

area, two of them in squares and one located in a fragment of green area, a count of trees was carried out with the 

presence of the lichens, and photos were taken for analysis. The work was carried out through bibliographic 

research, using bibliographic materials, through articles, books and theses. It was observed that the result 

obtained determined a low percentage of overrun in the municipality, the lichens have a fundamental role for the 

environmental parameters, with that with the advance of the population growth in the area, the lichens are able to 

develop normally. 
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Para identificação da poluição do ar, é possível usar alguns métodos específicos, como 

espécies de organismos vivos, que são muito eficazes como bioindicadores de poluição. Este é 

um método rápido e eficaz, de baixo custo, onde pode se determinar informações adicionais, 

referente aos efeitos sobre os organismos vivos, de acordo com a variação no meio ambiente 

(KLUMPP, et al., 2011; SILVA, et al., 2014). 

De acordo com Ferreira e Olivati (2014), os indicadores biológicos podem ser usados 

como um monitoramento ambiental, levando em consideração a sensibilidade dos indicadores 

biológicos, pois combina com determinados fatores humanos ou naturais com potencial 

impacto e pressão no meio ambiente. 

O crescimento dos liquens se desenvolve de acordo com sua nutrição mineral, que são 

disponíveis variando de elementos secos a úmidos, e de acordo com suas formas de sais 

solúveis e partículas no ambiente (RAPOSO Jr., et al., 2007). Por possuírem uma morfologia 

simples, e com um sistema celular rápido, conseguem facilmente absorver qualquer gás e 

componentes presentes no ar, determinando um estudo da qualidade em qualquer local 

(LUBEK, et al., 2018) 

Ele possui características simbióticas mutualista entre fungo com algas unicelulares ou 

cianobactérias, por não possuírem o controle de água em suas estrutura, este varia em função 

da umidade que existe em seu habitat, e acabam sofrendo sensibilidade com qualquer 

mudança climática por apresentarem capacidade de regulação de perda e ganho de umidade 

(RAVEN 2007). 

O fungo tem característica em se desenvolver em casca de arvores e são chamados de 

liquens corticosos. Também possuem liquens terrícolas presentes no solo, assim como os 

liquens saxicolas que se desenvolvem em pedras e liquens lignicolos, que tem como 

classificado na decomposição em madeiras (BOCH, et al., 2013).  

Fatores como urbanização e industrialização, trazem mudanças na comunidade 

liquens, a poluição do ar é um dos maiores problemas presente no meio ambiente, áreas com 

alteração ambiental ante natural, ocorrem modificação por motivo de impactos na mudanças 

climáticas e acaba acontecendo uma diminuição na biodiversidades na fauna e da flora 

(BOCH, et al., 2013). 

O objetivo desse trabalho foi à realização de levantamento de dados sobre liquens 

presente em praças, listar e comparar as espécies de liquens presentes na zona urbana, 
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comparando com dados bibliográficos já publicados, para análise da qualidade do ar do 

município de Itaberá-SP. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho foi realizado no municio de Itaberá, no interior do estado de São 

Paulo, a 318 Km da capital, localizado na latitude 23°51’43” S e longitude 49°08’14” W Gr. 

O município de Itaberá possui área de 108.863,43 onde conta com uma população total de 

17.665 mil habitantes. (FUNDAÇÃO SEADE, 2016). Possui clima subtropical a tropical de 

altitude; a temperatura média anual é de 20,6°C, e precipitação média anual de 1.193,7 mm, 

com altitude de 640 metros (CEPAGRI, 2014). 

A realização das coletas das imagens, foram feitas nos meses de agosto a setembro de 

2020, foram definidos três pontos dentro do município, o primeiro ponto denominado ponto A 

está localizada na Praça Amador Pereira de Almeida localizado na Av. Pref. Carlos Rodrigues 

dos Santos na região central do município. O ponto denominado B, está situado a 650 m de 

distância do ponto A, na R. Eltore Rossi no bairro Bandeirantes de frente ao cemitério 

municipal. Já o ponto C, encontra-se num fragmento de mata fechada, situado a 2,12Km de 

distância do centro da cidade. 

 

FIGURA 1: Imagem de satélite do município de Itaberá-SP 

 
Fonte: Google Mapas, 2020 
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No ponto A, onde foi determinada a áreas de 244m, foi contado a quantidade de 30 

arvores e 20 arbustos que possui no local, e tirado fotos das possíveis presenças de liquens nas 

arvores que apresentavam, representados nas figuras 2, 3 e 4. 

FIGURA 2: Praça Amador Pereira de Almeida 

 

Fonte: coletado pela autora, 2020 

 

       FIGURA 3: Liquens Crotosos                                            FIGURA 4: Liquens Fruticosos       

                                          
                    Fonte: coletado pela autora, 2020                                       Fonte: coletado pela autora, 2020 
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Em seguida foram coletadas amostras da praça localizada no ponto B, também foram 

definidos uma área total 204m, e identificada cada arvores se há possíveis presença do fungo, 

como é demostrada na figura 5 e 6 abaixo. 

                     FIGURA 5: Liquens Foliosos                                 FIGURA 6: Liquens Crotosos 

                   
                  Fonte: coletado pela autora, 2020                             Fonte: coletado pela autora, 2020 

 

A última amostragem ocorreu num fragmento de mata fechada localizada, perto do 

municio, localizado nas coordenadas 23.859907, -49.157832 para a demarcações foram 

alocadas uma parcela no meio da área de 1,45 km correspondente a 13 ha para que não 

ocorram nenhuma alteração nas bordaduras da área analisada indicados na figura 4 e 5, com 

isso todas as amostra de fotos foram levadas para análise e identificação. 

 

FIGURA 7: Diversidade de liquens Figura                   FIGURA 8: Liquen Herpothallonrubrocinctum 
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         Fonte: coletado pela autora, 2020                                    Fonte: coletado pela autora, 2020 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como são uma associação entre dois indivíduos de reinos diferentes, onde algas pode 

ser tanto do reino protista, e assim como o fungo é do reino fungi, não é possível saber 

exatamente o nome de uma espécie, seria necessário a realização de uma avaliação mais 

detalhada em laboratório para identificação, somente podemos relacionar ele como nome do 

fungo não dos liquens. 

De acordo com as literaturas, os liquens váriam de acordo com suas espécies, 

divididos como colonizadores rápido e lentos. Os liquens da família crostosos se caracterizam 

como colonizadores lentos e demoram a sofrer alterações nas suas estruturas. Liquens que 

possuem colonização rápida e recolonizam quando a poluição esta baixa, são mais sensíveis, 

como exemplos podem ser citados: os liquens foliosos e fruticosos. 

 

GRÁFICO 1: Gráfico de líquens encontrados 



7 

 
 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1 Maio, 2020. 

 

 
Fonte: coletado pela autora, 2020 

 

De acordo com os dados encontrados o ponto A, esta área conta com um grau menor 

de liquens por ser localizado na região central, como fatores dos efeitos de chuvas acidas e 

dióxido de enxofre (SO2) tem uma concentração maior, afetam o desenvolvimento. Em 

comparação com os pontos B, a espécie crotosos possui maior ocorrência por serem achatados 

e crescerem fortemente aderidos ao substrato, geralmente em troncos de árvore. 

Ele apresenta uma estrutura dorsiventral, que se assemelha bastante numa forma 

achatada, possui um crescimento mais pronunciadamente em circunferências, e acabam não 

apresentando córtex inferior, estando imersos no substrato diretamente pela medula do talo 

(Webster, Weber, 2007). 

Por outro lado, espécies que possuem características de liquens foliosos têm talos 

semelhantes a folhas e parcialmente aderidos aos substratos, e contém estrutura dorsiventral, 

tornando a remoção mais fácil (BÜDEL; SCHEIDEGGER, 2008). Eles possuem uma 

estrutura competitiva e evoluem independentemente em diferentes espécies, podemos citar:  

Parmeliaceae e Physciaceae (JUNGBLUTH, 2006; ZANETTI, 2014). 

Como possuem uma estrutura dorsiventral, seus talos são presos menos aderidos por 

possuírem um córtex inferior na sua estrutura, e os talos apresentam lobos que seriam divisões 

arredondadas, de outro modo também, lacínias divisões alongadas bem definidas, se 

desenvolvendo aderidos aos substratos por uma estrutura como tomento ou rizinas. 



8 

 
 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1 Maio, 2020. 

 

Os fruticosos têm menor ocorrências pela sua forma similar a um pequeno arbusto 

com lobos achatados ou cilíndricos, podem ser facilmente removíveis dos troncos, por serem 

ramos tanto simples ou ramificados, como arbusto ou barba, possuem pendentes ou eretos, 

aderidos aos substratos. A presença de liquens fruticosos, bem como da espécie Lobaria 

Erosa que pertence ao grupo morfológico dos foliosos, está associada a áreas menos alteradas 

(BÜDEL, SCHEIDDEGER, 2008). 

Conforme Käffer (2011) os liquens crostosos são retratados como mais resistentes aos 

poluentes, porém os líquens fruticosos são mais sensíveis, dessa forma, a presença de liquens 

fruticosos em uma área qualquer sugere muita pureza do ar. 

A espécies a Herpothallonrubrocinctum são particularmente sensíveis a qualquer 

alteração a poluição, principalmente a dióxido de enxofre (SO2) que é liberado por 

escapamento de veículos, esta espécies é de muita importância para a o monitoramento, uma 

vez que é utilizado como mascadores de níveis de poluição quando a presença desse liquens a 

pureza do ar é alta. 

A absorção dos liquens está relacionada com suas características ecofisiologicas, onde 

podem varia de acordo com as alterações da luminosidade, quanto menos sol, maior é seu 

desenvolvimento, a temperatura e a umidade do ar são responsáveis pela a qualidade 

ambiental, onde local sem presença de metais pesados, ou qualquer alteração ecológica os 

liquens se desenvolvem mais. 

Segundo LIMA, et al., (2012), a poluição é resultado dos impactos de acordo com o 

local, sua região e global, causando problemas a saúde humana, este influência também na 

quantidade na precipitação em locais urbanos, e ocorrência da chuvas acidas, e efeitos estufas, 

e acarretando na degradação da camada de ozônio, esses fatores tem como relação no 

crescimento das áreas urbanas, devido a industrialização e no aumento de frota automotivo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preservação do ecossistema é fundamental para que se tenha o equilíbrio da 

biodiversidade e da qualidade ambiental necessária para que todas as espécies de seres vivos 

possam ser conservadas. 
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Através das observações e comparações com o disposto na literatura, é notável  que as 

áreas de estudo dentro do município está com presenças de muitos liquens, pelo fato que ser 

uma cidade menor, sua taxa de poluição é baixa, porém não pode passar despercebidas, com 

relação ao ponto C onde possui alta presença, deve-se levar em relevância o crescimento 

populacional o aumento da poluição também será elevado. 

A poluição do ar prejudica a saúde humana, animal e ambiental, a grande variedade de 

espécies de liquens serve como estimativas de diversidade, de parâmetro para a avaliação do 

grau de perturbação ambiental e para definir a qualidade de um determinado local. 
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