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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR EM CENTROS URBANOS DE TAUBATÉ-SP 
UTILIZANDO O BIOENSAIO TRAD-MCN Os poluentes atmosféricos causam danos ao sistema 
respiratório, gerando desconforto como tosse, espirro, além do agravamento de doenças já 
existentes, como asma, bronquite, pneumonia e outras doenças do trato respiratório até 
diminuição da função pulmonar. As principais fontes de emissão de poluentes são aquelas em 
que ocorrem queima de combustíveis fósseis como os veículos automotores, as produções 
industriais, as queimadas e incineradores. O estudo da qualidade do ar é essencial para 
mensurar se o nível de poluição se encontra dentro do permitido, e o biomonitoramento é uma 
ferramenta útil, que permite avaliar os efeitos da poluição nos seres vivos e em curto espaço de 
tempo. A cidade de Taubaté, localizada no Vale do Paraíba-SP demonstra crescente aumento 
da densidade demográfica e da frota de veículos, somado ao desenvolvimento industrial da 
região, o que implica no aumento da poluição gerada, tornando imprescindível o 
acompanhamento da qualidade do ar na cidade. As substâncias, nocivas aos seres vivos, 
podem interferir na divisão celular e promover quebra de cromossomos, gerando fragmentos 
cromossômicos que podem originar micronúcleos. A Tradescantia pallida é um bioindicador 
eficiente para esse propósito. O bioensaio Trad-MCN é um método muito utilizado para 
detectar a mutagenicidade dos poluentes ambientais, este método consiste em avaliar os 
efeitos genotóxicos dos poluentes em células meióticas na fase de tétrades, com presença de 
micronúcleos no citoplasma. O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade do ar da cidade de 
Taubaté, utilizando o bioensaio Trad-MCN em locais centrais do município. Foram analisados 
dois pontos centrais: Praça Félix Guisard, com alto tráfego veicular (50 veículos/minuto); Rua 
Jaques Félix, com tráfego veicular médio (23 veículos/minuto) e um terceiro local, na área rural, 
de menor fluxo veicular como sítio controle, o Campus Ciências Agrárias da UNITAU, que 
apresentou um fluxo veicular baixo de 4 veículos/minuto. Para este cálculo foi contabilizado o 
número de carros durante dois dias da semana e calculado a média/minuto. As plantas 
utilizadas para o experimento são encontradas nos jardins dos referidos locais, exceto no ponto 
controle onde há floreiras contendo plantas adultas geneticamente iguais, propagadas 
vegetativamente. As inflorescências de T. pallida foram coletadas, fixadas em etanol/ácido 
acético (3:1) por 24 h, transferidas para etanol 70% e mantidas sob refrigeração até a 
confecção das lâminas. Posteriormente, as anteras medianas, foram submetidas ao 
maceramento e coloração com carmim acético, totalizando 20 lâminas para cada ponto 
estudado e então quantificadas 300 tétrades por lâmina para contagem de micronúcleos. Os 
valores da frequência média de micronúcleos e os desvios padrões respectivos foram obtidos 
para cada localidade: Praça Félix Guisard (0,80 ± 0,77); Jaques Félix (0,70 ± 0,80), e Campus 
Ciências Agrárias (Agronomia) (0,55 ± 0,69), conforme o teste estatístico de Kruskal-Wallis 
(K=1,149; p=0,563), os resultados não apresentaram diferença significativa. Mesmo com o 
constante crescimento do município e dos processos industriais, os dados obtidos pelo 
bioensaio revelaram que o nível de poluição encontrado no ar da cidade de Taubaté se situa 
dentro dos padrões de normalidade (2,3MCN/100 tétrades). Manter o biomonitoramento é de 
grande valia, a fim de auxiliar na tomada de decisões como a formação de políticas públicas 
para evitar que os poluentes com potencial carcinogênico e/ou mutagênico, acarretem danos 
na saúde de muitos organismos, inclusive no homem.  


