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RESUMO 

Sabemos hoje que a poluição é algo que esta ocorrendo de formas deliberadas 

como a poluição do ar, assim devemos medir tais níveis e tomar medidas 

imprescindíveis para isso, com base nesse aspecto será utilizado como base de 

medida e um dos melhores bioindicadores dos tempos modernos os liquens, sendo 

utilizado como analise de poluição na cidade de Apucarana PR. Com a finalidade de 

evidenciar e demarcar as áreas de maior poluição e futuros tratamentos, para 

contribuir com a saúde da população. 
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Abstract: As we know today that pollution and something that is happening 

deliberate ways by examples the air, so we measure these levels and take essential 

measures for this, based on this aspect will be used as a measure of base and 

bioindicators of the best of modern times lichens, and will be used as the basis of 

pollution analysis in the city of Apucarana PR.com order to highlight and demarcate 

the areas of greatest pollution and future treatments, to contribute to the health of the 

population. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os líquens são espécies extremamente sensíveis até mesmo com temperaturas 

elevadas, luzes fortes e poluição de inúmeras maneiras assim qualquer dessas 

variações podem modificar sua estrutura ou a sua morte mas o principal fator de 

degradação da espécies de liquens e a poluição  do ar causada por carros, 

indústrias, e dejetos mau encaminhados ate mesmo dejetos sólidos ou radioativos. 

Assim a questão do meio ambiente regional e mundialé hoje um desafio que se 

coloca a todos, que abrange todos no mundo desde que você nasce já estamos 

utilizando ar e o meio ambiente, no nosso período de adolescência, como uma 

grande utilização dos meios no contexto de adulto e existindo e ainda conhecendo 

como um idoso, como somos instruídos, pelos nossos educadores nas escolas ou 

com pessoas sabias, o meio ambiente é apenas um e tem que ser cuidado 

(BECKER 2010). 



Enfim, a todos os cidadãos que vivem e participam do destino de um mesmoplaneta, 

o Planeta Terra. A vida de cada indivíduo é determinada por ações querefletem o 

local onde vive (Boff, 2001). 

O presente artigo tem por objetivo analisar a qualidade do ar em Apucarana PR, 

utilizando liquens como bioindicadores. 

 

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Quanto à função de bioindicador, o ar poluído costuma carregar poeira e água da 

chuva com dióxido de enxofre e excedentes de gás carbônico, além de outras 

toxinas. Essa combinação é fatal para os liquens, ou seja, a inexistência deles 

aponta para poluição ambiental nos arredores. Além de bioindicadores, alguns 

liquens realizam a fixação de nitrogênio no solo, um importante processo encontrado 

na natureza(HAVEN, 2010). 

Liquens são a junção de dois organismos em um conjunto mutualístico de algas e 

fundo uma associação fotossintético, assim com a presença de fungos no 

ecossistema a um nível bem pequeno de poluição no ambiente, com um grande 

resistência a tempos secos podem ser encontrados e arvores e pedras ou em 

lugares inusitados (BAGLIANO,2012) 

    Da próxima vez que for caminhar por algum parque ou região arborizada, preste 

atenção aos troncos de árvores e poderá conhecer alguns liquens das 13.500 

espécies já descritas.Assim sendo um meio pratico e rentável e de fácil amostragem 

tornando grandes agentes no combate do desequilíbrio ambiental, pois sua 

alimentação e basicamente hidroscopica, extraindo alimento do presentes no ar 

como por exemplo nitrogênio, íons metálicos e demais poluentes  no ar que 

respiramos (Juliana e Raplael,2015).    

Assim sendo um meio pratico e rentável e de fácil amostragem tornando grandes 

agentes no combate do desequilíbrio ambiental, pois sua alimentação e basicamente 

hidroscopica, extraindo alimento presentes no ar como por exemplo nitrogênio, íons 

metálicos e demais poluentes  no ar que respiramos, também como o ar com 

agentes poluidores e com isso utilizarei os liquens como base de estudo para uma 

medição da qualidade do ar em Apucarana que no final será adotado um mapa 

térmico com os dados colhidos (ELIASARO, 2009).     

 

CONCLUSÃO  

O presente estudo foi conduzido no município de Apucarana, Paraná. A cidade 

possui população de 130.430 habitantes, distribuída em uma área de 598.389 km2, 

e apresenta uma frota de 44.640 veículos, segundo dados do IBGE (2015) ultimo 

senso lançado. 

Para a realização do levantamento das espécies de liquens do município de 

Apucarana, foram proposto pontos de observações e analise de poluição 

atmosférica. Os pontos de observação foram distribuídos desde a avenidas 



principais da cidade, algumas vilas e bosques com maior conservação de meios 

intactos de natureza ou caracterizados conservados, passando por áreas com maior 

e menor grau de emissão de poluentes atmosféricos. Desta forma podemos ver e 

avaliar as diferentes transformações e crescimento dos liquens em diferentes áreas 

com locais posteriormente poluídos e em área preservada, passando por pontos no 

centro comercial da cidade, local de maior fluxo de veículos motorizados, terminando 

em área onde os níveis de poluição atmosférica possivelmente são superiores aos 

locais de incidência de poluição ou não.  Desta forma iremos avaliar diferentes 

formas de poluição atmosférica na cidade. Será utilizada uma metodologia de 

medição de 1m de altura do solo as 2m para a analise visual dos liquens será 

utilizado de um parquímetro ou uma régua para verificar a simetria dos liquens e a 

larguras dos troncos, pois foi utilizado as árvores sibipirunas como base de coletas. 

Pois os liquens são extremamente sensíveis as variações do ambiente, pois tais 

poluentes variam seu crescimento ficando notável um crescimento desuniforme do 

líquen  identificando uma espécie de poluente no local. 
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