
USO DO MÉTODO “MOSS BAG” COM SPHAGNUM
CAPILLIFOLIUM PARA O BIOMONITORAMENTO

ATIVO DE METAIS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA EM
IPATINGA, MINAS GERAIS.

Adriana Rocha de Souza DRUMOND (UnilesteMG); Maria Adelaide R.Vasconcelos  VEADO

(UnilesteMG); Dr.Arno Heeren de  OLIVEIRA (UnilesteMG); Isabela Crespo CALDEIRA

(UnilesteMG)

Introdução: A estimativa de risco de uma população exposta a uma substância tóxica é
obtida através de programas de monitoramento. As emissões de poluentes atmosféricos
podem ser medidas por métodos alternativos de bioindicação, cuja técnica presta-se à
quantificação da distribuição de cargas atmosféricas no espaço e no tempo por meio de
organismos naturais para a acumulação de substâncias do meio em análise. O método
MOSS BAG constitui na exposição de musgo dentro de saquinhos de náilon durante
determinado período. O Sphagnum é reconhecido mundialmente por sua capacidade de
acumular diversos poluentes, devido às suas características anatômicas e fisiológicas.
Objetivo: O biomonitoramento da poluição atmosférica em Ipatinga teve como
objetivos:- analisar o teor e a capacidade de acumulação dos metais no musgo,-
relacionar os metais encontrados com as principais fontes de emissões industriais e/ou
veiculares,-avaliar a qualidade do ar comparando com valores máximos permitidos
pela Organização Mundial de Saúde. Metodologia: O presente trabalho refere-se ao
uso do método “MOSS BAG” com Sphagnum Capillifolium para o biomonitoramento
de metais da poluição atmosférica em Ipatinga– MG. Foram feitas três exposições
“MOSS BAG” do Sphagnum Capillifolium, (Julho-Novembro/2010), 96 amostras por
período (seis saquinhos em cada uma das quinze estações “MOSS BAG” mais seis do
único ponto controle). Após a exposição foram feitas análises através das técnicas
ICP-MS (Espectroscopia de Massa Acoplado a um Plasma Induzido) para a
determinação do teor dos metais, e o MEV (Microscópico Eletrônico de Varredura)
para verificar as alterações morfológicas no Sphagnum Capillifolium, comparando
com as amostras não expostas. Resultados: O Projeto está em andamento e espera-se
encontrar metais comuns a uma região industrial, densamente habitada e de grande
tráfego de veículos.
 Conclusão: O biomonitoramento “MOSS BAG” é qualitativo, de baixo custo
operacional atingindo grandes áreas, determinando os pontos mais vulneráveis de
maior concentração dos metais oriundos das emissões atmosféricas. Os resultados
fornecerão subsídios aos órgãos governamentais locais para estudos de ocorrência de
doenças respiratórias e mitigação de impactos ambientais da poluição atmosférica.
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