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Introdução: A poluição atmosférica no ambiente urbano industrial é um problema
existente nos últimos séculos sendo ocasionado, principalmente, pela queima de
combustíveis fósseis e descargas industriais. Os efeitos desta poluição se caracterizam
tanto pela alteração de condições consideradas normais como pelo aumento de
problemas já existentes. O crescimento econômico do município de Ipatinga, MG, nas
últimas décadas acarretou um crescimento da produção industrial e da frota de
veículos, que tem gerado uma série de impactos negativos sobre a saúde das
populações próximas e sobre o meio ambiente decorrentes das emissões de poluentes
atmosféricos. Os metais pesados (Pd,Cd,Hf,Cr etc.) gerados por essas atividades
antrópicas são nocivos à saúde mesmo em quantidades muito pequenas, pois se
encontram agregados em partículas em suspensão, compostos orgânicos ou na forma
de vapor e sofrem dispersão com os ventos atingindo áreas onde a geração destes
poluentes é muito baixa. As emissões de poluentes podem ser medidas por aparelhos
mecânicos sofisticados ou por métodos alternativos de bioindicação ou bioacumulação.
A técnica de bioacumulação presta-se à quantificação da distribuição de cargas
atmosféricas no espaço e no tempo. Neste grupo de métodos, “usam-se organismos
naturais para a acumulação de substâncias do meio em análise”.
	O presente trabalho refere-se ao biomonitoramento ativo “MOSS BAG” da qualidade
do ar de Ipatinga – MG, utilizando Sphagnum sp, um musgo mundialmente
reconhecido pela sua capacidade de acumular metais pesados. Serão feitas exposições
mensais “MOSS BAG” do Sphagnum sp (Julho a Novembro de 2010),com previsão de
64 amostras por período (quatro saquinhos de cada uma das quinze estações “MOSS
BAG” mais quatro do único ponto controle).Após a exposição serão 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. Objetivo: Os
objetivos do biomonitoramento da poluição atmosférica em Ipatinga são: 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, comparar
os resultados com dados do sistema de monitoramento contínuo da cidade. Conclusão:
O biomonitoramento “MOSS BAG” é  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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