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O biomonitoramento é mundialmente conhecido como um método de análise experimental 

indireto na avaliação da qualidade ambiental, utilizando-se de organismos vivos que respondem 

ao estresse promovido por substâncias poluentes que se acumulam em seus tecidos, ocasionando 

modificações bioquímicas, fisiológicas e morfológicas. Esses organismos são geralmente 

denominados bioindicadores, uma vez que são resistentes e têm estreitas relações ecofisiológicas 

com a atmosfera, motivo pelo qual constituem uma ferramenta promissora para a bioindicação da 

poluição atmosférica (Villarouco et al., 2007; Teixeira & Barbério, 2012; Cáceres, 1996). 

Liquens apresentam simplicidade e para sobrevivência dos mesmos, é fator crucial a pureza do ar 

atmosférico, já que eles se alimentam higroscopicamente, fixando elementos neles presentes, 

notadamente o nitrogênio. Os liquens absorvem e retêm elementos radioativos, íons metálicos, 

dentre outros poluentes, e isto faz com que sejam utilizados como indicadores biológicos de 

poluição atmosférica (GONÇALVES, 2007). Os liquens são reconhecidos por serem muito 

sensíveis à poluição atmosférica e, desde o século 19, são utilizados como bioindicadores, sendo 

objeto de vários trabalhos que visam o controle das alterações atmosféricas em vários locais 

(Hawksworth et al. 1973, Marcelli 1998, Scutari & Theinhardt 2001, Kricke & Loppi 2002, 

Valencia & Ceballos 2002, Calvelo & Liberatore 2004, Giordano et al. 2005, Wolseley et al. 

2006, Munzi et al. 2007). Para avaliar a bioacumulação dos poluentes, os liquens podem ser 

utilizados de duas maneiras, utilizando os organismos presentes na própria área de pesquisa, ou 

transplantados de uma área sem contaminação para o local potencialmente contaminado. A alta 

sensibilidade desses organismos aos poluentes pode ser mensurada por métodos de análise de 

extratos dos talos liquênicos submetidos à contaminação (CONTI & CECCHETTI, 2001; 

SOARES et al. 2014). O objetivo geral deste projeto é o de analisar uma possível contaminação 

do ar da cidade de Lages por metais pesados provenientes de atividades antrópicas e avaliar a 

qualidade do mesmo identificando as concentrações destes metais presentes no ar. Para o 

desenvolvimento do projeto, foram inicialmente estabelecidos 9 pontos de amostragem 

espalhados pela cidade, compreendendo desde avenidas movimentadas, praças e ruas de alguns 

bairros. P1 coordenadas -27.800852 e -50.3068652,17; P2 coordenadas -27.8098071 e -

50.3060779,17; P3 -27.817827 e -50.3270834,17; P4 coordenadas -27.8122474 e -

50.3302034,17; P5 coordenadas -27.8249051 e -50.3367234,17; P6 coordenadas -27.8082976 e -
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50.319483,17; P7 coordenadas -27.80942 e -50.3779433,17; P8 coordenadas -27.8069716 e -

50.3764091,17, P9 coordenadas -27.7971802,-50.3538851,17. Foi estabelecido também um 

ponto de controle o qual acredita-se ser uma área de baixíssima concentração de metais por ser 

um local de preservação, o parque municipal P10 com as coordenadas -27.79056 e -50.35506,15.  

Existem diferentes tipos de liquens, e isso pode levar a diferentes taxas de acumulação de 

poluente, por isso na coleta das amostras para análise foi selecionado uma única espécie de 

liquens. A coleta das amostras foi realizada no final de cada estação do ano, visando avaliar se há 

influência das estações no acúmulo de metais nos liquens. Em cada coleta foram retirados dois 

liquens por ponto escolhido, sendo que os mesmos possuíam de 8 a 10cm de diâmetro.  Após os 

mesmos foram levados ao laboratório de Físico-química onde foram limpos, removendo-se 

pedaços de casca de árvore, musgo e outros materiais presentes nos mesmos. Após esta limpeza 

as amostras foram secas em estufa com circulação de ar a uma temperatura de 60ºC durante um 

período de 24 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fig. 1.  Liquens coletados                                            Fig. 2.  Preparação de Amostras  

 

 

Cada amostra foi triturada com auxílio de um gral até tornar-se um pó. Foram utilizados 

aproximadamente 500mg de cada amostra para fazer a digestão com ácido HNO3 e peróxido de 

Hidrogênio. As soluções resultantes foram submetidas a análise da presença metais Fe, Ni, Cu, 

Cd, Pb, Cr, Zn e Al utilizando um Espectrômetro de Absorção Atômica de Alta Resolução com 

Fonte Contínua - contrAA 700 Analytik Jena em forno de grafite. Para cada metal foi construído 

uma curva de calibração com concentrações de 10, 30, 50 e 70 µg/L. Dos oito metais analisados, 

foi identificado a presença dos elementos Fe e Zn em quantidades mais significativas nas 

amostras, na ordem de µg/L, ppb. Os demais elementos ficaram abaixo do limite de detecção. 

Novas análises devem ser realizadas com as mesmas amostras modificando a curva de calibração 

e o volume inicial das soluções, para permitir uma melhor avaliação da quantidade real de metais 

presentes nos liquens. Novas amostras de liquens ainda devem ser coletadas e analisadas para 

identificação da presença de metais em quantidades maiores ou não.    

 

 

 

 

 

 

 

   


