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RESUMO 
 
 

A mineração de carvão constitui uma importante atividade econômica na região sul 
catarinense. Problemas ambientais associados com as atividades carboníferas têm 
demonstrado a necessidade de se desenvolver metodologias visando a recuperação das áreas 
degradadas pelo acúmulo desordenado dos grandes volumes dos rejeitos dispostos a céu 
aberto. Estes rejeitos, ricos em sulfetos de ferro, desencadeiam um processo de acidificação e 
podem afetar a qualidade do ar, da água e do solo, causando até mesmo riscos à saúde 
pública. Assim, o objetivo deste estudo foi o de avaliar se os lodos agroindustriais com 
elevado pH e alta carga orgânica podem neutralizar os solos ácidos e beneficiar o crescimento 
de vegetais. Para tanto, foram realizados testes físico-químicos, de ecotoxicidade 
(Scenedesmus subspicatus, Daphnia magna, Aliivibrio fischeri, Danio rerio, Eisenia fetida, 
Lactuca sativa, Brassica oleracea, Zea mays, além da hidrólise do diacetato de fluoresceína 
(FDA), proteínas e enzima peroxidase) e de genotoxicidade (Vicia faba) no solo ácido e no 
lodo agroindustrial (fresco e estabilizado) separadamente e em misturas de ambos em 
diferentes proporções, como também foram analisados e testados os lixiviados destas 
amostras. Espécies vegetais nativas - Pitanga (Eugenia uniflora); Tucaneira (Aegiphila 

sellowiana); Ingá (Inga spp); Aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius) e Cerejeira (Prunus 

cerasus) foram cultivadas em misturas com diferentes proporções de solo/lodo (fresco e 
estabilizado). Na maioria dos testes de toxicidade, o solo ácido e o lodo (fresco e estabilizado) 
mostraram efeitos ecogenotoxicológicos (assim como seus lixiviados). Já as misturas 
solo/lodo (e seus lixiviados) apresentaram ecogenotoxicidade menor e variada, sendo que os 
organismos aquáticos se mostraram mais sensíveis que as plantas terrestres. De forma 
conclusiva, recomenda-se o uso de lodo agroindustrial estabilizado durante seis meses para 
remediação de solo degradado pelos rejeitos da atividade carbonífera. Este lodo deve ser 
misturado na proporção de 50% (massa seca) com o solo superficial (20 cm), sendo que as 
plantas nativas que melhor se adaptaram a esta mistura em termos de aumento da biomassa 
foram a Tucaneira (Aegiphila sellowiana), a Pitanga (Eugenia uniflora) e a Cerejeira (Prunus 

cerasus). O uso concomitante de parâmetros químicos, ecogenotoxicológicos e de rendimento 
agronômico se mostraram eficazes na avaliação do tipo de remediação proposta neste 
trabalho, evitando assim possíveis danos ambientais aos ecossistemas terrestres e aquáticos, o 
que pode propiciar uma recuperação ecológica das áreas atualmente degradadas e a destinação 
adequada de resíduos sólidos industriais. 
 
 
Palavras-chave: Solo ácido, Lodo agroindustrial, Carvão, Remediação ambiental, 
Ecotoxicologia. 
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ABSTRACT 

 
 

Coal mining is a major economic activity in the southern state of Santa Catarina (Brazil). 
Environmental problems associated with coal mining activities have demonstrated the need to 
develop methodologies aimed to remediate degraded areas where large volumes of coal 
tailing were disposed. These tailings are rich in iron sulphides, triggering an acidification 
process that can affect the environmental quality, even causing public health risks. The 
objective of this study was to evaluate whether the agroindustrial sludge with high pH and 
high organic load can neutralize acidic soils and benefit the growth of native plants. To 
achieve this purpose, physico-chemical and ecogenotoxicity analysis were carried out with 
different organisms (Scenedesmus subspicatus, Daphnia magna, Aliivibrio fischeri, Danio 

rerio, Eisenia fetida and vegetables Lactuca sativa, Brassica oleracea, Zea mays and Vicia 

faba, further than fluorescein diacetate hydrolysis (FDA), proteins contents and peroxidase 
enzyme activity in acid soil and agroindustrial sludge (fresh and stabilized) separately, and 
under different mixtures proportions. Also, the leachates of these samples were analyzed and 
tested. Native plant species - Pitanga (Eugenia uniflora); Tucaneira (Aegiphila sellowiana), 
Inga (Inga spp); Aroeira-red (Schinus terebinthifolius) and Cherry (Prunus cerasus) were 
grown in mixtures prepared with different proportions of soil/sludge (fresh and stabilized). In 
most toxicity tests, the soil and sludge (fresh and stabilized) showed ecogenotoxicological 
effects, as well as the leachates were ecogenotoxics. In a general way, the aquatic organisms 
were more sensitive than terrestrial plants. Conclusively, it is recommended the use of agro-
industrial sludge stabilized for 6 months in view to remediate soil degraded by coal tailings 
activities. This sludge must be mixed at a ratio of 50% (dry weight) with topsoil (20 cm), and 
native plants that showed best adaptation to this mixture (in terms of increased biomass) were 
Tucaneira (Aegiphila sellowiana), Pitanga (Eugenia uniflora) and Cherry (Prunus cerasus). 
Concomitant use of chemical parameters, ecogenotoxicological data and agronomic yield 
proved effective in assessing the type of remediation proposed in this study, thus preventing 
potential environmental damage to terrestrial and aquatic ecosystems, allowing an ecological 
restoration of current degraded areas and proper disposal of industrial solid waste. 
 
 
Key-words: Mining acid soil, Agroindustrial sludge, Coal mining, Soil remediation, 
Ecotoxicology.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Do ponto de vista de fornecimento de energia, a mineração de carvão é uma 

importante atividade econômica nos países em desenvolvimento, mas a exploração deste 

recurso pode originar uma série de impactos ambientais. Resíduos (rejeitos e estéreis) são 

produzidos durante as etapas de lavra e beneficiamento do carvão. A deposição destes 

resíduos sólidos, constituídos basicamente por materiais carbonosos e minerais, sem valor 

comercial, em áreas próximas ao local de mineração acaba dando início a uma série de 

reações químicas, cujos produtos impactarão a qualidade do solo e das águas (FUNGARO; 

IZIDORO, 2006). Assim, estes rejeitos estéreis e ricos em sulfetos de ferro oxidam-se em 

presença do ar, da água e da ação de bactérias Thiobacilus ferroxidans, desencadeando o 

processo de acidificação das águas e a dissolução de metais, que pode ocorrer em minas 

abandonadas ou em operação, originando a Drenagem Ácida de Mina (DAM) (FUNGARO; 

IZIDORO, 2006).  Uma das reações que explica a formação da DAM por um mecanismo 

direto que ocorre nos estágios iniciais de oxidação da pirita é representado na reação: 

4FeS2(s) + 15O2(g) + 14H2O(l) → 4Fe(OH)3(s) + 8SO4
2-

(aq) + 16H+ 
(aq)  

Os efeitos da DAM podem resultar em uma paisagem degradada, afetando a qualidade 

da água, baixando o pH, reduzindo a alcalinidade natural, aumentando a dureza total e 

acrescendo quantidades indesejáveis de ferro, manganês, alumínio, sulfatos e eventualmente, 

outros metais pesados aos recursos hídricos (KONTOPOULOS, 1998). Estas fontes 

permanecem ativas por décadas e até mesmo por séculos após a sua produção 

(KONTOPOULOS, 1998). Já é bem estabelecido que locais de mineração de carvão reduzam 

a produtividade agroflorestal, já que as propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos 

em áreas de despejo de resíduos após a mineração de carvão são alteradas (LUNARDI-NETO 

et al., 2008; KOPEZINSKI, 2000). Além disso, os ecossistemas circundantes são perturbados, 

causando um desequilíbrio ecológico (JUWARKAR; JAMBHULKAR, 2008; McALLISTER; 

MILIOLI, 2000). A drenagem ácida de mina é considerada o mais grave problema de 

poluição ambiental na indústria de mineração, sendo que atualmente, este é um problema 

global (LATTUADA et al., 2009).  

Por causa da lixiviação de minerais no solo (em conjunto com a solubilização de metais 

com potencial tóxico), o solo com despejos de resíduos de carvão sofre de falta de nutrientes, 

N e P, necessários para a revegetação da superfície e/ou o crescimento microbiológico. As 

alterações das propriedades físicas do solo (e.g., infiltração de água e arejamento) podem 

conduzir ao início de erosão do solo e a interrupção do fluxo energético no ecossistema 
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terrestre em toda a região do despejo, contaminando os recursos hídricos adjacentes 

(KOPEZINSKI, 2000). Uma das tecnologias de prevenção da geração da DAM consiste no 

método de aditivos alcalinos, assim, em alguns casos, a utilização de resíduos industriais no 

solo pode ser recomendada pelo valor corretivo da acidez que eles apresentam e pela 

capacidade de induzir o desenvolvimento da macro e microbiota do solo que podem 

decompor os materiais orgânicos (CAVALLET et al., 2006). A aplicação de biossólido ao 

solo poderia ser uma opção de disposição aceitável, transformando um resíduo problemático 

em termos de destinação em um recurso remediativo valioso (JUWARKAR; 

JAMBHULKAR, 2008, KROGMANN et al., 1997). De acordo com Lattuada et al. (2009), os 

resíduos orgânicos biodegradáveis devem ser capazes de melhorar as propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo através do/a: (i) aumento do pH, (ii) aumento do teor de matéria 

orgânica, (iii) incorporação de nutrientes essenciais para o crescimento da planta, (iv)  

aumento da capacidade de retenção de água, e (v) mudança da especiação para tornar os 

metais pesados menos biodisponíveis.  No entanto, uma análise cuidadosa dos benefícios da 

aplicação de lodo e seu potencial de impacto ambiental é necessária antes e depois da 

aplicação do lodo no solo, porque os compostos orgânicos ou metais liberados do lodo podem 

levar a consequências ambientais devido às mudanças físico-químicas e microbiológicas do 

solo, ou mesmo com a transformação da biota do solo (SATERBAK et al., 1999; OBBARD, 

2001; KAPANEN; ITÄVAARA, 2001). De uma maneira geral, dois principais grupos de 

contaminantes, com potencial ecotóxico estão presentes nos lodos industriais: metais e 

compostos orgânicos. Os compostos orgânicos podem ser biodegradados rapidamente, mas os 

metais, estes podem ser responsáveis pela perturbação do equilíbrio ecológico dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos da área afetada (PAGE et al., 1987).  

A exposição de organismos às matrizes sólidas ou aquosas é uma ferramenta versátil para 

avaliar o potencial de impacto ambiental, permitindo a identificação dos efeitos nefastos dos 

constituintes da matriz analisada (PANDARD et al., 2006). Assim, os testes de ecotoxicidade 

são recomendados para a obtenção de uma avaliação mais completa do potencial do impacto 

ambiental que os lodos industriais podem causar quando são utilizados na remediação de 

solos degradados (CONDER et al., 2001; ROSA et al., 2007; ALVARENGA et al., 2008). 

Estes testes foram amplamente utilizados nesse estudo para avaliação da qualidade do solo 

degradado pela atividade carbonífera, do lodo industrial (in natura e estabilizado), assim 

como da mistura destes e seus respectivos lixiviados. Para melhorar ainda mais a segurança 

nas aplicações de resíduos sólidos ao solo, uma característica fundamental que deve ser 

observada nos resíduos industriais é o potencial ecogenotóxico, ou seja, a possibilidade do 
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resíduo causar danos ao material genético dos organismos (CEN, 2005; MOSER; RÖMBKE, 

2009). Na maior parte dos regulamentos legislativos no mundo todo, este potencial de 

ecogenotoxicidade de resíduos sólidos (e seus lixiviados) é derivado da interpretação da 

análise química clássica da matriz. Em função dos resultados químicos, determina-se o 

destino mais apropriado ou meio de eliminação de resíduos, de acordo com a sua classificação 

em função de propriedades perigosas/ não perigosas e inertes/não inertes (CEC, 1991; 

KOSSON et al., 2002; ABNT, 2004). Neste contexto regulamentar, um ensaio de lixiviação, 

deve ser entendido como um processo de extração de componentes químicos a partir de um 

sólido dissolvido em água sob condições específicas. A gama de materiais que podem ser 

cobertos por testes de lixiviação é grande: solos, lodos, sedimentos, resíduos não perigosos, 

resíduos perigosos, resíduos estabilizados, e outros tipos de resíduos (VAN DER SLOOT et 

al., 1996). Nos últimos anos, testes de ecotoxicidade direta (i.e., usando a fase sólida) e 

indireta (i.e., usando um lixiviado ou solubilizado) foram incluídos na avaliação dos resíduos 

na Europa (CEC, 1991; 2008). No contexto da avaliação de risco de um resíduo sólido, a 

análise físico-química quantifica potenciais contaminantes, enquanto os testes 

ecotoxicológicos nos informam sobre os efeitos toxicológicos potenciais destes contaminantes 

(CEN, 2005; TSIRIDIS et al., 2012).   

O presente trabalho interdisciplinar foi gerado a partir de um projeto que propõe a 

remediação de um solo contaminado por rejeitos (e estéreis) de carvão usando um lodo 

agroindustrial orgânico como agente remediador. Para esclarecer o aspecto interdisciplinar 

deste trabalho é necessário contextualizar, em termos sócio-econômico-ambientais, a 

amplitude e a complexidade em que se insere esta problemática ambiental da mineração do 

carvão na sociedade catarinense, o que deve ser similar a outras regiões do país e do mundo 

que se defrontam com este tipo de exploração energética sem os cuidados ambientais 

necessários. 

A situação ambiental, de acordo com a Fundação do Meio-Ambiente do Estado de 

Santa Catarina (FATMA-SC), é crítica quando analisamos o conjunto da carga poluidora 

gerada pela lavra, beneficiamento, transporte e estocagem do rejeito da mineração, pelas 

unidades produtoras de coque, pela usina termoelétrica, pelas cerâmicas, pelas fecularias e 

pelo setor agroindustrial da região sul de SC. Nos anos de 1978 e 1979 foram desenvolvidos 

estudos na região que apontaram dados quantitativos e qualitativos de extrema importância 

para o planejamento das ações governamentais e para o estabelecimento de uma política 

estadual de meio ambiente. Após exaustivo trabalho de segmentos organizados na sociedade e 

das autoridades constituídas do Estado, no dia 25 de setembro de 1980, na cidade de Tubarão, 
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foi assinado o Decreto n. 85.206 (Diário Oficial da União - Seção 1 - 26/9/1980, Página 

19236), enquadrando a Região Sul de Santa Catarina como a 14ª Área Crítica Nacional, para 

efeitos de controle da poluição gerada pelas atividades de extração, beneficiamento e usos do 

carvão mineral.  

A Região Carbonífera Catarinense ocupa uma área de 9.409 Km2, equivalente a 9,8% 

da área do Estado. Compreende 34 municípios e uma população estimada em 1 milhão de 

habitantes, dos quais cerca de 500 mil habitam áreas urbanas. Os municípios que integram a 

chamada Bacia Carbonífera Catarinense são: Criciúma, Içara, Urussanga, Siderópolis, Lauro 

Miller e Orleans. Eles sofrem diretamente o impacto da descarga de mais de 300.000 m3 

diários de efluentes ácidos gerados (e tratados parcialmente) a partir de diversas fases do 

processo de extração e beneficiamento do carvão mineral, estendendo seus efeitos, em maior 

ou menor intensidade, aos demais 28 municípios que formam e Região Sul Catarinense. A 

este respeito, os recursos hídricos vizinhos aos depósitos de rejeitos de carvão apresentam 

evidências dos efeitos das drenagens ácidas das minas, onde os valores de pH de 1,5 e 3,0 são 

frequentes com concentrações de íons como 2.000 mg L-1 de Fe e até 7.000 mg L-1 de sulfato 

(ESTADO DE SANTA CATARINA, 2004). Na Região Hidrográfica Sul Catarinense está 

localizado o complexo mineral de SC em função das jazidas de carvão, caulim e argila. O 

Estado de SC é o maior produtor de carvão mineral, partindo daqui mais de 60% da produção 

nacional (JICA, 1998). Também foram relatados neste Estado mais de 1.000 sítios de 

mineração de carvão abandonados, onde 4.700 hectares de solo são considerados degradados 

(ESTADO DE SANTA CATARINA, 2004). Onde existe mineração, o solo torna-se 

improdutivo e a vegetação é dizimada (se considerarmos as calhas dos rios, as áreas 

degradadas poderão ultrapassar 30 mil hectares). Uma Reserva Biológica Estadual (Aguaí) e 

dois Parques Nacionais (Itaimbezinho e São Joaquim) estão comprometidos com a chuva 

ácida, o que deixa entender o futuro comprometimento da flora regional se não houver ações 

remediativas. 

 A partir do ano 2000 e em função da atuação do Ministério Público, várias ações de 

recuperação das áreas degradadas estão em andamento. A recuperação inclui áreas degradadas 

pela mineração a céu aberto, depósitos de rejeitos e minas abandonadas e, ainda, recuperação 

dos recursos hídricos das bacias dos rios Araranguá, Urussanga e Tubarão. Em resposta à 

ação civil pública, está em andamento o Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia 

Carbonífera do Sul de Santa Catarina, elaborado pelo Centro de Tecnologia Mineral 

(CETEM) /Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), em parceria com o “Canada Center for 

Mineral and Energy Tecnology (CANMET)”, e com apoio do Núcleo de Meio Ambiente do 
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Sindicato da Indústria da Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina (SIECESC). 

Contudo, de todos os projetos em andamento, nenhum diz respeito à abordagem adotada no 

presente trabalho, o qual tem seus objetivos expostos a seguir. 
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2 OBJETIVOS, HIPÓTESES E TESE 

 

O objetivo principal deste trabalho foi o estudo da viabilidade ambiental de se aplicar 

lodos agroindustriais nos solos de áreas degradadas pela mineração para posterior 

reflorestamento com espécies nativas visando à proteção do solo, água e ar da região 

carbonífera do sul de SC. 

Os objetivos específicos foram: 

 

Químicos: 

− Caracterizar e classificar o lodo agroindustrial segundo a legislação vigente; 

− Estudar a mobilidade de metais e compostos orgânicos constituintes do solo 

degradado e do lodo agroindustrial com testes de lixiviação a fim de caracterizar o 

risco ambiental associado a esta mobilidade. 

 

Ecotoxicológicos: 

− Estabelecer limites de toxicidade sobre organismos terrestres (plantas e anelídeos) 

no caso de disposição de lodo agroindustrial no solo; 

− Análise ecotoxicológica dos lixiviados do solo, do lodo e das misturas solo/lodo 

através de uma bateria de testes de toxicidade.  

 

Agronômicos: 

− Avaliar o potencial fertilizante/condicionante do lodo agroindustrial em solos 

degradados através de fitotestes que determinam a toxicidade e o rendimento da 

biomassa vegetal; 

− Avaliar o impacto da aplicação de lodo na microbiologia do solo. 

 

Para atingir estes objetivos, o presente trabalho baseou-se nas seguintes hipóteses: 

1) As análises físico-químicas, ecotoxicológicas e de produtividade agrícola são 

necessárias para avaliar o impacto ambiental negativo e o potencial 

condicionante/fertilizante de uma amostra de lodo agroindustrial usado como 

agente remediador de um solo degradado; 

2)  Os efeitos ambientais negativos de um solo ácido podem ser mitigados com a 

incorporação de um lodo agroindustrial estabilizado; 
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3)  Nem todas as espécies vegetais nativas podem ser usadas na remediação de solos 

ácidos provenientes de minas de carvão. 

 

Estas hipóteses permitiram tecer a seguinte Tese, a qual foi testada neste trabalho de 

doutoramento: a integração das respostas de parâmetros físico-químicos, ecotoxicológicos e 

agronômicos de uma mistura solo/lodo permite a reutilização de um resíduo agroindustrial na 

recuperação de solos ácidos degradados sem causar impactos ambientais significativamente 

negativos, possibilitando assim uma nova abordagem para a remediação de áreas degradadas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Desenvolvimento Sustentável e Conservação Ambiental  

 

Considera-se poluição do meio ambiente a presença, o lançamento ou a liberação, nas 

águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade, em 

quantidade, em concentração ou com características em desacordo com as que forem 

estabelecidas em decorrência de normas e leis, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar 

ou o solo prejudiciais à segurança, ao uso e ao gozo da propriedade e às atividades normais da 

comunidade (PINTO, 1999).  

Existe, na natureza, um equilíbrio biológico entre todos os seres vivos. Neste sistema 

em equilíbrio os organismos produzem substâncias que são úteis para outros organismos e 

assim sucessivamente. A poluição vai existir toda vez que resíduos (sólidos, líquidos ou 

gasosos) produzidos por microorganismos, ou lançados pelo homem na natureza, forem 

superior à capacidade de absorção do meio ambiente, provocando alterações na sobrevivência 

das espécies. A poluição pode ser entendida, ainda, como qualquer alteração do equilíbrio 

ecológico existente. A poluição é essencialmente produzida pelo homem e está diretamente 

relacionada com os processos de industrialização e a consequente urbanização do mundo atual 

(PINTO, 1999). Contudo, o conceito de sustentabilidade ligado à preservação do meio 

ambiente é uma ideia recente, visto que nos países desenvolvidos o ambientalismo só tomou 

corpo a partir da década de 50 do séc. XX. Isto deve ao fato de que a partir desta época 

ficaram evidentes os danos que o crescimento econômico e a industrialização causavam ao 

meio ambiente, fazendo prever as dificuldades de se manter o desenvolvimento de uma nação 

com o esgotamento de seus recursos naturais (CARVALHO, 1994). Com a expansão dos 

movimentos ambientalistas tratou-se de definir desenvolvimento sustentável como a interação 

de crescimento econômico e conservação da natureza (CARVALHO, 1994). Partindo da 

noção básica de desenvolvimento, qual seja a combinação da expansão econômica persistente 

(crescimento) com a ampla difusão dos benefícios deste crescimento entre a população, Pinto 

(1999) formula uma definição moderna e atual que combina desenvolvimento e 

sustentabilidade ecológica. Assim, desenvolvimento sustentável pressupõe a expansão 

econômica permanente, com melhorias nos indicadores sociais e a preservação ambiental. 

Para este tipo de desenvolvimento ser compatível com o equilíbrio ecológico, situações 

irreversíveis como a destruição da biodiversidade ou o esgotamento de certas matérias-primas 

devem ser evitadas. Atualmente, em várias regiões do mundo, é possível observar que os 
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ecossistemas vêm sofrendo alterações que podem estar associadas à atividade humana 

decorrente do processo de desenvolvimento industrial, urbano e agrícola. Para a conservação 

desses ecossistemas é necessário um permanente monitoramento ambiental, inserido em um 

processo de análise ambiental, que assume a função de caracterizar e acompanhar as 

mudanças decorrentes da introdução de uma atividade transformadora.  

 No que se refere aos ecossistemas terrestres, o conceito de qualidade do solo (QS) 

também começou a ser formulado no início dos anos 50 do séc. XX, sendo definido, de forma 

simplificada, como a aptidão do solo para um determinado uso (LARSON PIERCE, 1991). Já 

Doran e Parkin (1994) elaboraram uma definição mais complexa relativa à capacidade do solo 

funcionar dentro dos limites de um ecossistema, sustentando a produtividade biológica, 

mantendo a qualidade do ambiente e promovendo a saúde de plantas e animais. No entanto, a 

qualidade do solo pode ser alterada, como o é no caso da mineração, tratado a seguir. 

 

3.2 Qualidade Ambiental e Mineração  

 

Do ponto de vista de fornecimento de energia, a mineração de carvão é uma 

importante atividade econômica nos países em desenvolvimento. No Brasil, as maiores 

reservas de carvão estão localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com 28,8 

bilhões, 3,4 bilhões e 100 milhões de toneladas, respectivamente (FUNGARO; IZIDORO, 

2006). Mas a exploração deste recurso pode originar uma série de impactos ambientais, não 

obedecendo aos preceitos do desenvolvimento sustentáveis acima descritos. As diferentes 

etapas envolvidas na mineração de carvão (por exemplo, extração, concentração, 

processamento, uso do carvão e desativação da mina) podem resultar em uma paisagem 

degradada, associada com grandes quantidades de material de resíduos despejados, 

dependendo das tecnologias adotadas durante o processo de extração e a composição do 

produto químico do carvão (POMPÊO et al., 2004; JUWARKAR; JAMBHULKAR, 2008).  

Conforme Monteiro (2005), o processo de valorização industrial de recursos minerais 

iniciou-se com o fim da ditadura de Getúlio Vargas e a nova Constituição, promulgada em 

1946, em substituição à Carta de 1937, estava fortemente inspirada em princípios do 

liberalismo econômico sem preocupações ambientais, o que levou ao estágio ambiental atual. 

As sérias agressões à natureza pela mineração carbonífera colocaram a região sul do 

estado de Santa Catarina entre as áreas mais críticas em matéria ambiental do Brasil, como já 

explicitado na seção Introdução. Já foi bem estabelecido que os locais de mineração de carvão 

reduzissem a produtividade agroflorestal local, já que as propriedades físicas, químicas e 
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biológicas dos solos em áreas de despejo de resíduos após mineração de carvão são alteradas 

(LUNARDI-NETO et al., 2008; KOPEZINSKI, 2000). Além disso, os ecossistemas 

circundantes são perturbados, causando um desequilíbrio ecológico (JUWARKAR; 

JAMBHULKAR, 2008; McALLISTER; MILIOLI, 2000).  

O carvão encontrado na Bacia Carbonífera do Estado de Santa Catarina é uma mistura 

de xisto, material piritoso e carbonáceo, onde somente 27% (base de massa seca) tem valor 

energético (ESTADO DE SANTA CATARINA, 2004). Assim, 73% (base de massa seca) do 

carvão explorado é desperdiçado e foi despejado na superfície do solo, originando mais de 

1000 sítios abandonados onde a pirita é oxidada para formar a Drenagem Ácida de Mina 

(DAM), considerado o mais grave problema de poluição ambiental na indústria de mineração, 

que atualmente é também um problema global (ESTADO DE SANTA CATARINA, 2004; 

LATTUADA et al., 2009).  

Segundo Campaner e Silva (2009), a DAM é gerada especialmente pela oxidação de 

minerais de sulfeto e tem alta capacidade de lixiviação de elementos presentes no minério e 

nas rochas circundantes à área minerada. Estas drenagens são caracterizadas por pH baixo, 

alta condutividade e altas concentrações de Al, Fe, Mn, entre outros metais e metalóides, que 

auxiliam na acidez destas drenagens, uma vez que podem sofrer reações de hidrólise 

liberando ácido (AKCIL; KOLDAS, 2006). Os minerais presentes nas rochas explotadas, 

principalmente o tipo e a quantidade do sulfeto oxidado condicionam os níveis de 

contaminação por metais e metalóides associados com a DAM, e são específicos de cada 

ambiente (AKCIL; KOLDAS, 2006). Dentre os sulfetos frequentemente encontrados e que 

podem produzir drenagem ácida estão a pirita (FeS2), arsenopirita (FeAsS), calcopirita 

(CuFeS2) e calcocita (Cu2S), sendo a primeira a mais comum (CAMPANER; SILVA, 2009).  

Por causa da lixiviação de minerais do solo (em conjunto com a solubilização de metal 

tóxico), os solos receptores de resíduos de carvão sofrem de falta de nutrientes, N e P, 

necessários para a revegetação da superfície e/ou o crescimento microbiológico. As fracas 

propriedades físicas do solo (e.g., pouca infiltração de água, arejamento mínimo) podem 

conduzir ao início de erosão do solo e a interrupção total dos ecossistemas do solo e aquáticos 

da região do despejado (KOPEZINSKI, 2000).  

Na região carbonífera do Estado de Santa Catarina, a poluição hídrica causada pelas 

drenagens ácidas é provavelmente o impacto mais significativo das operações de mineração, 

beneficiamento e rebeneficiamento do carvão (ALEXANDRE; KREBS, 1995). Três bacias 

hidrográficas do Estado são consideradas impactadas pela atividade mineradora de carvão: a 

Bacia do Rio Araranguá, do Rio Tubarão e do Rio Urussanga (FUNGARO; IZIDORO, 2006). 
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A despeito da importância econômica da atividade carbonífera, os prejuízos ecológicos 

evidentes prejudicam toda a comunidade, a qual procura tomar iniciativas tendentes a 

recuperar o meio ambiente degradado. A recuperação de determinada área degradada por um 

determinado empreendimento, neste caso a mineração, pode ser definida como o conjunto de 

ações necessárias para que a área volte a estar apta para algum uso produtivo em condições de 

equilíbrio ambiental. Para que seja possível obter-se novo uso da área é necessário que ela 

apresente condições de estabilidade física (processos não-erosivos e ausência de 

deslocamento dos solos) e estabilidade química (a área não deve estar sujeita a reações 

químicas que possam gerar compostos nocivos à saúde humana e ao ecossistema). 

Dependendo do uso pós-mineração do solo, pode-se adicionar os requisitos de estabilidade 

geológica (áreas sujeitas ao desmoronamento devido aos túneis perfurados).  

No caso do empreendimento mineiro, a participação do homem deve iniciar ao se 

planejar a mina e finalizar quando as relações fauna, flora e solo estiverem em equilíbrio e em 

condições de sustentabilidade. Para isso, revela-se de extrema importância o conhecimento 

dos princípios que regem a legislação ambiental, dentre os quais pode-se destacar o da 

supremacia do interesse público sobre o privado, o da indisponibilidade do interesse público, 

o da prevenção do dano e o do desenvolvimento sustentado. Também são de grande 

importância questões como responsabilidade do Estado em matéria de dano ambiental e o da 

responsabilidade objetiva do causador do dano, principalment nos casos de remediação.   

Sobre a atividade mineradora, Brum Vaz e Mendes (1997) comentam que o Código de 

Mineração (Decreto-Lei n.227, de 28 de fevereiro de 1967) dispõe relativamente ao meio 

ambiente, em seu art. 47, a incumbência ao minerador de responder pelos danos e prejuízos a 

terceiros, que resultem, direta ou indiretamente, da lavra (inciso VIII), e evitar a poluição do 

ar ou da água, que possa resultar dos trabalhos de mineração (inciso XI). Estas disposições se 

encontram no Código de Minas de 1940. 

 Na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que Institui a Política Nacional do Meio 

Ambiente, encontramos as seguintes disposições à mineração e meio ambiente: 

 “Art. 14 – Sem prejuízo das penalidades definidas na legislação federal, estadual e 

municipal, o não cumprimento das medidas necessárias a preservação ou correção dos 

inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 

transgressores à penalidades.  

 Na Constituição Federal encontram-se assentados os principais cânones sobre meio 

ambiente, destacando-se o art. 225, parágrafo 20: “Aquele que explorar recursos minerais fica 
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obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida 

pelo órgão público competente, na forma de lei.” 

 Assim, é atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios o exercício do poder de polícia sobre as atividades poluidoras do meio ambiente, 

conforme se depreende da interpretação da norma constitucional. A constatação de problemas 

ambientais leva necessariamente à procura de soluções. Segundo Ritcey (1995), as medidas 

de remediação aplicadas à mineração se concentram especialmente em: controle da geração 

de ácidos, podendo envolver condicionamento, segregação e mistura, bactericidas e aditivos 

alcalinos, coberturas orgânicas e inorgânicas, selos, deposição subaquática, entre outras; 

controle da migração de contaminantes, com uso de coberturas (barreiras ao oxigênio e à 

infiltração de água, controle de erosão) e técnicas de deposição; coleta, armazenamento e 

tratamento ativo (processos químicos e físicos) ou passivo (redução de sulfatos, trincheiras 

anóxidas) das águas ácidas. Isto nos conduz para a próxima seção onde estes aspectos serão 

revisados de forma resumida. 

 

3.3  Remediação de Áreas Contaminadas pela Mineração 

 

A Lei Federal Nº 6.938/81 instituiu o Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA Nº 420, de 28 de dezembro de 2009, e este dispõem sobre critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece 

diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 

decorrência de atividades antrópicas. O Art. 6º Parágrafo XVII comenta que Remediação é 

uma das ações de intervenção para reabilitação de área contaminada, e consiste em aplicação 

de técnicas, visando a remoção, contenção ou redução das concentrações de contaminantes. 

As atividades básicas no planejamento da recuperação da área geralmente incluem a 

definição dos objetivos, o estabelecimento do uso futuro da área e a elaboração de um plano 

de recuperação (WILLIANS et al., 1990). Tais atividades serão avaliadas pelo órgão 

ambiental competente que revê (caso necessário) e aprova o Plano de Recuperação da Área 

Degradada (PRAD).     

Atualmente, as etapas de recuperação das áreas degradadas pela mineração são 

apresentadas pelas empresas mineradoras ao Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) na forma de “planos de recuperação de áreas degradadas”. Estes planos sugerem 

algumas etapas obrigatórias: (1) remoção do solo vegetal no sentido perpendicular ao corte, 

para estocagem em local pré-determinado; (2) retirada do regolito argiloso e camadas 
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sobrejacentes ao carvão no sentido do espaço criado pelo corte para último recobrimento; (3) 

após retirada do carvão, preenchimento da cava com o “estéril” piritoso e o arenito; (4) 

recobrimento do “estéril” reposto com parte do regolito argiloso proveniente do corte 

adjacente; (5) reposição do solo vegetal previamente estocado sobre o corte já preenchido e 

recoberto; (6) conformação e drenagem do terreno; (7) plantio e/ou semeadura de espécies 

vegetais para fixação do solo (CAMPOS, 2000).  

Devido aos diferentes processos de lavras e de construção utilizados pelas 

mineradoras, aos altos custos operacionais e às dificuldades de fiscalização, observa-se na 

prática, que a maioria das áreas construídas encontra-se em avançado estágio de degradação 

(MAÇANEIRO, 2001). Em 1989, a resolução SEMA/MS n°001/89 regulamentada pela lei 

6.038, que definiu os empreendimentos passiveis de Licenciamento Ambiental e instituiu a 

exigência de licenciamento de projetos, incluindo projetos em áreas de mineração, fazendo 

necessária a apresentação do EIA/RIMA. O exercício da atividade mineradora é dependente 

de três instrumentos específicos de controle do Poder Público no que se refere aos riscos 

potenciais de danos ao meio ambiente resultantes da extração: o Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental (EIA), o Licenciamento Ambiental (LA) e o Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD), (LOPES, 2001). Entretanto, Campos et al. (2003) consideram que o 

tratamento legal dispensado pela legislação brasileira para esta finalidade é deficiente 

devendo ser aprimorado. Desta forma os planos de extração de carvão e reabilitação da área a 

ser minerada também devem constar no projeto de mineração, pois é obrigatória a reabilitação 

das áreas degradadas como é regulamentado pelo decreto número 97.632 de 10 de abril de 

1989 (CEOLA, 2010).  

Embora ainda não existam na legislação diagnósticos mais precisos na reconstrução de 

áreas mineradas, pesquisas buscam diferentes alternativas e inovações para um melhor 

progresso destas áreas recuperadas. No momento da escolha das técnicas de lavra e de 

recomposição a serem adotadas, devem ser levados em consideração os aspectos locais e as 

características particulares de cada região (KOPEZINSKI, 2000), pois as operações de 

construção no solo devem ser cuidadosamente avaliadas para determinar a sua influência nas 

condições físicas dos solos reconstruídos (McSWEENEY; JANSEN, 1984). Segundo Nunes 

(2002), para que seja possível o sucesso na recuperação de áreas degradadas são necessários 

estudos que visem avaliar as várias formas de degradação causadas por alterações nos 

atributos dos solos construídos, bem como seu potencial de uso, para a obtenção de índices 

que permitam estipular o impacto ambiental dessas áreas mineradas, contribuindo assim para 

diagnosticar os problemas existentes e propor adequada recuperação desta área. Contudo, há 
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de se distinguir duas situações: i) os projetos atuais, onde se tomam medidas para evitar danos 

ambientais durante o processamento e pós-processamento do carvão e, ii) os passivos 

ambientais, onde grandes quantidades de rejeitos estão depositados em áreas visivelmente 

degradadas. 

Nesse sentido, as pesquisas em recuperação de passivos ambientais têm enfocado tanto 

os problemas decorrentes das atividades agropecuárias, florestais, minerarias, construção 

civil, urbanização e industrialização, como aqueles decorrentes de processos naturais, tais 

como enchentes, incêndios, secas, dilúvios e atividades sísmicas (GRIFFITH et al., 2000). 

Todas as tecnologias usadas na recuperação de áreas degradadas tem como princípio o 

desenvolvimento das técnicas para diminuir a periculosidade ou nível de toxicidade dos 

contaminantes presentes numa determinada área, por meio da degradação biológica ou da 

modificação química, utilizando-se reações que neutralizem ou decomponham esses 

compostos; ou ainda, por meio da retirada de determinadas frações dessa contaminação, tais 

como fases gasosas ou solúveis. As várias técnicas de remediação praticadas atualmente 

podem ser distinguidas em dois “status” de aplicação, as quais são revistas a seguir.  

 

3.3.1 Tecnologias Tradicionais, Consagradas ou Convencionais 

 

São aquelas sobre as quais já se possui conhecimento técnico suficiente para prever 

resultados ou, em função disto, que não requerem mais testes de laboratório ou testes piloto, 

podendo ser aplicadas diretamente no campo, em larga escala. A prática mais tradicional e 

consagrada na remediação de locais contaminados compreende: 

 

3.3.1.1 Remoção e Redisposição de Solos 

 

Esta prática deve seguir um plano e ser realizada com cautela, pois pode propiciar a 

intensificação de algumas vias de exposição ao risco (como a inalação de vapores e materiais 

particulados contaminados) e a transferência de passivo de um compartimento ambiental a 

outro (durante a escavação, o armazenamento, o transporte e a redisposição dos solos 

contaminados). As técnicas "on/off site" exigem a extração, por escavação, do solo 

contaminado. O solo extraído pode ser tratado por lavagem, biodegradação ou extração 

química no local ou em estações de tratamento, sendo depois reposto no local de origem ou 

noutro para outros fins, depois de descontaminado. Esta prática geralmente leva à formação 

de lixiviados (ou solubilizados). Lixiviado (ou solubilizado, no caso de lavagem do solo) é 
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uma matriz de extrema complexidade, apresentando em sua composição elevados teores de 

compostos orgânicos e/ou inorgânicos, nas formas dissolvida e coloidal, resultante da 

decomposição química e microbiológica dos resíduos depositados (CHRISTENSEN et al., 

2001; EL FADEL et al., 2002; MORAIS, 2005). A geração, caracterização e potencialidade 

de contaminação dos lixiviados constituem-se uma preocupação recente e importante, pois até 

1965 as pessoas não tinham conhecimento dos impactos relativos à degradação ambiental dos 

recursos hídricos e das áreas localizadas próximas ao local de disposição final dos resíduos 

sólidos (ROCHA, 2005). As técnicas aplicáveis ao tratamento de lixiviados são, na sua 

maioria, similares ao tratamento de esgoto doméstico, ou seja, biodegradação para os 

compostos orgânicos e precipitação da fração inorgânica. Assim, os métodos de 

dimensionamento são análogos, resguardando-se as diferenças, que são observadas ao analisar 

os parâmetros de composição do lixiviado, pois este efluente normalmente apresenta 

concentrações bem mais altas que aquelas referentes ao esgoto doméstico (IPT/CEMPRE, 

2000). 

O tratamento dito “on site” (i.e., no local) dos solos escavados ou sua disposição em 

aterros apresentam custo usualmente inferior ao do seu tratamento “off site” (i.e., local 

externo do sítio). Os inconvenientes são reduzidos se a execução do aterro também for 

realizada no mesmo local, eliminando-se o transporte dos solos contaminados, mas deve-se 

ressaltar que além da alteração química, os solos reconstruídos podem apresentar alterações 

físicas durante as etapas de remoção e recomposição dos materiais empilhados 

(McSWEENEY; JANSEN, 1984). Entretanto, durante o período de tratamento, as áreas 

envolvidas sofrerão restrições de uso e ocupação. No caso de aterros, estas áreas terão 

restrições com prazo longo e indefinido. (CETESB, 2007). A tendência atual dos legisladores 

é a inibição desta prática de disposição de solos contaminados em aterros específicos. 

 

3.3.1.2 Adição de Resíduos Industriais no Solo 

 

A idéia de se usar resíduos industriais sólidos ou líquidos na remediação de solos 

degradados parte do princípio de que o resíduo possui propriedades benéficas para a 

recuperação do solo. Para tanto, deve-se considerar dois tipos de resíduos industriais: os 

constituídos essencialmente por compostos orgânicos e aqueles constituídos por componentes 

minerais. Nesta seção descreve-se o uso de resíduos inorgânicos, sendo que os resíduos 

orgânicos serão tratados em uma seção à parte (vide 3.4), a qual tem relação direta com a 

proposta metodológica desta tese. Assim, o uso de resíduos industriais inorgânicos na 
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recuperação dos solos busca neutralizar alguma característica negativa do solo com uma 

propriedade físico-química do lodo industrial. Assim, neutralização de pH é uma das 

primeiras medidas a se tomar quando um solo degradado apresenta um pH anormal. No caso 

da área degradada de interesse, Lunardi-Neto et al. (2008) avaliaram os efeitos da aplicação 

de corretivos, da adubação e da revegetação nas propriedades físicas de um solo reconstruído 

após mineração a céu aberto. O experimento foi conduzido na Mina do Apertado, em Lauro 

Müller, SC, entre 2001 e 2005, sobre um solo minerado em 1991 e reconstruído em 1995. O 

delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com três repetições. Os tratamentos foram: 

(1) testemunha; (2) “dregs” (resíduo alcalino da indústria de celulose); (3) calcário; (4) 

calcário + Brachiaria brizantha; (5) calcário + Brachiaria brizantha + cama de aviário. Em 

todos os tratamentos, foram transplantadas mudas de Pinus taeda e de Eucalyptus saligna em 

subparcelas. O calcário dolomítico e o “dregs” foram incorporados a 10 cm de profundidade. 

Toda a área recebeu adubação nitrogenada, potássica e fosfatada conforme recomendação 

técnica. As amostras de solo foram coletadas em fevereiro de 2005, nas camadas de 0 a 5 e 5 a 

10 cm, avaliando-se os seus atributos físicos. Os tratamentos não alteraram a densidade de 

partículas, densidade do solo, porosidade total, macro e microporosidade do solo. O calcário 

elevou o pH, dispersou a argila e reduziu a estabilidade de agregados, enquanto o “dregs” 

aumentou o pH sem dispersar a argila. A adubação orgânica e o uso de Brachiaria brizantha 

aumentaram a estabilidade dos agregados e a água prontamente disponível, favorecendo a 

recuperação da qualidade física do solo degradado. Estes autores concluíram que a correção 

do solo reconstruído após a exploração de carvão deve ser acompanhada da introdução de 

espécies vegetais que cobrem o solo e pela adição de matéria orgânica para favorecer os 

mecanismos de floculação da argila e da estabilização dos agregados, sendo que recomendam 

o uso de “dregs” (resíduo alcalino da indústria de celulose) que elevou o pH e não alterou os 

teores de argila dispersa e a estabilidade de agregados, sendo seu uso em solos ácidos e 

reconstruídos uma alternativa viável do ponto de vista técnico e econômico. 

 

3.3.2 Tecnologias Emergentes ou Inovadoras  

 

São tecnologias em desenvolvimento, como opções alternativas de tratamento de 

locais contaminados. Embora essas técnicas possam ser empregadas como alternativas plenas 

de remediação, normalmente são utilizadas em parceria com outras técnicas ou métodos já 

consagrados, a fim de aumentar a sua eficiência. Alguns exemplos de tecnologias inovadoras 

são relatados a seguir. 
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3.3.2.1 Fitorremediação 

 

A contaminação de solos está ligada, na grande maioria das vezes, às atividades 

antropogênicas relacionadas à má disposição de resíduos originados do ciclo de processos 

industriais que envolvem metais. Grandes esforços têm sido feitos para integrar 

conhecimentos que facilitem a reabilitação de solos poluídos ou contaminados com metais 

pesados, e assim, possibilitar o retorno da funcionabilidade e estabilidade do ecossistema 

(CUNNINGHAM et al., 1996).  Técnicas de recuperação de solos poluídos por metais 

pesados, como escavação e substituição do solo ou tratamento químico ex situ por extração 

química têm sido eficazes em pequenas áreas (MULLIGAN et al., 2001). Essas técnicas 

agridem mais o meio ambiente e são relativamente mais caras que a fitorremediação. A 

fitorremediação é uma técnica que pode acelerar a retirada de compostos tóxicos do solo por 

adsorção/absorção, promovendo sua descontaminação (CUNNINGHAM et al., 1996). A 

utilização da fitorremediação é baseada na seletividade de mecanismos de absorção, natural 

ou desenvolvida (inclusive por engenharia genética), que algumas espécies exibem a 

determinados tipos de elementos ou compostos. A seletividade deve-se ao fato de que os 

elementos ou compostos orgânicos podem ser translocados para outros tecidos da planta e 

subsequentemente ser armazenado nos vacúolos ou volatilizados; podendo ainda sofrerem 

degradação parcial ou completa ou serem transformados em compostos menos fitotóxicos, 

combinados e/ou ligados a tecidos das plantas (compartimentalização) (ACCIOLY; 

SIQUEIRA, 2000; SCRAMIN et al., 2001). Em geral, a maioria dos compostos orgânicos 

passa por alguma transformação nas células das plantas antes de ser isolada em vacúolos ou 

ligar-se a estruturas celulares insolúveis, como a lignina (MACEK et al., 2000). Outra 

possibilidade é a fitoestimulação, na qual, em razão da liberação de exudatos radiculares 

(material orgânico de baixo peso molecular excretado pelas raízes) ocorre o estímulo à 

atividade microbiana, que atua degradando o composto no solo, o que caracteriza, em 

algumas plantas, a aptidão rizosférica para a biorremediação de compostos tóxicos 

(CUNNINGHAM et al., 1996).   

A taxa de absorção de metais tóxicos no solo pelas raízes de plantas terrestres é 

tipicamente baixa, entretanto, algumas espécies apresentam capacidade de hiperacumular 

alguns elementos tóxicos. A tolerância a metais pesados tem sido relacionada com a 

capacidade dos organismos em sintetizar peptídeos de baixo peso molecular (e.g., ácidos 

fíticos) ou de peso molecular intermediário (e.g., fitoquelatinas), ricos em enxofre, que 

participariam na complexação desses metais (SCHMÖGER et al., 2000; HARTLEY-
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WHITAKER et al., 2001). A tolerância ao excesso de metais pesados é altamente herdável, 

pelo fato do caráter “tolerância” ser, em geral, dominante nas plantas sobreviventes. Essa 

observação é de extrema importância por pelo menos, três motivos: i) obtenção de genótipos 

capazes de crescer e produzir em solos com níveis altos de metais pesados; ii) obtenção de 

genótipos nos quais o elemento tóxico não se localize na parte comestível; e iii) utilização 

dessas espécies para a recuperação de áreas degradadas ou, por exemplo, auxiliarem no 

processo de remoção de sais em solos salinizados (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1985). 

Porém, os estudos relativos a esses tipos de plantas ainda são escassos. Até o momento, não 

foi registrada a recuperação completa de nenhum sítio no Brasil por meio deste processo, 

mesmo porque, as raízes não conseguem cobrir toda a área contaminada e nem conseguem 

retirar/absorver grandes porcentagens de contaminantes presentes nos solos.  

 Em termos de aplicabilidade, Cruvinel (2009) avaliou a fitorremediação por três 

espécies vegetais Brassica juncea, Brachiaria decumbens e Pfaffia glomerata na recuperação 

do solo contaminado pelos metais níquel (Ni), chumbo (Pb), cádmio (Cd), cromo (Cr) e zinco 

(Zn), utilizando sais de cada um dos metais distribuídos em diferentes concentrações (grau I, 

grau II e grau III), de forma a fornecer múltiplos dos Valores de Intervenção (CETESB, 

2005). Os resultados obtidos por este autor foram: para contaminação grau I a Brassica juncea 

removeu 18% de Cd, 39% de Pb, 68% de Ni, 37% de Cr e 39% de Zn, enquanto a Brachiaria 

decumbens removeu 7% de Cd, 40% de Pb, 88% de Ni, 62% de Cr e 38% de Zn, já para 

contaminação grau II a Brassica juncea removeu 40% de Cd, 38% de Pb, 68% de Ni, 33% de 

Cr e 37% de Zn, enquanto a Brachiaria decumbens removeu 60% de Cd, 17% de Pb, 84% de 

Ni, 20% de Cr e 20% de Zn. Para contaminação grau III, a Brachiaria decumbens não se 

desenvolveu, obtendo-se, assim, somente resultados de remoção do solo pela Brassica juncea. 

São eles: 28% de Cd, 29% de Pb, 59% de Ni e 20% de Zn, sendo que ela não apresentou 

resultado satisfatório para remoção de Cr do solo. Pode-se concluir que, para contaminação 

grau I a Brassica juncea removeu melhor os metais Pb, Cr e Ni, enquanto a Brachiaria 

decumbens removeu melhor os metais Pb, Ni e Cr. Já para contaminação grau II, a Brassica 

juncea removeu melhor os metais Pb, Cr, Zn e Cd e a Brachiaria decumbens os metais Cd e 

Ni. A Pfaffia glomerata se demonstrou pouco acumuladora e muito sensível aos metais 

presentes no solo quando comparada com os demais vegetais estudados. 
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3.3.2.2 Processos Oxidativos avançados (POAs) 

 

Esses processos transformam a maioria dos contaminantes orgânicos em dióxido de 

carbono, água e ânions inorgânicos, através de reações de degradação, que envolvem espécies 

transitórias oxidantes, principalmente radicais hidroxilas (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). Nos 

últimos anos, os POAs vêm sendo utilizados como uma alternativa eficaz na mineralização da 

grande maioria dos contaminantes orgânicos mais recalcitrantes, onde a biodegradação não 

consegue resultados satisfatórios. São processos limpos e não seletivos, podendo degradar 

inúmeros compostos, independentemente da presença de outros, contudo isto leva a uma 

esterilização completa do solo tratado. Além disso, podem ser usados para destruir compostos 

orgânicos tanto em fase aquosa, como em fase gasosa ou até adsorvidos numa matriz sólida 

(HIGARASHI et al., 2000). Os POAs têm como principal característica a geração de radicais 

hidroxila (HO), que reagem rápida e indiscriminadamente com muitos compostos orgânicos, 

ou por adição à dupla ligação ou por abstração do átomo de hidrogênio em moléculas 

orgânicas alifáticas. O resultado é a formação de radicais que reagem com oxigênio, dando 

início a uma série de reações que podem culminar em espécies inócuas, tipicamente CO2 e 

H2O (SAFARZADEH-AMIRI et al., 1997). O radical hidroxila pode ser gerado através de 

reações que envolvam ozônio (O3) e peróxido de hidrogênio, que são oxidantes fortes; através 

de semicondutores, como dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO) na presença de luz 

(USEPA, 1998; 2001). Os vários processos de oxidação química avançada, encontram-se 

divididos em dois grupos: Processos Homogêneos e Processos Heterogêneos (USEPA, 1998; 

2001). Os primeiros ocorrem numa única fase e utilizam ozônio, peróxido de hidrogênio ou 

reagente de Fenton como geradores de radicais hidroxilas. Os segundos utilizam 

semicondutores como catalisadores (dióxido de titânio, óxido de zinco, etc). A utilização de 

radiação UV e as propriedades semicondutoras do catalisador permitem a formação dos 

radicais hidroxilas e a consequente oxidação do contaminante. A fotocatálise heterogênea tem 

sido bastante estudada, tanto com o catalisador em suspensão, tanto como suporte em 

reatores. Os diversos tratamentos de oxidação avançada estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Processos de oxidação química avançada. 
HOMOGÊNEOS HETEROGÊNEOS 

Com irradiação Sem irradiação Com irradiação Sem irradiação 
O3/UV O3/H2O2 Cat./UV Electro-Fenton 

H2O2/UV O3/OH- Cat./ H2O2/UV  
O3/H2O2/UV H2O2/Fe2+(Fenton)   

VUV    
Fonte: USEPA, 1998; 2001. 

  

A utilização de POAs em casos de solos e rejeitos de mineração ainda é incipiente no 

Brasil, mas o BNDES aprovou um projeto em 2013, relativo à descontaminação dos solos e 

DAM por meio da injeção de gás ozônio. No sistema de tratamento proposto, a água 

contaminada recebe uma injeção de ozônio para oxidação dos metais pesados, que serão 

retirados e posteriormente, poderão ser aproveitados. A água segue para um tanque, onde é 

adicionado cal para ajuste do pH e decantação de metais remanescentes. Para as montanhas de 

rejeito a solução proposta não encontra paralelo. A idéia é injetar diretamente o gás nas 

montanhas de resíduos para eliminar a bactéria Thiobacillus ferrooxidans, catalisadora de 

reações que produzem ácido sulfúrico (BNDES, 2013). 

 

3.3.2.3 Estabilização e Solidificação (E/S) – Inertização 

 

Consiste na técnica de tornar um resíduo estável, não reagente, imobilizando-o em 

seguida com um agente fixador/imobilizante. Assim, estabilização diz respeito a tornar o 

poluente o menos reativo possível, menos solúvel, menos móvel e menos tóxico, o que é 

seguido pela solidificação para garantir a imobilização dos contaminantes por longos 

períodos. O processo de estabilização/solidificação (também chamado de Inertização) envolve 

a mistura de resíduo tanto na forma de lodo como líquido e sólido, com um material reativo 

neutralizante, seguido pela adição do agente imobilizador, de forma a encapsular e incorporar 

o resíduo nesse sistema de ligação, tendo como produto final um material sólido com 

integridade estrutural e estabilidade para levar ao mínimo possível de lixiviação da matriz 

(FITCH; CHEESEMAN, 2003; CONNER; HOEFFNER, 1998). A quantidade a ser 

adicionada do resíduo ao agente estabilizador e/ou fixador deverá ser previamente analisada 

em laboratório. Os contaminantes não necessariamente interagem quimicamente com os 

reagentes fixadores/imobilizadores, mas são mecanicamente firmes à matriz solidificada 

(microencapsulamento). Existem quatro técnicas no processo de solidificação onde diferentes 

fixadores/imobilizadores podem ser utilizadas: cimento, asfalto, polímero e cimento-polímero 
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(BARTH; PERCIN, 1990). Dentre estes, o cimento Portland é o mais utilizado por ser mais 

simples e o único material necessário para a sua ativação é água. De acordo com Park (2000) 

o uso de cimento Portland no processo de estabilização e solidificação (E/S) foi inicialmente 

aplicado a resíduos nucleares por volta dos anos 50. Hoppen et al. (2006) usou o lodo de 

estação de tratamento de água centrifugado em matriz de concreto de cimento Portland como 

destinação final do lodo. Atualmente, a técnica E/S é reconhecida pelo USEPA como a 

tecnologia disponível que apresentou melhores resultados para remediar impactos ambientais 

causados pelos elementos tóxicos (SHI e SPENCE, 2004). Além do mais, a técnica E/S é a 

mais comumentemente aplicada nos sítios do programa “Superfund” gerenciados pelo 

USEPA (cerca de 24% dos sítios tratados entre 1982 e 1998) (CONNER; HOEFFNER, 

1998). Como exemplo de aplicação desta técnica de E/S, Dermatas e Meng (2003) usaram 

cinzas de fornos (incluindo cinzas de termoelétricas) e cal (CaO) para imobilizar Pb e Cr 

presente em solos contaminados. A função do CaO foi aumentar o pH, impedindo a 

solubilização dos metais e aumentando a resistência física do material formado. Isto permitiu 

o reuso do material sólido resultante como material de construção civil. Este trabalho foi 

interessante pelo fato de que os autores salientaram que a presença de sulfatos nos resíduos a 

serem estabilizados/solidificados, na presença de H2O leva à formação da Etringita, a qual é 

umectada e causa deterioração do material sólido. Assim, aparentemente, esta técnica não 

deveria ser recomendada para o caso dos solos da região carbonífera, os quais são ricos em 

sulfatos originários da oxidação da pirita, no entanto, estes autores salientam que a adição de 

Hidróxido de Bário impede a formação da Etringita, viabilizando esta técnica para os solos 

ricos em sulfatos. 

 

3.3.2.4 Lavagem do Solo 

 

 Lavagem de solo (“soil washing”) consiste na solubilização/extração dos 

contaminantes do solo removido fazendo passar água ou uma solução aquosa adequada 

através das camadas contaminadas, mediante um processo de percolação/lixiviação (LIN et 

al., 2001). Existe uma variante desta metodologia chamada “carreamento por fluxo no solo” 

(“soil flushing”) onde os contaminantes são arrastados até o lenço freático pela injeção ou 

infiltração de um solvente apropriado, procedendo-se depois à sucção da água subterrânea 

com respectivo tratamento (ALMEIDA, 2000). Esta tecnologia pode ser usada para tratar 

metais, COVs, COSVs, combustíveis e pesticidas e, em geral apresenta uma relação custo-

benefício favorável em relação a outras técnicas no tratamento destes contaminantes. A 
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lavagem de solos contaminados é usada de forma extensiva na Europa, mas é muito pouco 

usada nos Estados Unidos (FRTR, 1999). Um exemplo de aplicação desta técnica é o trabalho 

de Ke et al. (2007) que avaliaram os efeitos de diferentes concentrações de EDTA, de pH e de 

duração da lavagem na remoção de metais pesados presentes em solos contaminados.  Os 

resultados mostraram que o EDTA foi efetivo na remoção dos metais pesados. Este quelante, 

na concentração de 0,1 mol L-1 e pH 7, durante 24 horas removeu 89,14% do Cd, 34,78% do 

Pb, 14,96% do Cu, e 45,14% do Zn. O coeficiente de transferência de massa obedeceu a 

seguinte ordem de solubilidade: Cd > Zn > Pb > Cu. A extração sequencial das amostras de 

solos não tratados e tratados mostrou que a lavagem com EDTA foi efetiva na remoção dos 

metais nas formas trocáveis, carbonatadas e na forma de óxidos para o Cd, Pb, Zn e Cu, mas a 

lavagem não foi eficiente para as formas de metais quelados por compostos orgânicos e outras 

formas residuais de complexação dos metais.   

 

3.3.2.5 Separação Eletrocinética  

 

O processo permite aproveitar os processos eletroquímicos e eletrocinéticos para 

promover a remoção de metais e de compostos orgânicos. Aplica-se ao solo uma corrente 

direta de baixa intensidade mediante a introdução de eletrodos (KHAN et al., 2004). Esta 

tecnologia de processamento do solo é fundamentalmente um método de extração de 

contaminantes. Esta técnica aplica-se a solos, sedimentos e lamas contaminadas com metais 

pesados, ânions e compostos orgânicos polares. As concentrações de contaminantes que 

permitem a aplicação deste processo variam de algumas partes por milhão (ppm) a várias 

dezenas de milhares de ppm (KHAN et al., 2004). A separação Eletrocinética aplica-se 

principalmente no caso de solos de baixa permeabilidade, tais como solos argilosos saturados 

ou parcialmente saturados, difíceis de drenar. A eficiência é drasticamente reduzida quando a 

umidade do material é inferior a 10%. Obtém-se máximo rendimento nos casos em que esta 

varia entre 14 e 18%. A presença de materiais metálicos ou isolantes enterrados no solo pode 

induzir variabilidade na condutividade do solo, por isso a variabilidade geológica natural 

deste deve ser estudada previamente. Também a ocorrência de depósitos de materiais que 

exibam condutividade elétrica elevada, tais como depósitos de minérios, conduzem à 

ineficácia da técnica (ALMEIDA, 2000). Devem ser usados eletrodos inertes, tais como 

eletrodos de carbono, grafite ou platina, de modo que não se introduza nenhum tipo de resíduo 

na massa de solo tratada. Os eletrodos metálicos podem dissolver-se como resultado da 

eletrólise, levando à introdução de produtos corrosivos no solo. Esta técnica apresenta maior 
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eficácia no tratamento de solos argilosos devido à carga superficial negativa das partículas de 

argila. No entanto a carga superficial desta pode ser alterada quer pela variação do pH da 

solução do solo quer pela adsorção de contaminantes. Os valores extremos de pH que ocorrem 

na proximidade dos eletrodos, e as alterações provocadas na mobilidade dos íons podem inibir 

a eficiência da técnica. As reações de oxidação- redução podem gerar produtos não desejáveis 

(e.g., cloro) (ALMEIDA, 2000). 

Pociecha e Lestan (2010) usaram a Eletrocoagulação com ânodo de Al na separação de 

metais de uma solução quelante de EDTA que foi usada na lavagem de um solo contaminado 

com Pb (3200 mg kg-1), Zn (1100 mg kg-1) e Cd (21 mg kg-1). Neste trabalho, o eletrodo de Al 

foi “sacrificado”, pois como ânodo liberou elétrons se transformando em Al3+, o qual serviu 

como coagulante para efetuar a precipitação dos metais quelados. A corrente constante de 16 - 

128 mA cm-2 aplicada entre o ânodo de Al e o cátodo de aço inoxidável removeu até 95% do 

Pb, 68% do Zn e 66% do Cd presentes na solução de lavagem do solo. Aproximadamente 

metade da concentração do EDTA permaneceu na solução de lavagem e 16,3% do EDTA foi 

absorvido pelo Al coagulante, precipitando. O resto do EDTA foi degradado pela oxidação 

anódica. No laboratório, um estudo paralelo de remediação por lavagem com EDTA (40 

mmol EDTA por kg de solo) reciclado da eletrocoagulação removeu 53% do Pb, 26% do Zn e 

52% do Cd presente no solo com as mesmas concentrações existentes quando da experiência 

da eletrocoagulação. A solução oriunda do tratamento paralelo era clara, com pH de 7,52 e 

com concentrações de 170 mg L-1 de Pb, 50 mg L-1 de Zn, 1,5 mg L-1 de Cd e 11 mM de 

EDTA. 

Assim, fica demonstrado que esta tecnologia pode ser usada no caso dos solos 

contaminados pelos resíduos do carvão, mas sem dúvida, esta técnica envolve técnicas e 

equipamentos mais avançados, o que torna seu custo bem mais alto que outras técnicas já 

apresentadas. 

 

3.4 Adição de Resíduos Sólidos Industriais (RSI) 

 

Resíduos sólidos industriais são todos os resíduos no estado sólido ou semisólido, 

resultantes das atividades industriais, ficando incluídos nesta definição os lodos provenientes 

dos sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle da poluição, bem como determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam, para isso, soluções 

técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (ROCCA, 
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1993). A caracterização de RSI é um dos passos essenciais para sua classificação e sua correta 

gestão. Assim, a classificação dos RSI é realizada com três objetivos básicos (LORA, 2002): 

(i) caracterização: conhecer propriedades ou características dos resíduos que possam causar 

algum dano ao homem e ao meio ambiente; (ii) disposição: permitir a tomada de decisões 

técnicas e econômicas em todas as fases do tratamento dos resíduos sólidos; (iii) mobilização: 

da sociedade no controle dos resíduos cuja liberação para o meio ambiente seja problemática, 

de modo a permitir a tomada de decisões técnicas e econômicas em todas as fases do trato de 

resíduo, visando à sua disposição. Ainda segundo Rocca (1993), o trato inadequado dos 

resíduos industriais também contribui para o agravamento dos problemas ambientais, pois os 

resíduos dos subprodutos são lançados nos rios, o que leva, consequentemente, a uma 

poluição cujas consequências são conhecidas. Por isso, é preciso minimizar os resíduos, antes 

mesmos destes chegarem ao sistema de destinação dos mesmos. Para Cleverson (2001), o 

destino final do lodo é uma atividade de grande importância e complexidade, pois 

frequentemente extrapola os limites das estações de tratamento e exige a integração com 

outros setores da sociedade. Segundo a legislação de diversos países, e mesmo a brasileira, a 

responsabilidade pelos problemas que podem ser causados pelo destino inadequado é sempre 

dos produtores do resíduo, que podem ser enquadrados na própria lei de crimes ambientais 

(Lei n° 9.605 de 12/02/98). Neste sentido, alguns órgãos ambientais estão exigindo o 

detalhamento da alternativa de disposição final no processo de licenciamento das ETEs, o que 

representa um grande avanço na gestão ambiental do nosso país. 

Uma alternativa para aproveitar os resíduos consiste no desenvolvimento de novos 

produtos que os utilizassem ou dessem um destino mais nobre, de maior valor comercial a 

eles. O desenvolvimento de um produto, a partir de resíduos, parte de um problema e não de 

uma idéia de um produto novo. Existe um grande número de variáveis que devem ser 

consideradas e que, se bem analisadas, poderão ser instrumentos bastante úteis para que a 

empresa tome suas decisões (ROQUE, 1996). A aplicação de alguns tipos de lodos industriais 

ou originários dos tratamentos de esgotos na remediação de solos degradados tem merecido 

muita atenção acadêmica, pois o que era considerado um problema ambiental pode apresentar 

características fertilizantes e/ou condicionantes do solo.  

Assim, o alto custo dos fertilizantes comerciais e a dificuldade de descarte de resíduos 

industriais e urbanos sugerem o uso de resíduos industriais orgânicos na agricultura, o que 

tornou-se uma alternativa atrativa tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista 

de reciclagem de nutrientes (COSTA et al., 2001). De acordo com Lattuada et al. (2009), os 

resíduos orgânicos biodegradáveis devem ser capazes de melhorar as propriedades físicas, 
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químicas e biológicas do solo através de: (i) aumento do pH, (ii) aumento do teor de matéria 

orgânica, (iii) adição de nutrientes essenciais para o crescimento da planta, (iv) aumento da 

capacidade de retenção de água, e (v) tornar os metais pesados menos biodisponíveis. Nesse 

sentido, o resíduo industrial orgânico pode ser denominado de biosólido quando o resíduo 

contém matéria orgânica biodegradável e macro e micronutrientes essenciais para o 

crescimento de espécies florestais e agrícolas (EMBRAPA, 1999). Entretanto, biosólidos 

contendo elevadas concentrações de metais pesados não devem ser destinados ao uso agrícola 

(ANDREOLI, 2001).   

Muitos estudos têm aparecido na literatura sobre o uso de biosólidos na agricultura, 

pois já existem diretrizes para aplicação dos mesmos, incluindo aí as taxas de aplicação em 

função dos contaminantes presentes (USEPA, 1999). Como exemplo, o lodo gerado em 

estação de tratamento de esgoto foi aplicado em plantações florestais com o objetivo de 

avaliar se sua aplicação melhoraria a fertilidade do solo e o estado nutricional de mudas de 

Eucalyptus grandis (GUEDES et al., 2006). Estes autores observaram que o biosólido 

alcalino diminuiu a acidez do solo e melhorou sua fertilidade, aumentando a disponibilidade 

da maioria dos nutrientes. Assim, diversos problemas ambientais provenientes de rejeitos que 

degradam solos podem ser corrigidos através da aplicação de resíduo adequado, o qual cria 

condições para o estabelecimento de uma rizosfera produtiva que permita alcançar uma 

cobertura vegetal saudável, isto é, transformando um resíduo problemático em um recurso 

valioso para a recuperação ambiental (JUWARKAR; JAMBHULKAR, 2008; KROGMANN 

et al., 1997).  

A literatura registra vários casos do uso de resíduo industrial na remediação de solos 

degradados. Assim, Brown et al. (2003) realizaram experiências com biosólidos para diminuir 

a biodisponibilidade de Pb nos solos urbanos contaminados. Já Basta e Sloan (1999) 

compararam a biodisponibilidade de metais pesados presentes em solos tratados com CaO 

com relação aos solos tratados com biosólidos alcalinos e biosólidos não-alcalinos. Os autores 

concluem que o biosólido, para ser eficaz na diminuição da biodisponibilidade dos metais, 

precisa elevar o pH do solo para mais do que 5 unidades. Na mesma linha do trabalho 

anterior, Basta et al. (2001) investigaram a eficiência de biosólido estabilizado com adição de 

CaO, biosólido estabilizado por biodegradação anaeróbia e rocha fosfática em reduzir a 

biodisponibilidade de Cd, Zn e Pb de solos. O efeito do tratamento dos solos foi avaliado pela 

extração sequencial e pelo teste de fitodisponibilidade com Lactuca sativa. As maiores 

reduções na extratibilidade dos metais e na fitotoxicidade ocorreram nos solos tratados com 

biosólidos contendo CaO. Simon (2005) estudou a estabilização de metais com incorporação 
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de biosólidos e plantio vegetal (Festuca rubra, cv. Keszthelyi 2) em solos ácidos e fitotóxicos 

de mineração. Estes solos foram adaptados para crescimento vegetal pela adição de CaCO3 

(para elevar o pH a 5,0) e pela adição de 40 mg kg-1nitrogênio (NH4NO3). Como conclusão, a 

calagem e a aplicação de biosólidos associados com o plantio vegetal pôde estabilizar os 

metais dos solos ácidos estudados e pelo processo de fitoestabilização, pode haver uma 

diminuição no risco de contaminação metálica na rede trófica. Em um estudo mais recente, 

Alvarenga et al. (2008) realizaram um estudo com potes em estufa para avaliar o efeito do 

lodo de esgoto, lodo de usina açucareira e uma combinação dos dois lodos na remediação de 

um solo ácido de mineração (pH 3,6) contaminado por metais. Os potes foram cultivados com 

azevém (Lolium multiflorum Lam.). Depois de 60 dias de cultura, a biomassa das plântulas 

foram avaliadas, bem como o teor de Cu, Pb e Zn, assim como parâmetros bioquímicos 

(atividades β-glucosídica, ácido fosfatásica, celulásica, proteásica e ureásica) nos solos. Dois 

testes de toxicidade agudos indiretos (i.e., realizados com lixiviados - Vibrio fischeri - 

atualmente Aliivibrio fischeri - e Daphnia magna) também foram usados na avaliação. O lodo 

de esgoto, particularmente quando combinado com o da usina açucareira corrigiu a acidez do 

solo, aumentou a matéria orgânica e a capacidade de troca catiônica do solo. O lodo de esgoto 

diminuiu a biodisponibilidade dos metais extraídos com CaCl2 (0,01 M; pH 5,7 sem tampão), 

mas causou um aumento na biodisponibilidade potencial (extração com NH4CH3COO, 0,5 M; 

CH3COOH, 0,5 M e EDTA, 0,01 M; pH 4,7). A biomassa do azevém aumentou mais do que 

10 vezes nos solos com 100 mg de lodo de esgoto por ha-1 e mais do que 5 vezes quando a 

combinação de lodo foi usada (100 mg de lodo de esgoto e lodo da usina de açúcar por ha-1), 

mas um efeito fitotóxico considerável foi observado quando da aplicação de 200 mg ha-1 de 

lodo de esgoto. As concentrações de Cu, Pb e Zn nas plântulas de L. multiflorum diminuíram 

significantemente quando foi usado 100 mg ha-1 de lodo de esgoto ou lodo da usina de açúcar. 

As atividades da β-glucosidase, urease e protease aumentaram em função do aumento da 

aplicação de lodos, mas a celulase diminuiu quando 200 mg ha-1 de lodo de esgoto foi 

aplicado. Ambas as aplicações de lodo foram capazes de suprimir os efeitos tóxicos dos 

lixiviados frente à D. magna, mas aumentaram a toxicidade frente à V. fischeri, especialmente 

na aplicação de 200 mg ha-1 do lodo de esgoto. Os autores concluem que a quantidade 

máxima de aplicação deve ser de 100 mg ha-1 do lodo de esgoto e que a calagem do solo 

tratado com lodo de esgoto pela adição de lodo de usina açucareira não contribui para a 

melhoria da qualidade do solo.  

No entanto, uma análise cuidadosa dos benefícios da aplicação de lodo e seu potencial 

impacto ambiental é necessária antes e depois da aplicação do resíduo no solo, porque os 
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compostos orgânicos do lodo (ou metais liberados) podem ser ainda mais degradados, 

lixiviados, acumulados pela biota, ou ligados às partículas do solo, com consequências 

ambientais deletérias (SATERBAK et al., 1999; OBBARD, 2001; KAPANEN; ITÄVAARA, 

2001; PANDARD et al., 2006). Isto porque os lodos industriais podem apresentar uma série 

de metais pesados potencialmente tóxicos, tais como: zinco, cobre, níquel, chumbo, cádmio e 

mercúrio, entre outros. Como diversos resíduos industriais têm sido depositados nos solos 

(e.g., lodo de ETEs das indústrias de couro, bebidas, alimentos e cinzas de caldeiras), o uso de 

testes de toxicidade se faz necessário, os quais são ferramentas ecotoxicológicas cada vez 

mais imprescindíveis, tanto na avaliação da qualidade dos solos, quanto da qualidade dos 

lodos a serem aplicados ao solo.  

 

3.5 Análises Químicas e Testes de Toxicidade 

 

Os ecossistemas terrestres e aquáticos são a sede de diferentes tipos de comunidades e 

populações em equilíbrio. Quando se pensa em remediação ambiental, busca-se recriar as 

condições mínimas para o restabelecimento dessas comunidades/populações (BRADSHAW, 

1997). Assim, considerações cuidadosas sob o ponto de vista químico e ecológico devem ser 

feitas sobre os benefícios e malefícios que a incorporação de resíduos nos solos podem vir 

causar (SATERBAK et al., 1999; OBBARD, 2001). Neste contexto, a maioria (ou quase 

totalidade) dos países tratam essa questão de incorporação de resíduos nos solos com base em 

análises químicas, principalmente análises de contaminantes e fertilizantes, onde a quantidade 

de resíduos que deve ser incorporado depende das quantidades de alguns contaminantes 

considerados perigosos ou da quantidade de nitrogênio e fósforo presentes nos resíduos. 

Contudo, diversas críticas vêm sendo feitas com respeito a esta visão de gerenciamento da 

qualidade dos solos a serem recuperados (ROSA et al., 2007; ALVARENGA et al., 2008), 

pois a análise química por si só não pode fornecer todas as informações necessárias para se 

avaliar o risco ambiental de se aplicar resíduos sólidos industriais ou não em solos 

degradados. Uma análise de risco visando o gerenciamento do uso dos resíduos na 

recuperação de solos contaminados deve considerar aspectos físicos, químicos, ecológicos, 

microbiológicos, ecotoxicológicos e agronômicos, tanto dos resíduos, como dos solos e 

também da mistura solo/resíduos. Isto permitiria criar um conjunto de dados científicos para a 

tomada de decisões visando a recuperação do ecossistema terrestre sem causar danos ao 

ecossistema aquático.  
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Os fundamentos desta nova concepção mais holística de análise de risco para o caso de 

incorporação de resíduos sólidos aos solos degradados são oriundos do fato de que a mistura 

solo/resíduo é uma mistura complexa na qual podem coexistir diferentes fenômenos 

toxicológicos como antagonismo, aditivismo e sinergismo.  Somente análises com organismos 

vivos é que podem mostrar os resultados de todos estes fenômenos que acontecem 

simultaneamente em uma amostra (SPONZA, 2003). A incorporação de contaminantes 

metálicos ou orgânicos presentes no resíduo adicionado ao solo leva a uma série de 

fenômenos, mais ou menos intensos, dependendo das características físico-químicas dos 

resíduos e dos solos.  Assim, um composto orgânico pode sofrer degradação química e/ou 

microbiológica, podendo formar vários outros compostos, os quais por sua vez poderão 

continuar este processo degradativo até a mineralização completa ou estabilização em 

compostos húmicos. No caso de um metal, as características do solo (e.g., composição em 

argilas e matéria orgânica) poderão interferir na intensidade da adsorção do metal no solo, 

evitando assim toda lixiviação dos mesmos (ROSA et al., 2007; KAPANEN; ITÄVAARA, 

2001). Para reduzir as incertezas quanto ao comportamento/evolução e consequências 

ambientais da degradação de compostos orgânicos nos resíduos sólidos orgânicos, deve-se 

proceder a uma estabilização desta matéria orgânica, no entanto, ainda não existem 

proposições metodológicas de como avaliar o potencial tóxico de uma mistura estabilizada 

para ver se apresenta condições de ser usada sem causar danos ambientais (KAPANEN; 

ITÄVAARA, 2001). 

Tendo exposto esta considerações, fica claro que a exposição dos organismos vivos, 

representantes dos ecossistemas frente à matrizes sólidas ou líquidas é uma ferramenta 

versátil, e mesmo, indispensável para avaliar o impacto ambiental potencial de uma matriz, 

permitindo a identificação dos efeitos nefastos dos constituintes dessa matriz (CONDER et 

al., 2001; PANDARD et al., 2006; ROSA et al., 2007; ALVARENGA et al., 2008). Só a 

realização dos testes de toxicidade é que pode predizer a fração biodisponível de um 

contaminante presente numa matriz, sendo que esta fração biodisponível é critica para a 

absorção e concentração do contaminante nos organismos expostos. Nesta lógica verifica-se 

que os efeitos ecotoxicológicos são dependentes da concentração do produto químico 

disponível para o organismo e que tenha sido absorvido pelo mesmo. Essas concentrações no 

interior do organismo atingem sítios alvos específicos (e.g. enzimas) e produzem efeitos 

moleculares que se manifestam através de vários sinais de toxicidade (HODGSON, 2010).  

 Independentemente da importância da medição de substâncias e das suas 

concentrações, nas águas, no ar ou no solo, a avaliação do seu potencial de risco para o 
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homem e o meio ambiente é incomparavelmente mais importante. Assim, os métodos da 

análise ecotoxicológica têm por finalidade saber se, e em que medida, as substâncias são 

nocivas, e como e onde se manifestam os seus efeitos (KNIE, 1998). Os testes de toxicidade 

(ou ecotestes) consistem na determinação do potencial tóxico de um agente químico ou de 

uma mistura complexa, sendo os efeitos desses poluentes detectados através de respostas de 

organismos vivos (CESAR et al., 1997; PANDARD et al., 2006). No decorrer da evolução 

dos testes ecotoxicológicos, que se estendeu por várias décadas, validaram-se alguns 

bioensaios que hoje são parte integrante de qualquer análise ambiental envolvendo produtos 

químicos. Para citar alguns exemplos de testes de toxicidade temos os testes com as bactérias 

(Pseudomonas putida e Photobacterium phosphoreum, renomeada Aliivibrio fischeri), com 

os anelídeos (Eisenia fetida ou E. andrei), com os colêmbolas (Folsomia candida), com as 

algas (Chlorella sorokiniana, Scenedesmus subspicatus ou Raphidocellis subcapitata 

renomeada Pseudokirschneriella subcapitata), com os microcrustáceos (Daphnia magna e 

Ceriodaphnia dúbia), bem como com os peixes (Danio rerio - paulistinha e Pimephales 

promelas) (DIJKMAN et al., 1997; BOTSFORD et al., 1997; KNIE, 1998; BOTSFORD, 

2002; TARLAN et al., 2002; BORDE et al., 2003). 

 Os testes de toxicidade (ecotestes) mais importantes aplicados na atualidade são 

normatizados internacionalmente pela International Standardization Organization (ISO) e 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ou estão em processo de 

normatização. Isso assegura a aplicação padronizada dos testes em escala mundial e, 

consequentemente, a obtenção de resultados que podem ser comparados. Os métodos de testes 

de toxicidade podem ser categorizados de acordo com o tempo de exposição, situação de 

teste, efeitos a serem avaliados e organismos a serem testados (RAND, 1995). Zagatto e 

Bertoletti (2006) relatam que em regiões tropicais, o alto custo das análises ecotoxicológicas e 

químicas e a falta de infraestrutura analítica são frequentemente citados para explicar a 

ausência desses dados considerados importantes na identificação das possíveis causas de 

problemas evidenciados através de técnicas de biomonitoramento. Muitas substâncias 

químicas potencialmente tóxicas estão presentes no ambiente, e cada uma delas tem efeitos 

ecológicos diferentes devido as suas características específicas. Nos estudos de risco 

ecológico usam-se, em geral, dados obtidos por testes de toxicidade laboratoriais 

padronizados e, usualmente, um fator de extrapolação é usado para determinar critérios de 

qualidade ambiental que assegurem a saúde das populações e consequentemente dos 

ecossistemas (ROEX et al., 2000). Dada a importância do solo como fonte de água e 

nutrientes para plantas e outros organismos, como agente tamponador de mudanças de 
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temperatura e do fluxo de água entre a atmosfera e as águas subterrâneas, como também 

atuando como reservatório de nutrientes e como habitat para organismos decompositores na 

ciclagem e disponibilização de nutrientes, a poluição do ecossistema edáfico pode ter 

consequências importantes para todas as formas de vida e na qualidade de alimentos, da água 

e da atmosfera (WILD, 1993). Neste ecossistema a teia alimentar é complexa e pode ser 

afetada pelas atividades antrópicas. A massa microbiana é responsável direta e indiretamente 

por processos microbiológicos e bioquímicos diversos, os quais exercem enorme influência na 

produtividade e sustentabilidade dos ecossistemas terrestres (SIQUEIRA et al., 1994). Dentre 

os organismos de solo, os anelídeos compreendem de 40% a 90% da biomassa de macrofauna 

da maioria dos ecossistemas tropicais (FRAGOSO et al., 1999). Sua importância é imensa 

visto que têm papel destacado na formação do solo (RIGHI, 1997); na decomposição de 

resíduos de plantas e ciclagem de nutrientes da matéria orgânica; na formação do húmus e de 

agregados de solo, onde a atividade biológica é mais intensa. Participam no melhoramento da 

estrutura, fertilidade, porosidade e capacidade de infiltração, drenagem e retenção de água, ar 

e também no transporte de microrganismos e nutrientes do solo por meio dos canais formados 

por sua escavação e seus deslocamentos no solo (INGHAM, 2006). Estes organismos são 

essencialmente cosmopolitas e vulneráveis a maioria dos fatores que afetam os ecossistemas 

do solo, neste sentido são organismos bons indicadores de toxicidade terrestre. Outro tipo de 

organismo importante nos ecossistemas terrestres são as plantas, as quais podem ser mais 

sensíveis para algumas substâncias tóxicas, podendo funcionar como organismos indicadores 

da qualidade dos solos. Muitos estudos têm demonstrado a eficiência de espécies como 

pepino e agrião, alface e soja em testes de toxicidade (GUNDERSSON et al., 1997; 

HELFRICH et al., 1998), sendo que a fitotoxicidade pode ser determinada pela germinação 

das sementes, alongamento da raiz e crescimento da muda (OECD, 1984). Segundo Pelegrini  

et al., (2006), os testes de toxicidade utilizando vegetais constituem recurso prático de baixo 

custo e de sensibilidade razoável na indicação qualitativa da presença de substâncias tóxicas 

ou de inibidores biológicos presentes nos solos.  

Na recuperação de áreas degradadas, a revegetação apresenta vantagens ecológicas 

devido a sua dinâmica permanente, combinada aos baixos custos de manutenção, proteção 

contra erosão eólica e hídrica, melhoria da estrutura do solo, aumento da fertilidade do solo e 

recuperação estética da área (ACCIOLY; SIQUEIRA, 2000).  

Por outro lado, as avaliações ecológicas dificilmente atentam para o fato de que as 

contaminações podem levar a problemas genéticos nos organismos que habitam, por exemplo, 

o ecossistema terrestre. Há muito tempo já se conhece que no meio-ambiente existem muitos 
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agentes físicos e químicos capazes de provocar danos no material genético dos seres vivos 

(KIHLMAN, 1956), definidos aqui como agentes genotóxicos. O interesse maior de estudar 

os agentes genotóxicos é que esta classe de poluentes ameaça a integridade dos ecossistemas, 

pois estes dependem da sobrevivência e reprodução das espécies/populações. Nesse sentido, a 

proteção das espécies/populações depende do desenvolvimento de sistemas eficazes de 

detecção de agentes genotóxicos no ar, na água e no solo. Uma abordagem mais pragmática 

do ponto de vista ambiental é a realização de testes in vivo e/ou in situ, os quais durante suas 

execuções experimentais integram as muitas variáveis ambientais que podem influenciar no 

potencial genotóxico de uma substância química (KLEKOWSKI, 1982; SANDHU et al., 

1990). Entre os organismos que podem ser usados nestas avaliações genotóxicas, os vegetais 

ocupam um lugar de destaque, sendo as espécies mais utilizadas Vicia faba, Allium cepa, 

Tradescantia palludosa e Arabidopsis thalianna (GRANT, 1994; SANDHU e LOWER, 

1989; COTELLE et al., 1999; WATERS et al., 1983; COTELLE; FÉRARD, 1999; 

BARBOSA et al., 2010). O critério de efeito mais utilizado na Ecotoxicologia para avaliar 

danos genéticos é a formação de micronúcleo (MA et al., 1995). Micronúcleos são formados 

por exclusão de cromossomas inteiros ou fragmentos de cromatina durante a divisão celular 

(KRISHNA; HAYASHI, 2000). Micronúcleos formados são os indicadores mais eficazes e 

simples de danos ao DNA. Eles são facilmente detectados utilizando a ponta da raiz em 

ensaios de micronúcleos (MA et al., 1995). 

Segundo relato de Bohrer (1995), os testes ecotoxicológicos apontam informações 

como os efeitos resultantes das interações de compostos químicos e, ainda, permitem 

estabelecer diluições necessárias para reduzir ou prevenir efeitos tóxicos de matrizes sólidas 

das quais os lixiviados podem atingir águas receptoras, bem como avaliar o impacto nos 

organismos aquáticos receptores e determinar a persistência da toxicidade. Uma vez inserido 

no corpo hídrico, os poluentes apresentam comportamento heterogêneo, podendo ser tóxicos 

por sua própria presença ou por meio do processo de degradação, liberando compostos que, 

assimilados pelos organismos, poderão interferir em seus processos fisiológicos, 

influenciando nos aspectos reprodutivos, sobrevivência e, consequentemente, alterando a 

estrutura da população/comunidade aquática local (BOUDOU; RIBEYRE, 1989).  

Matsumura-Tundise (1999) afirma que os organismos aquáticos, principalmente 

invertebrados, são os que melhor respondem às mudanças das condições ambientais. Os 

meios fortemente impactados mostram poucas espécies que, se estiverem bem adaptadas, 

podem exibir ótimo desenvolvimento. O monitoramento de estações, a montante e a jusante 

da fonte poluidora, pode identificar as consequências ambientais para a qualidade de água e 
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saúde do ecossistema aquático quando alguma matriz sólida é incorporada em um solo 

degradado.  

No ambiente aquático, devido a fatores de diluição, os organismos estão expostos a 

níveis subletais dos poluentes, a menos que estejam em local cujas concentrações de 

contaminantes possam causar efeitos agudos. Esta exposição dos organismos ao agente 

químico, em níveis subletais, pode não levar à morte do organismo, mas pode causar 

distúrbios fisiológicos e/ou comportamentais em longo prazo. Esses efeitos não são 

detectados em testes de toxicidade aguda, sendo necessário o uso do teste de toxicidade 

crônica, o qual permite avaliar os efeitos adversos mais sutis aos organismos expostos. Entre 

os organismos aquáticos mais utilizados para testar os efeitos tóxicos e que tem duração 

crônica (exposição de várias gerações), estão as algas. Os ensaios com algas abrem a 

possibilidade de uma combinação de medidas físicas, químicas e biológicas, que resulta em 

informações importantes, tal qual o potencial de eutrofização que os outros organismos 

aquáticos não medem. Foi sugerido que, a partir de testes de toxicidade com algas, as 

substâncias químicas fossem classificadas quanto à sua toxicidade ambiental, auxiliando na 

avaliação do risco ambiental para os sistemas naturais (MORENO-GARRIDO et al., 2000; 

WONG, 2000; VIDOTTI; ROLLEMBERG, 2004).  

Além disso, o uso de espécies de pequeno porte e ciclo de vida não muito longo se 

mostram ideal aos estudos ecotoxicológicos em laboratórios. Situam-se nesse contexto a 

Daphnia magna, entre outros cladóceros, cujo cultivo em laboratório está bem estabelecido e 

não apresenta muitas dificuldades para sua manutenção (ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006). 

Os principais representantes dos consumidores secundários nas cadeias alimentares 

são os peixes (GHERARDI-GOLDSTEIN et al., 1990). Diversas espécies de peixes são 

utilizadas como bioindicadores. No Brasil a espécie mais utilizada é o Danio rerio, o qual é 

vulgarmente conhecido como peixe paulistinha ou peixe zebra. Outra espécie recomendada 

pela ABNT é Pimephales promelas (ABNT, 2004). Os peixes por serem considerados como 

importante recurso alimentício, podem ser a principal via de contaminação de químicos 

tóxicos para o homem, daí a sua importância como organismos indicadores. Essas espécies 

são utilizadas em testes de toxicidade para verificar a presença ou a ausência de efeitos 

aparentes dos contaminantes sobre os organismos vivos. O parâmetro avaliado nos testes de 

toxicidade aguda com peixes é a mortalidade e os testes de toxicidade crônica com esses 

organismos requerem longos períodos de tempo, uma vez que seu ciclo de vida e seu período 

reprodutivo são longos quando comparados aos de outras espécies (HARMEL, 2004). 
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Embora tradicionalmente algas, crustáceos e peixes sejam usados para medidas de 

toxicidade aquática, esses testes requerem maiores tempo de exposição e volume de amostra 

do que testes de toxicidade que utilizam bactérias. Dentre esses, o teste que utiliza a bactéria 

marinha bioluminescente Aliivibrio fischeri recebe o nome de Microtox® ou Lumistox® é, 

sem dúvida, o mais utilizado. Nesse teste é medida a redução da luminescência emitida 

naturalmente pela bactéria quando ela é posta em contato com um agente tóxico, o qual inibe 

a atividade da enzima luciferase. O tempo de duração do teste varia entre 15 e 60 min. Este 

teste é considerado rápido, sensível, fácil de executar e de baixo custo que pode ser utilizado 

no controle da poluição das águas e efluentes industriais. Apesar dessas vantagens é um teste 

criticado por empregar uma bactéria marinha de pouco significado ecológico (ZAGATTO; 

BERTOLETTI, 2006). 

 Assim, este conjunto de testes de toxicidade pode ser associado com as análises 

químicas e agronômicas quando se quer avaliar as implicações ambientais de se incorporar 

resíduos sólidos em solos degradados. São estas metodologias químicas e ecotoxicológicas 

que são apresentadas no próximo capítulo. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1  Análise do Solo, Lodo e Lixiviados  

 

4.1.1 Análise Físico-Química do Solo 

 

O solo superficial (< 20 cm de profundidade) de um ambiente contaminado por carvão 

(solo com resíduos de carvão rico em pirita) da área de mineração carbonífera localizada em 

Siderópolis, sul do Brasil, foi coletado em janeiro de 2009. As amostras de solo foram 

coletadas em um depósito de rejeitos da mistura solo-carvão, cujas coordenadas são: amostra 

1 (28° 31’ 47, 45’’ S; 49° 27’ 12, 50’’ O), amostra 2 (28° 31’ 49, 36’’ S; 49° 26’ 54,69’’ O), 

amostra 3 (28° 31’ 50, 22’’ S; 49° 26’ 54, 51’’ O). Estas três amostras de solo foram 

homogeneizadas por mistura mecânica.  

O lodo industrial foi escolhido em função da sua constituição, a qual deveria ser 

gerado em grande quantidade, conter muita matéria orgânica, poucos contaminantes metálicos 

(sem agentes floculantes/coagulantes) e/ou orgânicos e com um pH elevado para neutralizar o 

pH ácido dos solos contendo rejeitos da mineração carbonífera. Assim, o lodo escolhido foi o 

de origem agroindustrial de um abatedouro de frangos e suínos, cujas coordenadas 

geográficas são: 28° 44’ 47, 10’’ S e 49° 28’ 52, 05’’ O na cidade de Forquilhinha, SC. Sub-

amostras do lodo foram retiradas dos reservatórios onde os resíduos eram depositados pela 

empresa, acondicionados em recipientes plásticos de 50 litros.  

As amostras de solo e lodo foram transportadas da região de Criciúma (SC) até Itajaí 

(SC) por transporte terrestre, sendo as amostras depositadas em local protegido do público em 

uma área anexa dentro do Campus da UNIVALI (Itajaí, SC) onde procederam-se os 

experimentos de biodegradação e alguns dos experimentos relativos à fitotoxicidade. 

Uma sub-amostra do solo foi seca ao ar, por 3 dias, passados através de uma peneira 

de 2 mm e submetida à caracterização química antes da sua utilização nos ensaios 

ecotoxicológicos. As análises do solo e também do lodo foram feitas em diferentes 

laboratórios, incluindo Laboratório de Remediação Ambiental (UNIVALI), Laboratório de 

Solos (CIDASC-SC), Laboratório de Análises Químicas (IPT-FURB), Laboratório de 

Química Ambiental e Geoquímica (UFSC), Laboratório de Saneamento (IFSC) e algumas 

análises de metais e compostos orgânicos foram realizadas no Laboratório de Análises da 

BIOENSAIOS (Viamão, RS). 
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Depois de feita as análises com caracterização físico-química de inorgânicos e 

orgânicos do lodo agroindustrial orgânico fresco, este foi separado em duas partes, uma fração 

foi usada para os testes de toxicidade e a outra fração (cerca de 1000 Kg) foi submetida a seis 

meses de estabilização nas condições naturais em caixa com fundo impermeável (Figura 1). 

 

  

Figura 1: Sistema impermeabilizado para a estabilização do lodo agroindustrial. 

 

A cada 15 dias o lodo era misturado/homogeneizado para favorecer a aeração. A 

umidade foi controlada com a tampa da caixa. Em períodos de muita chuva a caixa era 

tampada e a água era acrescentada em períodos de seca. A umidade acumulada foi 

naturalmente evaporando. O lodo agroindustrial orgânico estabilizado foi submetido às 

mesmas análises de propriedades físico-químicas que o lodo agroindustrial fresco.  

O procedimento para obtenção do extrato lixiviado dos sólidos obedeceu a norma 

ABNT-NBR 10005 (ABNT, 2004). Na execução do método, 250 g da amostra sólida (base 

seca) foi colocada em um frasco de 1500 mL com 1000 mL de água destilada e uma 

quantidade suficiente de ácido acético (0,5 N) para ajustar o pH a 5,0 foram adicionados (no 

caso do solo, foi usado NaOH 0,1N para elevar o pH). A suspensão foi agitada durante 24 h. 

Após filtração, a parte do lixiviado foi analisada de acordo com as metodologias acima 

mencionadas e uma parte foi usada para levar a cabo os testes de ecogenotoxicidade. Repetiu-

se essa operação para se obter o volume de lixiviado necessário aos experimentos. As 

diluições de volume do lixiviados utilizados em todos os testes de ecotoxicidade e 

genotoxicidade foram: 100, 75, 50, 25, 12, 6, 3,1; 1,6 e 0,8%.  

Os parâmetros físico-químicos não descritos neste Capítulo foram mensurados de 

acordo com metodologias publicadas (EMBRAPA, 1999; APHA et al., 1992). 
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4.1.1.1 Umidade do Solo e Lodo 

 

A determinação da umidade do solo e do lodo seguiu um princípio simples, efetuado 

sempre em triplicata. a) pesagem das placas de vidro; b) pesagem das placas de vidro com o 

material (solo ou lodo); c) secagem do material na mufla a 150°C por 1 ou 2h (observar para 

que o material se encontre com peso constante); d) pesagem novamente das placas com o 

material seco; e) subtração do peso das placas; f) cálculo da umidade do material; g) 

determinação da porcentagem de umidade presente no material em estudo.  

 

4.1.1.2 Capacidade Máxima de Retenção de Água (CMRA) 

 

Para a obtenção da CMRA foi colocado 50 g do material seco (solo ou lodo) em um 

funil, evitando a perda do material com um pouco de algodão no fundo da base cônica. 

Colocou-se o funil com o material dentro de um Erlenmeyer e o conjunto foi disposto em 

cima de uma balança com precisão de 2 casas decimais. Acrescentou-se lentamente água, até 

encharcar totalmente o material em estudo, sem molhar o algodão. O peso da água 

acrescentada foi considerado como sendo a CMRA e a umidade considerada nos testes de 

toxicidade foi 2/3 do volume da CMRA (ISO, 1993). 

 

4.1.2 Nutrientes 

 

4.1.2.1 Fósforo e Nitrogênio 

 

 A análise de Fósforo total presente no solo foi feita pelo método EPA 6010C que 

descreve determinações multi-elementares por ICP-OES (APHA et al., 1992). Para obter a 

concentração de Nitrogênio total Kjeldahl presente nas amostras, foi usado a técnica de 

titulação com destilação prévia. O princípio do método é que em presença de Ácido Sulfúrico, 

Sulfato de Potássio e Sulfato de Cobre, ocorre a catálise de conversão das diversas formas de 

Nitrogênio orgânico em Nitrogênio amoniacal. Após essa digestão, a amostra foi tratada 

igualmente como na determinação de Nitrogênio amoniacal pelo método colorimétrico 

(APHA et al., 1992). 
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4.1.2.2 Matéria Orgânica 

 

Para a determinação da matéria orgânica (MO) retirou-se 10 g da amostra que foi 

colocada em cadinhos de porcelana, os quais foram conduzidos ao interior da mufla a 450°C 

por um período de 8h (APHA et al., 1992). O teor de matéria orgânica foi estabelecido pela 

diferença de massa após calcinação, considerando-se o resíduo final como matéria inorgânica. 

Outras 3 metodologias também foram utilizadas: COT, DQO e DBO5, as quais são descritas 

sucintamente a seguir. 

 

4.1.2.2.1 Carbono Orgânico Total 

 

O carbono da matéria orgânica presente pode ser quantificado diretamente como 

carbono orgânico total (COT) ou indiretamente como demanda biológica de oxigênio (DBO), 

demanda química de oxigênio (DQO), turbidez e cor. No sistema de determinação do COT de 

amostra sólida, a técnica usada foi a combustão úmida (APHA et al., 1992). O método de 

combustão úmida é mais acessível, porém tem a desvantagem de exigir grande quantidade de 

reagentes, gerando, por consequência, alta quantidade de resíduos tóxicos que contêm Cr 

(RODELLA e ALCARDE, 1994; PIMENTEL et al., 2006). Esse método baseia-se na 

redução do dicromato (Cr2O7
2-) por compostos de C orgânico e subsequente determinação do 

Cr2O7
2- não reduzido por titulação de oxirredução com Fe2+ (NELSON; SOMMERS, 

1996). No sistema de determinação do COT em amostras líquidas, a técnica usada foi a 

Permanganimetria, a qual se baseia nas reações de oxidação pelo íon permanganato (APHA et 

al., 1992). 

 

4.1.2.2.2 Demanda Química de Oxigênio 

  

A determinação da DQO nas amostras sólidas foi feita pelo método da APHA et al., 

(1992). A técnica é definida como a quantidade de oxigênio necessária para oxidar 

quimicamente a matéria orgânica e inorgânica oxidável de uma determinada amostra líquida, 

cujo resultado é expresso em mgO2L
-1. O método de determinação foi o de refluxo aberto. No 

caso de amostras sólidas, extrapolou-se os resultados obtidos com os lixiviados com relação à 

massa sólida usada na lixiviação. 
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4.1.2.2.3 Demanda Bioquímica de Oxigênio 

 

O método empregado para a determinação da DBO foi o da diluição, incubação por 

um período de 5 dias a 20oC, com a determinação dos níveis iniciais e finais de oxigênio 

(APHA et al., 1992). No caso de amostras sólidas, extrapolou-se os resultados obtidos com os 

lixiviados com relação à massa sólida usada na lixiviação.  

 

4.1.3 Atividade Microbiológica 

 

A atividade hidrolítica das enzimas proteases, lipases e hidrolases foi avaliada a partir 

da hidrólise de diacetato de fluoresceína (FDA) com adaptação do método de Schnürer e 

Rosswall (1982). As amostras de solo degradado foram diluídas em outro solo húmico 

natural. O material húmico (“Minho – Adubo de Origem Orgânica”) foi adquirido na Minho 

Húmus Ind. e Com. de Húmus LTDA, de Pomerode - SC e usado como suporte em todos os 

testes de toxicidade para testar a toxicidade dos lixiviados e como base para as diluições. 

Assim, 5 g peso seco das diluições das amostras foram colocados em erlenmeyer de 

150 mL adicionados a 25 mL de tampão fosfato e 200 µL de uma solução de fluoreceína a 

1%. Os erlenmeyers (Figura 2a) foram agitados suavemente durante o tempo de exposição (2 

h) a seguir 20 mL de acetona foi então aplicado para terminar a reação. O material foi filtrado 

(Figura 2b) e colocado em tubos de ensaio onde então foram centrifugados a 500 rpm durante 

15 minutos, seguido de filtração do sobrenadante (Whatman 0,45 µm). O filtrado foi 

analisado por medição da fluorescência utilizando um fluorímetro Turner em 490 nm. A 

análise da atividade hidrolítica das enzimas foi realizada em 5 repetições para cada amostra. 

  

 

 

 

 
Figura 2: Etapas da execução do teste da atividade enzimática. 

a)  Erlenmeyers com material e soluções usadas no teste. b) Filtração do material 
 

Para avaliação da atividade enzimática (e também crescimento ou desenvolvimento da 

Eisenia foetida) nos testes com lixiviados, foi usado como suporte um solo ou solo húmico.  

a) b) 
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4.2  Testes de toxicidade 

  

Os testes de toxicidade em fase sólida foram realizados no Laboratório de Remediação 

Ambiental (UNIVALI), enquanto que alguns dos testes em fase líquida foram realizados nos 

laboratórios da ECOTEC (Balneário Camboriú, SC) e IPT-FURB (Blumenau, SC). 

Praticamente todos os testes de toxicidade seguiram normas nacionais e internacionais, 

lembrando que as normas da ABNT são traduções/adaptações das normas ISO. 

 

4.2.1   Fase Sólida 

 

4.2.1.1 Anelídeos  

 

A espécie Eisenia foetida foi adquirida no Instituto Federal Catarinense de Camboriú, 

SC., duas semanas antes de serem utilizadas. Os organismos foram alimentados com esterco 

de bovino curtido, armazenados em canteiro coberto por uma camada de 5 a 10 cm de palha 

seca para manter a umidade e a escuridão, essenciais à criação do verme. O teste foi feito 

segundo a norma ISO 11268-2 (ISO, 1998), a qual descreve a determinação dos efeitos de 

certas substâncias relacionadas à mortalidade e crescimento do verme. Minhocas adultas, com 

pelo menos 2 meses de idade, com clitelo, foram selecionadas e utilizadas em todos os 

experimentos. Os experimentos foram realizados com uma intensidade de luz constante, a 

uma temperatura de 20 ± 2°C. Dez minhocas adultas foram colocadas em potes plásticos 

contendo 400 g (peso seco) de matriz sólida (solo ou lodo agroindustrial ou mistura de 

solo/lodo, diluídos em diferentes proporções com suporte húmico, ou ainda os lixiviados 

destas amostras em diferentes diluições com água destilada) com registro prévio da biomassa 

média dos organismos. Os potes foram hidratados a 66% da capacidade máxima de retenção 

de água da amostra testada. Nos potes usou-se filme de polipropileno perfurado como tampas 

para minimizar a evaporação da água e evitar a fuga de animais. Todas as medidas foram 

realizadas em triplicadas e húmus foi usado como suporte nos potes controles. As 

concentrações testadas nos testes com húmus/solo; húmus/lixiviado do solo; húmus/lodo; 

húmus/lixiviado do lodo fresco e estabilizado ou diferentes misturas de solo/lodo foram de 

6%; 12,5%; 25%; 50%, 75% e 100%. No caso dos testes com lixiviados, as diferentes 

diluições foram adicionadas ao suporte húmico em uma quantidade equivalente a 66% da 

capacidade máxima de retenção de água do material húmico. Nas misturas, ponderou- se a 

capacidade máxima de retenção da água em função das proporções de materiais diferentes 



 

 

40 

envolvidos na mistura. Dezesseis dias após o início do teste, as minhocas foram recuperadas e 

o peso médio dos indivíduos foi determinado na pesagem em balança analítica pela diferença 

do peso médio inicial e final (Figura 3). O teste apresenta validade dos resultados quando a 

porcentagem de mortalidade observada nos controles é menor ou igual a 10%. 

 

 

                              Figura 3: Pesagem dos organismos testes Eisenia foetida. 

 

4.2.1.2  Fitotoxicidade  

 

O procedimento para a realização dos ensaios foi seguindo a norma ISO 11269-2 

(ISO, 1995). Os testes de fitotoxicidade clássicos foram realizados com três espécies de 

plantas: alface (Lactuca sativa) e brócolis (Brassica oleracea), ambas dicotiledôneas e milho 

(Zea mays), monocotiledônea, que além de pertencerem a classes diferentes são espécies de 

germinação e crescimento relativamente rápido. As sementes foram fornecidas pela empresa 

estatal EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa 

Catarina, Florianópolis, SC). O material húmico é o mesmo usado em todos os testes de 

toxicidade, adquirido na Minho Húmus Ind. e Com. de Húmus LTDA, de Pomerode - SC, o 

qual não continha nenhuma contaminação por pesticida ou metal pesado. Este material 

apresentou 40% de Carbono em sua composição e apresenta-se com aspecto uniforme, 

inodoro, com coloração escura. Foi seco ao ar livre e usado como referência (controle) e como 

diluente para preparar as diluições em série do solo e do lodo agroindustrial. As concentrações 

testadas (6%; 12,5%; 25%; 50%; 75% e 100%) foram colocadas em potes (plástico 

descartável, de 15 cm de diâmetro, 15 cm de altura), em triplicatas contendo cada uma 150 g 

(base seca) de amostra (ou sua diluição). Dez sementes de uma só espécie foram semeadas em 

cada pote e água destilada foi suavemente pipetada na superfície do solo numa quantidade 
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equivalente a 2/3 da capacidade máxima de retenção de água da amostra (ponderação foi 

usada em caso de misturas). A evapotranspiração da água foi determinada por pesagem diária 

dos potes e esta foi compensada com a adição de água destilada. As plantas foram cultivadas 

sob condições controladas a uma temperatura de 20 ± 2°C, com iluminação de 60 mEm-2s-1 

(lâmpadas fluorescentes brancas frias), sob um fotoperíodo de luz de 16h. Dezesseis dias após 

o plantio, as plantas foram cortadas ao nível do solo e o peso úmido médio do material vegetal 

foi determinado após pesagem em balança analítica.  

 

4.2.1.3 Fitogenotoxicidade  

 

Os testes de genotoxicidade foram realizados com sementes comerciais secas de Vicia 

faba (var. Aguadulce), segundo o protocolo em avaliação da ISO/WS 29200 (ISO, 2010), com 

pequenas modificações. As sementes foram desinfetadas com uma solução de hipoclorito de 

sódio a 5%, enxaguadas 4 vezes com água deionizada em seguida embebidas em água 

deionizada durante 24 horas para facilitar a germinação. As cascas foram retiradas e as 

sementes foram deixadas germinar entre duas camadas de algodão molhado a 22°C durante 3 

dias. Depois de remover 3 mm das extremidades das raízes primárias as plântulas foram 

cultivadas no suporte sólido durante 3 dias (no caso dos testes com lixiviados, as plântulas 

foram colocadas em meio Hoagland durante 36 horas para desenvolver as raízes secundárias 

antes de serem expostas às diferentes diluições dos lixiviados). As concentrações testadas em 

triplicatas foram de 6%; 12,5%; 25%; 50%; 75% e 100%. As plântulas foram expostas a 

25°C, com um fotoperíodo luz/escuro de 16:8 horas. Como controle positivo, foi adicionado 

Hidrazida Malêica (10-5 M = 1,12 mg Kg-1) ao húmus e como controle negativo foi usada 

água destilada. Para monitorar os efeitos genotóxicos do solo, lodo ou mistura de solo/lodo (e 

seus respectivos lixiviados) nas células das raízes de Vicia faba, as raízes secundárias foram 

cuidadosamente lavadas duas vezes com água deionizada e excisadas (5 raízes por plântula) e 

fixadas durante a noite em solução de Carnoy (25% de ácido acético glacial: etanol a 75%, 

v:v) a 4°C ou armazenadas, quando necessário, em Etanol a 70% a 4°C, no escuro para 

posterior observação. Em seguida, as pontas de raízes foram hidrolisadas em 1 N HCl a 60°C 

durante 6 minutos, excisadas nas zonas meristemáticas (1 mm a partir da extremidade), 

colocadas sobre lâminas de vidro, coradas com 1% de solução de aceto-orceína e comprimida 

entre a lâmina e uma lamela. A frequência de micronúcleos e do índice mitótico foram 

avaliadas a partir de 1.000 células por ponta da raiz sob um microscópio com uma ampliação 

de 400X. Ao mesmo tempo, o número de células em mitose foi anotado. A relação entre o 
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número de células em mitose e o número total de células é chamada de índice mitótico (IM) e 

é um indicador de citotoxicidade. Duas lâminas foram preparadas para cada uma das três 

repetições e um total de 6000 células foram analisadas por grupo experimental. As lâminas 

foram codificadas por uma terceira pessoa para evitar indução nas contagens em função da 

amostra analisada. 

 

4.2.1.4 Atividade da Peroxidase 

 

A determinação da atividade enzimática da peroxidase nos vegetais: Alface (Lactuca 

sativa); Brócolis (Brassica oleracea) e Milho (Zea mays), assim como nas espécies vegetais 

nativas - Pitanga (Eugenia uniflora); Tucaneira (Aegiphila sellowiana); Ingá (Inga spp); 

Aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius) e Cerejeira (Prunus cerasus) foi avaliada segundo 

a metodologia proposta por Byl et al. (1994) macerando 0,1 g da amostra (folhas ou raízes), 

colhidas de forma homogênea, com 2 mL de solução tampão fosfato de potássio 50 mM (pH 

= 7,6). O homogeneizado foi transferido para microtubos tipo Eppendorf graduado com tampa 

e centrifugados (10.000 g, 10 min., 4ºC) na centrifuga Mini Spin Plus - Eppendorf. As 

amostras ficaram armazenadas em freezer (-20°C) até o momento das análises. Para a análise, 

0,1 mL do sobrenadante obtido contendo enzima foi adicionado a 0,70 mL da solução A e 

0,75 mL da solução B. A solução A foi constituída por 125 mg de 4-Aminoantipireno e 4,05 g 

de fenol completando com 250 mL de água destilada. A solução B é constituída de 0,1 mL de 

Peróxido de Hidrogênio e 250 mL de tampão HEPES 0,01 M, pH = 7,1. O sistema de reação 

foi mantido a temperatura ambiente, sendo realizada a leitura no espectrofotômetro digital 

Instruthem Modelo UV-2000A em comprimento de onda igual a 510 nm. A cinética durou 1 

minuto. A atividade da enzima é a diferença entre as leituras final e inicial e esta variação foi 

expressa em função da quantidade de proteína na amostra (unidades específicas/mg proteína), 

onde uma unidade específica corresponde a uma variação da absorbância de 0,1 unidades. 

Foram realizadas três repetições para cada amostra. 

 

4.2.1.5 Dosagem de Proteínas Totais 

  

A dosagem de proteínas totais nas raízes e folhas da Vicia faba foi realizada segundo o 

método de Bradford (1976), utilizando o reagente azul brilhante de Coomassie G-250. Para a 

preparação do reagente, foram dissolvidos 100 mg de azul brilhante de Coomassie G-250 em 

50 mL de Etanol 95% (v/v). Após a dissolução, foram adicionados 100 mL de Ácido 
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Fosfórico 85% (v/v). O volume foi completado para 1 litro com água destilada e após a 

solução foi filtrada e conservada em frasco âmbar. Dos extratos obtidos previamente (vide 

seção 4.2.1.4) foi utilizada uma alíquota de 100 µL (ou uma diluição para cair na parte linear 

da curva-padrão), a qual foi adicionado 3 mL do reagente de Coomassie, sendo agitados em 

seguida. O sistema de reação foi mantido a temperatura ambiente e realizada a leitura de 

absorbância após 3 min. no espectrofotômetro em comprimento de onda igual a 595 nm. 

Foram realizadas três repetições em cada amostra. A absorbância foi relacionada com a 

quantidade de biomassa presente na amostra e as quantidades de proteína foram calculadas em 

relação à curva-padrão feita com soro de albumina bovina. 

 

4.2.2  Fase Líquida  

 

4.2.2.1 Teste com bactérias Aliivibrio fischeri 

 

O teste de inibição da luminescência bacteriana com Aliivibrio fischeri foi realizado de 

acordo com a norma ABNT-NBR 15411-2 (ABNT, 2007). O tempo de exposição foi de 30 

minutos e as concentrações dos lixiviados testadas foram de 3,12%; 6,25%; 12,5%; 25% e 

50%, além do controle. A bactéria Aliivibrio fischeri (NRLL B-11177) foi produzida, 

liofilizada e estocada a -20oC. As amostras dos lixiviados não são salinas e necessitam de 

ajuste osmótico a 2,0%. Esse ajuste é realizado na própria cubeta na qual está estocada a 

amostra na maior concentração testada. A análise estatística do ensaio baseia-se no efeito 

perda de bioluminescência em função da concentração da amostra objeto da exposição. O 

parâmetro CE50 foi calculado através do método do método de interpolação gráfica no 

programa presente no software do equipamentos Lumistox. 

 

4.2.2.2 Teste com algas Scenedesmus subspicatus 

 

O teste foi realizado de acordo com a norma ABNT-NBR 12648 (ABNT, 2005). 

Inicialmente os lixiviados foram filtrados com filtro de papel de espessura e porosidade de 

0,20 mm obtendo-se um lixiviado transparente para facilitar a absorção da luz pela alga. Três 

testes de algas para cada amostra do lixiviado foram realizados com três repetições por 

concentração (ou controle). De acordo com Knie e Lopez (2004), a medição da quantidade de 

algas iniciais informa sobre a quantidade inicial de organismos presentes na amostra e a 

medição final informa se a amostra inibiu ou estimulou o crescimento das algas. O controle 
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negativo foi constituído de 20 mL de meio de cultura e 2 mL de algas, sem adição do 

lixiviado. Os demais continham as seguintes proporções de lixiviado filtrado nos erlenmeyers: 

100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,12%, 0,001%, 0,002%, 0,004%, 0,008%. Em seguida foi 

adicionado 2 mL da cultura algácea em cada erlenmayer. Para o caso do lixiviado puro 

(100%), as algas foram concentradas por centrifugação e uma alíquota mínima de algas foi 

adicionado ao lixiviado puro. A cultura de algas foi mantida na incubadora com agitação 

constante de 100 rpm, com iluminação contínua de 70 mEm-2s-1 (lâmpadas fluorescentes 

brancas frias) a 23 ± 2°C. Nos tempos 0 h e 72 h de incubação, a absorbância foi medida (λ = 

685 nm) e a variação desta foi usada como parâmetro de cálculo da CE50, a qual foi calculada 

através do método de regressão Probit. Dicromato de Potássio foi usado como controle 

positivo. 

 

 4.2.2.3 Teste com dáfnia Daphnia magna 

 

O teste de imobilização de 48 h com Daphnia magna foi realizado em conformidade 

com a metodologia da ABNT-NBR 12713 (ABNT, 2004). Foram utilizados 20 indivíduos 

neonatos (menos de 24 h de idade) em Beckers de vidro de 50 mL com 30 mL de solução-

teste a 20 ± 2°C. Três ensaios diferentes (com três repetições por diluição) foram realizados 

para cada amostra. Cada teste consistiu de sete diluições de lixiviado (50 - 25 - 12,5 - 10 - 5 - 

2,5 - 1,25%) e um grupo controle. A CE50 foi calculada através do método Trimmed 

Spearman-Karber. Dicromato de Potássio foi usado como controle positivo. 

 

4.2.2.4 Teste com peixes Danio rerio 

 

Foi usado como organismo-teste o peixe de águas tropicais Danio rerio, conhecido 

como paulistinha ou peixe-zebra. O teste foi realizado conforme a metodologia da ABNT-

NBR 15088 (ABNT, 2004). Os peixes juvenis foram adquiridos em piscicultura para 

comércio de peixes ornamentais. Após serem trazidos ao laboratório, os peixes foram 

aclimatados em reservatório preenchido com água da rede de abastecimento desclorada com 

adição de tiossulfato de sódio. Efetuou-se renovação semanal de 30% do volume de água e os 

peixes permaneceram em observação durante 10 dias. A dureza total e o pH foram observados 

e anotados, corrigindo-se o pH quando necessário com solução de HCl 2N. Manteve-se o pH 

entre 7,0 e 7,6 e a dureza total em torno 40 e 48 mg de CaCO3 L-1. Os ensaios foram 

realizados em recipiente de 5 litros, sendo utilizados 5 peixes por recipiente. A concentração 
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testada dos lixiviados foi somente de 100% já que nos pré-testes não foram observados efeitos 

letais. A alimentação dos peixes foi suspensa 24 horas antes do início dos ensaios, sendo 

observada a mortalidade e o comportamento dos peixes após 24 e 48 horas. A CL50 foi 

calculada através do método Trimmed Spearman-Karber. Dicromato de Potássio foi usado 

como controle positivo. 

4.3 Remediação do Solo com Plantas Nativas 

 

Para estimar um rendimento agronômico e verificar a ecotoxicidade do solo, do lodo e 

das misturas solo/lodo (e dos respectivos lixiviados), testes de fitotoxicidade foram realizados 

com algumas espécies vegetais nativas em canteiros (2 m X 2 m X 20 cm de altura) em uma 

área natural e impermeabilizada com lona polietilênica. As espécies usadas foram Pitanga 

(Eugenia uniflora); Tucaneira (Aegiphila sellowiana); Ingá (Inga spp); Aroeira-vermelha 

(Schinus terebinthifolius) e Cerejeira (Prunus cerasus). Estas espécies foram avaliadas pela 

adaptação/resistência e o rendimento agronômico (i.e., biomassa). Outros detalhes 

secundários foram observados: coloração das folhas (i.e., sinais de clorose, necrose) e 

permanência de folhas na plântula. Foram utilizadas 10 mudas para cada espécie, todas com a 

mesma idade, tamanho e número de folhas semelhantes (Figura 4). As plantas foram 

inicialmente testadas em canteiros contendo: 100% de lodo estabilizado; 66% lodo 

estabilizado e 34% Solo; 50% lodo estabilizado e 50% solo; 34% lodo estabilizado e 66% 

solo. Após 6 meses as plantas foram cortadas ao nível do solo e o peso do material vegetal foi 

imediatamente determinado utilizando uma balança analítica. Para cada canteiro, o peso total 

das plantas (expressa em gramas de peso úmido) foi dividido pelo número de plantas. A 

determinação da atividade enzimática da peroxidase nas plantas nativas foi realizada como 

descrito anteriormente, com uma diferença de 5 min. entre as leituras final e inicial no 

espectrofotômetro. A dosagem de proteínas totais somente foi avaliada nas folhas das plantas 

nativas e pelo mesmo procedimento descrito anteriormente. 
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           Figura 4: Plantas nativas usadas na determinação da fitotoxicidade. 

 

4.4 Estatística 

 

Para os testes de ecogenotoxicidade a análise estatística foi realizada com um 

microcomputador utilizando o software TOXSTAT 3.0, onde se determinou inicialmente a 

normalidade dos dados com o teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade de variância com o 

teste de Hartley, seguido de ANOVA e teste de Tukey na comparação de grupos ou teste de 

William para determinação das Concentrações Sem Efeitos Obseravados (CENOs) e das 

Concentrações de Efeitos Observados (CEOs), subentendendo que os valores de CEOs foram 

analisados pelo limite de P ≤ 0,05. Alguns testes tiveram que ter seus dados transformados 

(geralmente transformação logarítmica) para apresentarem normalidade e/ou homogeneidade 

de variância. Nos testes de ecotoxicidade, as concentrações médias efetivas (CE50) e 

concentrações medianas letais (CL50) foram determinadas por meio da metodologia Trimmed 

Spearman-Karber ou por plotagem em papel Probit. Pelo fato que as gamas de diluições dos 

lixiviados foram as mesmas para todos os bioensaios de ecotoxicidade, os valores de CENO e 

CEO permitem a comparação direta dos resultados.  

 

 



 

 

47 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise Pedológica, Físico-Química e Ecogenotoxicológica do Solo e seu Lixiviado 

 

Como primeira abordagem desta tese, uma análise pedológica e físico-química do solo 

e seu lixiviado foram feitos para melhor quantificar os elementos/compostos constituintes 

desta matriz e seu lixiviado que representa de certa forma, a matriz sólida no meio hídrico. 

O solo presente na área em estudo foi avaliado segundo parâmetros preconizados pela 

EMBRAPA (2006), a qual resultou na seguinte classificação: Argissolo Vermelho Amarelo 

Alumínico brúptico (Tb), textura média (Ha) argilosa (Hb), horizonte A moderado, 

hipodistrófico, hipoférico, profundo, ácido, apresentando estrutura em blocos sub angulares 

de tamanho muito fino a médio, com grau médio, localizado em relevo plano. Esta análise é 

característica para todos os solos oriundos do horizonte A da região carbonífera. Das 

características citadas, para este trabalho interessa a composição argilosa, a qual tem uma 

capacidade de troca catiônica mais elevada do que um solo arenoso ou siltoso, ajudando a 

reter cátions quando o pH não for ácido (McBRIDE, 1994; RICHARDS et al., 2000). A 

constituição alumínica deste solo é um fator impactante quando o solo se torna ácido, pois a 

solubilização/lixiviação deste elemento acentua-se à medida que o pH diminui (MANAHAN, 

1994). A umidade natural do solo de mineração de carvão usado no experimento foi cerca de 

5% e a capacidade máxima de retenção de água (CMRA) de 14 mL para cada 50 g de solo 

seco. A umidade do solo é considerada por Haider (1999) como o fator ambiental mais crítico 

na biodegradação da matéria orgânica natural, pois uma alta atividade microbiana somente 

ocorrerá se houver adequada disponibilidade de água e oxigênio aos microrganismos. Além 

disso, o teor de água no solo tem relação inversa com a disponibilidade de oxigênio e, 

consequentemente, com a atividade dos microrganismos aeróbios, que são os principais 

responsáveis pela degradação. O solo em estudo tem uma capacidade de troca iônica 

moderada e está sujeito à erosão e escoamento superficial devido aos baixos valores de 

capacidade de retenção de água. 

Com relação às análises físico-químicas, a Tabela 2 mostra os resultados não 

exaustivos obtidos com o solo usado nesta tese, assim como a constituição do seu lixiviado 

obtido segundo a norma ABNT-NBR 10005 (ABNT, 2004). Também estão relacionados os 

parâmetros do CONAMA 420/09 e CONAMA 357/05, assim como a porcentagem de 

solubilização dos parâmetro analisados em função do protocolo de lixiviação utilizado 

(ABNT-NBR 10005).  



 

 

48 

Tabela 2. Características físico-químicas do solo degradado usado neste estudo (n=3) e seu 
respectivo lixiviado, com valores estabelecidos pelo CONAMA 420/09 e CONAMA 357/05 e 
porcentagem de lixiviação de contaminantes do solo para a solução.  
Parâmetros (unid)  Valores 

 Solo CONAMA 
420/09 

Lixiviado do 
Solo 

CONAMA 
357/05 

% lixiviado 

Físico-químicos   
Condutividade 
(µmhos.cm-1) 

1101 - 583,33 - 52,98 

Durezaa  (mg.L-1) 32,86 - 954,33 - - 
pH 
(em água pura) 

3,29 - 3,29 - - 

Sulfato (mg.L-1) 1149,66 - 953,5 - 82,93 
DQO (mg.kg-1) 528,6 - 27,13 - 5,13 
Nkjeldahl (mg.kg-1) 53,2 - 3,13 - 5,88 
Ptotal (mg.kg-1) 7,83 - 0,33 - 4,2 
COT (mg.kg-1) 621,93 - 4,26 - 0,68 
DBO5 (mg.L-1) - - <1,25 - - 
Inorgânicos   
Al 21059 mg.kg-1 - 17 mg.L-1 0,1 mg.L-1 0,08 
B  <0,5 mg.kg-1 - <0,1 mg.L-1 0,5 mg.L-1 <20 
Ba  37,36 mg.kg-1 150 mg.kg-1 <0,02 mg.L-1 0,7 mg.L-1 0,05 
Cd  <0,5 mg.kg-1 1,3 mg.kg-1 <0,005 mg.L-1 0,001 mg.L-1 1 
Co <2,5 mg.kg-1 25 mg.kg-1 0,46 mg.L-1 0,05 mg.L-1 18,6 
Cu  26,93 mg.kg-1 60 mg.kg-1 0,05 mg.L-1 0,009 mg.L-1 0,20 
Cr  11,5 mg.kg-1 75 mg.kg-1 <0,01 mg.L-1 0,05 mg.L-1 0,08 
Fe  24253,67 mg.kg-1 - 5,41 mg.L-1 0,3 mg.L-1 0,02 
Ni  4,4 mg.kg-1 30 mg.kg-1 0,35 mg.L-1 0,02 mg.L-1 7,95 
Pb  24,13 mg.kg-1 72 mg.kg-1 <0,01 mg.L-1 0,01 mg.L-1 0,04 
Sn  1,33 mg.kg-1 - 0,1 mg.L-1 - 7,5 
Zn 17,5 mg.kg-1 300 mg.kg-1 2,12 mg.L-1 0,18 mg.L-1 12,14 
Orgânicos   
Benzeno  ND 0,03 µg.kg-1 ND 0,005 µg.L-1 - 
Etil-Benzeno  ND 6,2 µg.kg-1 ND 90,0 µg.L-1 - 
HPAb  ND - ND - - 
HTPC6-C40  ND - ND - - 
Tolueno ND 0,14 µg.kg-1 ND 2,0 µg.L-1 - 
Xileno  ND 0,13 µg.kg-1 ND 300 µg.L-1 - 
Durezaa (como mg L-1 of CaCO3); HPAb (Σ 16 padrões da USEPA); ND – Não detectado 
 

Os valores referentes ao solo degradado apresentados na Tabela 2 não são 

necessariamente representativos dos solos de todas as áreas degradadas, isto porque a 

oxidação da pirita presente nos solos se dá em função da umidade e do oxigênio (agente 

oxidante) e este fatores variam em função dos locais, do tempo de depósito, ou mesmo, da 

profundidade do solo analisado. No entanto, pelos valores de pH e de sulfato observados nas 

amostras do solo estudado, fica evidente que o intemperismo já provocou, em escala 

considerável, a oxidação da pirita, originando acidez suficiente para lixiviar alguns metais do 

solo, restando outros em variadas concentrações. Pela composição argilosa do solo, os altos 

valores de Fe e Al podem ser considerados normais. Assim, do ponto de vista ambiental e em 

função destas características do solo (e.g., pH), este não apresenta condições razoáveis para 
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dar suporte microbiológico para a vegetação, sendo ele mesmo (o pH) um fator fitotóxico. 

Percebe-se também valores extremamente baixos para matéria orgânica e nutrientes, 

demonstrando a inviabilidade de se cultivar espécies vegetais neste tipo de solo. Fonte 

primária de nutrientes para as plantas, a matéria orgânica influencia na infiltração, retenção de 

água e resistência à erosão (GREGORICH et al., 1994). Além do baixo teor de matéria 

orgânica, o pH baixo (alta acidez) afeta diretamente a atividade dos microrganismos através 

dos efeitos dos íons H+ na permeabilidade celular e na atividade enzimática, assim como, 

indiretamente, pela influência na disponibilidade de macro e micronutrientes e na solubilidade 

do alumínio e demais metais pesados, que podem ser tóxicos aos microrganismos 

(ALEXANDER, 1999). Contudo, este solo poderia ser considerado normal (com exceção do 

pH), pois nenhum metal (ou composto orgânico) extrapola os valores de prevenção da 

resolução CONAMA 420/09 (CONAMA, 2009), a qual “Dispõe sobre critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece 

diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 

decorrência de atividades antrópicas”. No entanto, a lixiviação que ainda pode ocorrer neste 

solo pode causar danos ambientais no meio hídrico.  

Observa-se também na Tabela 2 que a lixiviação provocou a solubilização de vários 

contaminantes presentes no solo estudado, mas estes aparecem em concentrações 

relativamente baixas, o que pode ser explicado pela lixiviação natural que já ocorreu em pH 

bem mais baixo (pH = 3,2) do que aquele da lixiviação laboratorial determinado pela norma 

ABNT-NBR 10005 (ABNT, 2004) (pH = 5,0). Na tabela, para os valores do lixiviado do solo, 

aparecem como destaque o Fe, Al e Zn, sendo os dois primeiros constituintes majoritários do 

solo, enquanto o Zn aparece como um elemento constituinte minoritário na composição do 

solo.  

Dados comparáveis com estes da Tabela 2, com relação ao lixiviado do solo, têm sidos 

descritos na literatura (GEREMIAS et al., 2008; LATTUADA et al., 2009; MENEZES et al., 

2011; MACAN et al., 2012). Assim, Geremias et al. (2008) observaram baixos valores de pH 

e a presença majoritária de vários outros metais como alumínio (28,99 ± 2,02 mg L-1), ferro 

(13,23 ± 3,21 mg L-1) e manganês (13,03 ± 2,28 mg L-1) além de sulfatos (217 g L-1) em 

drenagem ácida de mina coletada na região carbonífera do sul de Santa Catarina. Nesta 

região, Lattuada et al. (2009) analisaram os metais Fe, Mn, Zn, Ni, Cd e Pb em águas e 

sedimentos impactados pela extração de carvão. As amostras de 5 estações no rio Mãe Luzia 

mostraram um gradiente de concentração em função da proximidade da área impactada pelas 

descargas da drenagem ácida da mina. O ponto mais crítico (P4) mostrou as seguintes 
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concentrações na água: Mn = 1,8 mg L−1; Fe = 11,0 mg L−1; Ni = 3,1 mg L−1; Zn = 0,25 mg 

L−1 e Cd = 0,20 mg L−1., concentrações estas julgadas suficientemente altas para causar danos 

ambientais. Nos sedimentos, todos os metais (exceto Mn) estiveram presentes em 

concentrações maiores do que aquelas constatadas nas águas, provavelmente porque, as 

condições ácidas lixiviam os sedimentos. Menezes et al. (2011) também constataram valores 

baixos de pH (3,0) e presença dos metais como ferro (61,9 mg L-1) e manganês (4,0 mg L-1) 

em águas de drenagem ácida de mina coletadas em empresa carbonífera situada na mesma 

região catarinense. Macan et al. (2012) analisaram o pH (2,89), Al (29,7 mg L-1), Fe (22,7 mg 

L-1), Mn (15,7 mg L-1) e SO4
2- (2175 mg L-1) em águas DAM de uma empresa no sul de SC, 

considerando que estes valores apresentaram níveis de ecotoxicidade. Tem-se proposto que 

este perfil químico estaria relacionado ao processo de formação da DAM, a qual pode ocorrer 

quando minerais sulfetados são expostos ao oxigênio e água, vindo a sofrer processos de 

oxidação e liberação de íons de ferro, H3O
+ e SO4

2- (YOUNGER et al., 2002; STROSNIDER 

et al., 2011). Além disso, metais como alumínio, manganês, cobre, zinco, chumbo, mercúrio e 

cádmio presentes em minerais associados ao carvão mineral são capazes de serem 

solubilizados e mobilizados nas drenagens em função do baixo valor de pH das mesmas, o 

que justificaria a elevada concentração de metais observados em vários estudos (DIAS, 1998).  

De acordo com a Resolução CONAMA 357 (CONAMA, 2005), que “Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências”, os efluentes de qualquer atividade industrial poderão ser lançados de forma 

direta ou indireta na rede hidrográfica somente após a sua remediação e desde que apresentem 

parâmetros físico-químicos compatíveis com os valores de referência preconizados pela sua 

normativa e de outros dispositivos legais aplicáveis. Neste sentido, observa-se que as 

drenagens avaliadas (e mesmo o lixiviado do solo em estudo) não estão em condições de 

serem lançadas no meio ambiente, uma vez que se apresentam potencialmente tóxicas, sendo 

capazes de comprometer o ecossistema, evidenciando-se a necessidade de seu tratamento.  

 Os danos ambientais podem ser avaliados e previstos se organismos vivos forem 

expostos aos lixiviados. Devido à diferença de sensibilidade dos organismos aquáticos a um 

agente químico, a avaliação da ecotoxicidade é embasada em múltiplas linhas de evidências, 

representadas por testes em organismos representativos de diferentes níveis tróficos, 

possibilitando assim uma caracterização completa da periculosidade de uma amostra 

(CHAPMAN, 2007). Assim as Figuras 5 e 6 mostram os resultados ecotoxicológicos de 

várias espécies de organismos expostos a diferentes “diluições” do solo e do lixiviado do solo. 
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Figura 5: Resultados dos testes ecotoxicológicos e fitogenotoxicológicos realizados com o 
solo (n = 3). A expressão dos resultados é dada em % do solo que originou a CENO, CEO e 
CE50. Para Vicia faba são mostradas as diluições nas quais as taxa de células micronucleadas 
(Mcn/1000 células) ou índice mitótico foi estatisticamente diferente dos controles.  
 

 
Figura 6: Resultados dos testes ecotoxicológicos e fitogenotoxicológicos realizados com o 
lixiviado do solo. A expressão dos resultados é dada em % do lixiviado de solo que originou a 
CENO, CEO e CE50. Para Vicia faba são mostradas as diluições nas quais as taxa de células 
micronucleadas (Mcn/1000 células) ou índice mitótico foi estatisticamente diferente dos 
controles.  
 
 Os resultados apresentados nas Figuras 5 e 6 evidenciaram claramente que a matriz 

sólida é mais tóxica do que os lixiviados deste solo. Em relação à avaliação da qualidade do 

solo, as determinações das atividades enzimáticas microbiológicas podem indicar a 

capacidade do solo em degradar ou transformar substratos, gerando dados indiretamente 

ligados à diversidade funcional dos microorganismos presentes no solo (DICK et al., 1996). 

Assim, o solo em estudo é muito tóxico para a atividade microbiana, pois esta foi inibida de 

forma significativa na diluição de 25% e apresentou uma CE50 35,2%. Já no caso dos 

lixiviados, o valor da CE50 foi de 95,2%. A biomassa microbiana, que representa a parte viva 

da matéria orgânica do solo, contém, em média, de 2 a 5 % do carbono orgânico, de 0,5 a 5 % 
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do nitrogênio orgânico e de 2 a 20 % do fósforo orgânico nos solos tropicais (SMITH e PAUL 

1990). Ela é composta por bactérias, fungos e representantes da microfauna, que participam 

de importantes funções do solo, como a ciclagem de nutrientes e energia, regulando as 

transformações da matéria orgânica (TURCO et al., 1994). O solo da área de mineração de 

carvão em estudo apresenta cerca 42 g kg-1 de Carbono Orgânico Total o que representa uma 

baixa quantidade de carbono disponível aos microrganismos. Em ambientes naturais, o 

nutriente que normalmente limita o crescimento microbiano é o C, sendo que os nutrientes 

inorgânicos estão presentes em quantidades que normalmente excedem as demandas das 

comunidades microbianas (ALEXANDER, 1999).  

No teste de ecotoxicidade para avaliar a sobrevivência e crescimento da Eisenia 

foetida, observou-se que a CE50 no solo ocorreu na diluição de 58,3%, enquanto no lixiviado 

este valor foi de 98%. A diferença de toxicidade pode ser explicada pela diferença nas 

concentrações de metais presentes no sólido e que estavam em menor quantidade no lixiviado 

usado no teste. Costa (1955) já afirmava que não se encontram minhocas em solos de pH 

inferior a cerca de 4,5 e deficientes em cálcio assimilável.  

Esta diferença de ecotoxicidade entre o solo e seu lixiviado fica mais claro quando se 

observam os testes com vegetais. Segundo Pelegrini et al. (2006), os testes de toxicidade 

utilizando vegetais constituem recurso prático de baixo custo, de sensibilidade razoável na 

indicação qualitativa da presença de substâncias tóxicas ou inibidores biológicos. A 

fitotoxicidade nesse trabalho foi determinada pelo crescimento da biomassa. As espécies 

testadas não mostraram problemas visíveis quanto à germinação das sementes, porém foi 

observado que ocorreu uma diminuição gradativa na produção de biomassa, conforme 

aumento das concentrações de solo em todas as espécies testadas. De acordo com Souza e 

Ritchey (1986), as raízes da maioria das plantas cultivadas não se desenvolvem 

adequadamente em solos ácidos, mesmo naqueles com baixa saturação em alumínio. Os 

resultados com as amostras de solo foram mais fitogenotóxicas que os seus lixiviados. A 

ordem de sensibilidade das plantas testadas com solo foi Alface (CE50 41%) > Brócolis (CE50 

61%) > Milho (CE50 >100%), enquanto nos testes com lixiviado não foi constatado valores de 

CE50, mas pelos valores de CEO, a Alface e o Brócolis foram mais sensíveis que o Milho.  

Essa maior sensibilidade da Alface frente aos produtos químicos já foi constatado por outros 

autores (ADEMA; HENZEN, 1989; RADETSKI et al., 2000). 

 Como o solo já é estéril devido ao baixo pH, os problemas ambientais podem ser 

aumentados quando este solo tem seus nutrientes lixiviados e seus componentes tóxicos 

solubilizados. Assim, com relação à ecotoxicidade (ou potencial de impactar ao meio-
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ambiente) dos lixiviados (Figura 6), percebe-se que os lixiviados foram tóxicos para todos os 

organismos aquáticos testados, e estes foram mais sensíveis que os vegetais. A ordem de 

sensibilidade dos testes de toxicidade com os lixiviados do solo degradado foi: bactéria (CE50 

= 25,4%) > dáfnia (CE50 = 35,7%) > alga (CE50 = 45,4%) > peixe (CE50 >100%). Como o 

lixiviado do solo só contém contaminantes metálicos, esta ordem de sensibilidade de 

organismos denota uma ordem de sensibilidade aos metais e respeita a complexidade 

metabólica dos organismos, com exceção das algas que podem apresentar um efeito 

hormético em soluções com fracas concentrações de metais (CALABRESE, 2008). Esta 

ordem de sensibilidade varia em função dos diferentes tipos/constituições das amostras, 

justificando o uso de uma bateria de testes de toxicidade quando se avalia a qualidade de 

amostra. No caso dos testes com plantas, a baixa toxicidade pode ser explicada pela adsorção 

dos contaminantes pelo suporte usado no crescimento dos vegetais. Macan et al. (2012) 

determinaram a concentração letal média das águas de drenagem ácida de mina, obtendo-se 

um valor de CL50 = 7,56% para a espécie Artemia sp, o que sugere relevante toxicidade. 

Geremias et al. (2008) também constataram elevada toxicidade aguda em Artemia sp.(CL50 = 

4,97%) expostas à DAM de carvão coletada em empresa mineradora situada na região 

carbonífera de Criciúma (SC), sendo também observados baixos valores de pH e expressiva 

concentração de metais em solução. Em outro trabalho efetuado na região carbonífera do sul 

de Santa Catarina, foi constatada expressiva toxicidade aguda em Artemia sp. expostas às 

águas de drenagem de mina de subsolo (CL50 = 3,1%), expostas ao efluente de infiltração de 

bacias de decantação (CL50 = 6,7%), bem como, às águas de rio atingidas pelos efluentes de 

mineração de carvão (CL50 = 2,3%), sendo todas as amostras coletadas na região. Foi 

sugerido que a toxicidade seria decorrente dos baixos valores de pH (2,35 a 3,50) e das 

concentrações elevadas de metais, principalmente de ferro (78,20 a 415,62 mg L-1), manganês 

(13,35 a 16,50 mg L-1) e zinco (0,07 a 11,80 mg L-1) presentes nas amostras (GEREMIAS et 

al., 2003). Estudos têm evidenciado que ambientes aquáticos com baixo valor de pH e elevada 

concentração de metais e sulfatos podem provocar distúrbio respiratório, osmo-regulatório, 

processos mutagênicos e cancerígenos e até a morte da biota exposta (RIDGE; SEIF, 1998). 

No presente estudo, pode-se sugerir que a toxicidade dos lixiviados não foi devido ao 

pH, pois este foi ajustado para a realização dos testes. Assim, a ecotoxicidade observada em 

nossos estudos estaria associada à presença de contaminantes químicos em solução. Nesse 

sentido, cita-se alguns valores de ecotoxicidade (EC50) para Daphnia magna como referências 

toxicológicas: Mn = 16,0-19,5 mg L-1 (LeBLANC, 1984); Fe = 8,6-13,0 mg L-1 (BELABED 

et al., 1994). Ainda com relação à ecotoxicidade da DAM para Daphnia magna, Lattuada et 
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al. (2009) encontraram valores de CENO no lixiviado diluído entre 25 % e 1,5 %, 

dependendo da localização do ponto amostral.  Macan et al. (2012) constataram um efeito 

fitotóxico em Allium cepa provocando expressiva inibição do crescimento das raízes (94%), 

quando comparada ao controle negativo. Semelhante perfil também tem sido encontrado na 

literatura, podendo-se citar o estudo relatado por Geremias et al. (2009), os quais constataram 

que efluentes da mineração de carvão a uma baixa concentração (9,21%) foram capazes de 

inibir em 50% o crescimento de raízes da exposição de Allium cepa exposta aos mesmos, 

sendo sugerido que o efeito fitotóxico estaria associado aos baixos valores de pH (pH= 2,72) e 

expressiva concentração de metais como ferro (35,0 mg L-1), alumínio (31,9 mg L-1), 

manganês (11,80 mg L-1), zinco (2,26 mg L-1) e chumbo (0,05 mg L-1) presentes no efluente. 

Além da ecotoxicidade clássica (efeitos toxicológicos em termos bioquímicos, fisiológicos e 

de letalidade), as Figuras 5 e 6 mostram que os lixiviados do solo degradado também 

apresentaram efeitos sobre o material genético da espécie Vicia faba pela observação de um 

aumento significativo na formação de micronúcleos nas plantas expostas tanto ao solo, quanto 

ao lixiviado do solo. Portanto, a partir de todos os resultados obtidos em nossos estudos, em 

conjunção com aqueles observados na literatura, pode-se concluir que o solo contendo rejeito 

piritoso de carvão, assim como seus lixiviados (drenagens ácidas de mina de carvão) são 

potencialmente tóxicos para a biota exposta, havendo a necessidade de implantação de 

processo de remediação para os solos e/ou tratamento dos lixiviados (incluído as DAM) antes 

de serem lançadas ao meio ambiente. 

O potencial de genotoxicidade do solo proveniente dessas áreas foi investigado com 

Vicia faba cultivada em meio sólido e hidropônico. A espécie Vicia faba é altamente sensível 

a metais pesados, com formação de entidades extra-nucleares de DNA (micronúcleo) em 

células mitóticas. Assim, foi constatado que o solo (CEO = 50%) foi mais genotóxico que os 

lixiviado (CEO = 100%). Apesar de não haver um ecossistema terrestre “clássico” na área 

degradada, esse teste mostrou que o lixiviado do solo tem potencial para causar dano 

genético, o que é uma indicação ecológica muito valiosa, já que as alterações genéticas podem 

alterar, a longo prazo, a estrutura de um ecossistema (WURGLER; KRAMERS, 1992). 

 

5.2 Análise Físico-Química e Ecogenotoxicológica do Lodo Fresco e seu Lixiviado 

 

Em paralelo o com a caracterização do solo e seu lixiviado foi feita a caracterização 

físico-química do lodo industrial orgânico fresco (in natura), como também do seu lixiviado 

antes de se realizar a avaliação ecogenotoxicológica destes materiais para ver se o lodo 
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poderia ser usado de forma imediata ou se necessitaria de algum tratamento para poder ser 

usado na remediação do solo degradado. Segundo Lora (2002) a caracterização do resíduo 

sólido industrial (RSI) é um dos passos essenciais para sua classificação e sua correta gestão. 

No que se refere aos metais pesados, a presença de elevadas concentrações no solo não é uma 

clara indicação de risco, visto que somente frações biodisponíveis poderão ser transferidas aos 

organismos e causar efeitos nos organismos dos ecossistemas. Assim, a Tabela 3 mostra as 

características físico-químicas do lodo fresco e seu lixiviado bem como os parâmentros do 

CONAMA 420/09 e CONAMA 357/05 para melhor comparação entre os padrões 

estabelecidos quanto a presença de substâncias químicas em solo e águas. Também é 

apresentado na referida tabela o potencial de liberação dos contaminantes presentes no lodo 

para seu lixiviado. 

 
Tabela 3. Caracterização físico-química do lodo industrial fresco (in natura) usado neste 
estudo e seu respectivo lixiviado, com valores estabelecidos pelo CONAMA 420/09 e 
CONAMA 357/05 e porcentagem de lixiviação de contaminantes do lodo para a solução.  
Parâmetros (unid)  Valores 

 Lodo 
fresco 

CONAMA 
420/09 

Lixiviado do 
lodo fresco 

CONAMA 
357/05 

% 
lixiviado 

Físico-químicos   
Condutividade  
(µmhos.cm-1) 

6600 - 6600 - - 

Durezaa (mg.L-1) 270 - 270 - - 
pH  
(em água pura) 

9,5 - 9,5 - - 

DQO (mg.kg-1) 14377287 - 27916 - 0,19 
Nkjeldahl (mg.kg-1) 4315 - 794 - 18,40 
Ptotal (mg.kg-1) 7315 - 110 - 1,50 
COT (mg.kg-1) 7245 - 4010 - 55,34 
Inorgânicos   
B  <2,03 mg.kg-1 - <0,23 mg.L-1 0,5 mg.L-1 11,33 
Ba  8,3 mg.kg-1 150 mg.kg-1 <0,01 mg.L-1 0,7 mg.L-1 0,12 
Cd  <0,5 mg.kg-1 1,3 mg.kg-1 <0,001 mg.L-1 0,001 mg.L-1 0,2 
Co  <2,5 mg.kg-1 25 mg.kg-1 0,016 mg.L-1 0,05 mg.L-1 0,64 
Cu  48,3 mg.kg-1 60 mg.kg-1 0,14 mg.L-1 0,009 mg.L-1 0,28 
Cr  9,6 mg.kg-1 75 mg.kg-1 <0,01 mg.L-1 0,05 mg.L-1 0,10 
Fe  18,4 mg.kg-1 - 1,48 mg.L-1 0,3 mg.L-1 8,04 
Ni  5,3 mg.kg-1 30 mg.kg-1 0,026 mg.L-1 0,02 mg.L-1 0,49 
Pb  <2,5 mg.kg-1 72 mg.kg-1 ND 0,01 mg.L-1 - 
Sn  14,2 mg.kg-1 - 0,07 mg.L-1 - 0,49 
Zn 121,1 mg.kg-1 300 mg.kg-1 0,43 mg.L-1 0,18 mg.L-1 0,35 
Orgânicos   
Benzeno  ND 0,03 µg.kg-1 ND 0,005 µg.L-1 - 
Etil-Benzeno  3250 µg.kg-1 6,2 µg.kg-1 455,7 µg.L-1 90,0 µg.L-1 14,02 
HPAb  ND - ND - - 
HTPC6-C40  ND - ND - - 
Tolueno  ND 0,14 µg.kg-1 ND 2,0 µg.L-1 - 
Xileno ND 0,13 µg.kg-1 ND 300 µg.L-1 - 
Durezaa (como mg L-1 of CaCO3)

 

HPAb (Σ 16 padrões da USEPA) 
ND – Não detectado 
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A classificação dos resíduos industriais no Brasil deve obedecer a norma ABNT NBR 

10004 (ABNT, 2004), a qual apresenta listas de elementos/compostos químicos e suas 

concentrações limites para as diferentes classes de resíduos. O lodo orgânico agroindustrial 

usado neste estudo se enquadra na categoria dos Perigosos (IA) por apresentar em sua 

constituição alguns metais considerados como perigosos (e.g., Cu, Ni, e Zn). Assim, este lodo 

deveria ser destinado a um aterro industrial. Contudo, a destinação de lodos para aterros 

industriais não é uma solução definitiva, pois nestes aterros, não há a recuperação dos metais 

e os aterros acabam, em sua maioria, como depósitos de resíduos. Todavia, a caracterização 

físico-química deste resíduo mostra que ele apresenta características que podem interessar em 

um caso de remediação de solo degradado. Este lodo industrial tem como principal 

característica ser constituído essencialmente por matéria orgânica gordurosa. Apresenta um 

pH elevado, o que é uma característica muito importante quando se sabe que o pH natural do 

solo degradado é bem ácido. A mistura do lodo básico tem potencial de neutralizar a acidez 

do solo. Contudo, percebe-se que o lodo industrial possui em sua composição alguns 

elementos químicos em concentrações baixas, mas susceptíveis de causar algum impacto 

ambiental. Uma forma de minimizar este risco de impacto ambiental é dosar a quantidade de 

lodo que seria adicionado ao solo. Para tanto, um primeiro passo seria ajudar na neutralização 

do pH do solo degradado (o próprio lodo já tem um potencial de neutralizar o pH do solo), 

pois sabe-se que baixos pHs facilitam a solubilização dos metais. Um segundo passo seria 

adicionar uma quantidade tal de lodo, cujas concentrações dos metais não ultrapassariam as 

concentrações recomendadas por diferentes instituições ambientais, como por exemplo, a 

USEPA (1999) ou mesmo, a legislação brasileira com a Resolução CONAMA 420/09 

(CONAMA, 2009). Outra informação importante da Tabela 3 diz respeito ao valor fertilizante 

presente no lodo fresco, o qual é fundamental na remediação de um solo degradado, pois este 

deve ter condições mínimas de fertilidade para poder abrigar a implantação de espécies 

vegetais. Assim, teoricamente, o lodo rico em matéria orgânica (COT = 7245 mg Kg-1) e alto 

pH (9,5) deveria ser um bom agente remediador dos solos que contém resíduos piritosos de 

carvão. 

Nas características físico-químicas do lixiviado do lodo fresco (Tabela 3) obteve-se o 

pH = 9,5 e valores de metais relativamente baixos comparados com os valores do lodo sólido. 

Porém, nota-se quase uma ausência de grande quantidade de matéria orgânica (COT = 4010 

mg L-1) e pequena quantidade de nutrientes (NK = 794 mg L-1 e P = 110 mg L-1) presentes no 

lixiviado do lodo, o que certamente não provocará a eutrofização do ambiente aquático.  
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Quando se comparam os valores da Tabela 3 nota-se que a matéria orgânica gordurosa 

impede a solubilização dos componentes do lodo fresco, pois as quantidades de contaminantes 

presentes nos lixiviados são muito menores do que os presentes na matriz sólida. Por outro 

lado, a não-solubilização dos contaminantes presentes no lodo fresco seria interessante desde 

que o lodo tivesse uma vida muito longa, o que não é o caso, pois a matéria orgânica do lodo 

não está estabilizada, isto é, no meio-ambiente ela será degradada e com isto os contaminantes 

adsorvidos/quelados serão liberados por um processo de lixiviação natural. O outro problema 

deste lodo com matéria orgânica é a impermeabilização do solo. Num primeiro momento, a 

impermeabilização do solo piritoso seria desejável, pois sem umidade e sem ar, a pirita que se 

encontra na parte inferior do solo não seria oxidada e impediria o processo de formação de 

DAM, evitando o impacto de águas ácidas no meio ambiente e evitando assim, a lixiviação de 

metais a partir do solo/lodo. Infelizmente, como já explicado, essa impermeabilização é 

temporária, pois a degradação da matéria orgânica no meio natural ocorrerá e acabará com 

esse efeito impermebilizador do lodo. Assim, com relação ao uso de testes de lixiviação na 

avaliação do risco de resíduos sólidos, existem alguns problemas experimentais, sendo que 

três deles são: i) as condições do teste (por exemplo, pH, razão líquido/sólido, tempo de 

contato) não são padronizadas em todo o mundo e, assim, cada país tem o seu próprio 

protocolo para realizar este teste, ii) o ensaio não é representativo da qualidade dos resíduos 

em termos temporais e não é possível prever o comportamento a longo prazo dos 

componentes usados, em particular no caso de resíduos orgânicos em que a degradação da 

matéria orgânica terá lugar, e iii) cada tipo de resíduo, devido às suas características, exige 

condições específicas de lixiviação, que ainda precisa de um desenvolvimento padronizado. 

Assim, pelo fato do teste de lixiviação ser importante nos programas de gestão de resíduos, 

um grupo de trabalho sobre a Metodologia de Avaliação da Lixiviação foi criado pelo Grupo 

de Trabalho Internacional de Resíduos (IWWG), que serve como um fórum, cujo principal 

objetivo é atender a uma demanda mundial para uma nova plataforma científica voltada para a 

comunidade científica e profissional na gestão de resíduos. A partir desta plataforma, espera-

se que sejam elaboradas diretrizes mais pertinentes para que o ensaio de lixiviação considere 

as particularidades dos diferentes tipos de resíduos, o que hoje não é o caso se consideramos a 

norma brasileira ABNT NBR 10005. 

Para evitar que o lodo fresco vá mudando suas características à medida que envelhece 

no solo, tem-se a necessidade de estabilizá-lo antes de aplicá-lo ao solo, mesmo porque, as 

Figuras 7 e 8 mostram que tanto o lodo fresco como seu lixiviado apresentam um grau de 

ecogenotoxicidade para organismos aquáticos, como também para as plantas. Neste último 
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caso, provavelmente devido à impermeabilização do suporte onde estão cultivados os 

vegetais. Apesar deste efeito “fitotóxico” (devido principalmente à impermeabilização), a 

microbiologia foi estimulada quanto ao seu crescimento. Nas buscas bibliográficas, não se 

encontrou nenhum estudo que abordasse a ecogenotoxicidade deste lodo industrial específico, 

pois a indústria que gera este lodo tem um layout especial para o tratamento dos efluentes de 

onde são gerados estes lodos. Assim, não tem sentido comparar a ecogenotoxicidade deste 

lodo com outros lodos gerados de forma diferenciada e com composição distinta.   

 

 

Figura 7: Resultados dos testes ecotoxicológicos clássicos e fitogenotoxicológicos realizados 
com o lodo agroindustrial fresco. A expressão dos resultados é dada em % do solo que 
originou a CENO, CEO e CE50. Para Vicia faba são mostradas as diluições nas quais as taxa 
de células micronucleadas (Mcn/1000 células) ou índice mitótico foi estatisticamente 
diferente dos controles.  
 
 

 
Figura 8: Resultados médios dos testes ecotoxicológicos e fitogenotoxicológicos realizados 
com o lixiviado do lodo agroindustrial fresco. A expressão dos resultados é dada em % do 
lixiviado do lodo fresco que originou a CENO, CEO e CE50. Para Vicia faba são mostradas as 
diluições nas quais as taxa de células micronucleadas (Mcn/1000 células) ou índice mitótico 
foi estatisticamente diferente dos controles.  
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Com os resultados das Figuras 7 e 8 pode-se notar que o lodo fresco sólido (CE50 = 

62,1%) foi mais tóxico que seu lixiviado (CE50 = >100,0%) para os anelídeos, sendo que os 

lixiviados estimularam fracamente o crescimento dos anelídeos. No caso da atividade 

enzimática microbiológica, ambas as amostras (lodo e lixiviado) foram estimulantes para o 

crescimento dos microorganismos. Para os testes de toxicidade em fase aquosa, o lixiviado do 

lodo fresco foi mais tóxico para as bactérias e um pouco menos tóxico para as dáfnias. As 

algas foram estimuladas no crescimento pelo lixiviado do lodo fresco por causa dos 

componentes nutricionais presentes na amostra.  

Com relação aos resultados com vegetais (Figuras 7 e 8), as amostras de lodo sólido 

foram bem mais fitogenotóxicas que os seus lixiviados. Novamente, percebe-se a mesma 

tendência verificada com os solos, isto é, os vegetais são muito mais resistentes aos 

componentes tóxicos do lodo do que os organismos aquáticos, ou de outra forma, os vegetais 

se servem mais dos componentes nutricionais presentes no lodo (e seu lixiviado), atenuando 

assim os efeitos tóxicos que as amostras podem ter. A ordem de sensibilidade das plantas 

testadas com solo foi: Alface (CE50 17,8%) > Brócolis (CE50 28,1%) > Milho (CE50 38,5%), 

enquanto nos testes com lixiviado não foi constatado valores de CE50 para as 3 espécies de 

vegetais testadas. O lodo também apresentou efeitos genotóxicos para Vicia faba, tanto o 

sólido (CEO = 50,0%) quanto o lixiviado (CEO = 100,0%). No caso do critério de efeito 

baseado no índice mitótico (relação entre o número de células em divisão pelo número de 

células totais) foram encontrados os mesmos valores de CEO que no caso dos micronúcleos. 

Assim, pode-se concluir que o lodo agroindustrial fresco apresenta potencial genotóxico. 

 O lodo fresco apresentou problemas para o crescimento das plantas cultivadas (i.e., 

impermeabilização que provocou estresse hídrico nos vegetais), como também apresentou o 

problema potencial de liberar, pela lixiviação tardia, seus contaminantes à medida que a 

matéria orgânica é degradada. Não deve passar despercebido o fato de que a lixiviação desse 

lodo agroindustrial fresco apresenta problemas de solubilização de seus componentes, 

significando em outras palavras que a metodologia de lixiviação da ABNT subestima o 

potencial ecotóxico do lodo. Assim, em virtude destas inconveniências técnicas da qualidade 

do lodo fresco, optou-se pela realização da estabilização deste lodo pelo processo de 

biodegradação natural, a qual é a técnica menos onerosa entre as tecnologias disponíveis para 

estabilização de resíduo industrial (ALVARENGA et al., 2008; ROSA et al., 2007). Desta 

forma, a adequação do lodo para uso agronômico através desta técnica não acarretaria em 

custo elevado para quem for incorporar esse tipo de lodo orgânico ao solo degradado. 
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5.3 Análise Físico-Química e Ecogenotoxicológica do Lodo Estabilizado e seu Lixiviado 

 

A estabilização por biodegradação esteve sob influência das intempéries durante 6 

meses, sendo que as águas das chuvas foram acumuladas na própria estrutura de 

biodegradação com posterior evaporação natural, evitando assim a perda de componentes do 

lodo para o meio ambiente. A Tabela 4 mostra as características físico-químicas e do lodo 

agroindustrial estabilizado e seu lixiviado. 

 

Tabela 4. Características físico-químicas do lodo agroindustrial estabilizado e seu lixiviado, 
com valores estabelecidos pelo CONAMA 420/09 e CONAMA 357/05 e porcentagem de 
contaminantes lixiviados para a solução.  
Parâmetros  
(unidades) 

 Valores 

 Lodo 
estabilizado 

CONAMA 
420/09 

Lixiviado do 
lodo estabilizado  

CONAMA 
357/05 

% 
lixiviado 

Físico-químicos   
Condutividade  
(µmhos.cm-1) 

1068 - 9436 -  

Durezaa (mg.L-1) 1364 - 860 - 63,04 
pH  
(em água pura) 

7,6 - 7,5 -  

DQO (mg.kg-1) 362661 - 2092 - 0,57 
Nkjeldahl (mg.kg-1) 4941 - 113,4 - 2,29 
Ptotal (mg.kg-1) 289 - 7,6 - 2,62 
COT (mg.kg-1) 651144 - 1117 - 0,17 
Inorgânicos   
B  <0,5 mg.kg-1 - 4,1 mg.L-1 0,5 mg.L-1  
Ba  91,7 mg.kg-1 150 mg.kg-1 0,09 mg.L-1 0,7 mg.L-1 0,09 
Cd  <0,5 mg.kg-1 1,3 mg.kg-1 0,006 mg.L-1 0,001 mg.L-

1 
<1,2 

Co  <2,5 mg.kg-1 25 mg.kg-1 0,02 mg.L-1 0,05 mg.L-1 <0,8 
Cu  100,5 mg.kg-1 60 mg.kg-1 7,0 mg.L-1 0,009 mg.L-

1 
<6,9 

Cr  23,4 mg.kg-1 75 mg.kg-1 0,06 mg.L-1 0,05 mg.L-1 0,25 
Fe  6,16 mg.kg-1 - 283,7 mg.L-1 0,3 mg.L-1  
Ni  12 mg.kg-1 30 mg.kg-1 0,13 mg.L-1 0,02 mg.L-1 1,08 
Pb  <2,1 mg.kg-1 72 mg.kg-1 <0,02 mg.L-1 0,01 mg.L-1 <0,95 
Sn  59,6 mg.kg-1 - 0,42 mg.L-1 - 0,7 
Zn 257,3 mg.kg-1 300 mg.kg-1 21,9 mg.L-1 0,18 mg.L-1 8,5 
Orgânicos   
Benzeno  ND 0,03 µg.kg-1  ND 0,005 µg.L-1 - 
Etil-Benzeno  ND 6,2 µg.kg-1 ND 90,0 µg.L-1 - 
HPAb  ND - ND - - 
HTPC6-C40  ND - ND - - 
Tolueno  ND 0,14 µg.kg-1 ND 2,0 µg.L-1 - 
Xileno  ND 0,13 µg.kg-1 ND 300 µg.L-1 - 
Durezaa (como mg L-1 of CaCO3)

 

HPAb (Σ 16 padrões da USEPA) 
ND – Não detectado 
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Observando-se os valores da Tabela 4 nota-se que o lodo estabilizado possui maiores 

concentrações de metais e menores quantidades de matéria orgânica do que o lodo fresco. 

Este lodo agroindustrial estabilizado também foi classificado como sendo da Classe Perigoso, 

segundo a legislação vigente (ABNT, 2004), pois alguns dos seus componentes são 

enquadrados como perigosos (e.g., Cu, Ni e Zn). Pelo fato de que a matéria orgânica tenha 

sido degradada, a diminuição do volume e da massa do lodo acarretou em uma concentração 

dos seus constituintes inorgânicos quando comparados com os valores da Tabela 3. 

Comparando-se os valores das Tabelas 3 e 4 percebe-se que no ensaio de lixiviação do lodo 

estabilizado, os componentes deste lodo foram mais facilmente solubilizados/mobilizados do 

que no teste de lixiviação do lodo fresco. Como consequência, os lixiviados dos lodos 

estabilizados são mais contaminados do que os lixiviados do lodo fresco. Isto também pode 

ser notado nos resultados dos testes de toxicidade, os quais são mostrados nas Figuras 9 e 10, 

a seguir. 

 
 

 
Figura 9: Resultados dos testes ecotoxicológicos clássicos e fitogenotoxicológicos realizados 
com o lodo agroindustrial estabilizado. A expressão dos resultados é dada em % do lodo 
estabilizado que originou a CENO, CEO e CE50. Para Vicia faba são mostradas as diluições 
nas quais as taxa de células micronucleadas (Mcn/1000 células) ou índice mitótico foi 
estatisticamente diferente dos controles.  
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Figura 10: Resultados médios dos testes ecotoxicológicos e fitogenotoxicológicos com lodo 
industrial estabilizado e seu lixiviado (n = 3). A expressão dos resultados é dada em % do 
lixiviado de lodo estabilizado que originou a CENO, CEO e CE50. Para Vicia faba são 
mostradas as diluições nas quais as taxa de células micronucleadas (Mcn/1000 células) ou 
índice mitótico foi estatisticamente diferente dos controles.  
 

Com os resultados mostrados nas Figuras 9 e 10 pode-se verificar que o lodo 

estabilizado sólido (CE50 = >100%; CEO = >100%) foi levemente menos tóxico que seu 

lixiviado (CE50 = >100%; CEO = 75%) para os anelídeos, enquanto que ambos (lodo e 

lixiviado) foram estimulantes para o crescimento microbiológico. No caso dos testes de 

toxicidade em fase aquosa, o lixiviado do lodo estabilizado apresentou a mesma ecotoxicidade 

para as bactérias (CE50 = 32,3%) e dáfnias (CE50 = 34,8%) e foi menos tóxico para as algas, 

provavelmente por causa dos componentes nutricionais que ajudam no crescimento das algas 

mitigando o efeito tóxico. Quando comparamos os resultados das Figuras 7 (lodo fresco) e 9 

(lodo estabilizado), verificamos que ambos os lodos foram estimulantes para a microbiologia 

e que o lodo fresco foi mais tóxico do que o lodo estabilizado, lembrando que o lodo fresco 

impermeabilizou o solo deixando mais seco e sem muita renovação do ar, dificultando assim 

o discernimento entre os efeitos tóxicos devidos aos constituintes químicos do efeito “tóxico” 

devido ao aspecto físico do solo (i.e., impermeabilização). No caso dos lixiviados, onde este 

efeito físico esteve ausente, os lixiviados dos lodos estabilizados foram mais ecotóxicos do 

que os lixiviados do lodo fresco, o qual apresentou os dois problemas já discutidos, ou seja, 

pouca solubilização nas condições de ensaio de lixiviação e a concentração de metais pela 

diminuição da massa de lodo biodegradada. Já com relação aos resultados com vegetais 

(Figura 10), as amostras de lodo sólido foram mais genotóxicas que os seus lixiviados, mas os 
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testes de fitotoxicidade apresentaram praticamente, a mesma sensibilidade para ambas as 

matrizes (sólida e lixiviado). Contudo, percebe-se que os vegetais são muito mais resistentes 

aos componentes tóxicos do lodo estabilizado do que os organismos aquáticos. Ao se 

comparar as Figuras 8 e 10, nota-se que os vegetais responderam de forma bem diferenciada 

com relação aos lodos sólidos, com o lodo fresco sendo o mais “tóxico” (provavelmente 

devido aos problemas físicos acarretados no suporte de cultura). No caso dos lixiviados, 

apesar do lixiviado do lodo estabilizado ser mais concentrado em metais que os lixiviados do 

lodo fresco (Tabelas 3 e 4), o suporte de cultivo (solo natural argiloso) (húmus) deve ter 

adsorvido os contaminantes o que mitigou os efeitos fitotóxicos. Com relação ao aspecto 

fitogenotóxico, este seguiu a mesma tendência observada com as plantas superiores. 

A adição de matéria orgânica estabilizada (MOE) ao solo degradado tem como 

objetivo melhorar as características físicas, químicas e biológicas do substrato onde se 

pretende cultivar vegetais (ROSA et al., 2007). Assim, a MOE terá papel fundamental no 

processo inicial de revegetação da área a ser recuperada, neutralizando o pH, impedindo a 

reação de oxidação da pirita, reduzindo assim, o risco de erosão potencial após a disposição 

do substrato que irá se agregar ao solo. Segundo Meneghini (2010), a matéria orgânica no 

solo aumenta a disponibilidade geral de nutrientes, melhora a capacidade de troca de cátions, 

reduz o escorrimento superficial de águas, tanto por sua capacidade de absorção como 

atuando na formação de agregados, tendo por consequência também um aumento da 

permeabilidade. Especificamente na área degradada, a adição de matéria orgânica é de 

fundamental importância, tendo em vista que o material argiloso, sobreposto aos rejeitos e 

estéril, perde seus componentes por processos de extração, diminuindo a disponibilidade de 

nutrientes para as plantas. Desta forma, o uso de lodo estabilizado neste projeto tem dupla 

função agronômica: primeiro como condicionante inicial da estruturação do solo com um 

aumento de permeabilidade e do aumento de sítios onde a microbiologia poderá se 

desenvolver e segundo, como fonte de nutrientes para a vegetação em implantação. Nesse 

sentido, um solo muito argiloso ou com muita MO impossibilita a infiltração de água e 

dificulta a respiração realizada pela microbiologia do solo/lodo.  

Com o estabelecimento de uma camada de lodo estabilizado sobre os solos que 

contém estéril e rejeito carbonífero, ocorre a interrupção da poluição de rios e áreas de 

vegetação que estão vizinhos a estas áreas degradadas, pois a contaminação por lixiviação 

ocorre através das chuvas, que em contato com estas áreas desnudas de rejeito e estéril 

solubiliza e transporta os contaminantes para estes locais, contaminando rios, solo e vegetação 

perto das áreas mineradas. Os testes ecogenotoxicológicos com o lodo estabilizado e seu 
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lixiviado permitiram uma conclusão importante, a qual diz respeito ao fato que o lixiviado do 

lodo estabilizado tende a ser mais tóxico que o lixiviado do lodo fresco. Isto pode ser 

explicado por 2 razões: o lixiviado do lodo fresco, devido a presença de gordura não 

solubilizou de forma imediata todos os componentes presentes no lodo, subestimando assim 

seu potencial tóxico, e segundo, a degradação dessa matéria orgânica (diminuição da massa 

do lodo) acarretou um aumento na concentração dos seus componentes, aumentando assim a 

concentração de contaminantes por unidade de massa do lodo estabilizado. Apesar desse 

aumento de concentrações de contaminantes no lodo estabilizado, a qualidade da MO oriunda 

do processo de estabilização/biodegradação oferece uma MO mais estável, com maior 

garantia nas previsões de comportamento dos contaminantes em suas estruturas quelantes já 

estabilizadas em termos de biodegradação (VAN HERWIJNEN et al., 2007). Desta forma, 

com o lodo tendo sua matéria orgânica estabilizada, partiu-se para a terceira fase do projeto, o 

qual buscava compreender melhor qual a melhor proporção de mistura entre solo e lodo que 

poderia ser usada para aumentar o rendimento agronômico com um impacto ambiental 

mínimo, o qual seria avaliado pelas respostas dos testes de toxicidade.  

 

5.4 Análise Ecogenotoxicológica da Mistura Solo/Lodo e seu Lixiviado 

 

Na avaliação da adequabilidade ambiental de se adicionar lodo ao solo, uma das etapas 

importantes é a de estimar a proporção de lodo no solo que cause o menor impacto ambiental 

com o maior rendimento agronômico possível.  

O primeiro estudo envolveu o lodo fresco. As plantas foram colocadas em potes 

contendo: 100% de lodo fresco; 66% de lodo fresco e 34% de solo; 66% de solo e 34% de 

lodo fresco; 50% lodo fresco e 50% solo; e 100% solo. Durante seis meses foram analisado a 

altura média das plantas e a produção de biomassa. À medida que o tempo passava, percebia-

se que as plantas estavam definhando porque o lodo fresco impermeabilizava o solo causando 

estresse hídrico nas plantas das espécies testadas. Os dados coletados foram tão dispersos que 

uma análise estatística ficou inviabilizada, mas a conclusão deste experimento foi clara: o 

lodo fresco, nas proporções testadas acabou acarretando a morte dos vegetais, não servindo 

aos objetivos de rendimento agronômico buscados neste trabalho. Contudo, isto foi um 

resultado positivo, pois somado com as informações ecogenotoxicológicas, ficou evidente que 

o lodo agroindustrial teria que ser estabilizado antes de ser aplicado ao solo, seja do ponto de 

vista ecogenotoxicológico, seja do ponto de vista de rendimento agronômico. 
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Tabela 5. Resultados médios dos testes ecotoxicológicos com misturas solo/lodo e seus lixiviados (n = 3). Os resultados estão expressos como % 
da amostra que causou o efeito avaliado.  

Testes de Toxicidade 
Bactérias Algas Dáfnias Anelídeos Atividade hidrolítica 

(FDA) 

 
Matriz 

CENO CEO CE50 CENO CEO CE50 CENO CEO CE50 CENO CEO CE50 CENO CEO CE50 
Solo + Lodo 
(34:66 m:m) 

- - - - - - - - - 50 100* >100* 6,2 12,5* 14,5* 

Solo + Lodo 
(50:50 m:m) 

- - - - - - - - - 50 100* >100* 6,2 12,5* 18,5* 
Sólida 

Solo + Lodo 
(66:34 m:m) 

- - - - - - - - - 50 100 >100* 6,2 12,5* 28,3* 

Solo + Lodo 
(34:66 m:m) 

12,5 25,0 59,7 50,0 100* >90* 12,5 25,0 65,9 50,0 100* >100* 12,5 25,0* 31,8* 

Solo + Lodo 
(50:50 m:m) 

25,0 50,0 68,3 50,0 100* >90* 25,0 50,0 70,3 50,0 100* >100* 12,5 25,0* 48,2* 
Lixiviado 

Solo + Lodo 
(66:34 m:m) 

12,5 25,0 37,3 50,0 100* >90* 12,5 25,0 49,0 50,0 100* >100 12,5 25,0* 67,5* 

 a m:m = % base massa seca  
* Efeito estimulador  
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O mesmo tipo de experimento foi realizado mais tarde com o lodo estabilizado. As 

Tabelas 5 e 6 mostram os resultados dos testes de toxicidade clássicos e dos fitogenotestes 

usados nesta avaliação da qualidade das misturas solo/lodo estabilizado, assim como seus 

lixiviados. 

Na Tabela 5 evidencia-se que os testes de toxicidade clássicos não discriminaram 

claramente a proporção menos tóxica da mistura solo/lodo quando as matrizes sólidas foram 

misturadas e testadas. Uma das razões deste fraco poder discriminante repousa no fato de que 

somente 2 testes com as matrizes sólidas foram realizados (i.e., teste com anelídeos e com a 

atividade microbiológica). A conclusão que se pode tirar, principalmente do teste com 

anelídeos que é o mais robusto dos dois testes é de que a mistura mais tóxica é aquela 

formada por solo66%/lodo34%, mas a resposta para as outras duas misturas é idêntica, não 

podendo-se discriminar qual seria a mais benéfica para estes organismos. Com os lixiviados 

das misturas solo/lodo pode-se ver uma tendência de qual é a melhor proporção de solo/lodo 

que causa menor impacto ambiental em termos de qualidade dos lixiviados oriundos das 

misturas. Assim, a ecotoxicidade dos lixiviados foi: solo50%/lodo50% < solo34%/lodo66% < 

solo66%/lodo34%. Nota-se que houve uma certa concordância no teste de anelídeos com os 

testes aquáticos, pois estes testes mostraram a mesma tendência de ecotoxicidade, a qual a 

mistura solo66%/lodo34% é a que causa maiores danos aos organismos testados. 
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Tabela 6. Resultados médios dos testes fitogenotoxicológicos com misturas solo/lodo e seus lixiviados (n = 3). Os resultados estão expressos 
como % da amostra que causou o efeito avaliado (os critérios de efeitos medidos foram a biomassa (para milho, alface e brócolis) e o número de 
micronúcleos e índice mitótico na Vicia faba). 

Vegetais 
Fava (Vicia faba L) 

Milho 
(Zea mays) 

Alface 
(Lactuca sativa) 

Brócolis 
(Brassica oleracea) Micronúcleo Ìndice 

Mitótico 
Matriz 

CENO CEO CE50 CENO CEO CE50 CENO CEO CE50 CEO CEO 
Solo + Lodo 
 (34:66 m:m) 12,5 25 66 12,5 25 42 12,5 25 61 >100 >100 

Solo + Lodo 
 (50:50 m:m) 25 50 81 25 50 61 25 50 73 >100 >100 Sólida 

Solo + Lodo 
 (66:34 m:m) 50 100 >100 25 50 72 50 100 >100 100 100 

Solo + Lodo 
 (34:66 m:m) 50 100 >100 25 50 65 25 50 87 >100 >100 

Solo + Lodo 
 (50:50 m:m) 50 100 >100 25 50 82 50 100 >100 >100 >100 Lixiviado 

Solo + Lodo 
 (66:34 m:m) 100 >100 >100 50 100 >100 100 >100 >100 100 100 

*Hidrazida Malêica (Número de Mcn/1.000 cells) 
a  m:m = % base de massa seca  
b Valores médios (n = 10) 
 
 
 
  



 

 

68 

Com relação aos resultados da Tabela 6, na qual estão apresentados os resultados 

fitogenotóxicos, a ecotoxicidade foi mais saliente quando as misturas sólidas de solo/lodo 

estabilizado foram testadas. Os lixiviados das misturas apresentaram a mesma tendência que 

as misturas sólidas, mas com menor ênfase na discriminação da qualidade ecotóxica das 

amostras. Assim, decorre da Tabela 6 que a fitotoxicidade das misturas sólidas foi: 

solo66%/lodo34% < solo50%/lodo50% < solo34%/lodo66%. Esta tendência observada na 

Tabela 6 não é a mesma tendência observada na Tabela 5, onde a mistura mais tóxica foi 

aquela formada por solo66%/lodo34%. 

Com relação à fitogenotoxicidade, os critérios de efeito analisados mostraram a 

mesma sensibilidade e as mesmas respostas, onde a mistura solo66%/lodo estabilizado34% 

mostraram efeitos significativos quando puros (100%). 

 Desta forma, como a mistura sólida solo66%/lodo34% tem maior potencial tóxico 

para os anelídeos (Tabela 5) e maior potencial genotóxico (Tabela 6), assim como a mistura 

sólida solo34%/lodo66% e seu lixiviado causaram maiores danos nas plantas, por exclusão 

chega-se à mistura solo50%/lodo50% como sendo a mistura que causa menor impacto 

ambiental, caso se queira respeitar esse critério para guiar a remediação do solo degradado 

com lodo estabilizado. Assim, para um conhecimento agronômico mais aprofundado, fez-se 

uma análise físico-química da mistura solo50%/lodo estabilizado50% (Tabela 7). 

 
Tabela 7. Características físico-químicas da mistura solo50%/lodo estabilizado50%. 

Determinações Mistura Referência Unidade 
Textura 17,00 Textura média  % Argila 
pH 5,6 Normal - 
Índice SMP 6,6 - - 
Fósforo >50,00 Muito alto  mg Kg-1 
Potássio 54,00  mg Kg-1 
Mat. Orgânica 21,00 Alta % (m/v) 
Alumínio 4,60  cmolc/L 
Cálcio 4,80 Alto cmolc/L 
Magnésio 2,00 Baixo cmolc/L 
Sódio 20,00 - ppm 
H + Al trocáveis 12,25 - cmoc/L 
Soma Bases - S 4,22 Média cmol/L 
CTC 45,27 Alta cmolc/L 
Saturação Bases-V 40,61 Média % 

 

As principais informações que deve-se considerar ao se observar a Tabela 7 são 

aquelas relativas ao pH, Nutrientes, Capacidade de Troca Catiônica e Matéria Orgânica. Os 

outros parâmetros mostrados na Tabela 7 seriam importantes somente se houvesse um 
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problema de pH baixo no solo, o que levaria a necessidade de elevar o pH por calagem e 

assim, o cálculo do calcário necessário é feito em cima dos parâmetros como Índice SMP 

(Shoemaker, Mac lean e Pratt) ou Soma de Bases – S ou Saturação de Bases – V(%). O pH de 

5,6 praticamente evita a solubilização do Al3+ que é o elemento com maior potencial de 

fitotoxicidade no solo degradado pelos rejeitos de carvão. De acordo com Pompéia (1994), a 

acidificação do solo tem efeito direto tanto na lixiviação de macronutrientes (Ca, Mg e K) 

como na disponibilização de metais tais como Fe, Cu, Mn e Zn que, ao se tornarem 

disponíveis, ficam susceptíveis aos processos de lixiviação, o que poderá ocasionar tanto a 

perda da fertilidade do solo (no caso dos macro e micronutrientes) como o aumento da 

possibilidade de contaminação do aquífero (no caso dos metais pesados). O pH ácido afeta 

ainda, de maneira indireta e negativa, a microbiota do solo, pois, em solos com baixos valores 

de pH, elementos como Fe, Al e Mn atingem níveis tóxicos. A elevação da concentração do 

alumínio, por exemplo, afeta negativamente processos como a germinação e o crescimento do 

tubo germinativo de esporos de fungos micorrízicos (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Este 

valor de pH de 5,6 encontrado na mistura solo50%/lodo estabilizado50% (m/m seca) já é 

razoável para tornar biodisponível os principais nutrientes que as plantas necessitam para seu 

desenvolvimento (Tabela 8). Com relação à CTC, esta apresenta um alto valor com potencial 

de adsorver os contaminantes presentes no lodo. Este valor elevado de CTC é decorrente da 

porcentagem de argila e da matéria orgânica estabilizada, a qual deve conter uma 

porcentagem considerável de material húmico com bom poder adsorvente (VAN 

HERWIJNEN et al., 2007). Os nutrientes do lodo estabilizado asseguram as condições 

mínimas para um bom desenvolvimento vegetal. 

 

Tabela 8. Estimativa da variação percentual na assimilação dos principais nutrientes pelas 
plantas, em função do pH do solo.  

pH Nutrientes 
4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

N 20 50 75 100 100 100 
P 30 32 40 50 100 100 
K 30 35 70 90 100 100 
S 40 80 100 100 100 100 
Ca 20 40 50 67 83 100 
Mg 20 40 50 70 80 100 
Média 26,7 46,2 64,2 79,5 93,8 100 
Fonte: EMBRAPA, 1980. 

Para fins didáticos, a Soma de Bases Trocáveis (S) ou (SB) é a soma de bases 

trocáveis de um solo, argila ou húmus que representa a soma dos teores de cátions 
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permutáveis, exceto H+ e Al³+. (SB = Ca²+ + Mg²+ + K+). Denomina-se Saturação por Bases 

(V%) a soma das Bases Trocáveis expressa em porcentagem de capacidade de troca de 

cátions. A saturação por bases é um excelente indicativo das condições gerais de fertilidade 

do solo, sendo utilizada até como complemento na nomenclatura dos solos. Os solos podem 

ser divididos de acordo com a saturação por bases: solos eutróficos (férteis) = V% ≥ 50%; 

solos distróficos (pouco férteis) = V% < 50%. Alguns solos distróficos podem ser muito 

pobres em Ca2+, Mg2+ e K+ e apresentar teor de alumínio trocável muito elevado, chegando a 

apresentar saturação em alumínio (m%) superior a 50% e nesse caso são classificados como 

solos álicos (muito pobres): Al trocável ≥ 3 mmolc dm-3 e m% ≥50%. Um índice V% baixo (o 

que não é o caso em estudo) significa que há pequenas quantidades de cátions como Ca2+, 

Mg2+ e K+ saturando as cargas negativas dos colóides e que a maioria delas está sendo 

neutralizada por H+ e Al3+. O solo nesse caso provavelmente será ácido, podendo até conter 

alumínio em nível tóxico às plantas. Vários Estados brasileiros utilizam o V% para 

recomendar a quantidade de calcário a ser aplicada ao solo pelo método de elevação da 

quantidade de bases no solo. Nesse sentido, o objetivo da calagem é elevar a percentagem de 

V% a um valor desejado, conforme o tipo de cultura, usando a fórmula: 

 

NC (t/ha) = [(V2 – V1) x T x f] / 100  onde : 

 

NC = necessidade de calagem, em t/ha, para incorporar na camada de solo de 0-20 cm; 

V2 = valor de V% que se quer elevar;  

V1 = valor de V% encontrado na análise do solo; 

T = Capacidade de Troca de Cátions a pH 7,0 (T = K + Ca + Mg + Na + (H+Al)); 

f = fator de correção da quantidade de calcário baseado no PRNT do mesmo. 

 

O valor "V2" varia para cada tipo de solo e para cada tipo de cultura. O método 

saturação de bases não é utilizado em todos Estados e alguns utilizam o método de 

neutralização do Al3+ mais suprimento de Ca e Mg. Como exemplo de cálculo da necessidade 

de calagem (NC) para a cultura do milho, caso a mistura solo50%/lodo estabilizado50% fosse 

utilizada como suporte da cultura, daria o seguinte cálculo mostrado a seguir (dados: CTC do 

solo a pH 7,0 de 4,53 cmoc/dm³ (T), um valor de saturação de bases V1 = 40,6%, com a 

utilização de um calcário com Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) igual a 100%; 

V2 desejado para o milho = 60%): 

NC (t/ha) = (60-40,6) x 4,53 x 1/100 

NC = 0,88 t/ha  
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 Geralmente, as plantas nativas são mais resistentes com relação à necessidade do V2, 

isto é, com valores menores que 60% elas conseguem se desenvolver de forma satisfatória, 

visto que o solo brasileiro naturalmente é ácido. Se levarmos isto em consideração, os dados 

da Tabela 16 nos informam que o uso da mistura solo50%/lodo estabilizado50% (m/m seca) 

já apresenta condições médias para o cultivo de espécies nativas, sem necessidade de calagem 

ou adição de nutrientes. Tomando estes dados e considerações por base, passou-se para a fase 

posterior, ou seja, a realização de um ensaio sob condições ambientais. 

 

5.5 Remediação do solo degradado com Plantas Nativas 

 

Para a realização deste estudo o solo dos canteiros foi impermeabilizado com lona 

polietilênica, o que se justifica para evitar possível contaminação já que o solo natural na área 

de estudo é arenoso (i.e., baixa adsorção) e que o lençol freático é alto, ou seja, próximo da 

superfície. Outro aspecto ambiental importante que foi monitorado durante os experimentos 

com estas plantas foi a qualidade do ar, pois podemos ter efeitos fitotóxicos pela presença de 

gases tóxicos no ar, principalmente gases oriundos dos escapamentos automotivos 

(KOZLOWSKI, 1980), contudo, os valores estabelecidos para a área de estudo não 

apresentaram nenhum episódio de transgressão dos valores legais estabelecidos pela resolução 

CONAMA 003/90 (CONAMA, 1990). A Tabela 9 mostra um exemplo de valores 

mensurados, sendo os valores limites legais de 9 ppm para o CO, 365 µg.m-3 para o SO2, 320 

µg.m-3 para o NO2 e 160 µg.m-3 para o O3.  

 

Tabela 9. Valores dos parâmetros analisados em 4 campanhas para avaliar a qualidade do ar 
no entorno da área de estudo relativo ao plantio de diferentes espécies vegetais com diferentes 
misturas solo degradado e lodo estabilizado. 

Campanha 1 Campanha 2 Campanha 3 Campanha 4 
Pontos Amostrais Pontos Amostrais Pontos Amostrais Pontos Amostrais 

Parâmetro 
(unidade) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
SO2 (µg.m-3) 41 39 35 45 41 38 35 29 27 28 33 39 
NO2 (µg.m-3) 33 30 25 41 38 35 29 25 23 25 28 33 
Ozônio (µg.m-3) 24 22 23 24 26 22 15 12 15 21 19 18 
CO (ppm) 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0 1 1 0 0 1 
 

Por outro lado, um levantamento bibliográfico mostrou que as espécies Tucaneira 

(Aegiphila sellowiana), Pitanga (Eugenia uniflora), Cerejeira (Prunus cerasus), Ingá (Inga 

spp) e Aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius) seriam espécies nativas de interesse 

ecológico e comercial que poderiam ser usadas no cultivo em áreas degradadas. Existem 
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outras espécies que estão sendo testadas (e.g., Brachiaria brizantha), mas como exploração 

acadêmica, foram escolhidas estas espécies nativas pouco estudadas para fins de remediação 

ambiental. O primeiro parâmetro estudado foi a adaptação/sobrevivência das plantas 

selecionadas ao longo dos 6 meses em que durou o experimento, cujos resultados são 

mostrados na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Porcentagens de sobrevivência das plantas expostas à diferentes misturas solo/lodo 
estabilizado após 6 meses de cultivo (n  inicial = 10). 

Suportes de cultivo (peso seco/peso seco em %)  
Espécies vegetais Solo 

100% 
Solo66/Lodo34 Solo50/Lodo50 Solo34/Lodo66 Lodo 

100% 
Pitangueira 20 70 80 90 100 
Tucaneira 40 90 90 90 100 
Ingá 10 30 50 60 90 
Aroeira vermelha 10 40 50 50 80 
Cerejeira 30 70 80 80 100 

 
 

Observando os resultados da Tabela 10 percebe-se que o cultivo no solo degradado 

originou as piores taxas de adaptações e à medida que a proporção de solo diminuiu, 

aumentou a taxa de sobrevivência/adaptação, sendo o lodo estabilizado puro o melhor meio 

de adaptação para as espécies testadas. Três espécies, Tucaneira (Aegiphila sellowiana), 

Pitangueira (Eugenia uniflora) e Cerejeira (Prunus cerasus) sobressaíram em termos de 

plantas sobreviventes quando expostas às diferentes misturas solo/lodo ou solo puro. A 

explicação de diferentes sobrevivências pode ser resumida pela competição entre nutrientes e 

contaminantes no lodo, com predominância do efeito estimulante dos nutrientes. A quelação 

dos contaminantes pela matéria orgânica do lodo e os mecanismos de resistência das plantas 

ajudam a neutralizar os efeitos fitotóxicos dos contaminantes do lodo. No caso da 

fitotoxicidade do solo, os efeitos danosos do pH associados com os contaminantes do solo 

predominam frente à adsorção pela argila e mecanismos de defesa das plantas. Também há de 

se ressaltar que muitas plantas ainda sobreviventes no solo puro estavam em processo de 

definhamento, inviabilizando suas sobrevidas por tempos maiores. Contudo, o objetivo 

principal do projeto é o uso do lodo para remediar o solo degradado pelos rejeitos de carvão e 

nesse sentido, qualquer uma das misturas solo/lodo testadas permite uma taxa superior de 

sobrevivência dos vegetais comparativamente ao cultivo direto no solo degradado.  

A sobrevivência/adaptação não é um parâmetro seguro para se estimar a 

adequabilidade das misturas solo/lodo na remediação ambiental. Assim, outros parâmetros de 
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maior relevância ecológico-agronômica foram usados para avaliar o efeito das misturas 

solo/lodo sobre as espécies nativas. Um parâmetro importante analisado foi o rendimento da 

biomassa vegetal (Tabela 11). 

 
Tabela 11: Variação da biomassa (peso médio, em gramas) das plantas expostas a diferentes 
misturas solo/lodo após 6 meses de cultivo (n inicial = 10). 

Suportes de cultivo (peso seco/peso seco em %) 
Solo 100 Solo66:Lodo34 Solo50:Lodo50 Solo34:Lodo66 Lodo 100 

 

Espécies 
vegetais 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
25,2 38,6 25,2 48,3 25,2 58,4 25,2 79.8 25,2 129,3 Pitangueira 

(Peso Final 
– Inicial) 

13,4 23,1 33,2 54,6 104,1 

34,8 43,5 34,8 53,4 34,8 60,8 34,8 85,9 34,8 153,5 Tucaneira 
(Peso Final 
– Inicial) 

8,7 18,6 26,0 51,1 118,7 

21,7 12,3 21,7 33,1 21,7 36,2 21,7 42,8 21,7 50,8 Ingá 
(Peso Final 
– Inicial) 

-9,4 11,4 14,5 21,1 29,1 

17,4 9,5 17,4 26,8 17,4 30,6 17,4 35,1 17,4 43,5 Aroeira 
vermelha 
(Peso Final 
– Inicial) 

-7,9 9,4 13,2 17,7 26,1 

15,8 22.5 15,8 28,8 15,8 37,4 15,8 46,8 15,8 59,6 Cerejeira 
(Peso Final 
– Inicial) 

6,7 13,0 21,6 31,0 43,8 

 
 

Os resultados da Tabela 11 relativos ao rendimento agronômico mostram a mesma 

tendência que as taxas de sobrevivência/adaptação, ou seja, qualquer combinação de mistura 

solo/lodo estabilizado gera um rendimento significativo em termos de crescimento da 

biomassa, sendo que quanto maior a proporção de lodo na mistura, maior a biomassa gerada.  

Assim, decorre da Tabela 11 que nos casos das misturas solo/lodo estabilizado, a Pitangueira 

teve um crescimento médio da biomassa maior que a Tucaneira, a qual foi maior que o da 

Cerejeira, sendo esta maior que o do Ingá, o qual foi maior que o da Aroeira Vermelha. Nota-

se também que o suporte mais tóxico foi o solo degradado e o que propiciou maior 

rendimento de biomassa foi o lodo estabilizado puro (i.e., 100%). 

Conforme já explicado anteriormente, o efeito de estimulação no crescimento das 

plantas é o resultado do antagonismo entre o poder fertilizante do lodo e a biodisponibilidade 

dos contaminantes do solo/lodo para os vegetais. Além do que, os vegetais se adaptam a 

ambientes extremamente diversos, sendo que algumas espécies apresentam a capacidade de 

interagir simbioticamente com diversos organismos, facilitando sua adaptação em solos 

salinos, ácidos, pobres e ricos em nutrientes ou excessivamente contaminado com elementos 

químicos, como metais pesados. Para avaliar se o rendimento observado na Tabela 11 diz 
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respeito a um aumento da biomassa no senso protéico e não uma hidratação vegetal excessiva, 

fez-se análise do conteúdo de proteína por unidade de massa da biomassa vegetal. (Figura 11 

com dados no Anexo 1). O estudo de parâmetros bioquímicos pode ajudar no diagnóstico da 

qualidade dos organismos, apesar de ser difícil distinguir entre as respostas adaptativas da 

evolução natural e as respostas a um estresse momentâneo (FORBES et al., 2006). As 

proteínas exercem diferentes funções nos organismos vivos e podem nos informar sobre o 

estado fisiológico dos organismos, o qual pode ser alterado tanto por fatores ambientais 

naturais, quanto fatores químicos como são os contaminantes (ZAGATTO; BERTOLETTI, 

2006). Assim, a Figura 11 nos mostra a quantificação protéica verificada nas folhas das 

espécies vegetais mais bem adaptadas nesta etapa do trabalho. 

 

 
 
Figura 11. Quantificação das proteínas (mg/g massa seca (± desvio padrão)) nas plantas mais 
adaptadas ao serem cultivadas em diferentes misturas de solo/lodo estabilizado (n = 3). 
 
 

  O teste de comparação múltipla de Tukey não indicou nenhuma diferença estatística 

entre as quantidades protéicas por unidade de biomassa da mesma espécie com as diferentes 

proporções de solo/lodo testadas. Assim, para uma mesma espécie vegetal, os valores de 

biomassa observados nas diferentes misturas solo/lodo (ou só solo ou só lodo) não devem ter 

sidos devidos a um maior ou menor grau de hidratação das plantas, pois se este fosse o caso, a 

quantidade de proteínas por unidade de biomassa teria sido diferente entre os grupos da 

mesma espécie vegetal. 

 Apesar das proteínas já deixarem claro que o nível de desenvolvimento das plantas da 

mesma espécie eram similares, este parâmetro não permitiu observar se as plantas estavam 
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tendo algum tipo de estresse mais sutil. Assim, optou-se por fazer a análise de uma enzima 

que fosse importante para várias funções vegetais. Para tanto, procedeu-se à análise das 

enzimas Peroxidases (EC 1.11.1), as quais são um grupo de enzimas oxirredutases que 

oxidam substratos orgânicos, tendo o peróxido de hidrogênio como molécula aceitadora de 

elétrons. A reação é denominada peroxidação, sendo descrita pela equação:  

 

Xreduzida + H2O2 (peroxidase + cofator)                Xoxidada + H2O 

 

 Além disso, a Peroxidase vegetal transforma os compostos fenólicos dos vegetais em 

radicais fenólicos, os quais são polimerizados para dar origem, por exemplo, à lignina 

(POLLE et al., 1994). Uma outra função bem conhecida das Peroxidases é a degradação do 

hormônio Ácido Indolacético, o qual é muito importante  na regulação do crescimento das 

plantas (RAMA-RAO et al., 1982). A Figura 12 com Tabela em Anexo 2 mostra os níveis de 

atividades enzimáticas da Peroxidase nas plantas mais bem adaptadas ao cultivo em diferentes 

misturas de solo/lodo estabilizado. 

 

 
Figura 12. Quantificação da Peroxidase (unidades específicas/mg proteína (± desvio padrão) 
nas plantas depois de serem cultivadas em diferentes misturas de solo/lodo estabilizado (n = 
3)). 
  

Se supormos que o lodo estabilizado puro é a referência para análise da atividade 

peroxidásica, as espécies Pitangueira e Tucaneira apresentaram o mesmo perfil estatístico de 

atividade enzimática no teste de Tukey, ou seja, as atividades desta enzima nas plantas 

cultivadas nas 3 misturas de solo/lodo são iguais entre si e iguais também à atividade 

verificada no lodo puro (com exceção das plantas cultivadas na mistura solo66%/lodo34%), 
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mas diferentes da atividade verificada no solo puro. Já as plantas cultivadas no lodo puro tem 

o mesmo nível de atividade que as plantas cultivadas no solo puro. A interpretação desses 

dados (Figura 12 com dados no Anexo 2) sugere que a atividade enzimática, à partir do lodo 

puro, aumenta à medida que a proporção de solo aumenta e nestas duas espécies cultivadas no 

solo puro, a atividade cai ao mesmo nível que a atividade do lodo puro. Já para o caso da 

Cerejeira, o perfil enzimático com relação à atividade da Peroxidase muda um pouco, pois 

nesta espécie, as atividades entre as plantas das misturas solo/lodo são iguais, mas diferentes 

da atividade das plantas cultivadas no solo, enquanto as plantas cultivadas nas misturas 

solo66%/lodo34% e solo50%/lodo50% também são estatisticamente diferentes da atividade 

das plantas cultivadas no lodo puro. As atividades peroxidásicas das plantas no lodo puro são 

iguais às atividades do solo puro. Assim, pela atividade enzimática da Peroxidase podemos 

ver que as plantas procuram responder ao estresse químico provocado pela presença do solo 

nas misturas, mas no caso do solo puro, este já atingiu um nível tóxico onde há uma 

diminuição estatisticamente significativa da atividade da Peroxidase com relação à atividade 

desta enzima presente nas plantas cultivadas com o lodo estabilizado. Em outras palavras, os 

resultados da atividade enzimática da Peroxidase nos informam que quanto maior a proporção 

de lodo no solo, menos as plantas estarão sujeitas ao estresse químico dos contaminantes 

(incluindo o pH) presentes no solo degradado pelos rejeitos das atividades carboníferas. 

Segundo Gaspar et al. (1982), as Peroxidases nas plantas respondem a uma grande variedade 

de fatores climáticos ou tóxicos e estão entre as principais enzimas anti-oxidantes no combate 

ao estresse oxidativo (SIES, 1991). 

Além do poder fertilizante, o lodo estabilizado condiciona as propriedades físicas da 

mistura solo/lodo, possibilitando o surgimento e crescimento de uma microflora com alta 

capacidade hidrolítica (Tabela 12). Entre as 5 espécies testadas, três se distinguiram em 

termos de aumento da biomassa microbiana: Pitanga (Eugenia uniflora), Tucaneira (Aegiphila 

sellowiana) e Cerejeira (Prunus cerasus), portanto estas são as que melhor se adaptaram a 

este processo de remediação do solo degradado. Onde houve crescimento dos vegetais 

também resultou em uma melhoria considerável na atividade microbiana do suporte onde 

estavam cultivados os vegetais, com pode ser visto na Tabela 11 (Anexo 3). 

 
Tabela 12. Atividade microbiana média (± desvio padrão) medida pelo método do diacetato 
de fluoresceína (FDA) (expressa em unidades de absorbância por grama de amostra) nas 
diferentes matrizes sólidas usadas no cultivo de espécies nativas (n = 5). 
 Solo 100% Solo66:Lodo34 Solo50:Lodo50 Solo34:Lodo66 Lodo 100% 
Atividade 

microbiana 

 

0,010±0,004 
 

2,005±0,129 
 

2,353±0,158 
 

2,785±0,147 
 

3,501±0,186 
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 A Tabela 12 mostra que a atividade hidrolítica microbiológica da FDA variou segundo 

a composição das misturas solo/lodo (ou solo ou lodo). Assim, para o caso de cultivo de 

vegetais em solo puro (100%), a atividade microbiana foi desprezível, mas em função do 

aumento da proporção do lodo estabilizado na mistura, houve um aumento na atividade 

hidrolítica microbiana, a qual pode ser considerada alta, atingindo seu valor máximo no caso 

do lodo estabilizado puro (100%). Este desenvolvimento da microbiologia no suporte de 

cultivo é decorrente da matéria orgânica presente no lodo estabilizado que ajuda a planta a se 

adaptar ao suporte de cultivo, começando todo um ciclo que culminará com uma nova rede 

trófica neste meio de cultivo (SILVA et al., 2004). Estes mesmos autores determinaram a 

atividade microbiológica com FDA de um solo submetido a quatro tratamentos: 

reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, reflorestamento com espécies 

exóticas, reflorestamento com nim, sucupira e pau-pombo e solo não submetido a 

reflorestamento, além de solo sob mata atlântica nativa que foi utilizada como padrão de 

comparação. Os tratamentos que apresentaram maior atividade microbiológica foram os solos 

reflorestados com espécies nativas e exóticas. Segundo Godoi (2001), os solos degradados 

sob revegetação com espécies nativas apresentam dados químicos e microbiológicos muito 

próximos aos do solo preservados sob mata nativa, e são superiores aos solos reflorestados 

com Eucalyptus sp. 

 

5.6  Discussão Geral 

 

Os resultados obtidos mostram que o solo contendo rejeito da extração de carvão e o 

lodo fresco agro-industrial (e seus respectivos lixiviados) estudados nesta tese apresentam 

potencial ecotóxico por razões químicas e mesmo, físicas (i.e., efeito impermeabilizador).  As 

razões para justificar que o protocolo brasileiro de lixiviação de resíduos contendo matéria 

graxa leva à formação de uma amostra que subestima a composição química das amostras 

sólidas já foram evocadas anteriormente. Nessa discussão prioriza-se a questão central desta 

tese que é o uso da mistura solo/lodo estabilizado na recuperação do ecossistema terrestre das 

áreas atingidas pelos resíduos do processo de mineração. Assim, as misturas solo/lodo 

influenciam no rendimento agronômico das espécies vegetais cultivadas nas misturas com 

diferentes proporções destes dois componentes. À medida que aumenta a proporção de lodo 

estabilizado (i.e., aumento da matéria orgânica) aumenta o rendimento agronômico. No 

entanto, se levarmos em consideração a qualidade dos lixiviados que podem ser liberados 

pelas diferentes misturas solo/lodo, verificamos que eles têm diferentes potenciais de causar 
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danos ambientais. Das três proporções de misturas testadas, independentemente dos 

rendimentos agronômicos, a mistura de solo50%/lodo50% é aquela que deveria ser usado no 

processo de remediação do solo degradado pela adição de lodo estabilizado, pois nas outras 

misturas, os lixiviados ou a fase sólida do lodo acarretam maiores potenciais de danos 

ambientais. A questão crítica que se coloca é saber quanto de lodo estabilizado é que pode ser 

produzido pelas agroindústrias da região, pois a superfície de solo degradada é grande. Nesse 

sentido, cabe se perguntar se a mistura solo66%/lodo34% não seria a mais conveniente para 

poder tratar maiores superfícies em função da quantidade de lodo disponível. O rendimento 

agronômico seria menor e o risco de originar um lixiviado mais ecotóxico aumentaria, mas 

certamente uma remediação estaria acontecendo, a qual poderia se auto-sustentar, mesmo que 

um tempo maior seja necessário para alcançar um equilíbrio ecológico satisfatório. 

O que se observava, e ainda se observa, como método de recuperação das áreas 

impactadas pode ser resumido como sendo apenas o nivelamento das pilhas de rejeitos, com 

recomposição topográfica das áreas utilizadas para depósito, cobrindo-se a superfície com 

uma camada de solo (GAIVIZZO et al., 2002). Nesse processo, geralmente não há maiores 

cuidados com o estado original do solo e subsolo, ocorrendo mistura de horizontes 

empilhados juntamente com materiais estéreis (BRADSHAW, 1997). Para reduzir esses 

problemas na recomposição do solo, as camadas e horizontes deveriam ser separadas durante 

as escavações, para, posteriormente, serem colocados conforme a ordem original em que se 

apresentavam, atenuando os efeitos indesejáveis oriundos de sua retirada. Entretanto, em 

muitas minas, isso não foi feito adequadamente por questões de custos, originando solos 

reconstruídos com características indesejáveis, como acidez elevada, desestruturação física e 

baixa atividade biológica. A principal reação química responsável pela contaminação do solo 

é a oxidação da pirita (FeS2) em presença de água e O2, que tem alto poder de acidificação da 

área reconstruída, solubilizando alguns elementos tóxicos para as plantas, sendo necessárias 

elevadas quantidades de corretivos para neutralizar a acidez do solo (SOARES et al., 2006). 

Além da alteração química, os solos reconstruídos podem apresentar alterações físicas durante 

as etapas de remoção e recomposição dos materiais empilhados (McSWEENEY; JANSEN, 

1984). Nos locais minerados, a vegetação original é inevitavelmente destruída, e os solos são 

perdidos ou enterrados com os resíduos, alterando suas condições estruturais e hídricas 

(SHUKLA et al., 2004). Nessas condições, a restrição de ordem física mais comum é a 

redução da macroporosidade e da infiltração de água, que ocasiona aumento do escoamento 

superficial e do transporte de solo pela erosão, comprometendo o processo de recuperação das 

áreas degradadas (GUEBERT; GARDNER, 2001). Estes autores, Guebert e Dardner (2001) 
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observaram que, logo após a mineração e recomposição do solo, a taxa de infiltração de água 

variou entre 1 e 2 cm h-1, e, após quatro anos da recomposição, aumentou para 8 cm h-1, com 

valor próximo da infiltração das áreas não mineradas. Kämpf et al. (1997) observaram alta 

densidade, com variação de 1,41 a 2,03 Mg m-3, em solo reconstruído após a mineração do 

carvão no Rio Grande do Sul. Esse grau de compactação tornou esse solo menos permeável à 

água e mais suscetível ao escoamento superficial e à erosão hídrica. Segundo Melloni et al. 

(2003), a recuperação dos fungos micorrízicos arbusculares em área impactada pela 

mineração é mais relacionada com a vegetação introduzida do que com o tempo de 

reabilitação das áreas. Assim, o manejo adequado do solo e das culturas pode reduzir o tempo 

necessário para recuperação de áreas degradadas. A calagem, a fertilização e o plantio de 

espécies forrageiras e arbóreas são práticas necessárias em áreas mineradas, conforme 

observado por Maçaneiro (2001) e Moreira (2004). Nossos resultados mostram todos estes 

aspectos abordados por estes vários autores, pois o uso do lodo estabilizado fez com que o 

solo apresente as condições físicas mínimas para sustentar uma recuperação ecológica, a qual 

começa pelo desenvolvimento de uma microbiologia própria ao novo ecossistema que está em 

formação. 

Com relação às espécies vegetais usadas nos processos de remediação, os estudos em 

áreas de mineração de carvão têm se desenvolvido no sentido de: relacionar a presença de 

componentes tóxicos no substrato com a sucessão vegetal (COSTA, 2005; ZOCCHE, 2005; 

KLEIN, 2006); de verificar o desenvolvimento de mecanismos de tolerância das espécies a 

metais pesados (AZOLLINI et al., 2006) e de promover a fitorremediação e biopolimento de 

efluentes de origem da mineração, utilizando-se wetlands (MOTA-MARQUES et al., 2000; 

ZOCCHE-DE-SOUZA et al., 2006; BITENCOURT et al., 2006; ZOCCHE-DE-SOUZA; 

ZOCCHE, 2007). Vários estudos revelam que as plantas que crescem sobre áreas ricas em 

metais pesados podem apresentar adaptações morfológicas e anatômicas em resposta ao 

estresse provocado pela ação destes contaminantes. Ao mesmo tempo, esta resposta pode se 

manifestar na forma de produção de compostos orgânicos secundários, como mecanismos de 

tolerância, conferindo à planta maior resistência ao estresse, pelo acúmulo de metais pesados, 

assim como propiciando alternativas para o desenvolvimento de tecnologias para o 

saneamento do ambiente como é o caso da fitorremediação (ZOCCHE, 2002). Apesar das 

condições extremas hoje existentes nos ecossistemas aquáticos de áreas de mineração de 

carvão no sul de Santa Catarina, observa-se que uma série de macrófitas aquáticas, como 

poáceas, ciperáceas, juncáceas, ninfeáceas e tifáceas, entre outras, se desenvolvem 

espontaneamente nesses ambientes (FREITAS, 2007). Estas plantas são o ponto de partida 
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para o desenvolvimento de projetos de fitorremediação, que visem à diminuição da geração de 

DAM e disseminação de compostos tóxicos nos ecossistemas aquáticos (ZOCCHE, 2005).  

Contudo, estes estudos tem negligenciado a implicação da qualidade do solo e dos 

seus lixiviados para os outros organismos que compõem os ecossistemas terrestres e aquáticos 

e esta negligência persiste nos estudos mais recentes. Assim, Lunardi-Neto et al. (2008) 

avaliaram os efeitos da aplicação de corretivos, da adubação e da revegetação nas 

propriedades físicas de um solo reconstruído após mineração a céu aberto. O experimento foi 

conduzido na Mina do Apertado, em Lauro Müller, SC, entre 2001 e 2005, sobre um solo 

minerado em 1991 e reconstruído em 1995. O delineamento experimental foi de blocos ao 

acaso, com três repetições. Os tratamentos foram: (1) testemunha; (2) “dregs” (resíduo 

alcalino); (3) calcário; (4) calcário + Brachiaria brizantha; (5) calcário + Brachiaria 

brizantha + cama de aviário. Em todos os tratamentos, foram transplantadas mudas de Pinus 

taeda e de Eucalyptus saligna em subparcelas. O calcário dolomítico e o “dregs” (resíduo 

básico da indústria de celulose) foram incorporados a 10 cm de profundidade. Toda a área 

recebeu adubação nitrogenada, potássica e fosfatada conforme recomendação técnica. As 

amostras de solo foram coletadas em fevereiro de 2005, nas camadas de 0 a 5 e 5 a 10 cm, 

avaliando-se os seus atributos físicos. Os tratamentos não alteraram a densidade de partículas, 

densidade do solo, porosidade total, macro e microporosidade do solo. O calcário elevou o 

pH, dispersou a argila e reduziu a estabilidade de agregados, enquanto o “dregs” aumentou o 

pH sem dispersar a argila. A adubação orgânica e o uso de Brachiaria brizantha aumentaram 

a estabilidade dos agregados e a água prontamente disponível, favorecendo a recuperação da 

qualidade física do solo degradado. Estes autores concluíram que a correção do solo 

reconstruído após a exploração de carvão deve ser acompanhada da introdução de espécies 

vegetais que cobrem o solo e pela adição de matéria orgânica para favorecer os mecanismos 

de floculação da argila e da estabilização dos agregados, sendo que recomendam o uso de 

“dregs” (resíduo alcalino da indústria de celulose) que elevou o pH e não alterou os teores de 

argila dispersa e a estabilidade de agregados, sendo seu uso em solos ácidos e reconstruídos 

uma alternativa viável do ponto de vista técnico e econômico. Apesar do nosso estudo não ter 

avaliado a questão pedológica nesse nível de profundidade, as conclusões sobre o rendimento 

das biomassas vegetais demonstram, de forma indireta, que estes aspectos pedológicos eram 

satisfatórios, pois geraram rendimentos normais de biomassa vegetal. 

Outras alternativas de tratamento dos solos degradados pela mineração de carvão 

incluem algumas estratégias para minimizar o impacto da oxidação do sulfeto de ferro 

(PETERSON, 2008). Assim, Satur et al. (2007) em artigo recente aplicaram uma camada de 
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um composto orgânico – 1,2-dihidroxidobenzeno - misturado com anatásio (TiO2). Estes dois 

compostos produzem um complexo que adicionado a partículas de pirita produz uma camada 

hidrofóbica protetora que não permite a passagem de água e oxigênio, solucionando o 

problema da oxidação e, por conseguinte a formação de DAM. O mecanismo de formação 

desta película é o seguinte: a mistura do composto orgânico e do TiO2 produz um complexo 

que adere à partícula de pirita. Após decomposição do composto orgânico, uma camada de 

TiO2 ou Ti(OH)4 é formada na superfície do sulfeto criando uma barreira à passagem de 

agentes oxidantes. Os resultados indicaram uma significativa redução da oxidação e formação 

de acidez pela adição de uma camada passivante de TiO2 na pirita. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Este estudo é uma contribuição para o caso de remediação de áreas impactadas pelos 

rejeitos da mineração carbonífera. Não se pretendeu resolver os problemas gerados pelos 

rejeitos da mineração, mesmo porque este é um problema complexo, envolvendo muitas 

questões técnicas, econômicas, ambientais e sociais. Os resultados apresentados refletem um 

conhecimento parcial da problemática, onde os conhecimentos básicos da Química e da 

Ecotoxicologia foram usados para propor soluções, ao menos parciais, na recuperação das 

áreas já degradadas. Tem-se ciência que outros estudos mais aprofundados e/ou mais 

completos são necessários e poderão avançar os conhecimentos relativos a esta problemática. 

Assim, como conclusões deste estudo, destacamos o que consideramos importante como 

resultados obtidos. Nesse sentido, o solo coletado nem uma região degradada pelos rejeitos 

carboníferos apresenta uma constituição físico-química alterada, com baixo valor de pH, com 

baixo conteúdo de matéria orgânica, com muito pouco nutrientes e com lixiviados contendo 

contaminantes metálicos. A microbiologia nesse solo é quase inexistente e tanto a fase sólida 

como os lixiviados do solo apresentaram efeitos ecotóxicos para os organismos testados, i.e., 

provocaram efeitos nefastos em nível estatisticamente significativo com relação aos 

organismos controles. O solo contendo rejeitos da mineração carbonífera (e seu lixiviado) 

apresentou efeitos genotóxicos frente a Vicia faba. Para neutralizar estas características 

negativas do solo optou-se pela incorporação a este solo de um lodo agroindustrial pouco 

contaminado, com matéria orgânica abundante e com características alcalinas, as quais 

evitaria o agravamento das drenagens ácidas das minas. Este lodo agroindustrial fresco, tanto 

na fase sólida, quanto na fase líquida (i.e., lixiviado) apresentou ecotoxicidade, as quais 

podem ter por origem 2 fenômenos principais: a impermeabilização do solo pela matéria 

orgânica de origem lipídica e a presença de alguns contaminantes nos lixiviados que 

provocaram efeitos negativos sobre a maioria dos organismos testados. Cumpre lembrar que a 

grande quantidade de nutrientes nesse tipo de lodo estimulou o desenvolvimento das algas e 

da microbiologia do solo. A qualidade do lixiviado do lodo fresco foi subestimada pela fraca 

solubilização desse tipo de lodo gorduroso ao solvente lipofóbico que é a água. Assim, o 

protocolo da ABNT NBR 10005 necessita ser melhorado para poder ser corretamente 

aplicado aos lodos gordurosos. Em função da evolução da qualidade do lodo no decorrer do 

tempo, a qual é causada pelo avanço da biodegradação, optou-se por estabilizar este lodo 

antes de proceder à avaliação físico-química e ecotoxicológica do mesmo. Assim, o lodo foi 

biodegradado de forma natural (sem adição de produto químico ou microbiológico) para 
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depois ser testado quanto a sua pertinência ou não de ser usado no reflorestamento das áreas 

contaminadas por rejeitos de carvão. Quanto ao lodo estabilizado, o lixiviado deste se mostrou 

mais ecotóxico para os organismos aquáticos do que o lixiviado do lodo fresco. Isto pode ser 

explicado pelo aumento nas concentrações de metais à medida que a matéria orgânica do lodo 

foi degradada e esta ausência de matéria graxa permitiu uma lixiviação mais eficiente da 

matriz sólida Já para os testes realizados com a fase sólida, os organismos testados não foram 

afetados pelos contaminantes do lodo estabilizado, provavelmente porque a matéria orgânica 

estabilizada tornou os contaminantes menos biodisponíveis, além de possuir algum valor 

nutriente para contrapor os efeitos tóxicos. Ambos os lodos (e também seus lixiviados) 

apresentaram efeitos genotóxicos frente a Vicia faba.  

No que tange às misturas solo/lodo em diferentes proporções, foi constatado que as 

plantas estavam definhando porque o lodo fresco impermeabilizava o solo causando estresse 

hídrico nas plantas das espécies testadas. Os dados coletados foram tão dispersos que uma 

análise estatística ficou inviabilizada, mas pôde-se concluir que o lodo fresco, nas proporções 

testadas (34, 50 e 66 %) acabou acarretando a morte dos vegetais, não servindo aos objetivos 

de rendimento agronômico buscados neste trabalho. Já com relação às misturas solo/lodo 

estabilizado, os lixiviados das misturas apresentaram a mesma tendência que as misturas 

sólidas, mas com menor ênfase na discriminação ecotoxicológica da qualidade das amostras. 

Assim, a fitotoxicidade das misturas sólidas obedeceu a seguinte ordem: solo66%/lodo34% < 

solo50%/lodo50% < solo34%/lodo66%. Esta tendência não é a mesma tendência observada 

principalmente com os lixiviados do lodo estabilizado onde a mistura mais tóxica foi aquela 

formada por solo66%/lodo34%. Com relação à fitogenotoxicidade, os critérios de efeito 

analisados mostraram a mesma sensibilidade. Desta forma, como a mistura sólida 

solo66%/lodo34% tem maior potencial tóxico para os anelídeos e Vicia faba, enquanto a 

mistura sólida solo34%/lodo66% e seu lixiviado causaram maiores danos nas plantas, por 

exclusão chega-se à mistura solo50%/lodo50% (massa seca) como sendo a mistura que causa 

menor impacto ambiental, caso se queira respeitar esse critério para guiar a remediação do 

solo degradado com lodo estabilizado. Ao se analisar essa mistura de solo50%/lodo 

estabilizado50%, notou-se que o pH de 5,6 praticamente evita a solubilização do Al3+ o qual é 

o elemento com maior potencial de fitotoxicidade no solo degradado pelos rejeitos de carvão 

e já é um valor razoável para tornar biodisponível os principais nutrientes que as plantas 

necessitam para seu desenvolvimento. Com relação à CTC dessa mistura solo/lodo, esta 

apresenta um alto valor com potencial de adsorver os contaminantes presentes no lodo e é 

decorrente da porcentagem de argila e da matéria orgânica estabilizada, a qual deve conter 
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uma porcentagem considerável de material húmico com bom poder adsorvente. Os nutrientes 

do lodo estabilizado asseguram as condições mínimas para um bom desenvolvimento vegetal. 

Quanto à análise do rendimento agronômico de plantas nativas na mistura 

solo50%/lodo estabilizado50%, as espécies Tucaneira (Aegiphila sellowiana), Pitanga 

(Eugenia uniflora), Cerejeira (Prunus cerasus), Ingá (Inga spp) e Aroeira-vermelha (Schinus 

terebinthifolius) seriam de interesse ecológico e comercial que poderiam ser usadas no cultivo 

em áreas degradadas. Nos testes, percebeu-se que o cultivo no solo degradado originou as 

piores taxas de sobrevivência/adaptação e rendimento da biomassa e à medida que a 

proporção de solo diminuiu, essas taxas aumentaram, sendo o lodo estabilizado puro o melhor 

meio de adaptação para as espécies testadas. Três espécies, Tucaneira (Aegiphila sellowiana), 

Pitanga (Eugenia uniflora) e Cerejeira (Prunus cerasus) sobressaíram com as melhores taxas 

de sobrevivência/adaptação e rendimento da biomassa. Como as quantidades de proteínas por 

unidade de biomassa não variaram de forma significativa para a mesma espécie entre as 

misturas de solo/lodo estabilizado, as diferenças nos rendimentos de biomassa não devem ter 

sidos devidos a um maior ou menor grau de hidratação das plantas. Quanto à atividade da 

Peroxidase, esta pode servir de indicador bioquímico do estado fisiológico das plantas, pois 

quanto maior a proporção de lodo no solo, menos as plantas estarão sujeitas ao estresse 

químico dos contaminantes (incluindo o pH) presentes no solo degradado pelos rejeitos das 

atividades carboníferas. Também se constatou que o crescimento dos vegetais resultou em 

uma melhoria considerável na atividade microbiana do suporte onde estavam cultivados os 

vegetais. De forma conclusiva, recomenda-se o uso de lodo agroindustrial estabilizado 

durante 6 meses para remediação de solo degradado pelos rejeitos da atividade carbonífera. 

Este lodo deve ser misturado na proporção de 50% (massa seca) com o solo superficial (20 

cm), sendo que as plantas nativas que melhor se adaptaram a esta mistura em termos de 

aumento da biomassa foram a Tucaneira (Aegiphila sellowiana), a Pitanga (Eugenia uniflora) 

e a Cerejeira (Prunus cerasus). 

 Por outro lado, percebe-se que atualmente existe muita preocupação com as questões 

ambientais adjacentes à exploração do carvão mineral e isto deve levar à estudos cada vez 

mais aprofundados sobre o impacto ambiental de se utilizar esta matriz energética, pois a 

geração de energia térmica é responsável por apenas 5% da produção brasileira de energia e a 

Eletrobrás espera que essa percentagem aumente para 15% até o ano 2015, em virtude da 

demanda da energia elétrica criada pelo crescimento econômico do país. O JICA (1998) 

aborda que, de acordo com o potencial termelétrico do Brasil, - Plano 2015 da Eletrobrás, 

Santa Catarina vai gerar 2.582 MW até 2015 e usaria 14,7 milhões de toneladas de carvão por 
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ano, o que é equivalente a 7,3 vezes a produção nacional (JICA, 1998). Portanto, a extração 

do carvão na região sul de Santa Catarina não vai diminuir ou acabar; pelo contrário vão ser 

investidos recursos em descobertas e no uso desta matéria energética. Entretanto, é 

imprescindível que as áreas afetadas pelas atividades carboníferas sejam recuperadas, pois o 

quadro de impacto ambiental na região é alarmante. Esforços devem ser feitos no sentido de 

que as mineradoras se responsabilizem socialmente e publicamente por meio da apresentação 

do Passivo Ambiental, pelos impactos causados, buscando corrigir o passado e melhorando o 

futuro com investimentos e gastos em ações preventivas, de forma tal que a exploração do 

carvão na região não cause mais impactos ambientais. Quanto aos benefícios com a 

recuperação dos passivos ambientais da região, este estudo não buscou mensurá-los, mas 

sabe-se que a remediação das áreas degradadas poderá trazer benefícios a toda a população, 

melhorando o bem estar e a qualidade de vida das pessoas e também pelo restabelecimento de 

equilíbrios ecológicos. A confecção desta tese e as respectivas publicações em revistas 

especializadas (e.g., Anexos 4 e 5) poderão ajudar a área acadêmica a planejar estudos futuros 

tendo como base os dados gerados e discutidos neste trabalho. Em função dos resultados 

obtidos, podemos concluir que a integração das respostas de parâmetros físico-químicos, 

ecotoxicológicos e agronômicos de uma mistura solo/lodo permite a reutilização de um 

resíduo agroindustrial na recuperação de solos ácidos degradados sem causar impactos 

ambientais significativamente negativos, possibilitando assim uma nova abordagem para a 

remediação de áreas degradadas, a qual era a tese de partida deste trabalho. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1. Quantificação das proteínas (mg/g massa seca) nas plantas mais adaptadas ao 
serem cultivadas em diferentes misturas de solo/lodo estabilizado (n = 3). 

Suportes de cultivo (peso seco/peso seco em %) 
Solo 100 Solo66:Lodo34 Solo50:Lodo50 Solo34:Lodo66 Lodo 100 

Espécies 
vegetais 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Pitangueira 9,6 

11,1 
12,3 

8,8 
9,9 

11,6 

9,6 
11,1 
12,3 

10,5 
12,6 
13,2 

9,6 
11,1 
12,3 

10,3 
11,9 
13,4 

9,6 
11,1 
12,3 

11,1 
11,9 
13,6 

9,6 
11,1 
12,3 

11,5 
12,2 
12,4 

Tucaneira 12,1 
13,3 
14,5 

9,5 
12,9 
13,3 

12,1 
13,3 
14,5 

13,8 
14,1 
16,0 

12,1 
13,3 
14,5 

12,9 
14,5 
16,6 

12,1 
13,3 
14,5 

12,5 
13,9 
15,3 

12,1 
13,3 
14,5 

13,2 
14,4 
15,8 

Cerejeira 6,9 
7,3 
8,2 

6,3 
7,3 
8,6 

6,9 
7,3 
8,2 

8,2 
8,8 

10,4 

6,9 
7,3 
8,2 

7,8 
8,5 

10,6 

6,9 
7,3 
8,2 

8,3 
8,6 

10,1 

6,9 
7,3 
8,2 

8,4 
8,6 
9,8 

 
 
 

ANEXO 2. Quantificação da Peroxidase (unidades específicas/mg proteína (± desvio padrão) 
nas plantas depois de serem cultivadas em diferentes misturas de solo/lodo estabilizado (n = 
3)). 

Suportes de cultivo (peso seco/peso seco em %) Espécies 
vegetais Solo 100 Solo66:Lodo34 Solo50:Lodo50 Solo34:Lodo66 Lodo 100 

Pitangueira 5,25 
6,68 
5,05 

8,05 
9,26 
9,91 

7,64 
7,85 
9,05 

7,16 
7,82 
8,32 

5,65 
6,01 
6,85 

Tucaneira 4,02 
4,64 
5,35 

7,92 
8,81 
7,96 

7,02 
7,95 
6,88 

7,12 
6,85 
6,16 

5,95 
5,45 
6,65 

Cerejeira 3,62 
2,98 
3,96 

6,45 
6,98 
6,12 

6,03 
5,85 
6,58 

4,82 
5,15 
5,92 

4,69 
3,95 
3,72 

 
 

 
ANEXO 3. Atividade microbiana média (± desvio padrão) medida pelo método da FDA 
(expressa em unidades de absorbância) nas diferentes matrizes sólidas usadas no cultivo de 
espécies nativas (n = 5). 
 Solo 

100% 
Solo66:Lodo34 Solo50:Lodo50 Solo34:Lodo66 Lodo 

100% 
 
Atividade 
microbiana 

0,016 
0,005 
0,010 
0,012 
0,008 

(Desprezível) 

2.007 
1,814 
2,102 
2,125 
1,985 
(Alta) 

2.155 
2,556 
2,356 
2,255 
2,428 
(Alta) 

2.727 
3,014 
2,817 
2,665 
2,705 
(Alta) 

3.358 
3,685 
3,298 
3,459 
3,702 
(Alta) 

 
 


