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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da avaliação do risco ecológico associado à disposição de 

sedimentos de dragagem em latossolos e chernossolos, com base em indicadores 

pedogeoquímicos e ecotoxicológicos. Para tanto, uma amostra de sedimento 

dragado oriundo do canal do Cunha (Baía de Guanabara-RJ) foi coletada. Estudos 

preliminares foram conduzidos com uma amostra de lodo de esgoto, de forma a 

gerar dados-base que subdiassem a adoção de estratégias analíticas com o 

sedimento dragado. Além da avaliação dos patógenos, foi realizada a caracterização 

física, química e mineralógica dos materiais. Bioensaios agudos e crônicos com 

organismos terrestres (minhocas, colêmbolos, enquitreídeos e alface) e aquáticos 

(microcrustáceos e algas) foram realizados em misturas solo:resíduo. As doses de 

sedimento (expressas em %) capazes de causar efeitos significativos a 50% dos 

organismos-teste (CL50 ou CE50) foram estatisticamente estimadas. Os indicadores 

foram numericamente integrados visando a construção de um índice de risco 

ecotoxicológico. Os teores de zinco, cobre, chumbo, mercúrio e cromo no sedimento 

excederam as concentrações estipuladas pela legislação brasileira. As propriedades 

dos solos estudados desempenharam papel fundamental na redução dos níveis de 

ecotoxicidade, com especial atenção aos argilominerais 2:1 e aos altos níveis de 

fertilidade, capazes de atenuar a ecotoxicidade das misturas de Chernossolo. Com o 

lodo, a reprodução de algas foi o indicador mais sensível (CE50 = 1,61% em 

Latossolo). Nas misturas de solo:sedimento, a reprodução de algas, a germinação 

de alface e a imobilidade de microcrustáceos foram os indicadores mais sensíveis, 

com CE50 em torno de 3,5% em Latossolo.  A estimativa numérica do risco revelou 

níveis maiores de ecotoxicidade para os tratamentos de Chernossolo. Quando os 

ensaios de reprodução com colêmbolos são excluídos da análise, os riscos são 

maiores em Latossolo. Tal fato pode estar associado ao fato de que os colêmbolos 

estão geralmente menos sensíveis à água intertiscial do solo, se comparados aos 

demais organismos-teste.   

 

Palavras-chave: Metais. Bioensaios. Latossolos. Chernossolos. Dragagem. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to evaluate the environmental risks associated with the disposal of 

dredged sediments in ferralsols and chernosols, based on pedogeochemical and 

ecotoxicological indicators. A sample of dredged sediment was collected in the 

Cunha channel (Guanabara Bay-RJ). Preliminary studies were conducted with a 

sewage sludge sample (SL), in order to establish analytical estrategies to be adopted 

in the assays with the sediment. In addition to the pathogens, the physical, chemical 

and mineralogical properties of the materials were characterized. Acute and chronic 

bioassays with terrestrial (earthworms, springtails, enchytraeids and lettuce) and 

aquatic (micro-crustaceans and algae) organisms were performed in mixtures of 

residue:solo. The doses of sediment (in %) required to cause significant effects on 

50% of the exposed organisms (LC50 or EC50) were statistically estimated. The 

indicators were numerically integrated to estimate the potential risks, based on the 

construction of an ecotoxicological risk index. The concentrations of zinc, copper, 

lead, mercury and chromium in the dredged sediment were higher than the limits 

established by Brazilian legislation. Soil properties played an important role in the 

reduction of ecotoxicity levels, especially 2:1 clay minerals and high levels of fertility, 

which were able to reduce the ecotoxicity levels in chernosol mixtures. The assays 

with SL revealed that the reprocuction of algae was the most sensible indicator 

(EC50 = 1.61% in ferralsol). In mixtures of soil:sediment, the reproduction of algae, 

germination of lettuce and immobility of microcrustaceans were the most sensible 

indicators (EC50 ~ 3.5% in ferralsol).  The numerical estimation of the potential risks 

demonstrated the occurrence of higher levels of ecotoxicity for the chernosols 

treatments. When the reproduction assay with springtails was excluded from the 

analysis, the values of risk were higher for the ferralsol mixtures. Such fact is due to 

the lower sensibility of springtails to soil pore water, compared to the other test-

organisms.  

 

Keywords: Metals. Bioassays. Ferralsols. Chernosols. Dreading. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O crescimento urbano e industrial tem incrementado a geração de resíduos 

sólidos e efluentes, os quais foram durante décadas despejados de forma 

inadequada sobre os corpos hídricos da região costeira do Estado do Rio de Janeiro 

(RJ) (MACHADO et al., 2002; BIDONE; LACERDA, 2004; SILVA et al., 2007; 

SILVEIRA et al., 2010). Neste sentido, é urgente a necessidade de dragagem de 

diversos sistemas estuarinos, fluviais e lagunares do RJ, incluindo a bacia da Baía 

de Guanabara, Lagoa Rodrigo de Freitas, Baía de Sepetiba,  canais e Lagunas da 

Barra da Tijuca e Jacarepaguá, entre outros. A dragagem desses sistemas 

aquáticos é frequentemente requerida com o objetivo de evitar e/ou minimizar os 

impactos oriundos da eutrofização, bem como de manter a navegabilidade potencial 

de corpos hídricos assoreados. Além disso, outros estudos ainda acrescem ao 

problema a necessidade de proteção do litoral em função de eventuais inundações 

decorrentes do aquecimento global (IPCC, 2007) - neste cenário, sedimentos 

precisariam ser dragados e dispostos de maneira adequada no continente para, 

entre outros: (i) aumentar a capacidade de escoamento hídrico; (ii) recuperar áreas 

degradadas (incluindo a recomposição da topografia); (iii) construir áreas de 

retenção hídrica temporária; e (iv) realização de obras de contenção.   

 A principal questão na disposição sustentável de sedimentos dragados sobre 

o continente consiste na presença de metais, contaminantes orgânicos e outros 

agentes tóxicos nesses materiais, capazes de provocar sérios danos à saúde da 

flora e fauna terrestre (HO et al., 2002; MUNNS et al., 2002; VACHA et al., 2011; 

VAŠÍČKOVÁ et al., 2013). A razão disso é que a disposição terrestre  envolve 

possíveis misturas solo:sedimento sobre o continente (os quais deveriam ser 

tratados como “solos construídos”, mesmo no caso da disposição ficar confinada). 

Neste contexto, a Resolução 454 do CONAMA/2012, que regulamenta a disposição 

de sedimentos dragados no Brasil, está baseada em padrões estabelecidos para o 

hemisfério norte e, dessa forma, carecem de fundamentos geoquímicos e 

ecotoxicológicos que justifiquem a aplicação desses valores orientadores em regiões 

tropicais.  

 No que diz respeito ao substrato pedológico, é importante salientar que as 

propriedades dos solos desempenham papel crucial na mobilidade e 

biodisponibilidade de metais para a biota terrestre. Dessa forma, a pedogeoquímica 
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local tende a condicionar o comportamento biogeoquímico e a ecotoxicidade dos 

contaminantes associados à disposição terrestre de resíduos sólidos. Neste sentido, 

variações de textura, pH, condutividade elétrica, matéria orgânica, Eh, mineralogia 

das argilas, capacidade de troca catiônica (CTC) e oxi-hidróxidos de ferro e alumínio 

podem afetar fortemente a fixação e disponibilidade geoquímica de metais (YIN et 

al., 1996; HYLANDER et al., 2000; ABOLLINO et al., 2007). O entendimento destes 

mecanismos é de suma importância na determinação dos níveis de toxicidade, 

biodisponibilidade e mobilidade desses elementos no ambiente, bem como para o 

estabelecimento de indicadores de sustentabilidade, ações de remediação e suporte 

à tomada de decisão em medidas de saúde pública e de controle da poluição. 

 Por outro lado, a maior parte dos estudos de geoquímica ambiental de metais 

em solos tem sido tradicionalmente calcada em análises químicas totais, especiação 

química e extrações sequenciais e/ou seletivas. Essas abordagens analíticas, por si 

só, não são capazes de avaliar os efeitos sinérgicos, aditivos e/ou antagônicos de 

contaminantes sobre a biota, e nem tão pouco os efeitos ecológicos sobre a 

pedosfera (SELIVANOVSKAYA; LATYPOVA, 2003). Neste contexto, os bioensaios 

emergem como ferramentas extremamente promissoras de monitoramento da 

contaminação, sobretudo no que se refere à determinação de doses potencialmente 

tóxicas à saúde do ecossistema terrestre. 

 No caso dos solos, oligoquetas (Eisenia andrei, Eisenia fetida), enquitreídeos 

(Enchytraeuds crypticus, Enchytraeuds albidus), colêmbolos (Folsomia candida), 

nematóides (Caernorhabditis elegans) e ácaros predadores (Hypoaspis aculeifer) 

são comumente empregados na avaliação da ecotoxicidade do solo (PEREDNEY; 

WILLIAMS, 2000; BAKKER et al., 2003; SELIVANOVSKAYA; LATYPOVA, 2003; 

NATAL-DA-LUZ et al., 2009; CHELINHO et al., 2011; VAN-GESTEL et al., 2011; 

VAŠÍČKOVÁ et al., 2013). Alternativamente, micro-crustáceos de água doce 

(Daphnia similis e Ceriodaphnia dubia) e algas clorofíceas (Pseudokirhneriella 

subcaptata) também são utilizados, de forma a avaliar o potencial tóxico de solos 

contaminados para comunidades aquáticas vizinhas (BAUN et al., 2002; PARKPIAN 

et al., 2002; CESAR et al., 2010). As principais razões que justificam a utilização dos 

referidos animais em bioensaios são o simples cultivo em laboratório, relativo curto 

ciclo de vida, sua relevância ecológica e sensibilidade à presença de agentes tóxicos 
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no solo (NEUHAUSER et al., 1985; SELIVANOVSKAYA; LATYPOVA, 2003; 

NAHMANI et al., 2007; NAHMANI et al., 2009). 

 O presente trabalho trata da avaliação do risco ecológico associado à 

disposição terrestre de sedimentos de dragagem (oriundos do Canal do Cunha, 

Bacía da Baía de Guanabara-RJ) em latossolos e chernossolos, isto é, duas classes 

de solos que apresentam características antagônicas no que se refere à sua física, 

química e mineralogia. O Latossolo possui ampla distribuição geográfica no Brasil, é 

de mineralogia essencialmente caulinítica, apresenta baixos teores de nutrientes e 

altas concentrações de ferro e alumínio. Os Chernossolos, restritos basicamente à 

porção meridional do Brasil, são menos ácidos que os Latossolos, apresentam 

textura mais grosseira, e contam com abundância de argilominerais do tipo 2:1 (em 

especial, vermiculita) e elevados teores de nutrientes (alta fertilidade natural).  

 Além da caracterização física, química e mineralógica dos materiais, a 

abordagem analítica proposta pelo presente trabalho consistiu na execução de doze 

(12) tipos de bioensaios, utilizando quatro (4) organismos terrestres (Eisenia andrei, 

Folsomia candida, Enchytraeuds crypticus e Lactuca sativa) e dois (2) aquáticos 

(Daphnia similis e Pseudokirchneriella subcaptata). Um estudo preliminar foi 

realizado com uma amostra de lodo de esgoto doméstico, cujas características eram 

semelhantes às do sedimento dragado, e subsidiou o estabelecimento de 

estratégias analíticas a serem adotadas nos ensaios com o sedimento. Ao fim, foi 

construído um índice de risco ecotoxicológico, com base na integração dos 

indicadores eco-ambientais. 

 As principais hipóteses de trabalho são:  

1) Existe risco ecológico significativo associado à saude da biota terrestre (local) 

e aquática (circunvizinha) em cenários de disposição terrestre de sedimentos 

de dragagem em solos tropicais; 

2) As propriedades dos solos estudados desempenham papel importante na 

ecotoxicidade dos contaminantes presentes em sedimentos de dragagem, em 

cenários de disposição terrestre; 

3) A modelagem e estimativa numérica do risco podem ser obtidas a partir da 

integração e ranqueamento de indicadores ecotoxicológicos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar o risco ecológico potencial associado à disposição terrestre de 

sedimentos de dragagem (contendo predominantemente esgoto doméstico e metais) 

em solos tropicais, com base em indicadores pedogeoquímicos e ecotoxicológicos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar a concentração total de metais em lodo de esgoto in natura (um 

estudo exploratório visando o estabelecimento de estratégias analíticas a 

serem adotadas com o sedimento dragado), em sedimento dragado, e em 

misturas de solo:sedimento; 

 Efetuar a caracterização física, química e mineralógica dos solos, sedimento 

dragado e lodo de esgoto; 

 Realizar a caracterização da microbiologia patogênica do lodo de esgoto e do 

sedimento dragado, com base em dados secundários; 

 Avaliar a disponibilidade geoquímica dos metais (“frações potencialmente 

biodisponíveis”) através de extrações químicas seletivas;  

 Avaliar a ecotoxicidade aguda e crônica para organismos aquáticos e 

terrestres em misturas de diferentes proporções de lodo de esgoto e 

sedimento dragado com solos artificial, latossolo e chernossolo, visando a 

simulação da disposição do material no continente; 

 Estudar a influência das propriedades dos solos estudados na ecotoxicidade 

do lodo de esgoto e do sedimento dragado; 

 Estudar a incorporação de metais por oligoquetas terrestres, considerando o 

lodo de esgoto, sedimento dragado, misturas solo:sedimento e suas frações 

biodisponíveis;  

 Construir um índice de risco ecotoxicológico potencial com base na 

integração dos indicadores eco-ambientais. 
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3 BASE TEÓRICA 

3.1 ECOTOXICOLOGIA: UMA ABORDAGEM CONCEITUAL 

 

A ecotoxicologia é o ramo da toxicologia ambiental que trata do estudo dos 

efeitos nocivos provocados à biota, decorrentes da exposição a agentes tóxicos. 

Entretanto, é comum empregar o termo toxicologia ambiental para se referir somente 

aos efeitos causados a humanos, enquanto o termo ecotoxicologia é mais 

frequentemente aplicado aos demais seres vivos.  Rand et al. (1995 apud CHASIN; 

AZEVEDO, 2004) ainda definem a ecotoxicologia como o “estudo do destino e dos 

efeitos das substâncias químicas sobre o ecossistema, com base em métodos de 

laboratório e campo, considerando suas inter-relações no ecossistema e atuação 

nos organismos”. 

A partir dos pressupostos fundamentais da toxicologia clássica (Tabela 1), a 

proposta de avaliação da toxicidade sob o viés ecotoxicológico consiste no 

prognóstico e estimativa de potenciais efeitos adversos à saúde dos ecossistemas 

terrestre e aquático. Neste sentido, a ecotoxicologia está preocupada com a saúde 

da fauna e flora e, no caso da ecotoxicologia terrestre, de que forma a inserção de 

agentes tóxicos no ambiente pode causar danos ao ecossistema do solo. 
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Tabela 1. Toxicologia clássica e  ecotoxicologia: diferenças de enfoque e 
objetos de estudo 

Tópico Toxicologia Clássica Ecotoxicologia 

Objetivos  

Proteger os seres humanos 
da ação de substâncias 

tóxicas em concentrações 
que estão ou podem estar 

associadas a efeitos 
adversos. 

Proteger populações e 
comunidades de diferentes 

espécies da ação de 
substâncias tóxicas em 

concentrações que podem 
estar associadas a efeitos 

adversos. 

Modelos biológicos 

Utiliza animais de 
experimentação como 

modelos. Em alguns casos, 
há dados disponíveis 

acerca de doses vs efeitos 
adversos em humanos 

(informações oriundas de 
acidentes envolvendo 

contaminações). 

Pode utilizar as próprias 
espécies em questão 
(embora possa haver 

muitas incertezas sobre a 
propriedade das mesmas 

como sendo o melhor 
indicador de efeito ou de 

suscetibilidade). 

Espécie-alvo 
A espécie-alvo é conhecida 
(homem); maior precisão na 

extrapolação de dados. 

Impossível conhecer e 
testar todas as espécies a 
serem protegidas; grau de 
extrapolação incerto. Em 
alguns casos, o alvo pode 

ser poucas espécies 
(depende da abrangência 

da avaliação de risco). 

Dose vs exposição 

A dose da substância 
administrada pode ser 
medida com precisão e 

também podem ser 
estabelecidas as vias de 

exposição. 

A exposição se dá pelas 
concentrações da 

substância no meio 
(incluindo o alimento) e a 

dose absorvida só é 
determinada por meio de 

experimentos de 
bioacumulação e 

metabolismo. 

Doses de referência 
tóxica 

Há dados disponíveis sobre 
pesquisa básica na 

elucidação dos 
mecanismos de ação 

tóxica. 

A ênfase se dá na medição 
do efeito tóxico, com vistas 

ao estabelecimento de 
dados de concentrações-

limite para cumprir 
exigências obrigatórias. 

Arcabouço 
metodológico 

Os métodos dos ensaios de 
avaliação de toxicidade são 
bem estabelecidos no que 
tange a certezas e limites. 

Os ensaios utilizados são 
relativamente novos, sendo 
muitos deles padronizados.  

Fonte: Adaptado de RAND et al. (1995 apud AZEVEDO; CHASIN, 2004). 
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Embora a base teórico-metodológica da ecotoxicologia esteja fortemente 

fundamentada nas premissas da toxicologia humana, esses campos do saber 

diferem basicamente em seu enfoque e objetos de estudos. A avaliação da saúde de 

um ecossistema deve englobar, por excelência, receptores ecológicos de diferentes 

níveis tróficos, bem como organismos de distintas complexidades biológicas. Neste 

sentido, enquanto a toxicologia humana está preocupada com uma única espécie (a 

humana), a ecotoxicologia requer uma abordagem sistêmica, já que trata de distintos 

receptores e, em alguns casos, de suas interações ecológicas. Dessa forma, a 

avaliação de risco ecológico tende a se tornar muito mais complexa e abrangente se 

comparada à análise de risco saúde humana. 

 

3.2 SAÚDE HUMANA E AMBIENTAL EM GEOCIÊNCIAS 

 

A incorporação de aspectos associados à saúde humana e ambiental é 

clássica em diversos campos do saber geocientífico. Dentre esses, a geografia 

médica (ou geografia da saúde) aparece como o mais clássico e consolidado desses 

ramos (LACAZ et al., 1972; BONFIM; MEDEIROS, 2008), tratando da avaliação de 

padrões espaciais na ocorrência de patologias. Por outro lado, a maioria das 

pesquisas em geografia médica sempre esteve fortemente focada na saúde 

humana, sendo escassos os estudos sobre a saúde da biota. De fato, um dos mais 

importantes e clássicos estudos de geografia médica, intitulado Geografia da Fome 

(do médico e geógrafo Josué de Castro), expressa de forma clara a ênfase atribuída 

aos estudos de saúde humana (BONFIM; MEDEIROS, 2008), em detrimento à 

saúde ambiental. 

Dentro do contexto das ciências atmosféricas, a biometeorologia humana e a 

bioclimatologia também aparecem como campos clássicos de interface entre fatores 

geoambientais e saúde. Esses ramos do saber se dedicam, basicamente, ao estudo 

da influência de variáveis meteorológicas (temperatura, pluviosidade, pressão 

atmosferica, ventos, etc.) e climáticas (mais sazonais) sobre a saúde e o bem-estar 

humano. Neste sentido, a influência de aeróssois atmosféricos (incluindo pólens de 

plantas) sobre o sistema respiratório, e pesquisas no âmbito do conforto térmico são 

temáticas frequentemente abordadas por esses pesquisadores. Mais recentemente, 

biometeorologistas e bioclimatologistas tem também se dedicado ao impacto local e 
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regional da poluição atmosférica e das mudanças climáticas sobre a proliferação de 

doenças. Neste sentido, Campos (2009), por exemplo, estudou as ocorrências de 

dengue no interior do Estado de São Paulo, e propôs um modelo (calcado em 

métodos estatísticos e redes neurais artificiais) para explicar sua distribuição 

geográfica e densidade, utilizando variáveis meteorológicas. 

A partir da década de 70, com o advento dos estudos ambientais, a geologia 

e a geoquímica ambiental adquirem considerável importância no contexto das 

ciências ambientais. Até então, a maior das pesquisas estava fortemente calcada 

em aspectos da geologia econômica e/ou da geoquímica de prospecção, sobretudo 

o mapeamento de jazidas minerais. O paradigma ambiental em geociências 

possibilitou a emergência de um ramo promissor no âmbito da geoquímica: a 

geoquímica médica - cujo enfoque principal era o estudo da influência do ambiente 

geoquímico sobre a saúde humana e ambiental (VASCONCELLOS, 2011). A 

geoquímica médica possibilitou a ampliação dos estudos multidisciplinares em 

geoquímica, agregando conhecimentos oriundos da ecologia, toxicologia e 

farmacologia às geociências.  

A partir do arcabouço teórico-metodológico da geoquímica médica, consolida-

se mais recentemente outro campo multidisciplinar e mais sistematizado em 

geociências, cujo interesse recai sobre a interface entre ambiente e saúde: a 

geologia médica. De acordo com Sellinus (2004), a geologia médica trata do estudo 

dos fatores geológicos sobre a saúde humana e dos animais. Neste sentido, o termo 

“saúde dos animais” parece restringir o campo de atuação da geologia médica (já 

que "animais" não incluem plantas ou microorganismos), quando na verdade o termo 

“biota” poderia ser mais apropriado. Uma vez que se trata de um campo emergente, 

a conceituação de geologia médica poderá ainda sofrer alterações que melhor 

expressem sua proposta de atuação como ciência. A geologia médica, ao propor o 

estudo da influência dos fatores geológicos na saúde ambiental, frequentemente 

interage com a ecotoxicologia, sobretudo no que diz respeito à predição e estudo 

dos efeitos tóxicos de elementos e/ou substâncias químicas presentes naturalmente 

na crosta terrestre. 
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3.2.1 Mapeamento geoquímico de baixa densidade 

 

Em 2003, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) deu início ao Programa 

Nacional de Pesquisa em Geoquímica Ambiental e Geologia Médica (PGAGEM) 

(SILVA, 2008), com base no mapeamento geoquímico multi-elementar de baixa 

densidade. Este programa de pesquisa está fortemente baseado nos mapeamentos 

pioneiros realizados na região setentrional da Europa (coordenados por grupos 

finlandeses de pesquisa), incluindo o projeto Kola Ecogeochemistry (1992-1996) 

(REIMMAN; GARRET, 2005; REIMANN et al., 1998); o Baltic Soil Survey (REIMANN 

et al., 2003); e o Barents Ecogeochemistry (1999-2003; SALMINEN et al., 2004). No 

Brasil, os primeiros mapeamentos geoquímicos voltados à identificação de 

potenciais efeitos adversos à saúde envolveram: (i) o estado do Paraná, com a 

identificação de anomalias de flúor associadas à ocorrência de fluorose dentária 

(LICHT et al., 1996); e (ii) o Vale do Ribeira (SP), com a verificação de anomalias de 

chumbo e arsênio (PAOLIELLO et al., 2002; MORAES et al., 2004; FIGUEIREDO et 

al., 2007), incluindo a avaliação epidemiológica da exposição.  

De fato, a distribuição espacial de metais e outros elementos traços varia 

substancialmente na superfície terrestre, e afeta de maneira bastante efetiva a 

ocorrência de patologias decorrentes da intoxicação por elemetos tóxicos ou 

deficiência de elementos traços essenciais (SELINUS, 2004). Caussy et al. (2003) 

apontam, por exemplo, para a existência de eco-regiões deficientes em iodo e 

selênio, na América do Norte e na China, bem como regiões geográficas com teores 

excessivos de As na Ásia Meridional; associando esta última ao aumento do número 

de casos de câncer. Oruc (2000) ainda reporta a existência de áreas com excesso 

de flúor na Turquia, e aumento de casos de fluorose dentária em decorrência do 

consumo de água contaminada. 

 Além das implicações médicas, o mapeamento das concentrações e 

anomalias de metais em escala nacional é de fundamental importância na 

determinação de backgrounds geoquímicos regionais, bem como na definição de 

indicadores regionais de sustentabilidade e de teores de referência de qualidade 

ambiental - necessidade requerida pela legislação brasileira através da Resolução 

420 do CONAMA (2009), para qualidade de solos. Neste sentido, tais mapeamentos 

se tornam imprescindíveis a qualquer tipo de planejamento ou tomada de decisão 
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em medidas de saúde pública e de controle ambiental (ações de remediação, 

gerenciamento de bacias hidrográficas, zoneamento ecológico, exploração mineral, 

urbanização e planejamento da agricultura e pecuária). Além disso, estudos de 

caráter regional são altamente promissores na medida em que não somente servem 

de base para trabalhos futuros, mas também contribuem para a compreensão da 

distribuição espacial desses elementos através da interpretação integrada de dados 

de uso da terra, clima, geomorfologia, pedologia, geologia e informações 

relacionadas ao bioma. Por outro lado, é importante também destacar a relevância 

de mapeamentos em escalas locais e de maior detalhamento, sobretudo no que diz 

respeito a ações pontuais no ambiente, tais como a disposição terrestre de resíduos 

sólidos e efluentes ou o planejamento a agricultura de subsistência, por exemplo. 

 

3.3 ECOTOXICOLOGIA E GEOQUÍMICA: CONCEITOS ESSENCIAIS 

 

A ecotoxicologia e a geoquímica ambiental compartilham de alguns conceitos 

básicos, tais como a: geodisponibilidade, biodisponibilidade e bioacessibilidade. Sob 

os primas da geoquímica ambiental e da ecotoxicologia, tais conceitos são 

metodologicamente explorados de formas diferentes, mas suas percepções são 

complementares e transcendem a muldisciplinaridade fundamental aos estudos 

ambientais.  

 

3.3.1 Geodisponibilidade 

 

O conceito de geodisponibilidade é amplamente difundido em geoquímica, e 

trata da concentração total do elemento no meio geológico (água, ar, solos ou 

sedimentos) (CORTECCI, 2013). Trata-se de um conceito consagrado pela geologia 

econômica, e comumente aplicado aos estudos de prospecção mineral, sobretudo 

na identificação e mapeamento de anomalias geoquímicas economicamente 

exploráveis (CORTECCI, 2013). De fato, no contexto do conceito de 

geodisponibilidade e dos pressupostos do mapeamento geoquímico de baixa 

densidade é que estão calcados os estudos de geologia médica. Além disso, a 

noção de geodisponibilidade é também muito empregada na geração de índices de 

poluição em geoquímica (MÜLLER, 1979).  
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Em geoquímica ambiental, o conceito de contaminação aparece 

intrinsecamente ligado à noção de geodisponibilidade. Dessa forma, o termo 

“contaminação” é concebido como qualquer anomalia da concentração (total) do 

metal que excede o nível de base (background) da geologia regional. A partir dessa 

noção de contaminação é que emerge o termo “pontos-quentes” (hot-spots), i.e., 

localidades do espaço geográfico que apresentam concentrações de metais acima 

do que é habitualmente encontrado para a geoquímica regional (REIMMAN; 

GARRET, 2005).  

Em ecotoxicologia, o conceito de geodisponibilidade não adquiriu tanta 

importância como nos estudos de geologia médica. Afinal, a concentração total do 

elemento ou substância no compartimento abiótico não reflete necessariamente sua 

real disponibilidade ao ecossistema (i.e., biodisponibilidade). Neste contexto, 

anomalias geoquímicas não obrigatoriamente representam riscos à saúde da biota, 

mas servem de alerta para futuras investigações visando o detalhamento da 

toxicidade potencial (SELIVANOVSKAYA; LATYPOVA, 2003).  

 
3.3.2 Biodisponibilidade 

 

Em geoquímica ambiental, o conceito de biodisponibilidade de metais sempre 

esteve muito ligado à noção de mobilidade geoquímica. Dessa forma, frações 

geoquímicas de alta mobilidade são frequentemente concebidas como aquelas 

potencialmente biodisponíveis. O fracionamento geoquímico de metais é comumente 

realizado através do emprego de métodos de extrações sequenciais e/ou seletivas 

(TESSIER et al., 1979; GLEYSES et al., 2002; AMIR et al., 2005; CESAR et al., 

2011). Além desses métodos, ensaios de batelada e de coluna também são 

usualmente utilizados na avaliação da mobilidade e da biodisponibilidade potencial 

(ALAMINO et al., 2007; DEMUELENAERE, 2010). 

Em ecotoxicologia, a noção de biodisponibilidade está associada à fração 

geoquímica (que estava disponível no meio abiótico) incorporada pelo organismo 

(RAND et al., 1995 apud CHASIN; AZEVEDO, 2004). Dessa forma, a noção de 

biodisponibilidade adquire uma perspectiva mais abrangente, requerendo a 

compreensão não somente dos mecanismos que controlam a mobilidade 

geoquímica do contaminante, mas também do papel da biologia do organismo sobre 
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os processos de biodisponibilização. Sob esta perspectiva, a noção de 

biodisponibilidade deve ponderar diversos aspectos que afetam diretamente a 

avaliação da toxicidade, tais como as propriedades físico-químicas do xenobionte, 

as características e diferenciações individuais das espécies estudadas, vias de 

exposição, duração e freqüência da exposição, além dos fatores biogeoquímicos 

inerentes ao ambiente físico (RAND et al., 1995 apud CHASIN; AZEVEDO, 2004). 

Meyer (2002) propõe uma discussão importante a respeito do emprego dos 

termos “biodisponibilidade” e “fração biodisponível”. Segundo o autor, “fração 

biodisponível” deve compreender, por excelência, a avaliação da biologia do 

organismo e de dos processos geoquímicos que condicionam o comportamento de 

agentes tóxicos no ecossistema. Dessa forma, a determinação quantitativa desta 

componente requer extrema cautela, uma vez que depende diretamente da 

complexidade biológica e das vias de exposição de todos os receptores ecológicos 

envolvidos na análise de risco.  

 

3.3.3 Bioacessibilidade 

 

O conceito de bioacessibilidade diz respeito à fração biodisponível do metal 

que é de fato assimilada pelos processos metabólicos (BOSSO, 2007). Neste 

sentido, processos de biotransformação interna de metais (em especial, na valência 

desses elementos) adquirem papel de suma relevância na redução/aumento da 

toxicidade e no sítio de ação do xenobionte no organismo. Em suma, nem todo 

metal geodisponível está biodisponível e, por sua vez, nem toda fração biodisponível 

está necessariamente bioacessível (Figura 1).  

Em geologia médica, a bioacessibilidade de metais em solos tem sido 

explorada através de extrações químicas capazes de simular a solubilização do 

material no sistema digestivo. Dessa forma, são utilizados extratores ácidos que 

remetem às condições gastro-intestinais (BOSSO, 2007). Portanto, essa abordagem 

analítica privilegia a via oral de exposição ao contaminante, em detrimento à 

inalação e à via dermal. Alguns autores ainda empregam o termo "biodisponibilidade 

oral" para se referir à "fração da dose administrada que atinge a circulação 

sanguínea a partir do trato gastro-intestinal" (BOSSO; ENZWEILLER, 2008). Em 

geologia médica, boa parte destas pesquisas ainda está fortemente focada em 
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saúde humana - a exemplo da pesquisa executada na região do Vale do Ribeira 

(SP) por Bosso (2007) – sendo ainda muito escassos os estudos voltados à saúde 

da fauna edáfica e aquática. 

Os estudos de bioacessibilidade em ecotoxicologia terrestre são 

extremamente promissores no sentido de proporcionar um conhecimento mais 

consolidado a respeito da ecotoxicidade do solo. Para tanto, o conhecimento da 

biologia do organismo e das vias da exposição são de fundamental importância, 

sobretudo no que se refere à determinação da fração geoquímica do contaminante 

que pode ser de fato solubilizada, assimilada e/ou biostransformada pelo 

metabolismo animal. Uma vez que o ecossistema contempla organismos de distintas 

complexidades biológicas, esta tarefa torna-se difícil e extremamente desafiadora, e 

pode requerer a colaboração de profissionais das áreas de biologia, farmácia, 

medicina veterinária e zootecnia. 

Em termos operacionais, a geodisponibilidade e, sobretudo, a 

biodisponibilidade têm sido mais frequentemente exploradas na avaliação do risco 

ecotoxicológico. De fato, a realização de prognósticos acerca da fração bioacessível 

ao metabolismo animal é muito complexa. Por outro lado, o conhecimento mais 

detalhado da biologia dos receptores ecológicos envolvidos na análise de risco pode 

ajudar bastante nesta tarefa. 
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Figura 1 - Bioacessibilidade e suas relações com as disponibilidades biológica e geológica. 

 

3.4 ABORDAGEM GEOCIENTÍFICA 

 

3.4.1 Suportes geoquímicos 

 

Suportes geoquímicos são indicadores-chaves do comportamento de 

contaminantes em solos e sedimentos. Via de regra, estes suportes são minerais e a 

matéria orgânica. A presença desses suportes no ambiente pode alterar de maneira 

bastante efetiva a mobilidade e a biodisponibilidade de elementos ou substâncias 

tóxicas no ecossistema e, dessa forma, sua identificação é extremamente relevante 

em avaliações de risco ecológico. Em outras palavras, a resultante da atuação 

simultânea desses suportes determina os teores potencialmente biodisponíveis no 

solo, cuja assimilação biótica dependerá das vias exposição e da biologia do 

organismo. 
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3.4.1.1 Propriedades do solo e indicadores pedogeoquímicos 

 

O pH, ao assumir valores ácidos, favorece a oxidação, solubilização e 

mobilização de metais traços no ambiente (RODRIGUES-FILHO; MADDOCK, 1997). 

O aumento da disponibilidade de H+ no meio pode provocar instabilidade na 

eletrosfera dos metais, favorecendo sua partição para a fração positivamente 

carregada, dissolvida, complexada ou coloidal. A partir dessa premissa e com base 

nas condições ideais da termodinâmica, algumas informações sobre a mobilidade 

dos metais podem ser obtidas considerando sua solubilidade em função das 

condições de pH-Eh (GARRELS; CHRIST, 1965; DREVER, 1997; BROOKINS, 

1986; RODRIGUES-FILHO; MADDOCK, 1997).  

O potencial de oxi-redução (Eh), indicador do grau de disponibilidade de 

elétrons no ambiente, afeta diretamente o estado de oxidação dos elementos no 

ambiente (GARRELS; CHRIST, 1965; KRAUSKOPF, 1967; DREVER, 1997; 

RODRIGUES-FILHO; MADDOCK, 1997), influenciando assim sua solubilidade, 

forma química e toxicidade. A sílica, alumínio e ferro são elementos que possuem 

baixa solubilidade sob condições de pH-Eh não-anômalas e são muito utilizados na 

normalização de dados geoquímicos, sobretudo em ambientes tropicais (ALOUPI; 

ANGELIDIS, 2001). A sílica, por exemplo, é um excelente indicador de qualidade de 

solos e sedimentos aquáticos em áreas impactadas por drenagem ácida de minas, 

devido à sua baixa solubilidade sob condições ácidas. Castilhos et al. (2010), por 

exemplo, encontrou correlações inversas entre os teores totais de sílica e o 

somatório das concentrações de Fe e Al em sedimentos afetados por drenagem 

ácida de minas no sudeste de Santa Catarina, sugerindo que o Fe e Al alteravam 

sua mobilidade em função do pH, enquanto a sílica permanecia menos móvel nos 

sedimentos. 

A quantificação dos teores totais de ferro também pode fornecer informações 

valiosas sobre o comportamento de metais no ambiente. Metais pesados possuem 

forte afinidade com oxi-hidróxidos de ferro (abundantes em solos tropicais), sendo o 

Fe total um indicador da abundância dessas assembléias minerais (ROULET; 

LUCOTTE, 1995; HYLANDER et al., 2000; CESAR et al., 2011). Neste sentido, a 

abundância de goethita (FeOOH) e hematita (Fe2O3) (principalmente) podem 

diminuir significativamente a biodisponibilidade e toxicidade de metais em solos. As 
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limonitas (FeO(OH)·nH2O), hidróxidos de ferro amorfos, podem também exercer 

papel fundamental nesses processos.  

Experimentos de laboratório propõem ordens preferenciais de adsorção de 

metais pela hematita (Pb>Cu>Zn>Co>Ni>Mn) (McKENZIE, 1980) e pela goethita 

(Pb>Cu>Zn>Co>Ni>Cd) (FISCHER et al., 2007). De fato, Rodrigues-Filho e 

Maddock (1997), ao estudarem a mobilidade potencial de mercúrio em solos de uma 

área degradada pela mineração de ouro, encontraram relações positivas e 

significativas entre os teores totais de Fe e Hg total, atribuindo aos oxi-hidróxidos de 

Fe papel fundamental na redução da mobilidade e da biodisponibilidade. 

Wasserman et al. (2001) e Wasserman et al. (2003) também apontam os oxi-

hidróxidos de ferro como importantes carreadores geoquímicos de Hg no ambiente 

amazônico (Figura 2), os quais seriam capazes de diminuir sua mobilidade e 

biodisponibilidade.  

 
Figura 2 - Modelo esquemático do ciclo biogeoquímico do mercúrio na Amazônia, proposto por 

Wasserman et al. (2001), com destaque para o papel dos óxidos e hidróxidos de ferro na retenção 

mercurial. 

 

Outra fase mineral relevante nos mecanismos de mobilidade de metais em 

solos é a gibbsita [(Al(OH)3)]. A gibbsita possui forte afinidade com metais pesados 

(HYLANDER et al., 2000; CESAR et al., 2011), e possui papel relevante na 
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mobilidade de metais em ambientes submetidos a intenso intemperismo. De acordo 

com Hsu (1989), os hidróxidos de Al possuem a seguinte ordem preferencial para 

adsorção de metais: Cu>Pb>Zn>Co>Ni>Mn. Cesar et al. (2011), por exemplo, ao 

avaliar a mobilidade potencial de cobre em uma de garimpo de ouro abandonado, 

detectou relações positivas e significativas entre as concentrações totais de Cu e Al 

em solos (Figura 3). Naquele estudo, os autores atribuíram à abundância de gibbsita 

(associada à presença de depósitos de bauxita) para explicar a baixa mobilidade e 

biodisponibilidade do metal. Weerasooriya et al. (2003) também descrevem alguns 

mecanismos de adsorção de arsênio em gibbsita, sugerindo que o referido mineral 

desempenha papel vital nos processos de biodisponibilidade.     

 

 
Figura 3 - Relação positiva de dependência entre as concentrações totais de cobre, e os percentuais 

de alumínio em solos oriundos de área contaminada no município de Descoberto (MG). A linha 

tracejada representa o intervalo de 95% de confiança. Fonte: Adaptado de CESAR et al., 2011. 

 

A presença diferenciada de argilominerais constitui outro atributo de suma 

importância na interpretação dos processos de retenção de elementos-traços no 

ambiente, sendo a determinação do Al um bom indicador da abundância dessas 

assembléias minerais. Sabidamente argilominerais expansivos possuem maior 

potencial de adsorção e de troca de cátions quando comparados a minerais de argila 

do tipo 1:1. Neste sentido, Triegel (1980) apresenta a seguinte série de preferência 

de adsorção de cátions divalentes em função de distintos minerais de argila: (i) 

caulinita: Cd<Zn<Mg<Cu<Ca<Pb; (ii) ilitas: Mg<Cd<Ca<Zn<Cu<Pb; (iii) esmectitas: 
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Zn<Cd<Mg<Cu<Pb<Ca. A abundância dessas assembléias minerais está fortemente 

associada ao grau de intemperização ao qual o material foi submetido, sendo 

abundante a presença de caulinita em solos tropicais (geralmente mais 

intemperizados). A presença de argilominerais expansivos pode alterar 

significativamente os processos de disponibilização de cátions para a solução do 

solo e, conseqüentemente, para organismos fortemente dependentes dessa fase 

aquosa, como plantas ou oligoquetas.  

A matéria orgânica é crucial na fixação de metais e poluentes orgânicos no 

ambiente, sendo a quantificação do COT (carbono orgânico total) o seu principal 

indicador (YOUNG et al., 1992; YIN et al., 1997; CESAR et al., 2011a). As moléculas 

de matéria orgânica, uma vez em déficit eletrônico, são capazes de sequestrar 

cátions metálicos em solução, formando complexos estáveis (Figura 4). Material 

orgânico de origens diversas (vegetal ou animal) possuem capacidades distintas de 

complexação de cátions. Neste sentido, é importante assinalar que a geoquímica da 

matéria orgânica possui papel importante nesses processos, sendo que os ácidos 

húmicos possuem afinidade mais forte com metais do que as substâncias fúlvicas. 

Em solos, Yin et al. (1996) propõem a seguinte ordem de afinidade para alguns 

metais: Zn > Cu > Pb > Hg.  De fato, zinco e cobre são excelentes indicadores de 

contaminação por esgoto doméstico (CESAR et al., 2011); fato que pode justificar 

sua elevada afinidade com a matéria orgânica. 

A presença e distribuição de matéria orgânica no ambiente é, em geral, 

fortemente controlada pela textura do solo ou sedimento, visto que a matéria 

orgânica não forma complexos com partículas grosseiras, a exemplo dos complexos 

argilo-húmicos (WINDMÖLLER et al., 2007). De fato, Cesar et al. (2011a), ao 

realizar a determinação granulométrica e a quantificação dos teores de matéria 

orgânica em sedimentos de corrente na bacia do Rio Piabanha (RJ), detectou 

correlações positivas e significativas entre os referidos parâmetros.  
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Figura 4 - Modelo esquemático de complexação de metais pesados por uma molécula orgânica. 

Fonte: YOUNG et al. (1992 apud MAIA, 2004). 

 

A condutividade elétrica trata da concentração de Mg2+, Ca2+, Cl-, SO4
2-, CO3

- 

e HCO3
- no ambiente. Variações na condutividade elétrica podem promover a 

formação de distintos complexos iônicos e minerais (RODRIGUES-FILHO; 

MADDOCK, 1997), alterando os mecanismos de precipitação, solubilidade e 

disponibilidade de metais traços no solo. Os cloretos e carbonatos, por exemplo, 

possuem forte afinidade com metais, principalmente em solos salinos, onde 

predomina o intemperismo físico. Neste sentido, Barrow e Cox (1992 apud YIN et al., 

1996) atentaram também para a importância de íons cloretos na solução do solo, 

que podem desempenhar papel importante nos processos de adsorção de mercúrio, 

sobretudo na faixa de pH entre 4,0 e 6,0 unidades 

 

3.4.2 Elementos-traço: aspectos ambientais e (eco)toxicológicos  

 

As fontes de metais pesados podem ser geogênicas (i.e., naturais) ou 

antropogênicas. As fontes antrópicas de contaminação estão usualmente atreladas 

ao emprego desses elementos nas indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, de 

produção de fármacos e cosméticos, petroquímicas, atividades de mineração, 

aplicação de agroquímicos e despejo de esgoto doméstico. 

Além das erupções vulcânicas, as fontes geológicas de contaminação estão 

frequentemente associadas a processos supergênicos de enriquecimento, ou à 

presença de depósitos hidrotermais na geoquímica regional (REIMMAN; GARRET, 
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2005), ou seja, regiões geográficas que sofreram intenso metamorfismo e que 

contam com a presença de depósitos de sulfetos metálicos, tais como esfarelita 

(sulfeto de zinco), calcopirita (sulfeto de cobre), galena (sulfeto de chumbo), cinábrio 

(sulfeto de mercúrio) e arsenopirita (sulfeto de arsênio). O intemperismo dessas 

assembléias minerais pode liberar os metais sob formas ionizadas para o ambiente, 

estimulando sua incorporação pela biota. Rodrigues-Filho et al. (2004), ao 

estudarem os níveis de contaminação por Hg em uma ilha vulcânica (Sulawesi) na 

Indonésia, relatam a ocorrência elevadas concentrações do metal simultaneamente 

associadas a fontes antrópicas (associadas à mineração de ouro) e geogênicas 

(atreladas ao intemperismo de minerais sulfetados presentes na geologia regional). 

Embora o mercúrio (Hg) não possua função biológica para nenhum 

organismo, sua forma orgânica (metilmercúrio – MeHg) é facilmente bioacumulada. 

A principal via de exposição humana ao MeHg está associada ao consumo de 

pescado contaminado, com danos irreversíveis ao sistema neurológico (WHO, 

1990). Alguns autores ainda reportam a existência de fenômenos de bioacumulação 

e biomagnificação na cadeia trófica aquática, com sérios prejuízos à saúde desses 

ecossistemas (CASTILHOS et al., 2001; OHRIEL et al., 2008). Em solos, Burton e 

Shedd (2006) sugerem a ocorrência de baixas concentrações de MeHg, variando de 

cerca de 0,5 a 1,5% dos teores totais.  

A toxicidade do cromo (Cr) está atrelada ao seu estado de oxidação, sendo a 

forma hexavelente (Cr+6) carcinogênica e, portanto, mais tóxica que a espécie 

trivalente (Cr+3) (KATZ; SALEM, 1993). O Cr é um metal não-essencial para as 

plantas e microorganismos (CERVANTES et al., 2001), porém a forma trivalente é 

considerada essencial para humanos e mamíferos, e sua deficiência pode causar 

distúrbios ao metabolismo da glicose (KATZ; SALEM, 1993). As principais fontes de 

poluição estão associadas aos rejeitos de indústrias metalúrgicas, fabricação de 

fungicidas, manufatura de pigmentos e curtume de couro (ZASO et al., 2008). 

No Brasil, estudos recentes sobre o comportamento biogeoquímico do 

chumbo (Pb) e seus efeitos à saúde humana foram executados na Região do Vale 

do Ribeira (São Paulo) (PAOLIELLO et al., 2002; MORAES et al., 2004). O Pb é um 

metal neurotóxico, não-essencial e capaz de causar sérios efeitos adversos à 

ictiofauna, aves, mamíferos e microorganismos (LANDMEYER et al., 1993). Em 

humanos, o Pb pode causar distúrbios ao sistema cardiovascular, inibir a formação 
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de óxido nítrico (NO) e alterar o funcionamento de importantes mecanismos 

fisiológicos (BARBOSA et al., 2006). 

O níquel (Ni) é um metal não-essencial, neurotóxico, capaz de provocar 

reações alérgicas e sérios danos ao sistema respiratório (bronquites crônicas, crises 

asmáticas, inflamações das cavidades nasais e câncer) (ATSDR, 2007). De fato, a 

via de exposição respiratória ao níquel parece extremamente importante, sendo 

usualmente reportada no desenvolvimento de patologias ocupacionais (ATSDR, 

2007). Importantes fontes de poluição estão associadas à mineração e a atividades 

industriais envolvendo o processamento do metal. 

O zinco (Zn) e o cobre (Cu) são considerados micro-nutrientes essenciais e 

desempenham papel importante no metabolismo de diversos organismos. No 

entanto, em elevadas concentrações podem causar sérios efeitos adversos à saúde 

humana e amiental, sobretudo aos vegetais e à macrofauna do solo (PEAKALL; 

BURGER, 2003; Lukkari et al., 2005). As principais fontes de poluição estão 

relacionadas aos rejeitos de indústrias químicas e metalúrgicas, bem como à 

aplicação de pesticidas, herbicidas e fertilizantes, os quais comumente contêm 

elevadas concentrações de sais de Zn e arsenatos de Cu (GIMENO-GARCÍA, 1996; 

SHARMA et al., 2007). 

Para a maioria dos metais traços (e até mesmo para os elementos tóxicos 

supracitados – elementos relativamente bem estudados), ainda existem lacunas 

importantes no que se refere ao entendimento dos seus ciclos biogeoquímicos e 

seus efeitos tóxicos sobre a saúde do ecossistema terrestre. Neste sentido, estudos 

integrados entre geoquímica ambiental e ecotoxicologia se tornam extremamente 

importantes na medida em que não somente servem de base para o 

estabelecimentos de valores orientadores de qualidade ambiental, mas sobretudo 

possibilitam/otimizam, de forma mais efetiva, a compreensão dos riscos associados 

à saúde humana e ambiental. 

 

3.4.3 Extrações: seqüencial e seletiva  

 

Em pedologia, o fracionamento geoquímico de metais é tradicionalmente 

realizado através de extrações seletivas. Neste sentido, extrações utilizando 

soluções salinas (MgCl2, KCl, dentro outros), ácidos fracos (p. ex. ácido acético) ou 
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ácidos fortes diluídos (p. ex. HCl 0,05M) são amplamente conhecidas na literatura 

(RODRIGUES-FILHO; MADDOCK, 1997; GLEYZES et al., 2002; AMIR et al., 2005; 

CESAR et al., 2011).  

Durante as últimas décadas, sobretudo sob influência das escolas canadense 

e alemã de geoquímica ambiental, pesquisadores brasileiros têm empregado 

métodos de extração seqüencial para avaliação da biodisponibilidade de metais. 

Esses métodos consistem em extrações sucessivas de uma mesma amostra, 

utilizando diferentes extratores (GLEYZES et al., 2002). Um método pioneiro de 

extração seqüencial de metais, inicialmente idealizado para identificação de frações 

geoquímicas de distintas mobilidades, foi proposto por Tessier et al. (1979). Boa 

parte dos métodos de extração seqüencial atualmente propostos são adaptações de 

Tessier et al. (1979).  

Tessier et al. (1979) propuseram o emprego de cinco diferentes extratores e a 

identificação de cinco fases geoquímicas: (i) solúvel (extraída com uma solução 

salina); (ii) trocável ou adsorvida (extraída com o emprego de um ácido fraco); (iii) 

ligada à matéria orgânica (extraída com um oxidante forte); (iv) ligada aos óxi-

hidróxidos de Fe, Al e Mn (extraída com reagente redutor); e (v) residual (associada 

à composição geoquímica e cristalografia do grão). As primeiras frações extraídas 

correspondem àquelas de maior mobilidade e biodisponibilidade, enquanto a fração 

residual consiste na fração menos biodisponível.  

Sob o viés da ecotoxicologia, os métodos de extração seqüencial adquirem 

considerável relevância. De acordo com a biologia do organismo e das vias de 

exposição ao contaminante, é possível associar o aumento das concentrações de 

frações geoquímicas específicas com o incremento da toxicidade. No caso dos 

solos, por exemplo, as frações solúvel, trocável e ligada à matéria orgânica possuem 

considerável relevância ao se analisar o risco ecológico associado à fauna de 

oligoquetas edáficas, considerando que as principais vias de exposição desses 

organismos são epiderme e a ingestão (VIJVER et al., 2003).  
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3.5 ECOTOXICOLOGIA TERRESTRE, ATRIBUTOS GEOQUÍMICOS E INTERFACE 

COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA 

 

No Brasil, a execução de bioensaios para avaliação da qualidade de águas é 

uma exigência da legislação (CONAMA, 2005), demonstrando uma clara 

preocupação em associar aspectos hidrogeoquímicos e ecotoxicológicos. O Brasil 

conta com alguns grupos consolidados na realização de bioensaios com organismos 

aquáticos, o que facilita o atendimento da legislação por parte das empresas, 

principalmente. 

No Brasil, os valores orientadores para qualidade de solos estão descritos na 

Resolução 420 do CONAMA de 2009. O documento é baseado nos dados propostos 

por CETESB (2005), para qualidade de solos do Estado de São Paulo. A referida 

resolução sugere que o “valor de referência” deve ser estabelecido com base no 

background pedogeoquímico de cada Estado da federação, devido a características 

inerentes à geologia e à pedologia regional. Dessa forma, a cartografia 

pedogeoquímica do Brasil se torna questão de prioridade para o país e, sob essa 

perspectiva, a concepção do “mapeamento geoquímico de baixa densidade”, 

proposta pela geologia médica, adquire grande relevância. Os valores de 

“prevenção” e “intervenção”, estipulados pela Resolução CONAMA 420/2009, estão 

baseados em avaliação de risco ecológico e à saúde humana, respectivamente. 

A Resolução CONAMA 420/2009 não exige o emprego de bioensaios com 

organismos de solo na avaliação do grau de poluição, mas deixa implícita, sobretudo 

através de seus valores de “prevenção”, a importância e relevância destes ensaios. 

De fato, existe uma carência muito grande de grupos brasileiros consolidados 

capazes de executar bioensaios com organismos de fauna de solo e, por 

conseguinte, a legislação ainda não pode requerer a execução destes tipos de 

ensaios de forma rotineira. É importante destacar que a ecotoxicologia (e em 

especial, a ecotoxicologia de solos) é recente no Brasil, sendo a adequação de 

procedimentos às condições tropicais ainda um grande desafio. 

A Resolução 454 do CONAMA (2012) estabelece as diretrizes para a 

disposição de sedimentos de dragagem no Brasil, incluindo a sua disposição 

terrestre, i.e., em solos. Trata-se do único documento deliberando sobre a qualidade 

de sedimentos no Brasil. Esta resolução está baseada em ensaios de ecotoxicidade 
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e permite a classificação do sedimento com base na probabilidade de baixa ou alta 

ocorrência de efeitos adversos à biota (i.e., risco ecológico). Esta resolução é 

baseada na legislação canadense, para dragagem de sedimentos portuários 

(CANADIAN COUNCIL, 2001). Dessa forma, os dados foram gerados para materiais 

e organismos de clima temperados e, sendo assim, não refletem as especificidades 

dos ecossistemas tropicais. 

A orientação de Canadian Council (2001) para teores de metais pesados em 

sedimentos é baseada na toxicidade destes contaminantes para a biota bentônica. 

De acordo com Canadian Council (2001), em decorrência da complexa composição 

química e mineralógica dos sedimentos fluviais e das suas inter-relações com o 

substrato aquoso, o mais prudente para efeitos de diagnóstico ambiental é a 

associação de aspectos sedimentológicos/geoquímicos e bioindicadores aquáticos. 

Sendo assim, as concentrações de referência de Canadian Council (2001) e de 

CONAMA 454/2012 foram determinadas de acordo com ensaios ecotoxicológicos 

em sedimentos de água doce enriquecidos de substâncias-teste, utilizando 

organismos bentônicos.   

Um aspecto importante é que quando se trata de ações envolvendo 

sedimentos (p.ex., dragagens) os critérios a serem utilizados são os da Resolução 

CONAMA 454/2012, e no caso dos solos os critérios da Resolução CONAMA 

420/2009. Portanto, no caso da disposição continental de materiais dragados - seja 

da atividade portuária e outras na zona costeira, seja de projetos de saneamento 

ambiental envolvendo a limpeza de canais e outros -, devem ser utilizados os 

critérios da Resolução 420. A razão disso é que a disposição terrestre envolve 

possíveis misturas solo:sedimento sobre o continente (os quais deveriam ser 

tratados como “solos construídos”, mesmo no caso da disposição ficar confinada). 

Com o tempo, pode-se considerar a evolução destes materiais como seguindo uma 

tendência de transformações pedológicas. Neste sentido, a execução de bioensaios 

(utilizando organismos de solo) com misturas solo:sedimento é de fundamental 

importância para a determinação de doses potencialmente tóxicas à saúde do 

ecossistema terrestre. 

Ainda no caso das dragagens, o cenário supracitado é cada vez mais crítico: 

a necessidade de recuperação de corpos aquosos degradados; o custo do 

transporte na composição dos custos globais de dragagem; e as críticas da 
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disposição de dragagem em áreas distantes não contaminadas de corpos hídricos - 

levam à tendência de disposição em áreas continentais próximas, bem como a 

possibilidade de utilização das misturas solo:dragagem na retificação de terreno, 

agricultura (como fertilizante), na construção civil, no engordamento de praiais, e 

outras ações (HO et al., 2002; MUNNS et al., 2002; VACHA et al., 2011).   

  

3.6 ABORDAGEM ECOTOXICOLÓGICA 

 

A maior parte dos estudos geoambientais em solos está tradicionalmente 

baseada em análises químicas totais, extrações sequencias e/ou seletivas e 

especiação geoquímica. Contudo, embora extremamente importantes, essas 

abordagens analíticas não levam em consideração a ecotoxicidade decorrente da 

atuação simultânea de distintos agentes tóxicos no ambiente (efeitos aditivos, 

antagônicos e sinérgicos), bem como seus efeitos ecológicos sobre a flora e fauna 

terrestre ou aquática (SELIVANOVSKAYA; LATYPOVA, 2003). De fato, estudos 

ambientais calcados no emprego de ensaios ecotoxicológicos como ferramenta na 

avaliação do grau de poluição começaram a ser realizados com maior frequência à 

partir da década de 90 e, sobretudo no caso dos solos, ainda são escassos.  

A abordagem ecotoxicológica, focada na interação biota-solo, pode 

complementar os resultados da geoquímica analítica através do monitoramento de 

efeitos letais e sub-letais em organismos-teste, fornecendo informações importantes 

acerca da biodisponibilidade potencial de contaminantes e, até mesmo, da 

amplificação de efeitos ao longo da cadeira trófica. Tais dados são de fundamental 

importância à definição de quaisquer ações de remedição ou de planejamento 

ambiental e, dessa forma, poderão fornecer suporte fundamental a futuras 

avaliações de risco ecológico, ao estabelecimento futuro de indicadores de 

sustentabilidade e à tomada de decisão em programas de saúde ambiental, humana 

e controle da poluição. 

Nesta seção, serão apresentadas, de maneira breve, alguns métodos, 

perspectivas metodológicas futuras e desafios que envolvem o uso de ferramentas 

ecotoxicológicas, com especial atenção às necessidades das regiões e solos 

tropicais. O processo de avaliação de risco ambiental, conduzida sob os 

pressupostos da avaliação de risco ecológico, norteará as temáticas a serem 
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discutidas. Neste contexto, serão também fornecidas informações acerca da 

metodologia de avaliação de risco ecológico proposta por US EPA (1998). 

 

3.6.1 Avaliação de risco ecológico 
 

A metodologia de avaliação de risco à saúde humana, proposta pela US EPA 

(1989) e adaptada para avaliação do risco ecológico (US EPA, 1998), consiste na 

geração de índices ou quantificações do risco com base em modelos biológicos e 

estatísticos. Desta forma, a avaliação de risco, em geral, fornece estimativas 

numéricas da segurança do ambiente em termos da ocorrência de eventuais efeitos 

adversos à saúde humana ou à biota. Estas abordagens analíticas vão além dos 

padrões ou valores de referência de qualidade ambiental, visto que estes valores 

genéricos não consideram as condições específicas do local, tais como os tipos de 

pessoas (idade, uso da terra, peso, hábitos alimentares, etc.) e a diversidade de 

receptores ecológicos. Além disso, esses padrões de qualidade ambiental nem 

sempre estão disponíveis para todos os contaminantes de interesse.  

Essas metodologias de avaliação de risco ecológico e à saúde humana estão 

baseadas nos princípios de toxicologia ambiental, no conhecimento das 

propriedades físico-químicas dos agentes tóxicos e no seu comportamento no 

ambiente, além de extensamente utilizada e reconhecida por agências reguladoras e 

pela comunidade científica. Os métodos e procedimentos tem estado disponíveis há 

muitos anos, sobretudo na Europa e Estados Unidos. Os resultados de uma 

avaliação de risco são a identificação dos compostos/elementos químicos de 

interesse, zoneamento do risco e a delineação de áreas críticas com risco potencial 

à saúde humana e ambiental. Estas informações são de suma importância à tomada 

de decisão em programas de saúde pública e de gerenciamento dos recursos 

naturais, especialmente quando existem várias alternativas de remediação e quando 

os recursos para redução do risco são limitados (CASTILHOS et al. 2005). 

A avaliação de risco ecológico consiste em um processo lógico para a 

avaliação da probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à saúde dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos, incluindo a flora, fauna ou qualquer outro 

receptor ecológico (US EPA, 1998). Os fatores de estresse ambiental podem estar 

associados a atividades antropogênicas ou naturais, tais como contaminação, 
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degradação física (erosão, assoreamento, etc.), introdução de espécie não-nativas, 

ou catástrofes naturais. A avaliação de risco ecológico, proposta pela US EPA 

(1998), engloba basicamente as etapas demonstradas na Figura 5, as quais serão 

resumidamente descritas a seguir: 

 

1) Formulação do problema: Esta etapa contempla a definição dos agentes tóxicos 

de interesse (em geral, substâncias/elementos de maior toxicidade), os 

receptores ecológicos e as vias de exposição associadas aos diferentes 

organismos. Outro aspecto importante é a definição de componentes de alta 

relevância ecológica, tais como habitats raros e extremamente sensíveis a 

mudanças ambientais. A integração destes atributos definirá o planejamento e o 

escopo que estabelece os objetivos e o foco da análise, cujos resultados básicos 

serão: (i) a seleção dos objetivos da avaliação (i.e., atributos dos ecossistemas a 

serem protegidos); (ii) a elaboração do modelo conceitual (estabelecimento dos 

meios hipotéticos através dos quais as atividades humanas induzem efeitos 

nocivos ao ecossistema); e (iii) o plano de análises, incluindo dados, parâmetros 

e métodos necessários para a condução da fase de análise; 

 

2) Avaliação da exposição: Nesta etapa é realizada a estimativa da taxa de 

incorporação dos contaminantes de interesse pelos organismos. A definição 

dessas taxas depende diretamente da concentração dos agentes tóxicos (no ar, 

água, solo, sedimento, rocha), das vias de exposição consideradas (taxas de 

ingestão, inalação, hábitos alimentares, contato dérmico) e do comportamento 

biogeoquímico dos agentes tóxicos no ambiente. Essas taxas são 

frequentemente estimadas através da realização de bioensaios, utilizando 

organismos-teste de interesse, ou de revisão bibliográfica detalhada. É 

interessante ressaltar o enfoque sistêmico desta abordagem, uma vez que a 

preocupação é ao nível de comunidades que compõem o ecossistema, enquanto 

na avaliação de risco à saúde humana o enfoque recai sobre o indivíduo; 

 

3) Avaliação da toxicidade: Nesta etapa determina-se a dose ou concentração 

aceitável para receptores específicos que podem estar expostos nas condições 
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atuais (antes da implementação do empreendimento) sem risco ou com um risco 

mínimo de desenvolvimento de efeitos adversos; 

 

4) Caracterização do risco: Nesta etapa, comparam-se os resultados da avaliação 

da exposição com os da avaliação da toxicidade e determina-se o potencial dos 

agentes tóxicos locais de causarem risco à saúde dos receptores ecológicos. O 

risco é determinado pela relação entre a exposição específica do local e o nível 

de exposição aceitável. Havendo qualquer indicação de risco inaceitável, os 

resultados devem ser reavaliados, de acordo com o grau de conservadorismo 

aplicado à determinação do risco. 
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Figura 5 - Modelo de avaliação de risco ecológico proposto proposto pela Agência de Proteção 

Ambiental Americana. Fonte: RODRIGUES, 2006 adaptado de US EPA, 1998. 
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3.6.2 Bioensaios como ferramenta de monitoramento 

 

Durante as últimas décadas vem crescendo o interesse pelo uso de 

bioindicadores (biomonitoramentos e/ou bioensaios) na avaliação do potencial tóxico 

de substâncias e/ou elementos químicos presentes em materiais geológicos, 

sobretudo metais pesados e hidrocarbonetos de petróleo (SVENDSEN; WEEKS, 

1996).  Para avaliar de maneira sistemática os efeitos tóxicos de contaminantes em 

ecossistemas aquáticos e terrestres, são utilizados bioensaios, que se baseiam na 

análise dos efeitos adversos provocados a organismos expostos à contaminação em 

experimentos controlados de laboratório (LANNO et al., 2003). A avaliação da 

toxicidade e da biodisponibilidade é geralmente realizada através da observação de 

efeitos letais e sub-letais ("endpoints"), tais como mudanças morfológicas, 

comportamentais, fisiológicas, citogenéticas e de fertilidade (Figura 6).  

 

 

Figura 6 - Tipos de endpoints toxicológicos e seus limiares de relevância ecológica. Fonte: Adaptado 
de McLAUGHLIN et al., 2010. 
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Ensaios ecotoxicológicos estão comumente associados ao entendimento das 

inter-relações entre concentrações, efeitos tóxicos e possíveis alterações que 

influenciam a qualidade ambiental dos ecossistemas. Diversos tipos de organismos 

(algas, vertebrados e invertebrados aquáticos e terrestres) são utilizados na 

avaliação da toxicidade, bem como no estudo da distribuição espacial e temporal de 

contaminantes em sistemas fluviais, marinhos e solos (ZAGATTO; BERTOLETTI, 

2006). No caso dos solos, minhocas (Eisenia andrei, foetida), colêmbolos (Folsomia 

candida), enquitreídeos (Enchytraeuds crypticus; albidus), ácaros predadores 

(Hypoaspis aculeifer) e nematóides (Caernorhabditis elegans) tem sido amplamente 

utilizados como organismos-teste em bioensaios laboratoriais (CROUAU et al., 1999; 

PEREDNEY; WILLIAMS, 2000; FOUNTAIN; HOPKIN et al., 2004; STRAALEN et al., 

2005; NATAL-DA-LUZ et al., 2008; CHELINHO et al., 2011; VAN-GESTEL et al., 

2011; CESAR et al., 2008). Organimos aquáticos, tais como micro-crustáceos 

(Daphnia similis; magna, Ceriodaphnia dubia), algas clorofíceas 

(Pseudokirchineriella subcaptata), também tem sido usados em bioensaios, 

sobretudo na simulação de cenários de risco onde contaminantes possam ser 

lixiviados dos solos a partir da ação intempérica das águas pluviais (MAXAM et al., 

2000; FJÄLLBORG et al., 2005), contaminando assim os sistemas aquáticos 

vizinhos.  

 

3.6.1.1 Bioensaios em ecotoxicologia de solos: alguns desafios 

 

Em termos teóricos, um dos maiores desafios e tendências em ecotoxicologia 

diz respeito à inserção de uma perspectiva mais ecológica à ecotoxicologia de solos. 

De fato, Filser (2008), em seu trabalho intitulado "Ecological theory meets soil 

ecotoxicology: a challenge and chance", alerta para a necessidade de 

desenvolvimento de métodos que busquem mensurar os danos ao nível do 

ecossistema do solo para, dessa forma, fornecer um suporte mais sólido à 

modelagem dos efeitos ecológicos decorrentes da exposição. Neste sentido, os 

ensaios ao nivel de micro-cosmos e meso-comos emergem como ferramentas 

promissoras de monitoramento em ecotoxicologia de solos. Os micro e meso-

cosmos consistem em ensaios que visam a modelagem do ecossistema terrestre. 

Tratam-se de ensaios de semi-campo e que contam com o emprego de distintas 
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espécies-teste. A principal diferença entre estes ensaios é que o micro-cosmos não 

permite a troca de indivíduos e de materiais abióticos com o ambiente externo, 

enquanto o mesocosmos possibilita a troca de materiais abióticos (porém, com a 

limitação da inserção de uma barreira física).  

Em termos de bioensaios, uma tendência relativamente recente em 

ecotoxicologia de solos diz respeito à execução de experimentos que visam 

modelar, ainda sob um viés mais ecológico, o comportamento dos efeitos de 

contaminantes frente ao ecossistema do solo: os TMEs (Terrestrial Model 

Ecosystems - i.e., modelos de ecossistemas terrestres) (KUPERMAN et al., 2009). 

Neste sentido, uma gama variada de diferentes organimos-teste é exposta a colunas 

contaminadas de solo inderformado, em gradientes de concentração e sob 

condições controladas de laboratório. Ao final do ensaio, além de alguns dos 

tradicionais endpoints toxicológicos (Figura 6), é possível avaliar os efeitos sobre a 

abundância e diversidade das espécies-teste.   

Outro grande desafio para a ecotoxicologia de solos consiste na adequação 

de procedimentos laboratoriais (i.e. bioensaios) às condições tropicais. Neste 

sentido, a maior parte das espécies-teste terrestres atualmente empregadas foram 

padronizadas para atender as demandas de regiões temperadas, fato que ainda 

limita a emissão de prognósticos mais consolidados acerca do risco ecológico em 

solos tropicais. Recentemente, alguns autores tem tentado preencher esta lacuna, 

detalhando o ciclo de vida e a sensibilidade de espécies-teste tropicais a alguns 

contaminantes, sobretudo os orgânicos (BUCH, 2010). No entanto, muito ainda 

precisa ser realizado.  

Além disso, a definição da composição de um solo artificial tropical (SAT) 

também se traduz em um desafio à ecotoxicologia de solos tropicais. O SAT deve 

compreender não somente características que atendam às demandas básicas da 

biologia do organismo-teste, mas também as características físicas, químicas e 

mineralógicas de solos tropicais, dado que tais características desempenham papel 

fundamental na biodisponibilidade de contaminantes e, consequentemente, na sua 

ecotoxicidade potencial. Neste contexto, a contribuição teórica de geoquímicos de 

solo torna-se de fundamental importância.  

Atualmente, o SAT utilizado é basicamente composto por 70% de areia de 

quartzo ("esqueleto" do solo), 20% de caulim (para simulação da fração argila) e 



57 
 

 
 

10% de turfa ou pó de casca de coco (para simulação da matéria orgânica) (ISO, 

2008). Sabe-se que, por exemplo, a geoquímica da matéria orgânica tem influência 

na biodisponibildade de metais e, dessa forma, diferenças nas origens das turfas 

podem causar discordâncias nos resultados analíticos. Além disso, a maior parte 

dos solos tropicais possuem baixos teores de matéria orgânica (a exemplo dos 

Latossolos, com teores geralmente abaixo de 3%). Por fim, a definição de uma 

composição mineralógica padrão para o caulim, bem como a inclusão de elementos 

capazes de representar os oxi-hidróxidos de ferro e alumínio (suportes geoquímicos 

abundantes em solos tropicais e de suma importância na retenção e fixação de 

metais) ainda consistem em lacunas a serem preenchidas. 

 

3.7 AVALIAÇÃO DE RISCO ECOTOXICOLÓGICO ASSOCIADO À DISPOSIÇÃO 

DE SEDIMENTOS DE DRAGAGEM EM ÁREAS CONTINENTAIS 

 

A expansão urbano-industrial tem produzido crescentes cargas de 

efluentes/resíduos não tratados, os quais durante décadas foram e - na sua maior 

parte (sobretudo esgoto doméstico) - ainda são lançados ao meio ambiente, 

contaminando e assoreando corpos hídricos da região costeira do Estado do Rio de 

Janeiro.  No caso da bacia da Baía de Guanabara, é urgente a necessidade de 

dragagem: (i) de rios e canais da região da baixada fluminense para o Plano Diretor 

de Macrodrenagem (PDRH-BG, 2006); (ii) de áreas portuárias e seus acessos para 

o Plano Diretor de Dragagens Portuárias (SEP, 2009); (iii) de áreas da baía para 

facilitar a circulação/renovação das águas (p.ex., Canal do Cunha). Essa urgência se 

verifica também em outras áreas do RJ (Lagoa Rodrigo de Freitas, canais e lagunas 

da Barra e Jacarepaguá, Baía de Sepetiba entre outras) e do litoral brasileiro.  

A periculosidade e, portanto, os cuidados de disposição exigidos pela 

Resolução CONAMA No 454/2012, que normatiza essa questão (usando padrões do 

hemisfério norte), tornam os custos de dragagens (via de regra na ordem de milhões 

de m3) extremamente elevados, impossibilitando, entre outros, a realização de 

macrodrenagem na baixada (R$ 138,00/m3 dragado em rios e canais – BID, 2009) e 

a dragagem portuária (p.ex., R$ 126 milhões dos R$ 200 milhões previstos para 

dragar a baía de Sepetiba são apenas para o transporte até a área de despejo - 

SEP, 2009). Estudos já em andamento (IPCC, 2007) acrescem ao problema a 
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inexorável necessidade de proteção do litoral e inundações em função do 

aquecimento global - sedimentos precisarão ser dragados e dispostos de maneira 

adequada no continente para: (i) aumentar a capacidade de escoamento hídrico; (ii) 

recuperação de áreas degradadas/recomposição da topografia; (iii) construção de 

áreas de retenção hídrica temporária; (iv) obras de contenção.  

A presença de metais tóxicos, contaminantes orgânicos e microorganismos 

patogênicos constituem a principal questão na disposição sustentável dos 

sedimentos de dragagem em áreas continentais. Uma vez dispostos sobre os solos, 

além do risco de contaminação do lençol freático, a incorporação de contaminantes 

pela fauna edáfica e vegetais pode favorecer a inserção destes poluentes na cadeia 

trófica terrestre, invibializar o consumo humano de vegetais e alterar a atividade 

microbiana do solo (Figura 7). Populações humanas expostas a estes materiais 

podem também desenvolver patologias, inclusive carcinogênicas, de acordo com os 

contaminantes presentes nestes materiais (Figura 7).  

 

 
 

Figura 7 - Modelo hipotético-conceitual dos aspectos ambientais e toxicológicos envolvidos na 

avaliação do risco ambiental associado à disposição continental de dragagens. 

 

Por outro lado, tendo em vista a realidade atual e o futuro próximo (aumento: 

da população, da necessidade de novas áreas para habitação, dos custos de 

saneamento, da elevação do nível do mar - em 2030: 0,30m, conforme IPCC, 2007 – 
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etc.), a apreciação de opções de disposição de materiais dragados exige um 

balanço de riscos e custos-benefícios e sua integração no processo de tomada de 

decisão via, por exemplo, Estudos de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental – 

EVTEA, i.e., não apenas uma comparação com uma legislação “importada”. Os 

indicadores para isso devem estar baseados em padrões estabelecidos a partir do 

estudo de processos geoquímicos, ecológicos e toxicológicos locais. 

A metodologia de avaliação de risco, proposta pela US EPA (1998), permite 

uma análise mais ampla do que a comparação com os padrões ou valores de 

referência de qualidade ambiental, como os existentes na Portaria 518 do Ministério 

da Saúde e/ou a Resolução CONAMA 454/2012 e da Resolução CETESB 195/2005, 

visto que os valores máximos permitidos e/ou valores orientadores não consideram 

as condições específicas do local (como geomorfologia, clima, quantidade de 

população exposta, etc.), a especificidade de receptores (idade, peso, hábitos 

alimentares, etc.) e, principalmente, a exposição simultânea a múltiplos 

contaminantes por diversas vias de exposição.  Definida como uma metodologia 

quantitativa que utiliza modelos biológicos e estatísticos, resulta em estimativas 

numéricas, ou índices, que relacionam a intensidade da poluição aos riscos à saúde 

de receptores humanos e ecológicos. Tais índices são comparáveis entre si, 

oferecendo suporte fundamental à tomada de decisão em programas de saúde 

pública e de gerenciamento dos recursos naturais. 

A maior parte dos estudos em geoquímica ambiental de solos está 

tradicionalmente calcados em análises químicas das frações fina ou total e/ou 

extrações de fases geoquímicas específicas. Por outro lado, uma abordagem 

geoquímica dos solos (incluindo concentrações químicas, processos de lixiviação, 

água intersticial, transporte), integrada à análise ecotoxicológica e à avaliação de 

risco, é essencial à determinação dos níveis de toxicidade ambiental para o 

estabelecimento de indicadores de sustentabilidade para disposição de dragagens 

em áreas continentais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A avaliação de risco ambiental esteve metodologicamente fundamentada nos 

dados de caracterização dos materiais (física, química, mineralógica e patogênica), 

das determinações de metais (teores totais e potencialmente biodisponíveis) e os 

dados de bioensaios. A Figura 8 apresenta um modelo esquemático da metodologia 

empregada, com ênfase na avaliação do risco ecológico e na construção do índice 

de risco ecotoxicológico. Os itens que se seguem detalham a amostragem dos 

materiais e os procedimentos analíticos adotados. 
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Figura 8 - Modelo esquemático (teórico-metodológico) adotado para a avaliação de risco ecológico associada à disposição de sedimentos de dragagem em 

ambientes terrestres.
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4.1 AMOSTRAGEM E PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

 Para realização deste trabalho, foram coletados: (i) amostra de lodo de 

esgoto; (ii) amostra de sedimento dragado; (iii) amostra de Latossolo; e (iv) 

amostra de Chernossolo.  

 Uma vez que o lodo de esgoto em questão apresenta características 

químicas (em especial, patógenos, matéria orgânica e metais pesados) 

semelhantes ao sedimento dragado, inicialmente foi realizado um estudo 

exploratório/preliminar com este material. Sendo assim, com base nos 

resultados obtidos com este estudo preliminar, foram estabelecidas as 

estratégias e os percentuais de mistura solo:sedimento a serem empregados 

nos experimentos definitivos, visando a minimização do tempo, de geração de 

resíduo e, sobretudo, a viabilização de um paralelo entre: lodo de esgoto 

doméstico vs sedimentos dragados contendo altos teores de matéria orgânica 

e metais tóxicos. O item 3.5.3 detalha de modo mais efetivo a justificativa do 

emprego e da importância do lodo de esgoto como estudo exploratório da 

toxicidade neste trabalho. 

 

4.1.1 Lodo de esgoto 

 

 A coleta de lodo de esgoto foi realizada na Estação de Tratamento de 

Esgotos da Ilha do Governador (Rio de Janeiro, RJ), em Dezembro de 2010. O 

material foi coletado com o auxílio de material inox. Após a coleta, o material foi 

seco à temperatura ambiente, desagregado, peneirado a 1,7mm e moído em 

moinho de barra. A escolha pela ETE da Ilha do Governador se deve ao fato de 

que esta ETE, de modo análogo ao sedimento dragado estudado, recebe 

efluentes oriundos da Bacia da Baía de Guanabara (RJ). As propriedades 

físicas, químicas e mineralógicas dessa amostra foram avaliadas com bases 

em trabalhos prévios (i.e., dados secundários). 
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4.1.2 Sedimento dragado 

 

 A amostra de sedimento de dragado foi coletada no Canal do Cunha, 

localizado na Bacia da Baía de Guanabara (RJ) (Figura 9). O Canal do Cunha 

sofreu recentemente a maior intervenção de dragagem já efetuada na América 

Latina, sendo o custo da obra estimada em aproximadamente 280 milhões de 

reais (CH SERVIÇOS AMBIENTAIS, 2008). Os sedimentos dragados foram 

inicialmente armazenados em "geobags", que consistem em grandes bolsas 

compostas de geotêxteis, a partir das quais a parte aquosa do sedimento é 

drenada através dos poros existentes no bag. A parte sólida do sedimento foi 

mantida  dentro do geotêxtil, e enterrada nos arredores do Canal do Cunha (na 

Ilha do Fundão, RJ). Tendo em vista a quantidade de material dragado (na 

ordem de milhões de m3) e da impossibilidade de armazenagem em geobags, 

parte do material dragado foi também disposta no oceano. Esta última 

alternativa de disposição estimulou o surgimento de críticas pela sociedade 

civil, a qual retratava a contaminação de algumas praias com o material 

dragado. Neste sentido, é importante salientar que a Bacia da Baía de 

Guanabara (incluindo o Canal do Cunha) é, de fato, tradicionalmente conhecida 

pelos seus altos níveis de contaminação por metais pesados, efluentes 

domésticos e outras substâncias orgânicas, além dos processos de 

assoreamento (MACHADO et al., 2002; BIDONE; LACERDA, 2004; SILVA et 

al., 2007; SILVEIRA et al., 2010; RODRIGUES et al., 2011).  

 Amostras de sedimento superficiais foram coletadas em dezembro de 

2010, em três pontos distintos ao longo do Canal do Cunha (Figura 9), de 

forma a gerar uma única amostra composta. Tais pontos de coleta sofreram 

posteriormente processo de dragagem. O sedimento foi amostrado com o 

auxílio de uma draga inox do tipo van veen, sendo então armazenados em 

sacos plásticos. Em laboratório, o material foi seco à temperatura ambiente e 

peneirado a 1,7mm. Após essa etapa, os sedimentos foram desagregados, 

misturados, quarteados e moídos em moinho de barra.  
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Figura 9 - Distribuição de pontos de coleta de sedimento ao longo do Canal do Cunha (junto à 

Ilha do Fundão, RJ). 

 
4.1.3 Solos 

 

 De forma a estudar a interação do sedimento dragado com solos de 

características distintas, foram amostrados Latossolos e Chernossolos (Figura 

10). Os Latossolos possuem ampla distribuição geográfica no Brasil, sendo 

largamente utilizados na agricultura do país. Os Chernossolos, menos 

abundantes, apresentam elevada fertilidade natural, sendo muito importante 

para a agricultura, sobretudo na região sul do país.  

 As amostras de Latossolo e de Chernossolo (horizonte B) foram 

coletadas, respectivamente, nos municípios de Duque de Caxias (RJ. 220 41’ 

34.2”S, 430 17’ 14.5”W) e do Rio de Janeiro (RJ. 220 51’ 22.5”S, 430 30’ 0.7”W). 

As amostras foram coletadas com auxílio de trado e acondicionadas em sacos 

plásticos. Em laboratório, foram secas à temperatura ambiente e peneiradas a 

10 malhas (1,7 mm), de forma a remover raízes, detritos e outras partículas 

maiores.  
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 A escolha pelo horizonte B dos solos (Figura 11) se deve à simulação de 

um cenário em que o sedimento dragado pudesse ser utilizado como 

regenerador de áreas degradadas. Neste contexto, é possível considerar o uso 

deste sedimento em, por exemplo: (i) áreas de agricultura em que o horizonte A 

tenha sido erodido; (ii) áreas em que o horizonte A tenha sido removido por 

questões geotécnicas; (iii) áreas de mineração onde o horizonte A tenha sido 

removido durante a lavra. Além disso, o horizonte B guarda as características 

físicas, químicas e mineralógicas dos solos e, dessa forma, possibilita, de 

modo muito mais efetivo, o estudo do papel das propriedades dos solos na  

pedogeoquímica de metais e seus efeitos ecotoxicológicos.  

 

 
Figura 10 - Perfil de Latossolo (esquerda) e Chernossolo (direita) coletados para a preparação 

das misturas solo:sedimento. 
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Figura 11 - Perfil de solo típico, com a indicação dos seus distintos horizontes. Fonte: TOLEDO 

et al., 2000. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

 A caracterização das propriedades físicas, químicas e mineralógicas das 

amostras de solo e de lodo de esgoto, bem como dos agentes patogênicos em 

lodo e em sedimento dragado foi realizada com base trabalhos prévios que 

estudaram essas mesmas amostras. A quantificação de metais e a 

caracterização física, química e mineralógica do sedimento dragado foram 

conduzidas conforme as determinações apresentadas a seguir.  

 

4.2.1 Determinação do pH e da condutividade elétrica  

  

 As análises do pH e da condutividade foram realizadas com o intuito de 

determinar a acidez ou alcalinidade das misturas-teste e dos resíduos (lodo e 

sedimento dragado), bem como a disponibilidade potencial de sais. Os dados 

foram determinados por meio de eletrodo combinado imerso em uma 

suspensão solo:líquido na proporção 1:2,5 (KCl 0,1M), conforme EMBRAPA 

(1997), e com o emprego de medidores da marca DIGIMED, modelo DMPH-

PV. 

 

 



67 
 

 
 

4.2.2 Determinação granulométrica e mineralógica 

  

 A análise granulométrica foi determinada com a combinação do método 

do peneiramento, NBR 7181 (ABNT, 1984) e da pipetagem. 

 A identificação dos grupos de minerais, na amostra total, foi executada 

utilizando a técnica de difração de Raios-X. Os difratogramas de Raios-X 

(DRX), obtidos pelo método do pó, foram coletados em um equipamento 

Bruker-D4endeavor, nas seguintes condições de operação: radiação Co K (35 

kV/40 mA); velocidade do goniômetro de 0,02o 2 por passo com tempo de 

contagem de 1 segundo por passo e coletados de 5 a 80º 2. As interpretações 

qualitativas de espectro foram efetuadas por comparação com padrões 

contidos no banco de dados PDF02 (ICDD, 2006) em software Bruker 

DiffracPlus. 

 

4.2.3 Determinação da matéria orgânica 

 

A determinação do teor de carbono orgânico total (COT) foi realizada 

com a pesagem de 0,25 gramas de amostra em barquinha de porcelana, 

seguido de lixiviação com HCl 50% por 15 horas (visando a eliminação do 

carbono não orgânico).  Após a remoção da solução ácida, o resíduo obtido é 

então lavado com água destilada e deixado sob banho de luz (para secagem) 

por 15 horas.  Por fim, o referido resíduo é queimado em forno a 1500 ˚C, com 

o uso do equipamento Leco SNS-2000, para determinação do teor de carbono.  

A quantificação da matéria orgânica foi realizada através da multiplicação entre 

o valor de COT e o fator de 1,724 (EMBRAPA, 1997). 

 

4.3. DETERMINAÇÃO DE METAIS 

 

4.3.1 Análise química total 

 

A quantificação dos teores totais de Fe, Al, Pb, Cu, Zn, Ni e Cr total em 

solos e matrizes biológicas foi realizada com a pesagem de 1 grama de 
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amostra em béquer de platina, e posterior solubilização com 40 mL de uma 

solução composta de ácido fluorídrico (HF), ácido clorídrico (HCl) e ácido 

perclórico (HClO4) (2:1:1). A solução obtida foi então aquecida até secura em 

chapa a 120 ˚C, sendo retomada com ácido nítrico 5% (HNO3) para medição 

na Absorção Atômica (marca Varian, modelo Spectra 55b). Todas as 

concentrações foram expressadas em peso seco. 

A determinação  de Hg total foi realizada com o equipamento portátil 

LUMEX (R A 915 +) (Figura 12), específico para análises de Hg por 

espectrofotometria de absorção atômica baseada no diferencial Zeeman, tendo 

acoplado uma câmara de pirólise. O equipamento trabalha de acordo com o 

princípio da destruição térmica da amostra seguida pela determinação da 

quantidade de vapor de Hg. A concentração do vapor do Hg é medida por uma 

célula analítica pela diferença de intensidade de radiação. Precisão e 

acuracidade das análises foram acompanhadas através do uso de amostras 

certificadas (NIST 2709 San Joaquin Soil, para amostras abióticas – e IAEA 

407 fish homogenate, para amostras bióticas) e cálculo de erro absoluto, 

respectivamente, sendo aceitos erros máximos de 10%. O limite mínimo de 

detecção do método é de 0,005 mg/kg – mg/L. Todas as concentrações foram 

expressadas em peso seco. 

Antes de serem submetidos aos referidos procedimentos, as amostras 

biológicas foram previamente congeladas, liofilizadas e trituradas. A escolha 

pelo estudo das concentrações dos referidos metais pesados foi baseada nas 

premissas da Resolução 454/CONAMA (2012). Novamente, as concentrações 

foram expressadas em peso seco. 
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Figura 12 - Analisador portátil de mercúrio Lumex - equipamento utilizado para análise de 

mercúrio total. 

4.3.2 Extração seletiva de metais 

 

 A determinação dos teores potencialmente biodisponíveis de metais foi 

realizada de acordo com as recomendações de Corbi et al. (2006). Para a 

realização do ensaio, foram adicionados 50mL de HCl (0,1 mol/L) a 2,5 gramas 

de amostra, em becker de vidro. Posteriormente esta mistura foi submetida à 

agitação magnética (400 rpm) por 2 horas, e depois centrifugada. Por fim, os 

teores de metais foram determinados por Absorção Atômica (marca Varian, 

modelo Spectra 55b) no sobrenadante da mistura. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DA CONTAMINAÇÃO POR METAIS 

 
4.4.1 Lodo de esgoto 

 

 As concentrações de metais obtidas para o lodo de esgoto in natura foi 

avaliada através da comparação com os valores propostos pela Resolução nº 

375 do CONAMA (2006) (Tabela 2), que estabelece as diretrizes para o uso 

deste material como insumo na agricultura. 
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Tabela 2 - Teores orientadores (mg/kg) de metais recomendados pela 
legislação brasileira para qualidade de solos (CONAMA 420/2009), 

disposição continental de sedimentos estuarinos (CONAMA 454/2012) e 
emprego de lodo de esgoto (CONAMA 375/2006) como insumo na 

agricultura. 

Valores para solos 
Valores para 
sedimentos Valores 

para 
Lodo 

de 
esgoto 

Metais Referência  Prevenção  

 

Intervenção 
Agrícola  

Níveis de 
Classificação  

 

Nível 1 

 

Nível 2 

 Cu 35 60 200 34 270 1500 

Hg 0,05 0,5 12 0,3 1 17 

Zn 60 300 450 150 410 2800 

Ni 13  30  70 20,6 51,6 420 

Cr 40  75  150 81 370 1000 

Pb 17  72  180 46,7 218 300 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2005; CONAMA, 2009; CONAMA, 2012; CONAMA, 2006. Os 
valores de referência foram copilados de CETESB (2005), enquanto os demais foram retirados 

das referidas resoluções do CONAMA. Nível 1 = Limiar abaixo do qual se prevê baixa 
probabilidade de efeitos tóxicos à biota. Nível 2 = Limiar acima do qual se prevê prováveis 
efeitos tóxicos à biota; Referência = background pedogeoquímica do Estado de São Paulo 

(CETESB, 2005); Prevenção = valor determinado com base em efeitos adversos a receptores 
ecológicos (CONAMA, 2009); Intervenção = valor determinado com base em avaliação de risco 

à saúde humana.  
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4.4.2 Sedimento dragado 

  

 As concentrações de metais no sedimento dragado in natura foram 

avaliadas através: (i) da comparação com os valores orientadores da 

Resolução nº 454 do CONAMA (2012), que estabelece os valores orientadores 

para disposição de sedimento de dragagem em águas sob jurisdição nacional 

(Tabela 2); e (ii) do cálculo dos índices de geoacumulação. 

 

4.4.2.1 Índice de geoacumulação 

 

 A avaliação quantitativa do grau de poluição por metais pesados nos 

sedimentos fluviais foi realizada através do cálculo do Índice de 

Geoacumulação (IGEO) (MÜLLER, 1979), com base em teores de background 

determinados em folhelhos ou obtidos para um background da geoquímica 

regional (Equação 1; Tabela 3). O IGEO pode ser agrupado em 7 classes (de 0 

a 6), as quais descrevem o incremento do metal em relação ao background e 

os respectivos graus de poluição (Tabela 3). Esta metodologia de avaliação 

vem sendo tradicionalmente utilizada por diversos outros autores 

(RODRIGUES-FILHO; MADDOCK, 1997; MARTIN, 2004; RUILIAN et al., 2008; 

CESAR et al., 2011) e, dessa forma, os dados gerados constituem um bom 

parâmetro de comparação. 

A utilização dos valores de background obtidos em folhelhos decorre do 

fato destas rochas serem abundantes, de terem origem sedimentar, 

apresentarem textura fina e elevado teor de matéria orgânica – i.e., trata-se de 

uma litologia que reúne atributos que favorecem a fixação de metais. Por outro 

lado, a utilização de valores regionais de background tende a refletir, de 

maneira mais fidedigna, os atributos da geologia regional e, dessa forma, 

recomenda-se o emprego dos mesmos caso tais valores estejam disponíveis. 

No caso do Pb, Ni, Zn e Cu, foram utilizados valores regionais de 

background determinados  por Monteiro et al. (2012) na base de testemunhos 
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sedimentares datados do ano de 1872 (período que antecede o despejo de 

altas cargas de rejeitos industriais e domésticos para a baía), oriundos da Área 

de Proteção Ambiental de Guapimirim (Baía de Guanabara). Segundo Monteiro 

et al. (2012), os valores de background para Pb, Ni, Zn e Cu em 1872 eram de 

aproximadamente 15, 60, 6,1 e 2 mg/kg, respectivamente. Para o Hg e Cr, 

foram utilizados os valores determinados para o folhelho médio (folhelho 

padrão), que correspondem a 0,04 e 90 mg/kg, respectivamente (TUREKIAN; 

WEDEPOHL, 1961). 

 

IGEO = Log2 Me / NBNMe x 1,5      Equação 1 

Onde, 

 Me: Concentração do metal no sedimento; 

 NBNMe: Background geoquímico do metal no folhelho médio (folhelho 

padrão) ou obtido a partir de um background da geoquímica regional. 

 

Tabela 3 – Índice de geoacumulação (IGEO) de metais pesados nos 
sedimentos do Rio Reno (Alemanha). 

Intensidade da Poluição 
Acumulação no 

Sedimento (IGEO) 
Classe IGEO 

Muito a fortemente poluído > 5 6 

Forte a muito fortemente poluído > 4 - 5 5 

Fortemente poluído > 3 – 4 4 

Moderado a fortemente poluído > 2 – 3 3 

Moderadamente poluído > 1 -2 2 

Pouco a moderadamente poluído > 0 – 1 1 

Praticamente não poluído < 0 0 

Fonte: MÜLLER, 1979. 
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4.4.3 Solos 

 

A magnitude da contaminação dos solos (misturas solo: lodo de esgoto; 

e solo:sedimento) foi avaliada através da comparação com o padrão de 

referência de qualidade estipulado por CETESB (2005), bem como de 

prevenção e intervenção agrícola recomendado por CONAMA 420 (2009) 

(Tabela 2).  É importante destacar que os valores propostos por CETESB 

(2005) foram obtidos a partir de amostras coletadas somente no Estado de São 

Paulo e, dessa forma, estes dados possuem algumas restrições ao serem 

comparados a outras regiões geográficas do país, devido a diferenciações 

espaciais inerentes à geologia e pedologia de cada Estado. 

 

4.5 AVALIAÇÃO DO RISCO ECOLÓGICO POTENCIAL 

 

 A avaliação do risco ecológico potencial contemplou a avaliação da 

exposição a metais e dos seus riscos aos receptores ecológicos, incluindo 

plantas, organismos de solo (meso e macro-fauna edáfica) e aquáticos. Esta 

avaliação esteve baseada na metodologia proposta pela agência nacional de 

proteção ambiental americana (US EPA, 1998) e, dessa forma, englobou os 

componentes-chave descritos a seguir. 

 

4.5.1 Formulação do problema  

 

 Durante esta etapa, foi realizada uma revisão bibliográfica a respeito dos 

receptores ecológicos que poderiam estar presentes após a disposição 

continental do sedimento dragado. Ao final, foi desenvolvido um modelo 

conceitual hipotético relacionando os futuros receptores ecológicos, as vias de 

exposição e substratos pedológicos (neste caso, Latossolos e Chernossolos). 
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4.5.2 Avaliação da exposição 
 

 A avaliação da exposição foi realizada com bases nos resultados de 

determinação das concentrações de metais, nas características dos solos e 

dos resíduos (sedimento dragado/lodo) e informações a respeito das dietas, 

aspectos comportamentais, de reprodução, etc. dos receptores ecológicos 

considerados no modelo hipotético-conceitual. 

 

4.5.3 Avaliação da toxicidade 

 

 A avaliação da ecotoxicidade foi baseada: (i) na determinação das 

concentrações totais e parciais ("extrações seletivas") nos resíduos e misturas-

teste (ver itens 4.3 e 4.4); e (ii) na realização de bioensaios com organismos 

terrestres (minhocas, colêmbolos, enquitreídeos e alface) e aquáticos (micro-

crustáceos aquáticos e algas de água doce). O procedimento laboratorial 

destes bioensaios está descrito no item 4.6. 

 A avaliação da ecotoxicidade está dividida em três etapas, descritas a 

seguir: 

 

4.5.3.1 Estudo de caráter preliminar/exploratório 

 

 Nesta fase, foi avaliada a toxicidade do lodo de esgoto doméstico em 

Latossolo e em Chernossolo. Conforme mencionado no item 3.1, o lodo de 

esgoto e o sedimento dragado em questão possuem características comuns no 

que diz respeito aos patógenos, teores de matéria orgânica e presença de 

metais tóxicos. Sendo assim, este estudo preliminar com o lodo foi conduzido 

utilizando um número reduzido de bioensaios, de forma a gerar dados-base 

que subsidiassem o estabelecimento de estratégias e de doses a serem 

empregadas nos ensaios definitivos com o sedimento dragado. Os seguintes 

bioensaios foram realizados: (i) Bioensaio agudo com Eisenia andrei e Daphnia 

similis; (ii) Bioensaio Agudo de Papel de Contato Utilizando Eisenia andrei; (iii) 

Teste de Fuga ou Ensaio de Comportamento com Eisenia andrei; (iv) Ensaio 

de Bioacumulação de Metais com Eisenia andrei; (v) Ensaio de germinação 
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com alface (Lactuca sativa); (vi) Ensaio de Reprodução com algas 

(Pseudokirchneriella subcaptata). 

 Outra razão que motivou a realização deste estudo 

preliminar/exploratório com lodo consiste no estabelecimento de um paralelo 

entre a ecotoxicidade do lodo de esgoto doméstico vs sedimentos dragados 

impactados por esgoto doméstico. Para tanto, testou-se a hipótese de que, no 

que refere à ocorrência potencial de efeitos adversos à biota, os agentes 

patogênicos (i.e. patógenos) presentes no lodo tenderiam a desempenhar 

papel mais importante do que os agentes químicos tóxicos (como metais e 

contaminantes orgânicos). Esta hipótese está calcada no fato de que os 

agentes estressores presentes no lodo correspondem, basicamente, ao 

conjunto: patógenos & metais; enquanto no sedimento dragado com, além dos 

patógenos e metais (metais em concentrações bem maiores), com 

contaminantes orgânicos. Dessa forma, assumiu-se também que as 

concentrações de metais pesados e de hidrocarbonetos de petróleo seriam 

menores no lodo de esgoto quando comparado aos teores encontrados em 

sedimentos da Baía de Guanabara. Em suma: uma vez que os efeitos 

associados ao sedimento dragado estariam basicamente relacionados à ação 

sinérgica das "patologias" (i.e. dos microorganismos patogênicos) e das 

"toxicologias" (i.e. agentes químicos tóxicos), o estudo preliminar com o lodo 

possibilitaria a verificação dos efeitos basicamente oriundos das "patogenias" 

e, dessa forma, pode funcionar como um "branco toxicológico" dos efeitos 

observados para sedimentos dragados contendo majoritariamente esgoto 

doméstico e metais. 

 As doses (i.e., proporções de misturas solo:lodo) utilizadas nos 

bioensaios foram baseadas em Cesar et al. (2008) e Tsutya (2000), que 

estabelecem uma dose padrão de lodo de esgoto a ser aplicada na agricultura, 

levando-se em consideração as massas específicas dos solos. Sendo assim, 

as seguintes doses foram testadas: (i) 6,66; 13,32; 19,98; 26,64; e 33,30% - 

para as misturas de Latossolo; e (ii) 6,58; 19,74; 26,32; e 32,90% - para os 

tratamentos de Chernossolo. A partir dos resultados obtidos com esses 

ensaios, foram estabelecidas as proporções de mistura solo:dragado a serem 

utilizadas nas etapas subsequentes de avaliação da toxicidade. Além dos 

dados de bioensaios, nesta fase foram também disponibilizadas informações a 
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respeito da determinação química total de metais no lodo in natura e misturas 

solo:lodo. 

 

4.5.3.1 Caracterização da toxicidade intrínseca ao sedimento dragado 

 

 Nesta etapa, a toxidade do sedimento foi estudada somente em solos 

artificiais, através do emprego de bioensaios com minhocas, colêmbolos e 

enquitreídeos. Nesta fase, buscou-se o entendimento da toxicidade do 

sedimento em si, sem a influência potencial da pedogeoquímica (razão pela 

qual foram utilizados os solos artificiais). Os bioensaios empregados nesta 

etapa foram: (i) bioensaio agudo com Eisenia andrei; (ii) bioensaio de 

reprodução com Eisenia andrei, Folsomia candida e Enchytraeuds crypticus; 

(iii) teste de fuga ou ensaio de comportamento com Folsomia candida; e (iv) 

bioensaio de inibição da alimentação com Folsomia candida. As doses 

empregadas nestes experimentos foram baseadas nos resultados obtidos com 

o lodo de esgoto.  

 Nesta fase, além dos resultados dos bioensaios, foram também 

disponibilizadas informações a respeito da determinação química total e dos 

teores potencialmente biodisponíveis de metais no sedimento in natura e 

misturas solo:sedimento, bem como os valores de IGEO de metais em 

sedimento. 

 

4.5.3.2 Caracterização da toxicidade do sedimento dragado em solos reais 

 

 Nesta etapa, a toxicidade do sedimento foi avaliada quando misturado a 

Latossolos e Chernossolos. As doses de sedimento empregadas nesta etapa 

foram baseadas nos resultados obtidos nas etapas anteriores. Para esta fase, 

foram realizados: (i) Bioensaio agudo com Eisenia andrei e Daphnia similis; (ii) 

Teste de fuga ou Ensaio de Comportamento com Eisenia andrei e Folsomia 

candida; (iii) Bioensaio de Bioacumulação de Metais com Eisenia andrei; (iv) 

Bioensaio de Reprodução com Folsomia candida, Enchytraeuds crypticus e 

Pseudokirchneriella subcaptata; (v) Bioensaio de germinação com Lactuca 

sativa. Os teores totais e potencialmente biodisponíveis para as misturas de 
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Latossolo:sedimento e Chernossolo:sedimento também serão apresentados 

nesta fase. 

  

4.5.4 Caracterização do risco 

 

 Esta fase, de caráter definitivo, teve como objetivo a definição de 

limiares de doses ecologicamente sustentáveis de sedimento dragado que 

pudessem ser aplicadas aos solos estudados. Para tanto, foram estimados os 

riscos potenciais associados às doses utilizadas nos bioensaios, com base na 

integração de todos os efeitos (endpoints) medidos, tais como mortalidade, 

imobilidade, alimentação, germinação, fuga, biomassa e reprodução. Para 

tanto, optou-se por estabelecer relações de causalidade entre a exposição e 

ocorrência potencial efeitos ecotoxicológicos. A integração dos dados esteve 

baseada na elaboração de um índice de risco potencial, cuja construção está 

descrita a seguir. 

 

4.5.4.1 Construção do índice de risco ecotoxicológico potencial 

 

 A elaboração do índice de risco ecotoxicológico esteve baseada nos 

resultados obtidos nos bioensaios, com ênfase nos tipos de ensaios (agudos 

ou crônicos), nos tipos de endpoint e nas premissas descritas em McLaughlin 

et al. (2010). McLaughlin et al. (2010) propõe uma ordem de importância 

ecológica para os endpoints usualmente monitorados em bioensaios com 

organismos terrestres (Figura 6). De acordo com aqueles autores, efeitos ao 

nível de biologia molecular, bioquímica e fisiologia (i.e., biomarcadores) são de 

menor relevância ecológica quando comparados, por exemplo, às taxas de 

reprodução, mortalidade e efeitos comportamentais de fuga (Figura 6).  

 Para a construção do índice, os endpoints foram ranqueados conforme 

sua relevância ecológica. Sendo assim, foi atribuído um peso maior (de valor 3) 

para efeitos que comprometessem a existência da espécie, tais como a 

morte, germinação e imobilidade. Efeitos que compremetem a perpetuação da 
espécie (como a reprodução) receberam peso secundário (de valor 2). Os 

demais efeitos, como fuga, alimentação e biomassa, receberam peso 1.  
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 De modo silimar aos enpoints, os bioensaios também foram ranqueados. 

Para tanto, considerou-se a noção de sustentabilidade, i.e., garantia da 

manutenção das comunidades biológicas para as gerações futuras. Neste 

sentido, aos ensaios crônicos (i.e., ensaios de reprodução) foi atribuído um 

peso 2, já que tratam dos efeitos da exposição a longo prazo. Os ensaios 

agudos (incluindo comportamento de fuga, de inibição da alimentação, e de 

germinação), receberam peso 1. 

 A princípio, foram tabelados os efeitos medidos para cada uma das 

principais doses testadas (i.e., proporções de mistura solo:sedimento). Quando 

a ocorrência de efeito era significativamente diferente do controle, este era 

documentado na tabela com o valor de um (1). Quando não havia efeito 

significativo em relação ao controle, este era documentado na tabela como 

zero (0). A partir dessa tabela inicial, outra tabela foi confeccionada 

considerando os pesos atribuídos aos tipos de endpoints e de ensaios. Ao final, 

foi construída uma média ponderada, como base nos pesos atribuídos 

(Equação 2), gerando um valor integrado de risco, variando de zero a um (1), 

para cada dose.   

 

퐑퐢퐬퐜퐨	 = 	 횺	(퐏퐞퐬퐨	퐝퐨	퐄퐧퐬퐚퐢퐨	퐍	퐱	퐏퐞퐬퐨	퐝퐨	퐞퐧퐝퐩퐨퐢퐧퐭	퐍)	퐱	(ퟎ	퐨퐮	ퟏ)
횺	(퐏퐞퐬퐨	퐝퐨	퐄퐧퐬퐚퐢퐨	퐍	퐱	퐏퐞퐬퐨	퐝퐨	퐞퐧퐝퐩퐨퐢퐧퐭	퐍)

    Equação 2 

Onde, 

N = Ensaio ou endpoint qualquer; 

Zero (0) = Ausência de efeito adverso significativo; 

Um (1) = Ocorrência de efeito adverso significativo. 

 

4.6 BIOENSAIOS 

 

4.6.1 Bioensaios com organismos terrestres 

 

 Os bioensaios com organismos terrestres contemplaram o emprego de 

invertebrados (minhocas, colêmbolos e enquitreídeos), e plantas (alface). Ao 

todo, foram realizados dez (10) tipos distintos de bioensaios, visando uma 

avaliação ampla e abrangente da ecotoxicidade potencial do lodo de esgoto 

(estudo preliminar/exploratório) e do sedimento dragado. 
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4.6.1.1 Cultivo dos organismos-teste 

 

4.6.1.1.1 Oligoquetas (Eisenia andrei)  

 

 Os oligoquetas (Eisenia andrei) utilizados no bioensaio de reprodução 

foram cultivados no Laboratório de Ecotoxicologia e Ecologia de Solos da 

Universidade de Coimbra (Portugal). Os animais foram criados em caixas 

plásticas contendo uma mistura de musgo Sphagnum sp. e esterco de cavalo 

(Figura 13), à temperatura de 20 ± 2 ºC. Antes de os organismos serem 

introduzidos, o pH do substrato é ajustado até a faixa de 6-7 unidades por 

adição de carbonato de cálcio (CaCO3). O substrato era renovado e hidratado 

(com água destilada) a cada dois meses. Aveia moída era cozida em 

microondas e servida como alimento uma vez por semana. Os organismos 

utilizados em ensaio eram sexualmente maduros (com clitelo totalmente 

desenvolvido) e peso entre 250 e 600 mg, com idade entre 3 e 11 meses. 

 

 
Figura 13 - Estante de cultivo de Eisenia andrei na Universidade de Coimbra (Portugal). 

  

 Os oligoquetas utilizados para a realização dos demais bioensaios (i.e., 

exceto o ensaio de reprodução) foram cultivados no Laboratório de 

Ecotoxicologia do CETEM. Desde a sua implantação, as condições de cultivo 

no referido laboratório envolvem a separação dos organismos por idade 

(casulo, jovens, sub-adultos e adultos), os quais são mantidos em caixas 

plásticas contendo esterco de boi fresco (obtido junto ao Departamento de 

Agrobiologia da EMBRAPA). Em laboratório, os organismos são mantidos a 
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temperatura de 22 ± 2 ºC, umidade em torno de 60 a 70 % e iluminação 

constante (Figura 14). A troca do esterco é realizada periodicamente (intervalo 

de 30 dias), onde o húmus produzido é retirado e os organismos são 

distribuídos em diferentes caixas plásticas de acordo com a idade (Figura 14). 

 

 
Figura 14 - Estante de cultivo de oligoquetas da espécie Eisenia andrei, no Laboratório de 

Ecotoxicologia do CETEM/MCTI. 

 

4.6.1.1.2 Colêmbolos (Folsomia candida)  

 

 Os colêmbolos (Folsomia candida) utilizados nos experimentos foram 

cultivados no Laboratório de Ecotoxicologia e Ecologia de Solos da 

Universidade de Coimbra (Portugal). Os animais foram cultivados em potes 

plásticos arredondados contendo um substrato composto de carvão ativado, 

água e gesso (Figura 15.A; Figura 15.B). A umidade do substrato era ajustada 

três vezes por semana. Organismos adultos eram deixados para produção de 

casulos por dois dias, após a adição de alimento (fermento moído). Após essa 

etapa, os casulos eram separados dos animais adultos, e inoculados 

separadamente para substratos de cultura recém preparados. Somente 

organismos jovens com 10-12 dias de idade eram utilizados nos experimentos. 

A cultura de Folsomia candida e os bioensaios foram executados em 

incubadora a 20 ± 2ºC e foto-período de 16:8h (luz:escuridão) (Figura 15.A). 
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A B 
Figura 15 - Aspecto das culturas de Folsomia candida no Laboratório de Ecotoxicologia e 

Ecologia de Solos da Universidade de Coimbra (Portugal): Em incubadora (A) e organismos em 

detalhe em substrato de cultura (B). 

 

 

4.6.1.1.3 Enquitreídeos (Enchytraeus Crypticus)  

 

 Os enquitreídeos (Enchytraeuds crypticus) foram cultivados na 

Universidade de Coimbra (Portugal). Os animais eram criados em placas de 

petri contendo meio de ágar-agar (Figura 16.B). Aproximadamente 0,5 g de 

aveia finamente moída era servida como alimento uma vez por semana. A cada 

dois meses, os organismos eram transferidos para um novo substrato de ágar-

agar, com o auxílio de água destilada. A cultura de Enchytraeuds crypticus e os 

ensaios foram mantidos a 20 ± 2ºC e foto-período de 16:8h (luz:escuridão). Os 

organismos utilizados em bioensaios eram sexualmente maduros (i.e., com 

clitelo bem desenvolvido) (Figura 16.A). 
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A B 
Figura 16 - Aspecto de organismos adultos (clitelados) da espécie Enchytraeuds crypticus (A); 

Aveia moída (à esquerda) e aspecto da cultura de Enchytraeuds crypticus em meio de ágar-

agar (à direita) na Universidade de Coimbra (Portugal) (B). 

 

4.6.1.2 Bioensaio agudo com oligoquetas (Eisenia andrei) 

 

 O bioensaio agudo com Eisenia andrei (Figura 17.A e 17.B) seguiu as 

recomendações de ASTM (2004). Sendo assim, foram utilizadas 600g de 

mistura-teste e de solo artificial para o controle (massa suficiente para a 

execução do ensaio em triplicata), sendo a umidade ajustada para 40-60% da 

capacidade de retenção máxima de água, com a adição de água destilada. O 

monitoramento da umidade foi efetuado por gravimetria (24 horas em estufa a 

105 0C). A constituição do solo artificial seguiu as recomendações de OECD 

(1984) (70% de areia, 20% de caulim e 10% do musgo Sphagnum sp.), e 

funcionou como grupo controle. 

 Antes de introduzir o total de 10 oligoquetas adultos (com clitelo bem 

desenvolvido; Figura 17.A) em cada réplica, os organismos foram deixados 

sobre papel de filtro umedecido com água destilada em um recipiente de 

polietileno, durante 24 horas, para o purgamento do conteúdo intestinal. 

Durante os 14 dias de exposição em laboratório, os oligoquetas foram mantidos 

sem alimentação, à temperatura de 22ºC e com iluminação constante (ASMT, 

2004). Ao final do ensaio, os oligoquetas sobreviventes foram novamente 

deixados para o purgamento do conteúdo intestinal por 24 horas (conforme o 

procedimento anteriormente descrito), e posteriormente enviados para a 

análise química. 
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A B 
Figura 17 - Aspecto de oligoqueta adulto da espécie Eisenia andrei (A); bioensaio agudo com 

oligoquetas, executado no laboratório de ecotoxicologia do CETEM (B). 

 

4.6.1.2.1 Cálculo dos fatores de bioaconcentração  

 

 A biodisponibilidade potencial de metais para os oligoquetas 

sobreviventes foi avaliada através do cálculo dos fatores de bioconcentração 

(FBCs), expresso pela razão entre a concentração total do metal no organismo 

e o teor total do metal no solo (LIU et al., 2005) (Equação 3).  

 

FBC = [metal no organismo] ÷ [metal no solo]   Equação 3 

 

4.6.1.3 Bioensaio agudo com papel de contato utilizando oligoquetas (Eisenia 

andrei) 

 

 Estes ensaios foram executados conforme os procedimentos descritos 

em OECD (1984). O ensaio consiste na exposição de oligoquetas adultos a 

papéis de filtro umedecidos com uma solução-teste, a fim de avaliar a 

biodisponibilidade potencial através de contato dérmico. O preparo da solução-

teste consistiu na extração da mistura-teste (solo: lodo ou solo: sedimento) com 

água destilada, na proporção 1:8 (solo:água), por 2 horas.  

 O ensaio foi realizado com 10 réplicas. Cada réplica contém um 

organismo (Figura 18). Antes de serem usados nos ensaios, os animais foram 

deixados sobre papel absorvente contendo água destilada, por 2 horas, para o 

purgamento do conteúdo intestinal. O experimento foi realizado na ausência de 

luz e à temperatura de 22 ± 2 ºC. O papel de filtro (5 x 10 cm2) foi umedecido  
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com 2mL de substância-teste, enquanto ao controle adicionou-se somente 

água destilada. Um pedaço deste papel foi acomodado às paredes de um 

béquer de 50mL, e em seguida os organismos foram introduzidos. De modo a 

evitar o escapamento dos animais, os béqueres foram vedados com plástico 

fino contendo pequenos orifícios. Após 72 horas de exposição, foi verificado o 

número de oligoquetas sobreviventes. 

 

 
Figura 18 - Aspecto do bioensaio agudo com papel de contato, utilizando oligoquetas (Eisenia 

andrei). 

 

4.6.1.4 Teste de fuga ou ensaio de comportamento com oligoquetas (Eisenia 

andrei) 

 

 O ensaio de comportamento ou fuga (“avoidance test”) foi realizado 

conforme o procedimento proposto por ISO (2008). Para a execução do ensaio, 

foram utilizados aproximadamente 600g de solo-teste e de solo não 

contaminado como controle (com umidade ajustada para 40-60% da 

capacidade de retenção máxima de água). Recipientes plásticos (20cm de 

comprimento, 12cm de altura, e 5cm largura) foram divididos em duas seções 

de mesma área, com o auxílio de um cartão plástico (Figura 19.A). Uma das 

seções foi preenchida com solo-teste, e a outra com a mesma quantidade de 

solo controle (solo natural não contaminado, i.e., solo-controle). Os 

experimentos foram conduzidos com três réplicas.  

 Após a remoção do cartão plástico, 10 indivíduos adultos de peso 

semelhante foram colocados sobre a linha que divide os solos (Figura 19.B). 
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Durante as 48 horas de ensaio, os oligoquetas foram mantidos sob temperatura 

de 22ºC em incubadora, com ciclos de luz:escuridão de 16:8h. Ao final do 

ensaio, verificou-se a porcentagem de oligoquetas presentes no solo-teste e no 

solo controle. Quando menos de 20% dos organismos eram encontrados no 

solo-teste, considerava-se que o solo tinha “função de habitat limitada” (ISO, 

2008).  

 

A B 
Figura 19 - Aspecto do ensaio de fuga com Eisenia andrei: recipientes-teste com o divisor 

plástico (A); e recipiente com minhocas recém-introduzidas (B). 

 

4.6.1.5 Bioensaio de reprodução com oligoquetas (Eisenia andrei) 

 

 O ensaio de reprodução com Eisenia andrei foi realizado conforme ISO 

(1998). A umidade dos solos-teste (i.e., misturas-teste de solo:sedimento) foi 

ajustada para 40-60% da capacidade máxima de retenção de água. O ensaio 

foi conduzido em recipientes cilíndricos contendo 500g de solo-teste 

(equivalente em peso seco) (Figura 20.A) e 10 oligoquetas adutos de peso 

semelhante por réplica (4), conforme ISO (1998). Os oligoquetas foram 

condicionados em solo artificial por 24 horas antes de serem usados nos 

ensaios. O experimento foi executado a 20 ± 2 ºC e ciclos de luz:escuridão 

(16:8h) (Figura 20.B). No início do ensaio, 15 g de esterco de cavalo finamente 

moído foi servido como alimento. Uma vez por semana os recipientes-teste 

foram abertos (para aerar os sistemas), momento em que mais comida foi 

adicionada (quando necessário) e a umidade ajustada (por diferença de peso e 

subsequente adição de água destilada).  
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 Após 28 dias de ensaio, os animais adultos foram manualmente 

coletados e pesados. Os solos-teste foram incubados por mais 28 dias para 

permitir a eclosão dos casulos (Figura 20.B). Após essa etapa, os organismos 

jovens foram contatos através de aquecimento da base do recipiente-teste, 

utilizando banho-maria a 60ºC. 

 

A B 
Figura 20 - Aspecto do ensaio de reprodução com Eisenia andrei (A) e da incubadora utilizada 

para os experimentos (B). 

 

4.6.1.6 Bioensaio de bioacumulação com oligoquetas (Eisenia andrei) 

 

 Este experimento foi realizado com base nas recomendações de ASTM 

(2004). O ensaio é composto de duas etapas: bioacumulação e depuração, 

ambos com duração de 28 dias. O ensaio foi realizado com 3600 g de solo-

teste e 90 organismos adultos de peso semelhante por réplica (3) (total de 270 

indivíduos) (Figura 21). A umidade das amostras foi ajustada para 40-60% da 

capacidade de retenção máxima de água. Os recipientes-testes foram vedados 

com um plástico fino, contendo pequenos orifícios, de modo a impedir a fuga 

dos animais. Durante a etapa de bioacumulação, 10 organismos foram 

retirados de cada réplica em dias previamente definidos (4º, 7º, 14º, 21º, 28º 

dias) e, após o purgamento do conteúdo intestinal, foram enviados para a 

determinação de metais pesados (vide item 2.3.1). Os fatores de 

bioconcentração (FBC) foram calculados conforme descrito no item 3.5.1.2.1. 



87 
 

 
 

 Após a etapa de bioacumulação, os organismos restantes foram 

transferidos para um solo artificial não contaminado, onde permaneceram por 

28 dias (fase de depuração). A composição do solo artificial seguiu as 

recomendações de Garcia (2004): 70% de areia de sílica, 20% de caulim e 

10% de casca de coco. Novamente, 10 organismos foram retirados de cada 

réplica em dias previamente estabelecidos (7º, 14º, 21º, 28º dias) e, após o 

purgamento do conteúdo intestinal, enviados para a quantificação dos teores 

de metais pesados, de forma a mensurar o potencial de eliminação desses 

elementos pelos organismos. 

 

 
Figura 21 - Aspecto do ensaio de bioacumulação de metais com Eisenia andrei. 

 

4.6.1.7 Bioensaio de reprodução com  enquitreídeos (Enchytraeuds crypticus) 

 

 O ensaio de reprodução com Enchytraeuds crypticus foi conduzido com 

20g (equivalente em peso seco) de solo-teste e 10 enquitreídeos adultos por 

réplica (5), conforme ISO (2004). A umidade dos solos foi ajustada para 40-

60% da capacidade de retenção máxima de água. Os recipientes-teste foram 

abertos uma vez por semana para ajustar a umidade e aerar os sistemas. No 

início do experimento, aproximadamente 25 mg de aveia finamente moída foi 

servida como alimento. Quando necessário, mais alimento foi adicionado após 

o 14º dia de ensaio. Após 28 dias de exposição, os organismos foram 

eutanasiados e fixados por adição de 5mL de etanol, vermelho de bengala 

(corante) e água ao solo (ISO, 2004) (Figura 22.A). Cerca de 24 horas após 
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terem sido fixados, o número de organismos jovens foi contado com o auxílio 

de uma lupa (Figura 22.B).  

 

A B 
Figura 22 - Enquitreídeos fixados em vermelho de bengala ao final do ensaio do reprodução 

(A); lupa utilizada na contagem dos organismos jovens (B). 

 

4.6.1.8 Bioensaio de reprodução de colêmbolos (Folsomia candida) 

 

 Os ensaios de reprodução com colêmbolos foram conduzidos com cinco 

(5) réplicas contendo dez (10) animais e 30 g de solo-teste (equivalente em 

peso seco) (ISO, 1999) (Figura 23.A). A umidade dos solos foi ajustada para 

40-60% da capacidade de retenção máxima de água. Os recipientes-teste 

foram semanalmente abertos para aerar o sistema e ajustar a umidade 

(compensada por repesagem de cada recipiente-teste). Cerca de 25mg de 

fermento granulado foi servido como alimento no início do ensaio. Quando 

necessário, mais alimento foi fornecido após o 14º dia de exposição. Após 28 

dias de experimento, os recipientes-teste foram preenchidos com água, sendo 

adicionadas algumas gotas de tinta azul (Figura 23.B). Após flutuarem sobre a 

superfície da água (por tensão superficial), os organismos adultos 

(sobreviventes) e jovens foram contados (Figura 22.B).  
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A B 
Figura 23 - Aspecto do ensaio de reprodução com Folsomia candida (A); Contagem dos 

organismos em água, após 28 dias de exposição (B). 

 

4.6.1.9 Teste de fuga ou ensaio de comportamento com colêmbolos (Folsomia 

candida) 

 

 O ensaio de fuga com Folsomia candida foi realizado em caixas 

plásticas cilíndricas (11cm de diâmetro e 4cm de altura) dividas em duas 

seções de tamanhos iguais (Figura 24), com o auxílio de um cartão plástico 

(ISO, 2007). Uma seção foi preenchida de solo não-contaminado, e a outra 

com a mesma quantidade de solo-teste, com umidade justada para 40-60% da 

capacidade de retenção máxima de água. O cartão plástico foi removido e 10 

animais foram dispostos na interface dos solos (ISO, 2007). Após 48 horas de 

exposição, o número de animais foi verificado em cada seção por adição de 

água aos recipientes-teste, a exemplo do descrito no item  3.6.1.8. Quando 

menos de 30% dos animais eram encontrados no solo-teste, considerou-se que  

o solo tinha "função de habitat limitada" (ISO, 2007). 

 

 
Figura 24 - Aspecto do ensaio de fuga (avoidance test) com Folsomia candida. 
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4.6.1.10 Bioensaio de inibição da alimentação com colêmbolos (Folsomia 

candida) 

 

 O ensaio de inibição da alimentação de Folsomia candida é baseado na 

observação de conteúdos escuros dentro do trato intestinal dos animais 

(DOMENE et al., 2007), tendo em vista que esses organismos-teste são de cor 

branca. Por esse motivo, este ensaio foi somente realizado em solo artificial, 

sendo que, neste caso, não foi utilizada a turfa do musgo sphagnum, visto que 

ela poderia interferir na vizualização dos conteúdos intestinais. O ensaio 

consistiu na exposição de 15 organismos a 30g de solo-teste, com umidade 

ajustada para 40-60% da capacidade de retenção máxima de água. Após 48 

horas de exposição, os recipientes-teste foram preenchidos com água (Figura 

25.A), de forma a permitir que os organismos flutuassem (por tensão 

superficial). A observação direta do conteúdo intestinal foi realizada com o 

emprego de uma lupa (Figura 25.B). O número de organismos com conteúdos 

escuros (i.e., alimentados) no trato intestinal foi contado.  
 

 

A B 
Figura 25 - Aspecto dos recipientes-teste utilizados no ensaio de inibição da alimentação de 

Folsomia candida (A); Aspecto de organismos com conteúdo intestinal (abdômen escurecido), 

visto à lupa (B). Fonte: Adaptado de DOMENE et al., 2007. 

 

4.6.1.11 Bioensaio de germinação com alface (Lactuca sativa) 

 

 As sementes de Lactuca sativa utilizadas para este ensaio foram obtidas 

sem utilização de agrotóxicos (Figura 26.A). O ensaio foi conduzido com 100 

gramas de solo dispostos em pratos plásticos redondos, cuja umidade foi 
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ajustada para a capacidade de campo, com base em OECD (1984). Após a 

introdução de 40 sementes por réplica (3), 90-100 gramas de areia fina de 

quartzo foram distribuídas sobre o recipiente-teste, de forma a inibir a perda de 

umidade e aumentar a agregabilidade do solo. 

  O ensaio teve duração de 5 dias, e foi realizado em foto-período de luz e 

escuridão (16:8h). Os recipientes-testes foram mantidos em sacos plásticos, de 

modo a minimizar a perda de umidade para a atmosfera. Ao final do ensaio, 

verificou-se o percentual de sementes germinadas (Figura 26.B) e possíveis 

alterações morfológicas em sua estrutura. 

 

A B 
Figura 26 - Aspecto de semente de Lactuca sativa (A); Aspecto dos brotos após 5 dias de 

exposição (B). 

 

4.6.2 Bioensaios com organismos aquáticos 

 

4.6.2.1 Cultivo dos organismos-teste 

 

4.6.2.1.1 Micro-crustáceos (Daphnia similis)  

 

 O cultivo de Daphnia similis (Figura 27A e 26B) foi realizado no 

Laboratório de Ecotoxicologia do CETEM. Os organismos são mantidos em 

meio de cultura M.S., adaptado para a espécie D. simils (CETESB, 2001), com 

pH entre 7,00 e 7,6, dureza total entre 40 - 48 mg CaCO3/L., e oxigênio 

dissolvido na faixa de 60 – 100% de saturação. 

 Os organismos foram acondicionados em béqueres de 2000 mL, com 

densidade de 25 fêmeas adultas ou 30 filhotes por litro e manipulados com 
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pipetas de 10mL, evitando contato com o ar no momento da liberação sempre 

abaixo da linha d’água. Os béqueres são mantidos em câmara de germinação 

com foto-período de 16 horas de luz (500 – 1000 lux) e temperatura de 20ºC  

2ºC. Cada béquer de cultivo é identificado com o nome da espécie, a data de 

colocação dos organismos, a faixa de idades de suas fêmeas (0-7 dias / 7-14 

dias / 14-21 dias / 21-28 dias), e o número de organismos.  

 Diariamente, é realizada uma limpeza em todos os béqueres do cultivo 

(Figura 25.B) para a retirada e contabilização dos filhotes, e remoção de 

carapaças e depósitos no fundo. Os filhotes retirados são armazenados na 

câmara de germinação, nas mesmas condições do cultivo por um período de 6 

(seis) horas antes de sua utilização em ensaios de toxicidade. Caso não sejam 

utilizados em ensaio, podem ser mantidos como estoque de organismos ou 

descartados. Antes do descarte em água corrente é adicionado álcool no 

recipiente. 

 Uma vez por semana é realizada a troca total de água de todos os 

béqueres do cultivo, preparando-se um novo lote de água de cultivo e 

transferindo-se os organismos para novos béqueres devidamente identificados. 

Todo o cultivo é alimentado diariamente, à exceção dos finais de semana, com 

alimento algáceo (suspensão algácea de P. subcaptata). O volume de alimento 

adicionado a cada béquer varia conforme a densidade de células de alga na 

suspensão, respeitando-se o quantitativo de 1 a 5 x 106 células por organismo, 

conforme determinado pela norma ABNT 12713/04. 

 

A B 
Figura 27 - Aspecto de Daphnia similis (A); Béquer de cultivo de Daphnia similis (B). 
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4.6.1.1.2 Algas clorofíceas (Pseudokirchneriella subcaptata)  

 

 O cultivo de Pseudokirchneriela subcaptata (Figura 28.A) é mantido em 

meio L.C. Oligo sólido, utilizando-se placas de Petri (Figura 28.B) previamente 

esterilizadas em autoclave e mantidas sob refrigeração a 4°C por até três 

meses. 

 A cada 15 ou 30 dias, conforme a necessidade, é realizada uma 

renovação do estoque de células, transferindo-se em meio estéril (fluxo 

laminar) e, com auxílio de uma alça de metal também estéril, uma parte das 

células para uma nova placa contendo meio LC Oligo sólido recém preparado 

(Figura 28B). 

 Para o preparo do alimento dos cladóceros, as células em meio sólido 

são transferidas para erlenmyer contendo meio LC Oligo líquido e mantidas em 

luz e temperatura constantes e aeração estéril por 7 (sete) a 10 dias. Após 

esse período, o erlenmyer é totalmente vedado com papel alumínio por até 3 

(três) dias para que as células decantem e o excesso de meio de cultura possa 

ser retirado. Após a centrifugação, o concentrado de células restante é 

ressuspendido em Meio de Cultura M.S. e armazenado sob refrigeração a 4°C 

por até 3 (três) meses. A contagem das células, tanto para o cultivo quanto 

para os ensaios, é realizada em Câmara de Neubauer. 

 

A B 
Figura 28 - Aspecto de Pseudokirchneriella subcaptata (A); Raspagem do cultivo de 

Pseudokirchneriella subcaptata (B). 
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4.6.2.2 Bioensaio agudo com micro-crustáceos (Daphnia similis) 

 

 O bioensaio agudo com microcrustáceos da espécie Daphnia similis 

(Figura 29.A) foi baseado na exposição de fêmeas de seis a 24 horas de idade 

a lixiviados (elutriatos) de misturas de diferentes proporções solo:LE, por um 

período de 48 horas (ABNT, 2004). O ensaio é realizado com quatro (4) 

réplicas, contendo cinco (5) organismos cada. 

 O procedimento adotado para a preparação dos elutriatos está 

fundamentado nas recomendações de Baun et al. (2002), que propõe a 

agitação orbital (200 rpm) de uma mistura composta de solo-teste:água (1:8) 

durante um período de 24 horas (Figura 29.B). Após essa etapa, a mistura é 

centrifugada, sendo o sobrenadante filtrado e posteriormente congelado para a 

avaliação ecotoxicológica. Os elutriatos foram preparados com o emprego do 

meio cultivo de D. similis, meio M. S., conforme ABNT (2004). O emprego de 

elutriatos na avaliação ecotoxicológica de sedimentos, solos ou resíduos 

sólidos é amplamente conhecido na literatura científica, e os resultados 

gerados consistem em bons parâmetros para futuras comparações (MAXAM et 

al., 2000; PARKPIAN et al., 2002; FJÄLLBORG et al., 2005; VAN GESTEL; 

KOOHAAS, 2006; CARBONELL et al., 2009).  

 

A B 
Figura 29 - Aspecto da montagem de bioensaio agudo com Daphnia similis (A); Elutriatos em 

agitação para ensaio com Daphnia similis (B). 
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4.6.2.3 Bioensaio de reprodução com algas clorofíceas (Pseudokirchneriella 

subcapitata) 

 

 O bioensaio crônico de reprodução com Pseudokirchneriella subcapitata 

foi baseado na avaliação do crescimento da população de algas expostas a 

elutriatos de diferentes proporções solo:lodo de esgoto ou solo:sedimento 

dragado. Os ensaios foram realizados sob temperatura de 23  2oC, iluminação 

contínua de 3500 lux ( 10%) e velocidade de agitação orbital de 100 a 175 

rpm. Os elutriatos foram preparados com o meio de cultura utilizado no cultivo 

das algas, meio L. C. Oligo (ABNT, 2005) (Figura 30A), utilizando mesmo 

procedimento descrito para Daphnia similis.  

 Após 96 horas de exposição, procedeu-se com a contagem celular de 

modo a verificar possíveis anomalias no crescimento da população de algas 

(Figura 30.B). As biomassas iniciais foram subtraídas daquelas obtidas após 96 

horas, e o resultado foi expresso em porcentagem de inibição de crescimento 

(ABNT, 2005). 

 

A B 
Figura 30 - Elutriatos em agitação para ensaio com algas (Pseudokirchneriella subcaptata) (A); 

Lâmina de Neubauer (B). 

 

4.6.3 Análise estatística 

 

 A significância das diferenças nas respostas de fuga ("avoidance 

response") foi avaliada utilizando o Fisher Exact Test (ZAR, 1998; NATAL-DA-

LUZ et al., 2009). Ainda no que se refere ao ensaio supracitado, um "one-tailed 

test" foi realizado para avaliar as entre o número de animais encontrados no 

controle e nas seções-teste. Para a análise do "dual control-test" (i.e., ambas 
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seções preenchidas de solo-controle), um "two-tailed test" foi realizado, de 

acordo com as recomendações de Natal-da-Luz et al. (2009). A significância 

das relações dose-resposta (mortalidade/ imobilidade/ fuga/ inibição da 

alimentação/ taxas de reprodução versus incremento de dose de dragado ou 

lodo) foi avaliada utilizando a análise de correlação de Pearson. 

 A estimativa da dose de sedimento dragado ou de lodo capaz de 

provocar a mortalidade, fuga ou imobilidade de 50% dos organismos-teste 

(CL50) foi realizada utilizando a análise de PriProbit. As concentrações 

capazes de causar a perda de 50% da biomassa ou de inibir em 50% as taxas 

de reprodução (EC50) foram estimadas através de modelos de regressão não-

linear (Exponencial, Gompertz ou Hormesis), utilizando o software Statistica 

para Windows 7.0. É importante destacar que os valores de CL50 e CE50 

foram expressos em porcentagem de sedimento adicionado ao solo. 

 A significância das diferenças entre taxas de reprodução, níveis de 

biomassa, de mortalidade, e de inibição da alimentação obtidos em cada 

tratamento e a amostra controle foram avaliadas com o auxílio de ANOVA 

("one way analysis of variance") seguida de um teste Dunnet (post roc). 

Quando as taxas de reprodução foram menores do que 1% do valor do 

controle, estas não foram consideradas nas análises. Quando as premissas 

para a ANOVA (i.e., dados normais e homogeneidade de variâncias) não eram 

totalmente atendidas, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, seguido do teste 

Fisher LSD (em ranks).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

5.1.2 Lodo de esgoto 

 

 Algumas características patogênicas, físicas, químicas e mineralógicas 

da amostra de lodo de esgoto utilizada neste trabalho estão descritas em Cesar 

et al. (2008), Alamino et al. (2007) e Alamino (2010). Como esperado, esta 

amostra de lodo de esgoto apresenta altos teores de matéria (em torno de 

30,7%). Os teores de ferro e alumínio foram de 11,4% e 4%, respectivamente. 

A caracterização mineralógica da fração argila do lodo indicou a presença de 

ilita (5%), caulinita (91%), goethita (3%) e traços de vermiculita (1%) (Figura 31) 

(CESAR et al., 2008). A determinação granulométrica revelou a predominância 

de material siltoso (65%), seguido da fração areia (30%) (ALAMINO, 2010). 

 Importante se faz ressaltar os patógenos identificados por Alamino 

(2010), que podem ter papel importante sobre efeitos adversos observados na 

biota do solo (além da presença dos agentes químicos tóxicos). De acordo com 

Alamino (2010), o esgoto doméstico pode conter diferenciados agentes 

patogênicos, incluindo fungos, vírus, bactérias e parasitas. A densidade  

desses organismos no lodo depende do tipo de tratamento ao qual o mesmo foi 

submetido, sendo que os patógenos são usualmente adsorvidos às partículas 

e, dessa forma, acabam sendo depositados durante o processo de decantação 

(ALAMINO, 2010). Dentre os patógenos presentes nessa amostra de lodo, 

Alamino (2010) destaca os parasitas intestinais (ovos de helminto), devido à 

sua persistência e baixa dose infectante. A Tabela 4 indica os principais 

patógenos identificados por Alamino (2010) na amostra de lodo utilizada neste 

trabalho, o que revela a natureza essencialmente patológica do material. 
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Figura 31 - Mineralogia da fração argila da amostra de lodo de esgoto utilizada neste trabalho. 

Fonte: CESAR et al., 2008. 

 

Tabela 4. Detalhamento da diversidade de agentes patogênicos presentes 
na amostra de lodo de esgoto. 

AGENTES PATOGÊNICOS ESPÉCIES 

BACTÉRIAS 

Salmonella sp., Shigella sp., Yersinis 
sp., Vibrio cholerae, Campylobacter 

jejuni, Escherichia coli (cepas 
patogênicas) 

VÍRUS ENTÉRICOS Vírus da hepatite A, Vírus e 
semelhantes, Rota vírus 

ENTEROVÍRUS Poliovírus, Caxsackievirus, Ecovirus, 
Reovirus, Astrovirus, Calicivirus 

PROTOZOÁRIOS 
Cryptosporidium sp., Entamoeba 

histolitica, Giárdia lamblia, 
Balantidium coli, Taxoplasma gondii 

HELMINTOS 

Ascaris lumbricoides, Ascaris suum, 
Trichuris trichiura, Toxocara canis, 
Taenia saginata, Taenia solium, 

Necator americanus, Hymenolepis 
nana 

Fonte: Adaptado de ALAMINO, 2010. 
 

5.1.3 Sedimento dragado 

 

 A determinação granulométrica revelou a predominância da fração argila 

(53,2%), seguida da fração silte (27,4%) e areia (19,4%). Estes resultados 
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estão em concordância para um ambiente de estuário, caracterizado pela baixa 

energia e, consequentemente, predominância da deposição de grãos finos. A 

determinação do pH revelou o valor de 8,2 unidades. A natureza básica desse 

material pode estar associada à presença de minerais carbonáticos 

(frequentemente abundantes em estuários), e que exercem papel importante 

no aumento do pH.  

 A determinação dos teores de Fe e Al total revelou concentrações de 4 e 

4,5%, respectivamente. A matéria orgânica apresentou teor de 14,3%. A 

análise mineralógica, na amostra total, revelou a presença de quartzo, caulinita, 

gippsita e muscovita (Figura 32). Ainda, o recente monitoramento dos 

sedimentos de corrente do Canal do Cunha (CH SERVIÇOS AMBIENTAIS, 

2008), efetuado durante a etapa que antecedeu a dragagem, indicou a 

ocorrência de uma gama variada de patógenos, similares àqueles encontrados 

para a amostra de lodo de esgoto. Dentre esses patógenos, destacam-se: 

Salmonella sp., Shigella sp., Vírus da hepatite A, Balantidium coli, Taxoplasma 

gondii, Ascaris lumbricoides, Ascaris suum, Escherichia coli, Taenia solium, 

Necator americanus e Hymenolepis nana.    

 

 
Figura 32 - Difratograma de raios-X obtido para a amostra total de sedimento dragado. 
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5.1.4 Solos 

 

 Cesar et al. (2008) e Alamino et al. (2007) indicaram alguns aspectos da 

composição física, química e mineralógica dessas mesmas amostras de solo 

utilizadas neste trabalho. As concentrações de matéria orgânica são baixas 

para ambas classes de solo, uma vez que foram coletadas no horizonte B 

(Tabela 5). O Chernossolo apresenta abundância de argilominerais expansivos 

[ilita (2%), interestratificado ilita-esmectita (4%) e vermiculita (73%)] em sua 

fração argila (Figura 33), baixa permeabilidade, alta capacidade de troca 

catiônica (CTC), elevados teores de Mg+2, Ca+2, K+ (i.e., alta fertilidade natural) 

e valores mais básicos de pH (Tabela 5). O teor de caulinita ficou na faixa de 

21%. Os Chernossolos possuem distribuição geográfica restrita no Brasil (em 

geral, ocorrem majoritariamente na porção meridional do país), sendo 

frequentemente utilizados na agricultura devido à sua elevada fertilidade. 

 O Latossolo consiste em um material mais ácido, contém altas 

concentrações de ferro total e é mais permeável que o Chernossolo, embora 

seja de textura mais grossa em relação àquele solo (Tabela 5). Além disso, o 

Latossolo é de mineralogia essencialmente caulinítica (79%) [além da presença 

de goethita (8%) e gibbsita (13%)] (Figura 34), apresenta teores muito baixos 

de nutrientes e altas concentrações de alumínio (Tabela 5), visto que esta 

classe de solo é caracterizada (em contradição ao Chernossolo) pelos severos 

processos intempéricos aos quais foi submetida ao longo do tempo. Os 

Latossolos são a classe de solo mais abundante no Brasil (LEPSCH, 2002), 

sendo bastante utilizada na agricultura do país. 

 As classes de solo selecionadas possuem, como esperado, 

características antagônicas. Tais diferenças deverão possibilitar o estudo da 

influência potencial das propriedades dos solos sobre a mobilidade, 

biodisponibilidade e, consequentemente, a ecotoxicidade de contaminantes 

presentes em misturas de solo:sedimentos dragados. 
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Tabela 5. Propriedades físicas e químicas das amostras de Latossolo e 
Chernossolo utilizadas em bioensaios. CTC = Capacidade de troca 

catiônica. 
PARÂMETROS DO SOLO LATOSSOLO CHERNOSSOLO 

Textura 
(%) 

Argila 58 24 
Silte 6 35 
Areia 36 41 

pH H2O 4.2 6.2 
KCl 3.6 4.1 

Complexo 

sortivo 

(cmolc/dm3) 

Mg+2 + Ca+2  0,2 40,5 
K+  0,02 0,03 

Na+ 0,03 1,44 
CTC 2,3 48,3 

Análise química 
total (%) 

Al  26,4 18,9 
Fe 11,3 7,9 

Matéria 
orgânica (%) - 0,22 0,34 

Fonte: Adaptado de ALAMINO, 2010; CESAR et al., 2008.  

 

 
Figura 33 - Difratograma de raios-X referentes à fração argila da amostra de Chernossolo. 

Fonte: CESAR et al., 2008. 
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Figura 34 - Difratograma de raios-X referente à fração argila da amostra de Latossolo. Fonte: 

ALAMINO, 2010. 

 

5.2 AVALIAÇÃO DO RISCO ECOLÓGICO POTENCIAL 

 
5.2.1 Formulação do problema 

 

 O modelo hipotético-conceitual considerado para análise de risco está 

demonstrado na Figura 35. Para tanto, buscou-se a consideração do maior 

número de receptores ecológicos e de possíveis usos da terra. Neste sentido, 

tal modelo hipotético é generalístico, englobando usos da terra associados à 

agricultura (mais restritivo), construção civil, recuperação de áreas degradadas, 

etc. Dessa forma, o risco passa a ser concebido não somente à luz dos 

potenciais efeitos observados em organismos (cenário mais restritivo), mas 

sobretudo sob o contexto do uso futuro da área. 

 O modelo hipotético privilegiou a avaliação dos organismos terrestres 

(com ênfase nos invertebrados edáficos), em detrimento aos organismos 

aquáticos, uma vez que o cenário contempla, por excelência, a disposição 

terrestre do sedimento dragado. No caso dos organismos aquáticos (micro-

crustáceos e algas de água doce), foi cogitada a hipótese de que 

contaminantes presentes no sedimento dragado pudessem ser lixiviados e/ou 

erodidos e, dessa forma, atingissem os cursos fluviais vizinhos.  
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Figura 35 - Modelo conceitual de exposição para os receptores ecológicos em cenário 

hipotético-generalístico de disposição de sedimentos dragados em áreas continentais. 

 
5.2.2 Avaliação da exposição e toxicidade (i): estudo 

exploratório/preliminar com o lodo de esgoto 

 

5.2.2.1 Determinação de Metais 

 

 Os teores de metais na amostra de lodo de esgoto mostraram-se 

coerentes com as concentrações estipuladas por CONAMA (2006) (Resolução 

375; Tabelas 2 e 6), único documento legal brasileiro que trata do uso do lodo 

como insumo na agricultura. Por outro lado, é importante destacar que estes 

valores não foram estabelecidos com base em bioensaios, tornando 

extremamente importante a execução de estudos relacionados a este tema. 

 A determinação de metais nos solos tratados com  lodo de esgoto 

revelou que os teores de Cu, Zn, Pb e Hg apresentaram não-conformidades em 

relação aos valores orientadores propostos por CETESB (2005) e CONAMA 

(2009) (Tabelas 7 e 8). As amostras de solo não tratadas com lodo 

apresentaram, com exceção do Hg no Latossolo, concentrações de metais 

abaixo dos limites de referência propostos por CETESB (2005).  Para todas as 

doses estudadas – i.e., misturas solo:lodo - as concentrações de metais 

ficaram acima dos valores de referência (CETESB, 2005) para pelo menos um 

dos elementos considerados. Por outro lado, os valores de referência de 
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CETESB (2005) se referem aos teores do background pedogeoquímico 

determinado para o Estado de São Paulo e, por essa razão, não 

necessariamente indicam risco. As duas maiores doses empregadas (26,64 e 

33% em latossolo; e 26,32 e 32,9% em chernossolo) mostraram valores de Hg 

e Cu acima dos limites de prevenção (CONAMA 420/2009), baseado na 

ocorrência potencial de efeitos adversos à saúde da biota terrestre. 

 

Tabela 6. Concentrações de metais (mg/kg) determinadas para a amostra 
de lodo de esgoto. 

Material Cu Ni Cr Pb Zn Hg 

Lodo in 

natura 
200,00 23,2 40,1 128,00 716,00 1,80 

Resolução 

375/CONAMA 
1500 420 1000 300 2800 1500 
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Tabela 7. Determinação dos teores totais de metais pesados em 
Latossolos acrescidos de distintas doses de lodo de esgoto. 

Doses de 
lodo de 

esgoto (%) 

Concentrações de metais pesados (mg/kg) 

Cu Ni Cr Pb Zn Hg 

0 6,80 2,90 7,20 13,00 48,60 0,097● 

6,66 19,67 4,25 9,39 20,66● 93,05● 0,21● 

8,14●●● 22,53 4,55 9,88 22,36● 102,93● 0,24● 

13,32 32,53● 5,60 11,58 28,32● 137,50● 0,32● 

19,98 45,40● 6,96 13,77 35,98● 181,95● 0,44● 

26,64 58,27● 8,31 15,96 43,64● 226,40● 0,55●● 

33,3 71,14●● 9,66 18,16 51,30● 270,84● 0,66●● 

Referência 35 13 40 17 60 0,05 

Prevenção 60 30 75 72 300 0,5 

Intervenção 200 70 150 180 450 12 

Notas: ● – acima do limite de referência (CETESB, 2005) (background 

pedogeoquímico do Estado de São Paulo); ●● – acima do limite de prevenção 

(Resolução 420; CONAMA, 2009) (valor determinado com base em efeitos 

adversos observados em receptores ecológicos). 
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Tabela 8. Concentrações totais de metais pesados em Chernossolos 
acrescidos de lodo de diferentes doses de lodo de esgoto. 

Doses de 
lodo de 

esgoto (%) 

Concentrações de metais pesados (mg/kg) 

Cu Ni Cr Pb Zn Hg 

0 15,8 1,6 3,1 5,2 40,00 0,032 

6,58 27,92 3,02 5,53 13,28 84,48● 0,15● 

13,16 40,04● 4,44 7,97 21,36● 128,96● 0,26● 

19,74 52,16● 5,86 10,40 29,44● 173,44● 0,38● 

26,32 64,28●● 7,29 12,84 37,52● 217,92● 0,50●● 

32,9 76,40●● 8,71 15,27 45,60● 262,40● 0,61●● 

Referência 35 13 40 17 60 0,05 

Prevenção 60 30 75 72 300 0,5 

Intervenção 200 70 150 180 450 12 

Notas: ● – acima do limite de referência (CETESB, 2005) (background 

pedogeoquímico do Estado de São Paulo); ●● – acima do limite de prevenção 

(Resolução 420; CONAMA, 2009) (valor determinado com base em efeitos 

adversos observados em receptores ecológicos);  

 

5.2.2.2 Bioensaio agudo com oligoquetas (Eisenia andrei) 

 

5.2.2.2.1 Mortalidade 

 

 Nas misturas de Latossolo, todos os organismos expostos às doses de 

19,98; 26,64; e 33.30% morreram (CL50 = 14.37%; intervalo de 95% de 

confiança = 13,04 - 16,06%) (Figura 36). Nenhuma das doses de lodo 

aplicadas ao Chernossolo foi capaz de causar efeitos letais significativos aos 

organismos (Figura 37). Por essa razão, a CL50 não pôde ser estimada para a 

referida classe de solo, já que os níveis de sobrivivência ficaram sempre acima 
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de 90%. Importante também se faz destacar que a dose ideal de lodo 

recomendada para aplicação agrícola (6,66% para o Latossolo, e 6,58% para o 

Chernossolo - CESAR et al., 2008) não causou efeitos letais aos organismos. 

 As propriedades dos solos estudados desempenharam papel 

fundamental nos níveis de mortalidade observados. Uma vez que ambas as 

classes de solo apresentam conteúdos similares de matéria orgânica, é muito 

provável que tal parâmetro não tenha tido influência preponderante na 

diferença entre os efeitos letais observados para os tipos de solos estudados. 

O mesmo raciocínio se aplica ao pH, cujos valores foram similares em ambas 

misturas de Latossolo:lodo e Chernossolo:lodo (variando entre 

aproximadamente 5 e 7 unidades). Por outro lado, diferenças em termos de 

mineralogia das argilas e de fertilidade podem ter sido atributos importantes de 

redução da toxicidade. 

 A abundância de argilominerais expansivos no Chernossolo pode ter 

estimulado a redução da concentração de contaminantes (incluindo metais) na 

solução do solo, devido ao seu alto potencial de adsorção catiônica (atrelada à 

alta CTC), com consequente diminuição da toxicidade. Mastzke et al. (2008), 

por exemplo, descreveram um comportamento similar ao estudar a toxicidade 

de substâncias orgânicas para duas espécies de vegetais (Triticum aestivum e 

Lepidium sativum). Tais autores encontraram níveis menores de toxicidade 

associados à presença de argilominerais expansivos, sugerindo assim que tais 

assembléias minerais seriam capazes de atenuar os níveis de fito-toxicidade. 

Cesar et al. (2010), ao avaliarem a ecotoxicidade aguda de mercúrio em 

Chernossolos, também verificaram a redução dos níveis de mortalidade de E. 

andrei associados à presença de argilominerais 2:1. De fato, Vijver et al. (2003) 

e Natal-da-Luz et al. (2004) indicam que a concentração de contaminantes na 

água intersticial do solo (i.e., solução do solo) desempenha papel vital na 

biodisponibilidade de metais para minhocas, visto que o contato dérmico 

consiste em uma das principais vias de exposição para esses animais. 

 Além da hipotése da mineralogia das argilas, outro atributo importante a 

ser considerado é a elevada concentração de nutrientes dos Chernossolos, o 

que supostamente poderia relacionar-se à maior disponibilidade de alimento 

para os oligoquetas - fato que, teoricamente, poderia atenuar os níveis de 

ecotoxicidade nas misturas de Chernossolo. No entanto, os oligoquetas são 



108 
 

 
 

organismos autotróficos e, dessa forma, altas concentrações de nutrientes no 

solo não necessariamente representam maior disponibilidade de alimento para 

esses animais  

 Por outro lado, é importante notar que a abundância de nutrientes no 

solo pode possibilitar níveis maiores de estabilidade para as comunidades 

naturais de microorganismos (FRANCISCA; GLATSTEIN, 2010; GALIANA et 

al., 2011). Laurence et al. (2009) ainda acrescentam que a a presença de 

argilominerais expansivos no solo (caso do Chernossolo) também favorece a 

estabilidade das referidas comunidades, geralmente estruturadas na forma 

biofilmes aderidos à superfície dos grãos. Dessa forma, é válido supor que 

níveis maiores de fertilidade natural em Chernossolo tenderiam a limitar a 

desestabilização de comunidades microbiológicas naturais e, 

consequentemente, limitaria também a proliferação microorganismos 

patogênicos (oriundos do esgoto) no solo. Neste sentido, as comunidades 

microbiológicas em Chernossolo estariam mais resistentes frenete à atuação 

dos patógenos. Sob essa perspectiva, elevados níveis de fertilidade em 

Chernossolo poderiam atenuar a ação de agentes potencialmente patogênicos 

sobre os organismos-teste, reduzindo a ocorrência de efeitos adversos.  O 

Latossolo, por outro lado, possui baixos teores de nutrientes, visto que se trata 

de uma classe de solo que sofreu intensos processos intempéricos. 
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Figura 36 - Sobrevivência de Eisenia andrei após 14 dias de exposição em Latossolo tratado 

com distintas doses de lodo de esgoto. * = sobrevivência significativamente diferente do 

controle (Kruskall-Wallis; p < 0,05). 

 

 

 
Figura 37 - Sobrevivência de Eisenia andrei após 14 dias de exposição em Chernossolo 

tratado com distintas doses de lodo de esgoto. * = sobrevivência significativamente diferente do 

controle (ANOVA, p < 0,05). 
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5.2.2.2.2 Incorporação de metais pelos organismos  

 

 Para as misturas de Chernossolo, as concentrações absolutas de metais 

nos tecidos das minhocas revelaram a seguinte ordem crescente: Zn > Pb > Cu 

> Ni > Cr > Hg (Tabelas 9 e 10). Tal ordem não foi muito diferente para os 

tratamentos de Latossolo: Zn > Pb > Cu > Ni > Cr > Hg (Tabelas 9 e 10). Essas 

sequências foram independentes das taxas de aplicação de lodo no solo.  Em 

geral, os teores de metais em tecidos de minhocas expostas às misturas de 

Chernossolo foram maiores comparados àqueles determinados para os 

tratamentos de Latossolo (Tabelas 9 e 10). Além disso, os valores de FBC de 

metais também tendem a ser maiores para as misturas de Chernossolo (Tabela 

9 e 10).  

 Esses resultados apresentam similaridades (especialmente no que diz 

respeito ao Zn, Cu e Hg) com dados obtidos por Carbonell et al. (2009) em 

bioensaios executados com solos tratados com distintas doses de lodo de 

esgoto: Zn > Cu > Cr > Ni > Pb > Hg. Diferenças relativas aos teores de metais 

em tecidos de minhocas podem estar associadas às formas pelas quais esses 

elementos são metabolizados por esses animais (elementos essenciais ou não-

essenciais) (CARBONELL et al., 2009; LUKKARI et al., 2005). Neste sentido, 

Zn e Cu são metais essenciais e desempenham papel importante no 

metabolismo e fisiologia das minhocas (LUKKARI et al., 2005). Portanto, é 

valido supor que tais elementos possuam rotas de absorção facilitadas. Outro 

aspecto biológico  importante também recai sobre a existência de sítios de 

competição de iontes (neste caso, agentes tóxicos), uma vez que os animais 

estão simultaneamente expostos a todos os poluentes contidos no lodo 

(incluindo aqueles não analisados neste trabalho). 
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Tabela 9. Concentrações de metais (mg/kg) em solos tratados com diferentes doses de lodo de esgoto, minhocas sobreviventes 
(após 14 dias de exposição aguda) e respectivos fatores de bioconcentração, incluindo a comparação com a legislação brasileira 

para qualidade de solos. 

Doses 
de lodo 

de 
esgoto 

(%) 

Zn Cu Pb Cr Ni Hg 

MIN SL  FBC MIN SL  FBC MIN SL  FBC MIN SL  FBC MIN SL  FBC MIN SL  FBC 

0.00CH 73,5 40 1,84 10 15,8 0,63 2,6 5,2 0,50 0,91 3,10 0,29 1,5 1,6 0,94 0,113 0,032 3,53 

6.58CH 105 84,48A 1,24 20,9 27,92 0,75 23,9 13,28 1,80 3,6 5,53 0,65 3,5 3,02 1,16 0,153 0,15 A 1,02 

13.16CH 156 128,96 A  1,21 31,3 40,04 A 0,78 77,8 21,36 A 3,64 10,9 7,97 1,37 7,6 4,44 1,71 0,169 0,26 A 0,65 

19.74CH 158 173,44 A 0,91 34,7 52,16 A 0,67 73 29,44 A 2,48 10 10,40 0,96 7 5,86 1,19 0,177 0,38 A 0,47 

26.32CH 179 217,92 A 0,82 39,9 64,28B 0,62 73 37,52 A 1,95 12,8 12,84 1,00 8 7,29 1,10 0,201 0,5 B 0,40 

32.9CH 187 262,4 A 0,71 38,2 76,4 B 0,50 101 45,6 A 2,21 16 15,27 1,05 10,3 8,71 1,18 0,293 0,61 B 0,48 

 

0.00FS 77,7 48,60 1,60 12 6.80 1,76 2,6 13,00 0,20 0,99 7,20 0,14 1,5 2.90 0,52 0,085 0,097 A 0,88 

6.66 FS 103 93,05 A 1,11 19,9 19.67 1,01 25,4 20,66 A 1,23 1,5 9,39 0,16 1,7 4.25 0,40 0,086 0,21 A 0,41 

13.31 FS 108 137,50 A 0,79 14,9 32.53 A 0,46 43,4 28,32 A 1,53 0,77 11,58 0,07 1,8 5.60 0,32 0,203 0,32 A 0,63 

19.98 FS - 181,95 A - - 45.40 A - - 35,98 A - - 13,77 - - 6.96 - - 0,44 A - 

26.64 FS - 226,40 A - - 58.27 A - - 43,64 A - - 15,96 - - 8.31 - - 0,55 B - 

33.3 FS - 270,84 A - - 71.14 B - - 51,30 A - - 18,16 - - 9.66 - - 0,66 B - 

Notas: CH = Chernossolo; FS = Latossolo; MIN = tecido de minhoca; SL = solo; FBC = fator de bioconcentração; A = maior do que o limit de referência (CETESB, 2005); B = 

maior do que o limite de prevenção (CETESB, 2005; CONAMA, 2009); 0.00% = solo sem adição de lodo.
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Tabela 10. Concentração média e fatores médios de bioconcentração 
(FBC) associados às minhocas (Eisenia andrei) expostas às misturas de 

Latossolo:lodo e de Chernossolo:lodo.  

Metal 

Chernossolo Latossolo 

Média em 

tecidos 
(mg/kg) 

Faixa 

(mg/kg) 

FBC 

médio 

Média em 

tecidos 
(mg/kg) 

Faixa 

(mg/kg) 

FBC 

médio 

Cu 
29,17 ± 

11,56 
10 – 38,2 

0,66 ± 

0,10 

15,6 ± 

4,00 
12 – 19,9 

1,09 ± 

0,66 

Ni 
6,32 ± 

3.22 
1,5 – 10,3 

1,21 ± 

0,26 

1,67 ± 

0,15 
1,5 – 1,8 

0,41 ± 

0,10 

Cr 
9,04 ± 

5,70 
0,91 – 16 

0,89 ± 

0,37 

1,09 ± 

0,38 
0,77 – 1,5 

0,12 ± 

0,05 

Pb 
58,55 ± 

37,21 
2,6 – 101 

2,10 ± 

1,02 

23,80 ± 

20,45 
2,6 – 43,4 

0,99 ± 

0,70 

Zn 
143,08 ± 

44.50 
73,5 – 187 

1,12 ± 

0,41 

96,23 ± 

16,24 
77,7 – 108 

1,16 ± 

0,41 

Hg 
0,18 ± 

0,06 

0,113 – 

0,293 

1,09 

±1,22 

0,13 ± 

0,04 

0,085 – 

0,203 

0,64 ± 

0,23 

  

 Em termos de propriedades de solo, é valido novamente ressaltar que a 

presença abundante de argilominerais expansivos no Chernossolo pode 

influenciar de maneira bastante efetiva a disponibilidade geoquímica de metais. 

A matéria orgânica também é capaz de formar complexos estáveis com metais 

(reduzindo sua disponibilidade para a solução do solo), mas as concentrações 

são semelhantes em ambos os solos e não explicariam as diferenças 

observadas. No que se refere à fertilidade, altas concentrações de nutrientes 

em Chernossolos sugerem a atuação limitada de comunidades microbiológicas 

patogênicas sobre os organismos-teste. Neste sentido, é válido novamente 

supor que as minhocas expostas aos tratamentos de Chernossolo possuam 

maior tolerância à presença de metais nos tecidos, quando comparado aos 

tratamentos de Latossolo, visto que os Latossolos possuem baixa fertilidade 

natural. Neste contexto, Suthar e Singh (2008) enfatizam a escassez de 

estudos que contemplem as influências das propriedades dos solos (tais como 
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matéria orgânica, fertilidade, pH, mineralogia das argilas) sobre a incorporação 

de metais pelas minhocas e, dessa forma, ressalta a importância de mais 

estudos de detalhamento, sobretudo em solos tropicais.  

 As concentrações absolutas de Hg em tecidos foram menores do que 

aquelas quantificadas para outros metais. Os valores de FBC encontrados para 

Hg foram menores do que uma unidade, para ambas classes de solo (Tabela 

10). Nos tratamentos de Chernossolo, uma relação positiva e significativa foi 

detectada entre o aumento da concentração de Hg total no solo e a 

concentração de Hg em tecidos (Pearson; r2>0,5; p < 0,001).  

 Liu et al. (2005) sugere que valores de FBC menores do que uma (1) 

unidade indicam que o organismo somente absorveu o contaminante do solo, 

mas não o bioacumulou. Segundo o autor supracitado, a "bioacumulação" de 

metais em minhocas ocorre quando as taxas de incorporação são maiores do 

que as taxas de excreção (i.e., um balanço de massa positivo). Quando as 

taxas de excreção são maiores ou iguais às taxas de incorporação, considera-

se que houve somente "absorção". 

 Com base nas premissas de Liu et al. (2005), os resultados encontrados 

para o Hg indicam que as minhocas somente absorveram o metal, mas não o 

bioacumularam (Tabela 10). De fato, os baixos teores de Hg encontrados em 

tecido sugere uma baixa biodisponibilidade desse metal nessas misturas 

solo:lodo. Burton et al. (2006) ainda indicam que os valores de FBC para Hg 

total em minhocas são usualmente menores do que uma unidade, sendo 

poucos os casos na literatura que reportam valores maiores.  

 Ainda no que se refere ao Hg, é importante notar que este é um metal 

extremamente tóxico, além de ser reconhecidamente neurotóxico e 

teratogênico (WHO, 1990). Portanto, é de se esperar que o processamento 

metabólico do Hg apresente mecanismos de saturação pelas minhocas, a fim 

de eliminá-lo do organismo. A constatação de uma relação inversa entre a os 

valores de FBC e aumento de dose (adição de lodo ao solo) parece apontar 

para a existência potencial de tais mecanismos (Pearson; r2<-0,5; p < 0,001).  

 Em geral, os valores de FBC encontrados para o Zn foram maiores do 

que uma (1) unidade (especialmente em doses baixas de aplicação de lodo), 

sugerindo que os animais foram capazes de bioacumular o metal (Tabela 10). 

Nos tratamentos de Chernossolo, relações positivas e significativas foram 
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encontradas entre: (i) Zn em tecido e Zn no solo (Pearson; r2>0,5; p < 0,001) e; 

(ii) Cu em tecido e Cu no solo (Pearson; r2>0,5; p < 0,001) - sugerindo a 

ocorrência de relações dose-resposta. Para ambas as classes de solos, a 

maior parte dos valores de FBC para Cu estiveram abaixo de uma (1) unidade 

(Tabela 10), indicando que os organismos absorveram o metal, mas não o 

biocumularam (LIU et al., 2005).  

Nos tratamentos de Chernossolo, as concentrações de Zn e Cu em 

tecidos de minhocas expostas aos solos sem acréscimo de lodo (dose de 

0,00%) foram duas e quatro vezes menores, respectivamente, do que os 

valores quantificados em organismos expostos à maior dose de aplicação de 

lodo (32,9%) (Tabela 10), sugerindo que, de fato, os animais foram capazes de 

incorporar elevadas quantidades de Zn e Cu quando expostos a altas 

concentrações. Além disso, as concentrações absolutas de Zn foram as 

maiores em comparação com os outros metais investigados. 

O Zn e o Cu são metais reconhecidamente tóxicos para os oligoquetas 

edáficos (LUKKARI et al., 2005). Por outro lado, é importante notar que, em 

baixas concentrações, estes são elementos essenciais ao metabolismo e 

fisiologia das minhocas. O Zn desempenha papel vital no desenvolvimento, 

crescimento e regeneração de alguns tecidos, enquanto o Cu participa no 

transporte de substâncias entre as células e os tecidos (LUKKARI et al., 2005). 

Lukkari et al. (2005) ainda atentam para o fato de que altas concentrações de 

Zn e Cu em minhocas também são justificadas pela existência de um 

mecanismo de estocagem para futuras demandas fisiológicas. 

Efeitos adversos associados à exposição ao Zn e Cu em minhocas estão 

atrelados ao excesso desses elementos no solo. Neste sentido, a constatação 

de relações inversas e significativas entre redução dos valores de FBC com o 

incremento de dose (adição de lodo ao solo) (Pearson; r2>-0,5; p < 0,001) 

poderia ser explicada pela existência de um mecanismo de saturação 

metabólica. Neste contexto, Neuhauser et al. (1995) e Spurgen e Hoppkin 

(2000) também descrevem  um aumento das taxas de incorporação de Zn e Cu 

em solos contaminados por esses metais, seguida de um equilíbrio entre as 

taxas  de incorporação e de eliminação. Tal constatação aponta, na verdade, 
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para a existência de um mecanismo de regulação interna de Zn e Cu nas 

minhocas. 

Os valores de FBC encontrados para o Pb foram maiores do que uma 

unidade (em ambas classes de solo) (Tabela 10), indicando que os animais 

foram capazes bioacumular este metal (LIU et al., 2005). De fato, os valores de 

FBC obtidos para o Pb foram (entre 0,5 e 3,6 unidades) os maiores entre os 

metais estudados (Tabela 10), indicando que o Pb estava altamente 

biodisponível para as minhocas. Além disso, uma relação dose-resposta 

positiva também foi encontrada entre o aumento das concentrações de Pb em 

tecido e o incremento de dose de lodo, em ambas classes de solo (Pearson; 

r2> 0,5; p < 0,001).  

É importante enfatizar que o Pb é um metal não essencial e altamente 

tóxico, além de ser neurotóxico e teratogênico para humanos (PAOLIELLO et 

al., 2002). Outros estudos também reportam, por vezes, a capacidade das 

minhocas de incorporar altas quantidades de Pb, mesmo em solos acrescidos 

de lodo de esgoto (SUTHAR; SINGH, 2008; CARBONELL et al., 2009; 

NAHMANI et al., 2009). No entanto, o princípio metabólico deste processo 

ainda permanece desconhecido (SUTHAR; SINGH, 2008), visto que o Pb não 

possui qualquer  função biológica para as minhocas.  

Os valores de FBC para Cr também ficaram acima de uma (1) unidade 

para as duas maiores de doses de aplicação em Chernossolo (Tabela 10), 

sugerindo que as minhocas foram capazes de bioacumulá-lo (LIU et al., 2005). 

Para as demais doses de aplicação em Chernossolo e nos tratamentos de 

Latossolo, os valores de FBCs permaneceram abaixo de uma (1) unidade 

(Tabela 10), indicando que houve somente absorção (LIU et al., 2005). Uma 

relação positiva e significativa entre o aumento da concentração de Cr em 

tecidos e o incrementos de dose também foi detectada para as misturas de 

Chernossolo (Pearson; r2>0,5; p < 0,001). Similar ao Pb e ao Hg, o Cr é um 

metal reconhecidamente tóxico, sendo a forma hexavalente geralmente mais 

tóxica (carcinogênica) quando comparada à espécie trivalente (KATZ et al., 

1993).  
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Nos tratamentos de Chernossolo, os valores de FBC para o Ni 

excederam a unidade (1) (Tabela 10), indicando que houve bioacumulação do 

metal pelas minhocas (LIU et al., 2005). Uma relação positiva e significativa 

também foi detectada entre o aumento do teor de Ni em tecido animal e o 

incremento de dose de lodo no solo (Pearson; r2> 0,5; p < 0,001). Nas misturas 

de Latossolo, todos os valores de FBC de Ni ficaram abaixo de uma (1) 

unidade (Tabela 10), indicando níveis menores de biodisponibilidade 

comparados aos tratamentos de Chernossolo. Tal constatação (similar àquela 

observada para o Pb e o Cr) remete novamente ao fato de que menores 

concentrações de metais em tecido de minhocas já seriam capazes de 

desencadear a morte do animal nas misturas de Latossolo, em detrimento aos 

tratamentos de Chernossolo.  
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5.2.2.3 Bioensaio de toxicidade aguda com papel de contato utilizando 

oligoquetas (Eisenia andrei) 

 

 Para as misturas de Latossolo, foi possível determinar um valor de CL50 

equivalente a 29,05% (intervalo de 95% de confiança = 18,95 a 29,57%). Não 

foi possível determinar um valor de CL50 para os tratamentos  de Chernossolo, 

visto que os níveis de sobrevivência estiveram sempre acima de 60% (mesmo 

para a maior dose testada, 32,9%) . Em todo caso, foi possível constatar níveis 

maiores de mortalidade para as misturas de Latossolo, cujos níveis de 

sobrevivência chegaram a atingir o valor de 23% na maior dose de lodo testada 

(33.30%) (Figuras 38 e 39). Nos tratamento de Chernossolo, os níveis de 

sobrevivência estiveram sempre acima de 60%, mesmo para a maior dose de 

aplicação no solo (32.90%) (Figura 39). Para ambas as classes de solo, 

relações positivas e significativas foram encontradas entre a redução dos níveis 

de sobrevivência e o incremento de dose de lodo no solo (Pearson; r2>0,5; p < 

0,001). 

 Tais resultados remetem novamente à influência potencial das 

propriedades do solo sobre os mecanismos de biodisponibilidade de metais. 

Neste caso, a abundância de argilominerais expansivos no Chernossolo pode 

ter desempenhado papel preponderante, sobretudo no que diz respeito ao 

sequestro geoquímico de cátions metálicos e, consequentemente, diminuição 

da sua concentração para o lixiviado-teste. Além disso, é importante ressaltar 

que, durante o ensaio com papel de contato, os organismos permanecem 

diretamente expostos ao que hipoteticamente corresponderia à agua intersticial 

do solo (solução do solo).  
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Figura 38 - Níveis de sobrevivência de Eisenia andrei expostas a lixiviados de Latossolos 

tratados com lodo de esgoto, em bioensaio agudo com papel de contato. * = sobrevivência 

significativamente diferente do controle (Kruskall-Wallis; p < 0,05). 

 

 
Figura 39 - Níveis de sobrevivência de Eisenia andrei expostas a lixiviados de Chernossolos 

tratados com lodo de esgoto, em bioensaio agudo com papel de contato. * = sobrevivência 

significativamente diferente do controle (Kruskall-Wallis; p < 0,05). 
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5.2.2.4 Teste de fuga ou ensaio de comportamento com oligoquetas (Eisenia 

andrei) 

 

 Nas misturas de Latossolo, os animais evitaram as doses de 13,32, 

19,98, 26,64 e 33.3% (Figura 40). Nos tratamentos de Chernossolo, mais de 

80% dos animais evitaram a maior dose de aplicação do lodo (32,90%) (Figura 

41). As demais doses investigadas não causaram efeitos significativos em 

Chernossolo. Enquanto somente a maior dose aplicada (32.90%) ao 

Chernossolo foi capaz de limitar a função de habitat do solo (Figura 41), as 

doses de 26.64 e 33.30% em Latossolo já apontavam para a ocorrência de 

função de habitat limitada (ISO, 2008) (Figura 40). 

 De fato, os valores de EC50 obtidos também apontam para ocorrência 

de efeitos de fuga mais efetivos para os tratamentos de Latossolo (EC50 = 

22,99 % intervalo de 50% de confiança = 16,99 a 32,52%), em detrimento ao 

Chernossolo (EC50 = 31,49 %; intervalo de 50% de confiança = 26,59 a 

37,29%). Para ambas as classes de solo, relações positivas e significativas 

foram detectadas entre a diminuição do número de organismos no solo-teste e 

o incremento de dose (Pearson; r2>0,5; p < 0,001). Novamente, tal constatação 

remete à influência das propriedades dos solos sobre a biodisponibilidade 

potencial de contaminantes - neste caso, com especial atenção à presença de 

argilominerais expansivos e à elevada fertilidade natural dos Chernossolos.  

 Por fim, os resultados ainda sugerem que os ensaios de fuga com E. 

andrei poderão ser utilizados, em futuro próximo, como uma ferramenta de 

screening da ecotoxicidade potencial de solos agricultáveis que recebem o lodo 

de esgoto como fertilizante - já que o comportamento de fuga é geralmente 

mais sensível quando comparados a outros endpoints, tais como a mortalidade 

ou a reprodução. De fato, Natal-da-Luz et al. (2004) e Hund-Rinke e 

Wiechering (2001) também já atentaram para o potencial de aplicação dos 

destes de fuga com E. andrei no screening da contaminação em áreas 

impactadas por atividades de mineração. Além disso, os ensaios de fuga são 

simples e de curta duração (2 dias) quando comparados aos demais 

bioensaios com invertebrados terrestres (cujas durações podem chegar a 56 

dias).  
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Figura 40 - Respostas de fuga (avoidance responses) observadas em ensaio de 

comportamento com Eisenia andrei, utilizando Latossolos acrescidos de lodo de esgoto. * = 

efeito de fuga significativamente diferente do controle (Fisher Exact test; p < 0,05). A linha 

tracejada se refere ao limite para manutenção da função de habitat do solo (ISO 2008). 

 

 
Figura 41 - Respostas de fuga (avoidance responses) observadas em ensaio de 

comportamento com Eisenia andrei, utilizando Chernossolos acrescidos de lodo de esgoto. * = 

efeito de fuga significativamente diferente do controle (Fisher Exact test; p < 0,05). A linha 

tracejada se refere ao limite para manutenção da função de habitat do solo (ISO, 2008). 
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5.2.2.5 Biensaio de bioacumulação de metais com oligoquetas (Eisenia andrei) 

 

 Os resultados do ensaio de bioacumulação com E. andrei  revelaram, ao 

término da etapa de bioacumulação, uma mortandade de 20% dos organismos. 

É importante ressaltar que a dose de lodo aplicada (8,14%) foi escolhida 

justamente por não ser capaz de provocar mortalidade significativa sob uma 

exposição aguda (vide resultados dos bioensaios agudos de 14 dias; item 

4.2.1.3), porém parece ser capaz de causar efeitos letais significativos sob 

exposição crônica (28 dias). Outra constatação que confirma a mais elevada 

toxicidade crônica é a ausência de casulos ao final da etapa de bioacumulação, 

sugerindo que os agentes tóxicos e/ou patogênicos presentes no lodo 

poderiam ser capazes de provocar efeitos adversos à reprodução dos 

oligoquetas. De fato, Spurgeon et al. (1994 apud Natal-da-Luz et al., 2004) 

sugerem que a produção de casulos pelos oligoquetas é fortemente sensível à 

presença de metais tóxicos no solo, o que justificaria a diminuição da 

abundância ou até mesmo a ausência destes organismos em solos 

contaminados por esses elementos. 

 O balanço de massa de metais nos tecidos dos oligoquetas revelou que, 

à exceção do Hg, os organismos foram capazes de depurar (excretar) mais de 

90% da quantidade de metais estocada durante a etapa de bioacumulação 

(Tabela 6). Esta observação sugere que, caso deixasse de ser exposto, o 

organismo destes animais poderia ser capaz de se recuperar. A quantificação 

do teor de metais nos tecidos dos oligoquetas apresentou acumulações 

preferenciais, conforme a seguinte ordem (Tabela 6): Zn (90,4 – 115 mg/kg) > 

Pb (14,9 – 28,5 mg/kg) > Cu (18,1 – 21,8 mg/kg) > Cr (3,4 - 5,6 mg/kg) > Ni (1,9 

- 3,7 mg/kg) > Hg (0,068 - 0,095 mg/kg). Esta seqüência (semelhante àquela 

obtida com o bioensaio agudo) pode estar relacionada ao papel desempenhado 

pelos metais no metabolismo destes animais (elementos essenciais e não-

essenciais). 
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Tabela 11.  Teores totais de metais pesados (mg/kg) em tecidos de 
oligoquetas expostas a Latossolo tratado com 8,14% de lodo de esgoto: 

28 dias de exposição em solo-teste (fase de bioacumulação) e solo 
artificial (fase de depuração/excreção). 

Dias de 
exposição 

Cu  Zn  Pb  Cr  Hg  Ni  

OL FBC OL FBC OL FBC OL FBC OL FBC OL FBC 

0. 12 - 77,7 - 2,6 - 0,99 - 0,025 - 1,5 - 

4.b 18,1 0,80 90,4 0,88 14,9 0,67 3,4 0,34 0,068 0,28 1,9 0,42 

7. b 17 0,75 110 1,07 13,2 0,59 2,2 0,22 0,076 0,32 1,5 0,33 

14. b 19,9 0,88 101 0,98 13,4 0,60 2,9 0,29 0,077 0,32 2,2 0,48 

21. b 20,4 0,91 114 1,11 24,8 1,11 3,1 0,31 0,087 0,36 3,4 0,75 

28. b 21,8 0,98 115 1,12 28,5 1,28 5,6 0,57 0,095 0,40 3,7 0,81 

 

7.d 15,8 - 85,2 - 25,9 - 3,4 - 0,074 - 2,9 - 

14. d 15,3 - 81,6 - 14,8 - 1,1 - 0,063 - 1,9 - 

21. d 13,9 - 74,6 - 10,5 - 2,4 - 0,065 - 2 - 

28. d 12 - 72,9 - 2,6 - 0,83 - 0,058 - 1,6 - 

Notas: b = Etapa de bioacumulação; d = etapa de depuração; OL = tecido de oligoquetas; FBC 
= fator de bioconcentração. 

 

 A quantificação das concentrações absolutas de Hg nos oligoquetas 

revelou teores extremamente baixos em comparação aos demais metais, bem 

como FBCs abaixo de uma unidade, indicando que os organismos somente 

absorveram Hg, mas não bioacumularam (LIU et al., 2005) (Tabela 6). 

Entretanto, é importante novamente ressaltar que o Hg não desempenha 

qualquer função biológica no metabolismo dos oligoquetas. Ainda, a 

quantificação dos teores de Hg em oligoquetas mostrou que a acumulação e 

depuração de Hg ocorreram mais efetivamente durante os primeiros em solo-
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teste e solo artificial, respectivamente, e que os animais não foram capazes de 

excretar totalmente o estoque de Hg incorporado na etapa de bioacumulação 

(total bioacumulado > total excretado) (Tabela 6).  

A constatação deste balanço de massa positivo de Hg nos oligoquetas 

pode estar associada à existência de mecanismos de fixação interna do metal. 

Neste sentido, Veiga e Hinton (2001) sugerem a ocorrência de mecanismos de 

metilação de Hg no trato intestinal desses organismos, através da ação de 

bactérias redutoras de sulfato. De fato, Cesar et al. (2008b) ainda encontraram 

FBCs de metilmercúrio (MeHg) maiores do que 20 unidades em bioensaios  

agudos com E. andrei, enquanto aos FBCs de Hg total permaneceram abaixo 

de uma unidade. Dessa forma, Cesar et al. (2008b) sugeriram que cerca de 

20% do Hg total em tecidos de minhocas correspondia a MeHg. Burton et al. 

(2006) sugere que cerca de 0,5 a 1,5% do Hg total em solos corresponde a 

MeHg e que, dessa forma, o potencial de transposição da substância para os 

invertebrados terrestres é, em geral, baixo. Sendo assim, é provável que este 

balanço de massa positivo para o Hg esteja associado à metilação de formas 

inorgânicas do metal no intestino desses animais, porém essa hipótese deve 

ser ainda melhor estudada.  

 A determinação dos teores de Zn revelou valores absolutos bastante 

elevados em comparação aos demais metais, bem como FBCs acima de uma 

unidade, indicando que os animais absorveram e bioacumularam o metal (LIU 

et al., 2005) (Tabela 11). No caso de Cu, as concentrações nos tecidos dos 

oligoquetas também foram altas, mas os FBCs permaneceram abaixo de uma 

unidade (Tabela 11). A incorporação e a depuração de ambos os metais 

parecem ocorrer mais efetivamente durante os primeiros dias em solo-teste e 

solo artificial, respectivamente. Os resultados ainda sugerem que os 

oligoquetas foram capazes de depurar o estoque de Zn e Cu incorporado 

durante a etapa de bioacumulação, indicando que o organismo desses animais 

poderia se recuperar caso fossem afastados da exposição. A elevada 

biodisponibilidade de Zn e Cu pode estar novamente associada ao papel 

essencial que estes elementos desempenham no metabolismo dos 

oligoquetas, com função no desenvolvimento dos tecidos e transporte de 
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substâncias entre as células e tecidos, respectivamente (LUKKARI et al., 

2005).  

 A determinação do teor de Pb nos tecidos dos oligoquetas demonstrou, 

a exemplo do observado para o bioensaio agudo, a existência de concentração 

elevadas em relação aos demais metais não-essenciais, com FBCs maiores do 

que uma unidade durante os últimos dias da etapa de bioacumulação (Tabela 

11). Dessa forma, devido à sua elevada toxicidade e alta biodisponibilidade 

(FBCs > 1), é possível que o Pb tenha desempenhado papel de destaque na 

ecotoxicidade de metais em comparação aos demais elementos metálicos 

presentes no lodo.  

A quantificação das concentrações de Cr e Ni revelaram FBCs abaixo de 

uma unidade, indicando que os animais somente absorveram os 

contaminantes, mas não bioacumularam (Tabela 11). A absorção de Cr pelos 

organismos merece maior atenção, devido à elevada toxicidade de sua forma 

hexavalente, carcinogênica para humanos e amplamente conhecida por 

provocar sérios efeitos adversos a plantas e microorganismos (KATZ; SALEM, 

1993). 

 

5.2.2.6 Bioensaio agudo com micro-crustáceos aquáticos (Daphnia similis) 

 

 Os resultados referentes aos bioensaios com D. similis revelaram que a 

dose de lodo recomendada para uso em áreas degradadas (6,66 e 6,58%, para 

o Latossolo e Chernossolo, respectivamente) não causou imobilidade aos 

organismos testados, em ambas as classes de solo (Figuras 42 e 43). Por 

outro lado, níveis significativos de toxicidade (imobilidade) foram detectados 

para doses iguais ou maiores que 19,98%. O elutriato da amostra de lodo in 

natura provocou a imobilidade de 100% dos organismos. A análise de 

correlação indicou a existência de relações positivas e signifitcativas entre o 

número de micro-crustáceos imóveis e aumento da dose de aplicação de lodo, 

para misturas de ambas de classes de solo (Pearson; r2>0,5; p < 0,001).  

 Esses resultados sugerem que agentes tóxicos presentes no lodo 

podem sofrer lixiviação e/ou serem capturados por partículas erodidas, sendo 
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carreados para sistemas aquáticos co-localizados e comprometendo a saúde 

da fauna aquática. Trata-se de um cenário em que solos acrescidos de 

resíduos sólidos (incluindo lodo de esgoto) possam ser lixiviados ou erodidos 

via ação das águas pluviais, momento em que soluções tóxicas poderiam 

impactar ecossistemas aquáticos vizinhos. 

 Níveis maiores de toxicidade foram observados para as amostras de 

Latossolo (CE50 = 26,21 %; intervalo de 95% de confiança = 18,50 a 37,14%) 

(Figura 42), com relação ao Chernossolo (CE50 = 31,11%; intervalo de 95% de 

confiança = 25,59 a 37,83%) (Figuras 43) - sugerindo, novamente, que as 

propriedades dos solos estudados desempenharam papel importante nos 

mecanismos de biodisponibilidade, com atenção especial aos minerais de 

argila e alta fertilidade nas misturas de Chernossolo, os quais parecem diminuir 

a mobilidade geoquímica e a biodisponibilidade de contaminantes para a 

solução do solo (fração geoquímica solúvel), reduzindo assim os níveis de 

ecotoxicidade.   
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Figura 42 - Imobilidade de Daphnia similis após 48 horas de exposição a elutriatos de 

Latossolos tratados com distintas doses de lodo de esgoto. * = imobilidade significativamente 

diferente do controle (Kruskall-Wallis; p < 0,05). 

 

 
Figura 43 - Imobilidade de Daphnia similis após 48 horas de exposição a elutriatos de 

Chernossolos tratados com distintas doses de lodo de esgoto. * = imobilidade 

significativamente diferente do controle (Kruskall-Wallis; p < 0,05). 
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5.2.2.7 Bioensaio de reprodução com algas clorofíceas (Pseudokirchneriella 

subcaptata) 

 

 As doses empregadas nesses ensaios foram baseadas nos resultados 

de imobilidade com Daphnia similis. Sendo assim, foram somente testadas as 

doses de lodo que não causaram efeitos agudos significativos a D. similis 

(6,66% e 13.32% para o Latossolo; e 6,58, 13,19 e 19,74% para o 

Chernossolo).  

 Os bioensaios crônicos com P. subcaptata revelaram, a exemplo dos 

ensaios com D. similis, níveis maiores de ecotoxicidade para o Latossolo, em 

comparação ao Chernossolo (CE50 Latossolo = 1,61%; CE50 Chernossolo = 

19,33% - os dados não permitiram a estimativa do intervalo de 95% de 

confiança) (Figuras 44 e 45). Novamente, a presença de argilominerais 

expansivos, associado aos elevados níveis de fertilidade, parece ter 

desempenhado papel crucial na redução da ecotoxicidade, possibilitando níveis 

maiores de reprodução celular nos elutriatos de Chernossolo.  

 Todas as doses testadas com o Latossolo (6,66 e 13,12%) indicaram a 

ocorrência de efeitos adversos às algas, com inibição significativa da 

reprodução em relação ao controle (Figura 44), sugerindo elevados níveis de 

ecotoxicidade crônica associada às essas doses. Para o elutriato da amostra 

de lodo in natura, o número de células ao final do ensaio foi menor do que o 

inóculo inicial (inibição negativa), indicando altos níveis de toxicidade. Quando 

comparados aos tratamentos somente com meio L. C. Oligo, os elutriatos dos 

solos puros (i.e., sem adição de lodo) indicaram níveis maiores de inibição da 

reprodução para as misturas de Latossolo (20,2 ± 4,5%) do que em 

Chernossolo (8,2 ± 5,5%) - fato possivelmente atrelado à alta fertilidade dos 

Chernossols.  No Chernossolo, somente a maior dose testada (19,74%) foi 

capaz de inibir significativamente a reprodução dos organismos (Figura 45), 

indicando a ocorrência de efeitos adversos em cenários de acumulações e 

aplicações sucessivas de lodo no solo. Ainda, é importante destacar que as 

algas clorofíceas representam um nível trófico inferior (produtores) aos micro-

crustáceos (consumidores primários) e, dessa forma, danos à saúde desses 

organismos podem comprometer seriamente a cadeia trófica do ecossistema 

aquático em que vivem.  
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Figura 44 - Inibição da reprodução de Pseudokirchneriella subcaptata quando expostas a 

elutriatos de Latossolos tratados com distintas doses de lodo de esgoto. * = inibição da 

reprodução significativamente diferente do controle (Kruskall-Wallis; p<0,05). 

 

 
Figura 45 - Inibição da reprodução de Pseudokirchneriella subcaptata quando expostas a 

elutriatos de Chernossolos tratados com distintas doses de lodo de esgoto. * = inibição da 

reprodução significativamente diferente do controle (Kruskall-Wallis; p < 0,05). 
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5.2.2.8 Panorama geral dos resultados   

 

 Em geral, todos os bioensaios empregados indicaram que as misturas 

de Latossolos eram mais tóxicas em relações aos tratamentos de Chernossolo 

(Tabela 12). Tal fato decorre, possivelmente, da elevada fertilidade natural dos 

Chernossolos e, sobretudo, da presença de argilominerais expansivos (atrelada 

à alta CTC), capazes atenuar a ecotoxicidade e reduzir a biodisponibilidade de 

contaminantes para a solução do solo.  

 O Pb parece estar altamente biodisponível (tanto sob exposição aguda, 

como nos bioensaios de bioacumulação) e deve ser analisado com cautela 

quando da análise de risco, devido à sua alta toxicidade. O Zn também aparece 

altamente disponível para os oligoquetas; fato que pode estar atrelado à sua 

essencialidade fisiológica para estes animais. Dentre os bioensaios 

empregados, o bioensaio de reprodução com algas paraceu ser o mais 

sensível à presença de contaminantes nas misturas solo:lodo. O ensaio de 

fuga ou ensaio de comportamento é extremamente promissor no que se refere 

ao monitoramento preliminar da poluição e da ecotoxicidade de solos tratados 

com lodo de esgoto.  
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Tabela 12. Análise comparativa e panorama geral dos resultados relativos à primeira etapa de avaliação da toxicidade: 
determinação das doses (i.e., percentuais de misturas) letais (CL50) ou efetivas (CE50) a 50% dos organismos-teste, 

quando da realização dos bioensaios com Latossolos e Chernossolos tratados com lodo de esgoto doméstico (estudo 
exploratório).  

Organismo Ensaio Efeito 

LATOSSOLO CHERNOSSOLO 

CL50 ou CE50 CL50 ou CE50 

Valor (%) Int. 95% Valor (%) Int. 95% 

Eisenia andrei 

Agudo Morte 14,37 13,04 a 16,06 DIA DI 

Agudo (com Papel de 

contato) 
Morte 29,05 18,95 a 29,57 DIB DI 

Comportamento Fuga 
22,99 

 

16,99 a 32,52 

 
31,49 

26,59 a 37,29 

 

Daphnia similis Agudo Imobilidade 26,21 18,50 a 36,14 31,11 25,59 a 37,83 

Pseudokirchneriella 

subcaptata 
Crônico Reprodução 1,61 DI 19,33 DI 

Notas: Int. 95% = intervalo de 95% de confiança; DI = dado indisponível (não foi possivel calcular o valor ou intervalo); A = nível de mortalidade abaixo de 
10% para a maior dose testada (32,90%); B = nível de mortalidade abaixo de 40% para maior dose testada (32,90%).

 

129 



131 
 

 
 

5.2.3 Avaliação da exposição e toxicidade (ii): toxicidade intrínsica ao 
sedimento dragado 
 

5.2.3.1 Determinação de metais 

 

 A priori, é importante ressaltar que as mesmas doses (proporções de 

mistura solo:resíduo) empregadas nos bioensaios com Latossolos tratados com 

lodo de esgoto foram, inicialmente, empregadas no bioensaio agudo com 

Eisenia andrei, utilizando solos artificiais tratados com sedimento dragado. 

Com base nos resultados obtidos com este ensaio agudo, foram estabelecidas 

as doses a serem utilizadas nos experimentos subsequentes, visando a 

viabilização de taxas representativas de reprodução pelos organismos (i.e. 

ensaios crônicos). 

 Os teores totais de metais na amostra de sedimento dragado revelaram 

que o Ni foi o único metal que estava em conformidade com CONAMA (2012), 

embora seu valor de IGEO estivesse na classe 2 ("pouco a moderadamente 

poluído") (Tabela 3) . O Hg foi o metal que apresentou o mais alto grau de 

contaminação, com valor acima do Nível 2 e com IGEO na classe 5 

("fortemente poluído"). Vale também destacar os valores de IGEO na classe 2 

e 5, para o Zn e Cu, sendo tais metais bons indicadores de contaminação por 

esgoto doméstico. Ainda, é importante ressaltar o Pb devido à sua elevada 

toxicidade e valor de IGEO na classe 3 ("moderado a fortemente poluído"). 
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Tabela 13. Classes de Índice de Geoacumulação (IGEO) e concentrações 
totais de metais no sedimento dragado, incluindo a comparação com os 
valores orientadores propostos pela Resolução 454 do CONAMA (2012). 

A = limiar de baixa probabilidade de efeitos adversos à biota; B = limiar de baixa probabilidade 
de efeitos adversos à biota; ** = acima do Nível 2; * = acima do Nível 1. 

 

 Os teores totais de metais nas misturas-teste (solo artificial: dragado) 

(Tabela 14) reveleram a seguinte ordem crescente de concentração absoluta: 

Cr > Pb > Zn > Ni > Cu > Hg.  As concentrações totais de metais determinadas 

para as misturas-teste estão abaixo do limite que supostamente seria capaz de 

causar efeitos adversos à biota (valor de prevenção da Res. 420 do CONAMA, 

2009. Quando comparados aos teores totais, as concentrações potencialmente 

biodisponíveis estiveram relativamente altas para Cu, Zn e Pb 

(aproximadamente 50% dos teores totais para alguns tratamentos) (Tabela 14). 

Embora os percentuais potencialmente biodisponíveis nas misturas-testes 

sejam relativamente altas para alguns metais, seus baixos teores totais 

aparentemente apontam para baixos riscos potenciais ao ecossistema. No 

entanto, é importante destacar que os valores orientadores supracitados não 

estão baseados em fundamentos ecotoxicológicos que os justifiquem 

(sobretudo em regiões tropicais). Dessa forma, as seções a seguir mostrarão 

que, apesar os teores de metais nas misturas estejam de acordo com o valor 

de prevenção (baseado, supostamente, em danos potenciais a receptores 

ecológicos), os dados dos bioensaios indicam a ocorrência potencial de efeitos 

adversos a organismos terrestres. 

   

Metal Sedimento dragado 
(mg/kg) 

Classe de 
IGEO 

Valor orientador (mg/kg) 
Nível 1A Nível 2B 

Hg 1,08** 5 0,3 1 
Cu 92,0* 5 34 270 
Zn 329* 2 150 410 
Pb 124* 3 46,7 218 
Ni 20,3 2 20,9 51,6 
Cr 94,5* 0 81 370 
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Tabela 14. Concentrações totais e percentuais potencialmente biodisponíveis (Bio) de cromo, cobre, níquel, chumbo, 
zinco e mercúrio nas misturas-teste de solo artificial: sedimento dragado. 

Doses 
(%) 

Cr (mg/kg) Cu (mg/kg) Ni (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) Hg (mg/kg) 

Total Bio Bio 
(%) Total Bio Bio 

(%) Total Bio Bio 
(%) Total Bio Bio 

(%) Total Bio Bio (%) Total Bio Bio (%) 

0.00 38,39  0,96 2.51  0,11 0,02 22,74  10,68 3,51 32,89  44,34  5,16 11,63  2,84 0,92 32,34   0,007 < 0,005 0 
1.25 42,98 1,21 2.81 0,11 0,05 43,58  11,11  4,33 38,98  30,09 3,10 10,30  12,25  2,07  16,90   0,010 <0,005 0 
2.5 50,19 1,52  3.02 0,17  0,09  52,52  13,59 0,17 4,74  32,56 5,48 16,82  16,72 8,48  50,74   0,013 <0,005 0 
5.0 51,67 2,40  3.77 0,26  0,12 47,95  16,97 0,12  0,74  48,22 8,07 16,74  26,73 13,25  49,57   0,090 <0,005 0 

10.0 48,39 2,53  5.23 0,48  0,19 39,79  14,73 0,19  1,30  49,68 9,96  20,05  55,51  25,53  46,00   0,120 0,009 7,5 
20.0 49,14 3,61  7.35 ,89 0,37  42,26  18,96 0,37  1,98 53,23 33,89  78,09 125,56 51,10  40,69   0,189 0,020 10,58 
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5.2.3.2 Bioensaio agudo com oligoquetas (Eisenia andrei) 

 

 A determinação da CL50 revelou o valor de 17,88% (intervalo de 95% de 

confiança = 7,16 a 31,92%). As duas maiores doses testadas foram capazes 

de provocar a morte de todos os animais expostos (Figura 46). A diminuição da 

sobrevivência foi somente observada a partir da dose de 19,98% (Figura 46). 

Uma relação dose-resposta (diminuição da sobrevivência e incremento da dose 

de sedimento) também foi detectada (Pearson, r2 > 0,5; p < 0,001).   

 Com base nesses resultados, foram estabelecidas os percentuais de 

mistura solo:sedimento a serem empregados nos demais experimentos com o 

sedimento dragado, sobretudo com vista aos ensaios crônicos (de reprodução). 

Sendo assim, doses menores passaram a ser estudadas, visando a obtenção 

de níveis menores de mortalidade e de taxas representativas de reprodução 

pelos organismos-teste: 1,25; 2,5; 5; 10; e 20%.  

 

 
Figura 46 - Sobrevivência (%) de Eisenia andrei quando expostas a  solos artificiais tratados 

com distintas doses de sedimento dragado. * = sobreviviência significativamente diferente do 

controle (ANOVA; p < 0,05). 

 

 

 



135 
 

 
 

5.2.3.3 Teste de fuga ou ensaio de comportamento com colêmbolos (Folsomia 

candida) 

 

 Não foi verificada mortalidade significativa ao final deste bioensaio. A 

aplicação do Dual-control test revelou a ausência de diferenças significativas 

entre as seções no tratamento sem 0,00/0,00%. Todas as misturas-teste foram 

capazes de provocar respostas de fuga significativas (Figura 47). No entanto, 

somente a maior dose testada foi capaz de limitar a função de habitat do solo 

(ISO, 2008) (Figura 47). A valor estimado da CE50 foi de 22,53%. Não foi 

possível estimar o intervalo de 95% de confiança com os dados obtidos.  

 Mortalidade, reprodução e biomassa correspondem aos endpoints mais 

comumente utilizados na avaliação da ecotoxicidade do solo, enquanto as 

respostas de fuga (e até mesmo as de inibição da alimentação) frequentemente 

consistem em parâmetros complementares. No entanto, os ensaios de 

reprodução requerem longos períodos de exposição (de semanas a meses) e 

maior esforço laboratorial. Sob esta perspectiva, os ensaio de fuga são 

promissores  e podem funcionar como uma ferramenta alternativa no screening 

da ecotoxicidade e no monitoramento dos impactos associados à disposição 

terrestre de dragados (a exemplo do verificado em lodo de esgoto). Os ensaios 

de fuga são mais simples, demandam por períodos bem menores de exposição 

(alguns dias ao invés de semanas) e podem possibilitar a obtenção de 

resultados semelhantes e/ou compatíveis a de outros endpoints. 

 Natal-da-Luz et al. (2004) e Kobeticova et al. (2010) também atentaram 

para o potencial de aplicação dos ensaios de fuga com Folsomia candida e 

Eisenia andrei como ferramenta de screening na avaliação do risco 

ecotoxicológico associado a poluição por metais pesados. Por outro lado, as 

respostas de fuga também podem ser afetadas pelas propriedades do solo, 

especialmente a textura, plasticidade e conteúdo de matéria orgânica (NATAL-

DA-LUZ et al., 2008). Sendo assim, em um futuro próximo, recomenda-se a 

execução de ensaios contemplando misturas de sedimentos dragados oriundos 

de outras fontes (como os sedimentos portuários, por exemplo) com distintas 

classes de solos tropicais, de modo a avaliar a real aplicabilidade dos ensaios 

de fuga na avaliação da ecotoxicidade de solos tropicais. 
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Figura 47 - Respostas de Fuga ("avoidance responses") observadas nos ensaios de fuga com 

Folsomia candida, utilizando solos artificiais tratados com distintas doses de sedimento 

dragado. * = resposta de fuga significativamente diferente do contole (Fisher Exact Test; p < 

0,001). Nota: A linha tracejada se refere ao limite para manutenção da função de habitat do 

solo (ISO, 2007). 

 

5.2.3.4 Bioensaio de inibição da alimentação com colêmbolos (Folsomia 

candida) 

 

 Não foi observada mortalidade ao final deste ensaio. O valor de EC50 

não pôde ser estimado para os dados obtidos. Uma relação inversa e 

significativa entre o número de organismos sem conteúdo escuro no trato 

intestinal (i.e., sem alimentação) e o incremento de dose de sedimento foi 

detectada (Pearson, r2<-0.5; p < 0,001). De fato, o único tratamento que indicou 

a ocorrência significativa de animais com conteudo escuro no trato intestinal 

(i.e., alimentados) foi 33.30% (a maior dosagem testada) (Figura 48). É 

importante também destacar a ocorrência de mudas de exoesqueleto de 

colêmbolos para este mesmo tratamento de 33,30% (11 fragmentos de muda, 

ao todo) - fato que não foi observado para os demais.  

 Os resultados obtidos sugerem que os animais reconheceram o 

sedimento dragado como fonte real de alimento, a despeito das 

conntaminações por metais e outros agentes tóxicos presentes no material. 
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Sendo assim, tais dados parecem contradizer os dados obtidos com demais 

ensaios (que indicam o incremento dos efeitos adversos com o aumento da 

dose de sedimento no solo), bem como os dados obtidos por Domene et al. 

(2007), os quais também trabalharam com resíduos orgânicos (lodo de esgoto 

doméstico).  

 A "alimentação" é um endpoint bem estudado para organismos 

aquáticos, porém ainda é escassemente investigado em ensaios com 

organismos de fauna edáfica. O trabalho pioneiro de Domene et al. (2007) 

sugere que a inibição da alimentação por colêmbolos pode ser afetada por dois 

fatores básicos: (i) evitamento direto do alimento devido à presença de 

poluentes; e (ii) respostas bioquímicas e fisiológicas causadas pela ingestão de 

poluentes, os quais podem induzir (indiretamente) respostas de inibição da 

alimentação.  

 Certamente, os dois referidos processos dependem diretamente da 

toxicodinâmica e toxicocinética dos poluentes presentes no resíduo, bem como 

da sua interação com as propriedades do solo e fatores ecofisiológicos. No 

caso de resíduos que contenham altos teores de matéria ogânica, a 

degradação de compostos orgânicos pode liberar agentes tóxicos para o ar do 

intra-poros do solo. Este fato, associado a condições anóxicas estimuladas 

pela oxidação da matéria orgânica no solo (que consome, inevitavelmente, 

oxigênio), pode também provocar respostas de inibição da alimentação 

(DOMENE et al., 2007).  

 No caso do presente sedimento dragado, é importante notar que este 

material está simultaneamente contaminado por metais, resíduos orgânicos e 

outros compostos voláteis (tais como hidrocarbonetos de petróleo, por exemplo 

- SILVA et al., 2007; não avaliados neste trabalho). Staak et al. (1998), por 

exemplo, sugerem que odores tóxicos liberados pela aplicação de pesticidas 

seriam capazes de inibir as taxas de alimentação dos colêmbolos. Dessa 

forma, em trabalhos futuros, experimentos com outros resíduos que contenham 

elevados teores de matéria orgânica devem ser testados sob distintos períodos 

de exposição, visto que as condições supracitadas de anoxia demandam por 

um período maior de tempo (ou ao menos mais 72 horas, que corresponde à 

duração deste ensaio) para ocorrer no intra-poros de solos tratados com esses 

resíduos. 
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 Por fim, a observação de fragmentos de exoesqueletos (mudas) para a 

maior dose testada (20%) aponta para a existência de um mecanismo 

fisiológico de desintoxicação, i.e., eliminação de agentes tóxicos pelo 

metabolismo. Tal constatação sugere que embora os animais não tenham 

rejeitado o sedimento como fonte de alimento, os poluentes presentes no 

dragado foram capazes de, ao menos, provocar danos ao seu exoesqueleto. 

De fato, Fountain e Hopkins (2001) forneceram por 7 dias alimentos 

contaminados por metais a indivíduos de F. candida a substrato, e sugeriram 

que esses animais possuem de alta a moderada tolerância à contaminação por 

metais em sua dieta, devido à sua habilidade de excreta-los durante a muda.  

  

 
Figura 48. Alimentação de Folsomia candida quando expostas a solos artificiais tratados com 

distintas doses de sedimento dragado. * = percentual de organismos com trato intestinal escuro 

superior ao controle (i.e. organismos que se alimentaram do sedimento; Kruskall-Wallis, p < 

0,05). 
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5.2.3.5 Biensaio de reprodução com colêmbolos (Folsomia candida) 

 

 Não foram observados níveis significativos de mortalidade ao final deste 

ensaio. A CE50 estimada correspondeu a 7,72% (intervalo de 95% confiança = 

6,33 a 9,12%; Modelo Gompertz - r2 =0,96). Uma relação dose-resposta 

positiva e significativa foi observada entre o incremento de dose e a redução 

dos níveis de reprodução (Pearson; r2> 0,5; p < 0,001). As doses iguais ou 

maiores que 5% foram capazes de inibir significativamente a reprodução dos 

animais (Figura 49). Tais resultados estão possivelmente atrelados à presença 

de agentes tóxicos e/ou patogênicos no resíduo estudado. As doses maiores 

ou iguais a 5.00% foram, de fato, capazes de reduzir significativamente a 

reprodução dos colêmbolos expostos.  

  

 
Figura 49 - Reprodução de Folsomia candida quando expostas a solos artificiais tratados com 

distintas doses de sedimento dragado. * = Número médio de juvenis significativamente 

diferente do controle (ANOVA; p < 0,05). 
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5.2.3.6 Bioensaio de reprodução com oligoquetas (Eisenia andrei) 

 

 Não foram constatados níveis significativos de mortalidade ao final deste 

ensaio. As minhocas expostas a mais elevada dosagem (20%) de sedimento 

apresentaram alterações visíveis em sua epiderme, após 28 dias de exposição. 

A estimativa da CE50 de reprodução correspondeu a 2,71% (intervalo de 95% 

de confiança = 2,31 a 3,10%; Modelo Exponencial - r2 = 0,81). Uma relação 

dose-resposta positiva e significativa foi detectada entre o incremento de dose 

e a redução dos níveis de reprodução (Pearson; r2>0,5; p < 0,001). As doses 

maiores ou iguais a 2,5% foram capazes de inibir significativamente a 

reprodução das minhocas expostas (Figura 50).   

 As minhocas foram capazes de incrementar sua biomassa corporal para 

baixas dosagens de sedimento no solo (1,25; 2,5; e 5%), seguida de uma 

diminuição significativa do peso corporal para as duas maiores doses de 

aplicação de sedimento no solo (ANOVA, p<0,05) (EC50 = 44,57%; intervalo 

de 95% de confiança = 26,24 a  62,70%; Modelo Gompertz - r2 > 0,99) (Figura 

51). Ainda, a biomassa de E. andrei esteve inversamente correlacionada aos 

níveis de reprodução (Pearson, r2<-0,5; p < 0,001). 

  O incremento da biomassa de E. andrei para baixas dosagens de 

aplicação de sedimento sugere que as minhocas reconheceram a matéria 

orgânica contida no sedimento como fonte real de alimento. Carbonell et al. 

(2009) e Price e Voroney (2008) também observaram observaram o aumento 

da biomassa de E. andrei ao testarem a ecotoxicidade de lodos de esgoto 

doméstico. A redução da biomassa corporal para as duas maiores dosagem de 

sedimento (10 e 20%) aponta para uma concentração limite (crítica) de agentes 

tóxicos no metabolismo, provavelmente induzida pela ingestão de elevadas 

quantidades de matéria orgânica poluída. 

 De modo similar aos resultados obtidos com o presente experimento,  

Van Gestel e Hoogerwerf (2001) também reportaram o incremento da 

biomassa de E. andrei atrelado à diminuição das taxas de reprodução. Tal fato 

pode ser explicado por um maior investimento de energia do metabolismo no 

incremento da biomassa e, por conseguinte, a produção de casulos é reduzida. 

No entanto, as implicações ecológicas e os mecanismos por detrás desse 

processo ainda são desconhecidos (VAN GESTEL; HOOGERWERF, 2001). 
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Figura 50 - Reprodução e variações na biomassa de Eisenia andrei quando expostas a solos 

artificiais tratados com distintas doses de sedimento dragado. * = Número medio de juvenis 

significativamente diferente do controle (Kruskall-Wallis; p<0,05). 

 

 
Figura 51 - Modelagem (modelo exponencial) das variações de biomassa corporal de Eisenia 

andrei em ensaio de reprodução utilizando solos artificiais acrescidos de distintas doses de 

sedimento dragado. Doses of dredged sediment = doses de sedimento dragado. Biomass = 

Biomassa. 
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5.2.3.7 Bioensaio de reprodução com enquitreídeos (Enchytraeuds crypticus) 

 

 Não foram constatados níveis significativos de mortalidade ao final deste 

ensaio. A CE50 estimada correspondeu a 9,20% (intervalo de 95% confiança = 

7,20 and 10,99%; Modelo Gompertz - r2 = 0,97). Uma relação dose-resposta 

positiva e significativa foi detectada entre o incremento de dose e a inibição dos 

níveis de reprodução (Pearson; r2>0,5; p < 0,001); fato possivelmente 

associado à presença de agentes tóxicos nas misturas-teste. Somente as 

doses maiores ou iguais a 10% foram capazes de inibir significativamente a 

reprodução dos animais expostos (Figura 52).  

 

 
Figura 52 - Reprodução de Enchytraeuds crypticus quando expostas a solos artificiais tratados 

com distintas doses de sedimento dragado. * = Número médio de juvenis significativamente 

diferente do controle (Kruskall-Wallis; p<0,05). 
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5.2.3.8 Panorama geral dos resultados 

 

 A Tabela 15 apresenta um panorama geral dos resultados obtidos nesta 

etapa, incluindo valores de CL50 e de CE50 determinados. A constatação de 

efeitos mais significativos para reprodução E. andrei em comparação a E. 

crypticus e F. candida está em concordância com os dados reportados por 

Kobeticova et al. (2010), os quais também estudaram resíduos contendo altos 

teores de matéria orgânica. No entanto, tal ordem não é uma regra, e depende 

diretamente das concentrações de poluentes na solução do solo, da toxicologia 

do contaminante (incluindo seus sítios de ação) e de sua atuação sinérgica 

através das mais diferenciadas vias de exposição. No caso dos colêmbolos, é 

importante ressaltar que estes tendem a procurar regiões mais secas do solo, 

quando comparado às minhocas, que se hidratam pela epiderme e, dessa 

forma, podem estar mais vulneráveis à presença de contaminantes na solução 

do solo. No que se refere às minhocas, ainda é importante ressaltar que tais 

organismos aparentemente reconheceram a matéria orgânica contida no 

sedimento como fonte de alimento, com consequente incremento da biomassa 

corporal para baixas dosagens de aplicação de sedimento no solo. 

 Os ensaios de fuga com F. candida parecem ser promissores na 

avaliação da ecotoxicidade e, dessa forma, seu potencial de aplicação na 

avaliação da ecotoxicidade associada à disposição terrestre de sedimentos 

dragados merece ser melhor estudada. Os ensaios de inibição da alimentação, 

por outro lado, ainda requerem a execução de estudos complementares para 

sua validação, inclusive com sedimentos dragados e solos de fontes diversas. 

Em um futuro próximo, o aparecimento de mudas de exoesqueleto de 

colêmbolos talvez possa funcionar como um endpoint de toxicidade. 

 Os percentuais de mistura solo:sedimento empregados nos ensaios 

crônicos foram adequados para a obtenção de gradientes de efeitos e 

estimativa dos valores de CE50. Dessa forma, essas mesmas dosagens serão 

adotadas nos ensaios crônicos utilizando solos reais. 
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Tabela 15. Análise comparativa e panorama geral dos resultados relativos à segunda etapa de avaliação da toxicidade: 
determinação dos percentuais de misturas letais (CL50) ou efetivas (CE50), quando da avaliação da ecotoxicidade do 

sedimento dragado em solos artificiais. 

Organismo Ensaio Efeito CL50 ou CE50 

Valor (%) Int. 95% 

Eisenia andrei 

Agudo Morte 17,88 7,16 a 31,92 

Crônico 
Reprodução 2,71 2,31 a 3,10 

Biomassa 44,47 26,24 a 62,70 

Folsomia candida 

Comportamento Fuga 22,53 DI 

Feeding Inhibition Alimentação DIA DI 

Crônico 
Morte DIB DI 

Reprodução 7,72 6,33 a 9,12 

Enchytraeus crypticus Crônico 
Reprodução 9,20 7,20 a 10,99 

Morte DIA DIA 
Notas: Int. 95% = intervalo de 95% de confiança; DI = dado indisponível (não foi possivel estimar o valor ou intervalo).  A = Aparecimento de mudas de 

exoesqueleto para maior dose testada (20%). B = nenhuma das doses testadas foi capaz de provocar níveis significativos de mortalidade. 
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5.2.4 Avaliação da toxicidade e exposição (iii): toxicidade do sedimento 
dragado em solos reais 

  

5.2.4.1 Determinação de metais 

 

 A priori, importante se faz notar as doses (i.e., percentuais de mistura 

solo:sedimento) utilizadas nos bioensaios empregados nesta etapa. Para os 

biensaios agudos com E. andrei e D. similis, de fuga com E. andrei, e de 

reprodução com P. subcaptata, optou-se por utilizar doses iguais ou 

semelhantes àquelas empregadas no estudo exploratório com o lodo de 

esgoto, já que proporcionaram a obtenção de um gradiente satisfatório de 

efeito. Para os demais experimentos, foram utilizadas as doses empregadas 

nos ensaios crônicos com solo artificial:dragado (etapa anterior de avaliação da 

toxicidade).  

 Nesta etapa, serão apresentados os resultados: (i) das determinações 

totais de metais nas misturas-teste utilizadas para os biensaios agudos com E. 

andrei e D. similis, de fuga com E. andrei, e de reprodução com P. subcaptata 

(Tabela 16); e (ii) das determinação totais e potencialmente biodisponíveis de 

metais nas misturas-teste utilizadas nos demais experimentos (Tabela 17, 18). 

 As concentrações totais de metais obtidas para todas as doses 

estudadas revelaram que nenhuma das misturas-teste apresentou teores 

acima dos níveis de prevenção e de intervenção (CONAMA, 2009). Algumas 

misturas-teste apresentaram concentrações acima dos limites de referência, 

porém não necessariamente representam risco, uma vez que o valor 

supracitado se refere ao background pedogeoquímico determinado para o 

Estado de São Paulo (CETESB, 2005).  

 A determinação das concentrações potencialmente biodisponíveis 

revelou que Cu, Zn e Pb apresentaram as maiores porcentagens em relação 

aos seus respectivos teores totais, em ambas classes de solo. Além disso, é 

possível observar que tais porcentagens foram maiores para os tratamentos de 

Latossolo, em detrimento às misturas de Chernossolo. Este fato pode estar 

novamente atrelado à presença de argilominerais expansivos nos Chernossolo, 

com maior potencial de sequestro de cátions metálicos.  
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Tabela 16. Concentrações totais de metais nas misturas-teste de Latossolo:dragado e Chernossolo:dragado utilizadas 
nos ensaios agudos com Eisenia andrei e Daphnia similis,  de fuga com Eisenia andrei, e de reprodução 

Pseudokirchneriella subcaptata; incluindo a comparação com os valores orientadores propostos pela legislação para 
qualidade de solos. 

Metal 
Doses em Latossolo (%) Doses em Chernossolo (%) 

Valores Orientadores (CETESB, 2005; 
CONAMA; 2009) 

0,00 6,66 13,31 19,98 33,30 0,00 6,58 13,16 19,74 32,90 ReferenciaA PrevencãoB IntervençãoC 

Hg 0,097A 0,162A 0,227A 0,292A 0,358 A 0,032 0,101A 0,169A 0,238A 0,307A 0,05 0,5 12 

Cu 6,80 12,50 18,20 23,8 29,5 15,8 20,8 25,8 30,8 35,9 35 60 200 

Zn 48,6 67,3A 86,0A 105A 123A 40,0 59,0 78,0A 97,1A 116A 60 300 450 

Pb 13,0 20,4A 27,8A 35,2A 42,6A 5,20 13,0 20,8A 28,7A 36,5A 17 72 180 

Ni 2,90 4,06 5,22 6,38 7,54 1,60 2,83 4,06 5,29 6,52 13 30 70 

Cr 7,20 13,1 18,8 24,6 30,5 3,10 9,11 15,1 21,1 27,2 40 75 150 
a – Valores representativos do background pedogeoquímico para o Estado de São Paulo (CETESB, 2005); b – Valores estimados com base no risco 

ecológico associados à biota do solo (CETESB, 2005; CONAMA, 2009); e c – Valores estimados com base no risco potencial à saúde humana (CETESB, 
2005; CONAMA, 2009).
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Tabela 17. Concentrações totais e potencialmente biodisponíveis (Bio) nas misturas-teste de Latossolo:sedimento 
dragado (para bioensaios crônicos com organismos terrestres), incluindo a comparação os valores orientadores 

propostos pela legislação brasileira para qualidade de solos (CETESB 2005; CONAMA 2009). 

Doses 
(%) 

Cr (mg/kg) Cu (mg/kg) Ni (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn  Hg (mg/kg) 

Total Bio Bio 
(%) Total Bio Bio 

(%) Total Bio Bio 
(%) Total Bio Bio 

(%) Total Bio Bio 
(%) Total Bio Bio 

(%) 
0,00 7,20 0,74  10,28 6,80 0,78 11,47 2,93 0,72 24,57 13,00 2,18  16,77 46,08 13,25 28,75 0,097 <0,005 <0,005 
1,25 8,12 1,39  17,12 7,78 1,45 18,64 3,14 0,73 23,25 14,08 4,86  34,52 50,81 14,81 29,15 0,114A <0,005 <0,005 
2,5 10,41 2,09  20,08 9,56 2,98  31,17 3,34 0,85 25,45 16,32 5,78 35,42 55,79 19,31 34,61 0,122A 0,010 8,20 
5,0 12,23 4,12  33,69 11,09 5,45 49,14 3,78 0,78 20,63 20,09A 9,36  46,59 65,41A 31,85  48,69 0,156A 0,023 14,74 
10,0 18,78 4,79  25,51 14,75 6,89  46,71 5,15 0,55 10,68 26,98 A 12,38  45,89 85,03A 42,55  50,04 0,178A 0,049 27,53 
20,0 25,06 6,07  24,22 24,01  11,9  49,56 6,43 0,61 9,49 35,09 A 14,58  41,55 105,60A 55,01  52,09 0,301A 0,051 16,94 

 
RF 40 35 13 17 60 0,050 
PV 75 60 30 72 300 0,500 
IV 150 200 70 180 450 12 

A = acima dos valores representativos do background pedogeoquímico do Estado de São Paulo (RF = Referência; CETESB, 2005); PV = Prevenção (valores 
que representam limites que supostamente seriam capazes de causar danos à saúde do ecossistema do solo; CONAMA, 2009); IV = Prevenção (valores 

estimados com base no risco potencial à saúde humana; CONAMA, 2009). 
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Tabela 18. Concentrações totais e potencialmente biodisponíveis (Bio) nas misturas-teste de Chernossolo:sedimento 
dragado, incluindo a comparação os valores orientadores propostos pela legislação brasileira para qualidade de solos 

(CETESB 2005; CONAMA 2009). 

Doses 
(%) 

Cr (mg/kg) Cu (mg/kg) Ni (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn  Hg (mg/kg) 

Total Bio Bio 
(%) Total Bio Bio 

(%) Total Bio Bio 
(%) Total Bio Bio (%) Total Bio Bio 

(%) Total Bio Bio (%) 

0,00 3,10 0,74 23,87 15,8 2,04 12,91 1,60 0,14 8,75 5,20 0,97 18,65 40 5,27 13,18 0,032 <0,005 <0,005 
1,25 4,39 0,26 5,92 16,56 3,10 18,72 1,77 0,19 10,73 6,91 1,78 25,76 44,48 9,77 21,96 0,049 <0,005 <0,005 
2,5 5,55 0,44 7,93 17,78 5,15 28,97 1,93 0,24 12,44 8,82 2,76 31,29 49,32 10,11 20,50 0,058 <0,005 <0,005 
5,0 8,12 0,84 10,34 19,56 6,33 32,36 2,32 0,29 12,50 12,56 4,09 32,56 58,31 15,93 27,32 0,092 0,008 8,70 

10,0 15,03 1,10 7,32 25,34 9,07 35,79 3,92 0,54 13,78 20,14A 8,2 40,71 78,03A 26,69 34,20 0,132 0,014 10,61 
20,0 21,25 1,72 8,09 30,78 12,25 39,80 5,67 0,64 11,29 29,04A 11,5 39,60 97,66A 34,92 35,76 0,245 0,043 17,55 

 
RF 40 35 13 17 60 0,050 
PV 75 60 30 72 300 0,500 
IV 150 200 70 180 450 12 

A = acima dos valores representativos do background pedogeoquímico do Estado de São Paulo (RF = Referência; CETESB, 2005); PV = Prevenção (valores 
que representam limites que supostamente seriam capazes de causar danos à saúde do ecossistema do solo; CONAMA, 2009); IV = Prevenção (valores 

estimados com base no risco potencial à saúde humana; CONAMA, 2009). 
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5.2.4.2 Bioensaio agudo com oligoquetas (Eisenia andrei) 

 

5.2.4.2.1 Moratalidade e biomassa  

 

 Os níveis de sobrevivência encontrados para as misturas de Latossolo 

foram significativamente menores do que o controle a partir da dose de 13,31% 

(Figura 53), com CL50 estimada em 10,70% (os dados não permitiram a 

estimativa do intervalo de 95% de confiança). Nas misturas de Chernossolo, os 

níveis de sobrevivência foram menores do que o controle a partir da dose de 

19,74% (Figura 54), com CL50 estimada em 15,7% (intervalo de 95% de 

confiança = 15,97 a 16,91%). Os níveis de mortalidade observados sugerem a 

existência de relações dose-resposta para misturas de ambos os tipos de solo 

(Pearson, r2>0,5; p < 0,001). Ainda, foi possível identificar uma relação positiva 

e significativa entre o aumento dos valores de pH do solo (variando entre 5 e 

7,4 unidades, para misturas de ambos os solos) e o incremento de dose de 

sedimento no solo. 

 Tais dados de mortalidade apontam para a ocorrência de níveis maiores 

de ecotoxicidade para as misturas de Latossolo, em comparação aos 

tratamentos de Chernossolo, conforme previamente já havia indicado o estudo 

exploratório com o lodo de esgoto - confirmando o papel importante das argilas 

do tipo 2:1 (de alta CTC) e da elavada fertilidade natural dos Chernossolos na 

atenuação da ecotoxicidade potencial do dragado. No que se refere à alta 

fertilidade natural dos Chernossolos, supõe-se que (à exemplo do estudo 

exploratório com o lodo de esgoto) organismos expostos a elevadas 

concentrações de nutrientes possam estar imunologicamente mais tolerantes à 

presença de agentes tóxicos e/ou patogênicos no solo, devido à atuação 

limitada de comunidades patogênicas (oriundo do esgoto) sobre os 

organismos-teste. 

 O aumento dos valores de pH do solo nas misturas-teste  com 

incremento de dose está muito provavelmente associado à presença de 

minerais carbonatados no sedimento, típicos de materiais sedimentares 

estuarinos. Neste sentido, é importante enfatizar que os valores de pH e de 

matéria orgânica foram similares nas misturas-teste de ambos solos e, dessa 

forma, possivelmente não influenciaram na diferenciação de resultados.  Por 
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outro lado, no caso da matéria orgânica, é importante ressaltar que a sua 

geoquímica desempenha papel fundamental nos processos de complexação de 

metais (RITSCHIE et al., 2003).  

 Não foi possível estimar os valores de EC50 para biomassa corporal das 

minhocas. Por outro lado, teores maiores de nutrientes em Chernossolos 

podem ter contribuído para a ocorrência de níveis menores de perda de 

biomassa, em comparação aos tratamentos de Latossolo (Figuras 53 e 54). Tal 

fato ficou particulamente evidente quando foram comparados os resultados dos 

solos sem adição de sedimento (doses 0,00% - Latossolo vs Chernossolo), 

onde a perda de biomassa para o Latossolo foi maior (Figuras 53 e 54). Além 

disso, uma vez que o presente sedimento dragado contém altos teores de 

matéria orgânica, sua adição ao solo parece estimular o incremento da 

biomassa das minhocas para baixas dosagens de aplicação, em ambas 

classes de solo. Carbonell et al. (2009) e Natal-da-Luz et al. (2009) também 

reportaram o incremento da biomassa Eisenia andrei ao executarem 

bioensaios com solos tratados com resíduos contendo altos teores de matéria 

orgânica. 
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Figura 53 - Mortalidade e variações da biomassa de Eisenia andrei quando expostas a 

Latossolos tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = biomassa 

significativamente diferente do controle. + = mortalidade significativamente diferente do controle 

(Kruskall-Wallis; p < 0,05). 

 

 
Figura 54 - Mortalidade e variações da biomassa de Eisenia andrei quando expostas a 

Chernossolos tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = biomassa 

significativamente diferente do controle. + = mortalidade significativamente diferente do controle 

(Kruskall-Wallis; p < 0,05). 
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5.2.4.2.2 Incorporação de metais pelos organismos 

 

 Os dados referentes às concentrações de metais nos tecidos das 

minhocas sobreviventes e seus respectivos valores de FBC estão 

demonstrados na Tabela 19. As concentrações de Hg em tecidos de minhoca 

foram as menores entre todos os metais estudados, e seus valores de FBC 

estiveram abaixo de uma unidade (exceto para os tratamentos-controle), 

diminuindo com o incremento de dose (semelhante ao observado nos 

experimentos com o lodo de esgoto). Por outro lado, as concentrações de Pb 

estiveram abaixo dos limites de detecção em todas as misturas-teste, embora a 

determinação os percentuais potencialmente biodisponíveis tenham sido 

elevados em relação aos teores totais. As concentrações de Cr e Ni e seus 

respectivos valores de FBC foram geralmente menores ou iguais a 0,1 (i.e., 

baixos), exceto para o tratamento de 13.12% de Latossolo, cujos valores foram 

de 2,76 e 6,66 para Cr e Ni, respectivamente. As concentrações de Zn e Cu em 

minhocas foram as maiores determinadas entre os metais estudados (em 

concordância com a determinação de elevados teores potencialmente 

biodisponíveis no solo), contando ainda com valores de FBC maiores que uma 

(1) unidade (indicando que houve bioacumulação - LIU et al., 2005), os quais 

diminuem com o incremento de dose de sedimento dragado. 

 O Hg, como já ressaltado no estudo exploratório com o lodo de esgoto, é 

um elemento extremamente tóxico, não essencial e capaz de causar sérios 

danos à biota (BURTON et al., 2006; CASTILHOS et al., 2006; RODRIGUES et 

al., 2011). Por essa razão, mesmo baixas concentrações em tecidos, merece 

cautela na análise de risco. Cesar et al. (2010), ao determinar valores de CL50 

para Hg total em Latossolos amarelos (horizonte A) e Chernossolos (horizonte 

B) utilizando E. andrei, encontrou valores correspondentes a 6,5 e 15,42 mg/kg, 

respectivamente. Tais valores são mais de dez (10) vezes maiores do que a 

concentração letal determinada para este sedimento dragado, e possivelmente 

se deve à atuação sinérgica de distintos agentes tóxicos contidos no 

sedimento, distintas formas químicas de metais e influência de parâmetros 

pedogeoquímicos na disponibilidade de Hg para a solução do solo. 
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 Os valores de FBC de Cr e Ni foram menores do que uma (1) unidade 

quando a mortalidade, respostas de fuga e variações de biomassa também 

foram menores, sugerindo a diminuição da disponibilidade geoquímica destes 

metais para as minhocas. Ainda no caso do Cr e Ni, os valores de FBC 

observados para os tratamentos de 13,31% (Latossolo) foram maiores do que 

uma (1) unidade, e estão em concordância com o alto nível de mortalidade 

constatado para esta dose. A partir das doses de 13.31% em Latossolo e de 

19.74% em Chernossolo, os níveis de mortalidade exceram 90%, sugerindo a 

existência de uma concentração crítica de Cr e Ni no metabolismo, capaz de 

desencandear a morte dos animais ("body lethal concentration" - STRAALEN et 

al., 2005). Portanto, sobretudo no caso das misturas de Latossolo, a 

incorporação de Cr e Ni merece posição destaque, já que aparentemente 

mostra-se atrelada ao aumento da mortalidade dos animais. 

 No caso do Pb, sua baixa captação pelas minhocas parece estar em 

desconformidade com as concentrações potencialmente biodisponíveis no solo, 

bem como está em contraste com os níveis de biodisponibilidade de Pb 

observada nos experimentos exploratórios com lodo de esgoto e nas misturas 

de solos artificiais:dragado. No entanto, a maneira pela qual o Pb é 

metabolizado pelas minhocas é ainda pouco conhecida (SUTHAR; SINGH, 

2008), e somente esforços maiores e futuros sobre esta questão poderão 

elucidar esses processos. 

 Conforme ressaltado nos estudos exploratórios com o lodo de esgoto, as 

minhocas são capazes de regular a concentração de Zn e Cu em seus tecidos, 

tendo em vista que tais elementos desempenham papel de suma importância 

em sua fisiologia. Os baixos valores relativos de FBC enconcentrados para 

altas doses de sedimento no solo (13,31% para o Latossolo, e 19,74% para o 

Chernossolo) concordam com a habilidade destes animais de regularem as 

concentrações internas desses metais, e é um reflexo da concentração 

constante de Zn e Cu e minhocas atreladas ao incremento dos teores totais 

desses metais nas misturas-teste. 
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Tabela 19. Fatores de bioconcentração de metais referentes às minhocas (Eisenia andrei) após 14 dias de exposição 
aguda às misturas de Latossolo:dragado e Chernossolo:dragado. 

Doses 
(%) 

Zn Cu Pb Cr Ni Hg 

OL SL FBC OL SL FBC OL SL FBC OL SL FBC OL SL FBC OL SL FBC 
0.00LT 85.4 48.60 1.8 12.2 6.80 1.8 <1.4 13.00 0.1 <0.2 7.20 0.0 <0.2 2.90 0.1 0.126 0.097A 1.3 
6.66 LT 88.6 67.27 A 1.3 15.2 12.47 1.2 <1.4 20.39 A 0.1 <0.2 13.01 0.0 <0.2 4.06 0.0 0.047 0.162 A 0.3 

13.31 LT 38.9 85.95 A 0.5 2.7 18.15 0.1 <1.4 27.79 A 0.1 52.0 18.83 2.76 34.4 5.22 6.6 0.041 0.227 A 0.2 
19.98 LT - 104.62 A - - 23.82 - - 35.18 A - - 24.64 - - 6.38 - - 0.292 A - 
33.30 LT - 123.30 A - - 29.50 - - 42.57 A - - 30.46 - - 7.54 - - 0.358 A - 

 
0.00CH 74.5 40.00 1.9 11.4 15.80 0.7 <1.4 5.20  0.3 <0.2 3.10 0.1 <0.2 1.60 0.1 0.060 0.032 A 1.9 
6.58CH 67.2 59.02 A 1.1 10.3 20.81 0.5 <1.4 13.02 A 0.1 <0.2 9.11 0.0 <0.2 2.83 0.1 0.034 0.101 A 0.3 

13.16CH 60.2 78.03 A 0.8 9.4 25.83 0.4 <1.4 20.83 A 0.1 <0.2 15.13 0.0 <0.2 4.06 0.0 0.046 0.169 A 0.3 
19.74CH 0.1 97.05 A 0.0 2.7 30.84 0.1 <1.4 28.65 A 0.0 <0.2 21.14 0.0 <0.2 5.29 0.0 0.056 0.238 A 0.2 

32.90CH - 116.06 A - - 35.86 

A - - 36.47 A - - 27.16 - - 6.52 - - 0.307 A - 

Notes: CH = Chernossolo; LT = Latossolo; OL = tecido de minhoca; SL = solo; FBC = fator de bioconcentração; A = maior do que o limite de referência 
(CETESB, 2005).
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5.2.4.3 Teste de fuga ou ensaio de comportamento com oligoquetas (Eisenia 

andrei) 

 

 Não foi observada mortalidade significativa ao final deste ensaio. 

Enquanto as misturas de Latossolo provocaram efeitos significativos de fuga a 

partir da dose de 13,31%, os tratamentos de Chernossolo causaram respostas 

significativas somente a partir da dosagem de 19,74% (Figuras 55 e 56). De 

fato, os valores de EC50 estimados corresponderam a 13,25 e 18,61%, para as 

misturas de Latossolos e Chernossolo, respectivamente (não foi possível 

estimar intervalos de confiança para ambas classes de solo). Nas misturas de 

6,66% de Latossolo e de 13,16% de Chernossolo, um número maior de 

organismos foi encontrado na seção-teste, indicando a ausência de efeitos 

comportamentais (Figuras 55 e 56). Neste sentido, é possível que a adição de 

matéria orgânica (em baixas doses de aplicação de sedimento no solo) possa 

ter tornado a seção-teste mais vantajosa em relação à seção-controle, devido à 

maior disponibilidade de alimento, sobretudo no que se refere ao Latossolo 

(cuja fertilidade é extramamente baixa). A diminuição significativa da função de 

habitat do solo (i.e., menos de 20% do total de organismos na seção-teste) foi 

somente observada para as maiores doses testadas, em ambas classes de 

solos (Figuras 55 e 56).  

 Tais resultados denotam, a exemplo do observado com o lodo de 

esgoto, níveis maiores de ecotoxicidade para os tratamentos de Latossolo, em 

detrimento aos de Chernossolo; fato possivelmente associado à presença de 

argilominerais expansivos (de alta CTC) e à alta fertilidade natural dos 

Chernossolos. Por fim, estes resultados novamente ressaltam o potencial de 

aplicação dos ensaios de fuga na avaliação da ecotoxicidade, devido à relativa 

rapidez e simplicidade com a qual são realizados, bem como à sua 

compatibilidade com outros endpoints.  
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Figura 55 - Respostas de fuga ("avoidance responses") de Eisenia andrei quando expostas a 

Latossolos tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = resposta de fuga 

significativa (Fisher Exact Test; p < 0,001). A linha tracejada representa o limite para a função 

de habitat do solo (ISO, 2008). 

 

 
Figura 56 - Respostas de fuga ("avoidance responses") de Eisenia andrei quando expostas a 

Chernossolos tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = resposta de fuga 

significativa (Fisher Exact Test; p < 0,001). A linha tracejada representa o limite para a função 

de habitat do solo (ISO, 2008). 
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5.2.4.4 Bioensaio de toxicidade aguda com papel de contato utilizando 

oligoquetas (Eisenia andrei) 

 

 Estes ensaios revelaram, a exemplo dos ensaios anteriores, níveis 

maiores ecotoxicidade para as misturas de Latossolo, em detrimento as de 

Chernossolo (Figuras 57 e 38). De fato, níveis significativos de mortalidade 

para os tratamentos de Latossolo foram somente observados a partir da dose 

de 13,32% (CL50 = 10,47%; intervalo de 95% de confiança = 9,93 e 11,05%), 

enquanto nas misturas de Chernossolo somente a partir de 19,74% (CL50 = 

17,73%; intervalo de 95% de confiança = 17,01 e 18,50%) (Figuras 57 e 58).  

 O ensaio agudo com papel de contato trata basicamente da exposição 

da minhoca à água intersticial do solo (i.e., solução do solo) e, por conseguinte, 

remete diretamente aos níveis de biodisponibilidade via exposição dérmica, 

visto que os organismos são mantidos sem alimentação. Neste sentido, o valor 

de CL50 obtido com o bioensaio agudo tradicional (14 dias - CL50 = 10,70%) 

foi semelhante ao encontrado com este ensaio (10,47%), sugerindo que a 

incorporação de contaminantes pelas minhocas em Latossolo tende a ser, 

basicamente, via dermal. Tal observação parece estar em consonância com a 

ausência de suportes geoquímicos mais efetivos em Latossolos (em 

contradição aos Chernossolos, que contam com a abundância de 

argilominerais do tipo 2:1), capazes de sequestrar cátions metálicos da solução 

do solo. 

 O ensaio agudo de papel de contato é um teste simples, requer 

quantidades menores de solo para a preparação dos lixiviados e é de relativa 

curta duração. Dessa forma, este parece ser promissor no monitoramento da 

ecotoxicidade potencial de contaminantes associada à disposição terrestre de 

dragados (a exemplo dos ensaios de fuga).  
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Figura 57 - Níveis de mortalidade de Eisenia andrei quando expostas a lixiviados de 

Latossolos tratados com distintas de doses de sedimento dragado em ensaios agudos de papel 

de contato. * = mortalidade significativamente diferente do controle (Kruskall-Wallis;p < 0,05).  

 

 
Figura 58 - Níveis de mortalidade de Eisenia andrei quando expostas a lixiviados de 

Chernossolos tratados com distintas de doses de sedimento dragado em ensaios agudos de 

papel de contato. * = mortalidade significativamente diferente do controle (Kruskall-Wallis; p < 

0,05).  
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5.2.4.5 Bioensaio de bioacumulação com oligoquetas (Eisenia andrei) 

 

 Os resultados referentes às concentrações totais de metais em tecidos 

de oligoquetas e seus respectivos valores de FBC estão demonstrados na 

Tabela 20. Os valores de FBC de Hg indicaram valores baixos (<0,5) e 

apontam para uma baixa biodisponibilidade do metal, a exemplo do observado 

para o bioensaio agudo. A incoporação do Hg parece ser mais efetiva nos 

primeiros sete (7) dias de exposição. Os animais não foram capazes de 

depurar (eliminar) a quantidade de Hg estocada na etapa de bioacumulação. 

Tal fenômeno também foi observado nos experimentos exploratório com o lodo 

de esgoto. Devido à elevada e reconhecida toxicidade associada ao Hg, tal 

resultado merece maior atenção no que diz respeito à saúde dos animais 

expostos.  

 A determinação dos teores de Pb, Cr e Ni em tecidos revelou, de modo 

análogo ao bioensaio agudo, valores abaixo dos limites de detecção do método 

analítico empregado, indicando baixa biodisponibilidade - embora, no caso do 

Pb, a quantificação dos percentuais potencialmente biodisponíveis sejam 

elevados em relação às concentrações totais.  

 Os valores de FBC de Zn e Cu foram os maiores entre os metais 

estudados (>1 - indicando que houve bioacumulação; LIU et al., 2005), 

novamente em concordância com os elevados teores biodisponíveis no solo e 

com o papel essencial que tais metais desempenham no metabolismo e 

fisiologia das minhocas. Foi possível também observar um aumento do FBC ao 

longo da etapa de bioacumulação. Por outro lado, a incorporação e eliminação 

de ambos metais parece ter ocorrido mais efetivamente durante os primeiros 

dias de exposição em solo contaminado e artificial, respectivamente (a exemplo 

do que também foi observado nos ensaios com o lodo de esgoto). Por fim, as 

minhocas também parecem ser capazes depurar/excretar mais de 90% do total 

estocado de Zn e Cu na etapa bioacumulação (fato também observado no 

experimento exploratório com lodo de esgoto), indicando que os animais 

poderiam ser capazes de se recuperar caso fossem afastados da exposição. 

 

 

 



160 
 

 
 

Tabela 20.  Concentrações totais de metais pesados (mg/kg) em tecidos 
de oligoquetas expostas a Latossolo tratado com 6,66% de sedimento 

dragado: 28 dias de exposição em solo-teste (fase de bioacumulação) e 
solo artificial (fase de depuração/excreção). 

Dias de 
exposição 

Cu  Zn  Pb  Cr  Hg  Ni  

OL FBC OL FBC OL FBC OL FBC OL FBC OL FBC 

0. 12,00 - 77,7 - 2,2 - <0,2 - 0,024 - <0,2 - 

4.b 14,18 0,96 84,34 1,25 <1,4 0,1 <0,2 0,0 0,037 0,2 <0,2 0,0 

7.b 14,31 1,14 85,56 1,27 <1,4 0,1 <0,2 0,0 0,042 0,3 <0,2 0,0 

14.b 15,27 1,15 88,78 1,32 <1,4 0,1 <0,2 0,0 0,044 0,3 <0,2 0,0 

21.b 15,51 1,22 90,43 1,34 <1,4 0,1 0,32 0,0 0,044 0,3 0,27 0,0 

28.b 16,83 1,24 91,08 1,35 <1,4 0,1 0,31 0,0 0,048 0,3 <0,2 0,0 

 

7.d 15,09 - 83,25 - <1,4 - 0,29 - 0,041 - <0,2 - 

14d 13,65 - 81,29 - <1,4 - <0,2 - 0,040 - <0,2 - 

21.d 13,01 - 80,77 - <1,4 - <0,2 - 0,037 - <0,2 - 

28.d 12,59 - 78,02 - <1,4 - <0,2 - 0,032 - <0,2 - 

Notas: b = Etapa de bioacumulação; d = etapa de depuração; OL = tecido de oligoquetas; FBC 
= fator de bioconcentração. 
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5.2.4.6 Teste de fuga ou ensaio de comportamento com colêmbolos (Folsomia 

candida) 

 

 Não foi observada mortalidade ao final deste ensaio. As respostas de 

fuga foram, novamente, significativamente maiores pra as misturas de 

Latossolo (EC50 = 4,09%; intervalo de 95% de confiança = 2,18 e 5,73%), em 

detrimento as de Chernossolo (16,71%; os dados não permitiram a estimativa 

do intervalo de 95% de confiança) (Figuras 59 e 60). De fato, nos tratamentos 

de Latossolo, todas as misturas-teste foram capazes de limitar a função de 

habitat do solo, enquanto somente a maior dose testada (20%) limitou a função 

de habitat para as misturas de Chernossolo (Figuras 59 e 60). Por outro lado, 

todas as misturas-teste foram capazes de causar efeitos de fuga significativos 

aos animais expostos, em ambas classes de solos (Figuras 59 e 60). Relações 

dose-resposta significativas foram também detectadas entre o incremento de 

dose e o aumento das respostas de fuga, em ambas as classes de solo 

(Pearson, r2>0,5; p < 0,001). 

 Tais resultados novamente apontam para o papel relevante das 

propriedades dos solos estudados na ecotoxicidade dos contaminantes, com 

especial atenção à presença de suportes geoquímicos, como argilominerais 2:1 

nos Chernossolos, capazes de atenuar a toxicidade. Por fim, os ensaios de 

fuga (com F. candida e E. andrei), de fato, parece ser promissores na avaliação 

da toxicidade preliminar da ecotoxicidade de dragados em solos tropicais. No 

caso dos colêmbolos, além da relativa simplicidade e rapidez com a qual o 

ensaio é executado, o cultivo desses animais em laboratório demanda por 

pouco espaço físico, além de sua reprodução ocorrer em menor período de 

tempo - tornando este ensaio uma ferramenta robusta no monitoramento de 

solos tratados com dragados. 
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Figura 59 - Respostas de fuga ("avoidance responses") de Folsomia candida quando expostas 

a Latossolos tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = resposta de fuga 

significativa (Fisher Exact Test; p < 0,001). A linha tracejada representa o limite para a função 

de habitat do solo. 

 

 
Figura 60 - Respostas de fuga ("avoidance responses") de Folsomia candida quando expostas 

a Chernossolos tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = resposta de fuga 

significativa (Fisher Exact Test; p < 0,001). A linha tracejada representa o limite para a função 

de habitat do solo. 
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5.2.4.7 Bioensaio de reprodução com colêmbolos (Folsomia candida) 

 

 O número de organismos adultos sobreviventes ao final dos ensaios foi 

maior nas misturas de Chernossolo quando comparado aos tratamentos de 

Latossolo (CL50 = 8,73%; não foi possível estimar o intervalo de 95% de 

confiança) (Figuras 61 e 62). Uma vez que os níveis de sobrevivência em 

Chernossolo estiveram, em geral, acima de 70% (mesmo para a maior 

dosagem testada, de 20%), não foi possível estimar um valor de CL50 para 

esta classe de solo.  Contudo, uma relação dose-resposta entre o incremento 

de dose e a diminuição da sobrevivência pôde ser detectada para as misturas 

de Chernossolo (Pearson, r2>0,5; p < 0,001). Em Latossolo, os níveis de 

sobrevivência ficaram, em geral, por volta de 60%, exceto para a maior dose 

testada (20%), em que a sobrevivência cai para aproximadamente 20%.  

 No que se refere aos solos sem adição de sedimento (i.e., doses 

0,00%), níveis maiores de sobrevivência foram detectados para o Chernossolo 

(100% de sobrevivência), em detrimento ao Latossolo (onde sobrevivência 

ficou em torno de 60%) (Figuras 61 e 62). Estas constatações sugerem que as 

Chernossolos são, como esperado, mais favoráveis à sobrevivência dos 

animais. Por outro lado, quando os níveis de sobrevivência obtidos para as 

misturas-teste são comparados ao controle (i.e., tratamentos 0,00%), 

constatou-se que somente a maior dose testada em Latossolo (20%) foi capaz 

de causar a redução significativa da sobrevivência. Em Chernossolo, as 

dosagens de 5, 10 e 20% foram capazes de diminuir significativamente a 

sobrevivência em relação ao controle (0,00%) (Figuras 61 e 62).  

 O valor de EC50 de reprodução em Chernossolo foi de 9,52% (intervalo 

de 95% de confiança = 6,08 e 12,97%; Modelo Exponencial - r2 = 0,91), porém 

não foi possível estimar um valor EC50 para os tratamentos de Latossolo. Nas 

misturas de Chernossolo, uma relação dose-resposta foi constatada entre o 

incremento de dose e a redução da reprodução (Pearson, r2>0,5; p < 0,001). 

Exceto para a menor dosagem de aplicação de sedimento (1,25%), todas as 

doses-teste foram capazes de reduzir as taxas de reprodução nas misturas de 

Chernossolo (Figuras 3 e 4). Por outro lado, a adição de sedimento em baixas 

dosagens (1,5 e 2,5%) foi capaz de aumentar as taxas de reprodução nas 

misturas de Latossolo, em relação ao controle (0,00%) (Figuras 61 e 62). 
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Ainda, as taxas de reprodução em Latossolo só foram significativamente 

inibidas a partir da dosagem de 20%, enquanto em Chernossolo a dose de 5% 

já era capaz de provocar efeito significativo.  

 Natal-da-Luz et al. (2009) também reportam o aumento das taxas de 

reprodução de colêmbolos em solos naturais tratados com lodo de esgoto 

doméstico. Sendo assim, a adição de sedimento ao Latossolo parece ser capaz 

de aumentar a oferta de alimento e, por conseguinte, favorece a reprodução e 

a sobrevivência dos animais em baixas dosagens de aplicação. No que se 

refere aos solos sem adição de sedimento (i.e., doses 0,00%), um número 

maior de juvenis foram observados para o Chernossolo, em detrimento ao 

Latossolo (Figuras 61 e 62). À exemplo da sobrevivência, esta observação 

sugere que as misturas de Chernossolo são, em geral, mais favoráveis à 

reprodução dos animais (ANOVA, p<0,001), independente da adição de 

sedimento ao solo. 
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Figura 61 - Níveis de reprodução e sobrevivência de Folsomia candida quando expostas a 

Latossolos tratados com sedimento dragado. * = reprodução signicativamente diferente do 

controle (p < 0,05). + = sobrevivência significativamente diferente do controle (Kruskall-Wallis; p 

< 0,05). 

 

 
Figura 62 - Níveis de reprodução e sobrevivência de Folsomia candida quando expostas a 

Chernossolos tratados com sedimento dragado. * = reprodução signicativamente diferente do 

controle (p < 0,05). + = sobrevivência significativamente diferente do controle (Kruskall-Wallis; p 

< 0,05). 
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5.2.4.8 Bioensaio de reprodução com enquitreídeos (Enchytraeuds crypticus) 

 

 Não foi observada mortalidade significativa de organismos adultos ao 

final deste ensaio. O valor de EC50 de reprodução em Chernossolo foi 11,96% 

(intervalo de 95% de confiança = 8,68 e 15,21%; Modelo Hormetz - r2 =0,84), 

porém não foi possível estimar um valor de EC50 para as misturas de 

Latossolo. Em relação seus respectivos controles (i.e. solos naturais sem 

adição de sedimento - doses 0,00%), somente a maior dose aplicada em 

Chernossolo (20%) foi capaz de reduzir significativamente a reprodução dos 

enquitreídeos. Por outro lado, dosagens menores de sedimento (a partir de 

10%) em Latossolo já foram capazes de causar a diminuição significativa da 

reprodução (Figuras 63 e 64).  

 A adição de sedimento dragado foi capaz de aumentar as taxas de 

reprodução em misturas de ambas as classes de solo, em relação aos seus 

respectivos controles (i.e., doses 0,00%) (Figura 63 e 64). Em ambos os tipos 

de solo, o aumento da reprodução foi seguido pela sua redução para as 

maiores doses de aplicação de sedimento (Figuras 63 e 64).  Dessa forma, não 

foi possível identificar qualquer relação dose-resposta entre o incremento de 

dose e a diminuição dos níveis de reprodução, para ambas classes de solo 

(Pearson, r2<0,5; p < 0,001). No que se refere aos solos não-contaminados 

(i.e., sem adição de sedimento), as taxas de reprodução foram maiores em 

Chernossolos do que em Latossolos (ANOVA, p < 0,05) (Figuras 63 e 64), de 

modo análogo ao observado para os colêmbolos, indicando que de fato a 

reprodução dos enquitreídeos é mais favorecida em Chernossolo. 

 O aumento da reprodução dos enquitreídos para doses baixas de 

aplicação de sedimento parecem estar em concordância com os resultados 

obtidos com os colêmbolos e com a biomassa de minhocas (tanto em lodo de 

esgoto, como em solos artificiais tratados com o sedimento dragado). Porém, 

no caso dos enquitreídeos, este fenômeno foi também observado para as 

misturas de Chernossolo (o que não ocorreu com os colêmbolos). De qualquer 

forma, o aumento das taxas de reprodução seguida de seu declínio sugere, 

também, a existência de uma dose crítica de  sedimento no solo capaz de 

causar anomalias no metabolismo animal e de inibir a reprodução. 
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 No caso dos ensaios de reprodução com enquitreídeos e com 

colêmbolos, é importante destacar que a matéria orgânica pode ser capaz de 

"mascarar" resultados, visto que ela pode funcionar como fonte potencial de 

alimento para os animais, sobretudo em resíduos contaminados com esgoto 

doméstico. O mesmo raciocínio se aplica aos ensaios de fuga com colêmbolos 

e minhocas, bem como à biomassa de minhocas sob exposição aguda em 

solos reais e crônica em solos artificiais.  
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Figura 63 - Níveis de reprodução de Enchytraeuds crypticus quando expostas a Latossolos 

tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = reprodução signicativamente 

diferente do controle (Kruskall-Wallis; p < 0,05).  

 

 
Figura 64 - Níveis de reprodução de Enchytraeuds crypticus quando expostas a Chernossolos 

tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = reprodução signicativamente 

diferente do control (Kruskall-Wallis; p < 0,05).  
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5.2.4.9 Bioensaio de germinação com alface (Lactuca sativa) 

 

 A determinação dos valores de EC50 de germinação revelou, de modo 

semelhante aos demais ensaios, níveis maiores de ecotoxicidade para os 

tratamentos de Latossolo (EC50 = 3,58%) em comparação às misturas de 

Chernossolo (EC50 = 4,19%) (Figuras 65 e 66). Não foi possível estimar 

intervalos de 95% de confiança para os valores de EC50 determinados. 

Relações dose-resposta positivas e significativas foram constatadas entre o 

incremento de dose e o aumento das taxas de germinação em misturas de 

ambas classes de solo (Pearson, r2>0,5; p < 0,001). Todas as doses-teste 

foram também capazes de reduzir os níveis de germinação, em ambos os 

solos (Figuras 65 e 66).  

 No que se refere aos tratamentos sem adição de sedimento 

(tratamentos-controle - doses 0,00%), foi possível observar níveis maiores de 

germinação para o Chernossolo (ANOVA, p<0,001); fato semelhante ao 

observado para reprodução de colêmbolos e enquitreídeos, bem como para a 

biomassa de minhocas. Neste sentido, a abundância de nutrientes no 

Chernossolo pode ter favorecido a germinação de sementes, independente da 

adição de sedimento. Por outro lado, neste caso, a adição de material dragado 

no solo não foi capaz de incrementar os níveis de germinação, mesmo em 

Latossolos, onde a disponibilidade geoquímica de nutrientes é baixa 

comparada àquela encontrada em Chernossolos. 

 Tais resultados novamente apontam para o papel crucial das 

propriedades dos solos na biodisponibilidade potencial de contaminantes em 

solos tratados com materiais dragados,com destaque à abundância de 

argilominerais expansivos (atrelada à alta CTC) em Chernossolos, capazes de 

promover o sequestro geoquímico de contaminantes positivamente carregados.  

 O bioensaio de germinação com alface foi um dos mais sensíveis à 

presença de agentes tóxicos presentes no sedimento dragado. Diferentemente 

do que ocorreu com colêmbolos, enquitreídeos e minhocas, a matéria orgânica 

aparentemente não foi capaz de "mascarar" resultados (incrementado a 

germinação).  
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Figura 65 - Germinação de sementes de Lactuca sativa quando a expostas Latossolos 

tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = germinação signicativamente 

diferente do controle (Kruskall-Wallis; p < 0,05).  

 

 
Figura 66 - Germinação de sementes de Lactuca sativa quando a expostas Chernossolos 

tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = germinação signicativamente 

diferente do controle (Kruskall-Wallis; p < 0,05).  
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5.2.4.10 Bioensaio agudo com micro-crustáceos (Daphnia similis) 

 

 O valor de CE50 de imobilidade determinado para as misturas de 

Latossolo foi de 3,51% (intervalo de 95% de confiança = 3,43 e 3,59%). Para 

os tratamentos de Chernossolo, o valor de CE50 foi de 4,36% (intervalo de 

95% de confiança = 4,14 a 4,60%). Enquanto todas as doses testadas em 

Latossolo apresentaram toxicidade, nos elutriatos de Chernossolo efeitos 

significativos foram somente observados a partir da dosagem de 13,16% 

(Figuras 67 e 68). Dessa forma, os resultados apontam para o fato de que, em 

cenários em que possam sofrer lixiviação, solos tratados com materiais 

dragados podem causar efeitos adversos à fauna aquática circunvizinha, caso 

essas soluções tóxicas atinjam sistemas fluviais co-localizados. 

 Tais resultados de imobilidade apontam, novamente, para o papel crucial 

dos argilominerais expansivos na redução da ecotoxicidade nas misturas de 

Chernossolo. No que diz respeito aos tratamentos sem adição de sedimento 

(i.e., doses 0,00%), níveis maiores de imobilidade foram observados para o 

Latossolo, em detrimento ao Chernossolo (ANOVA, p < 0,05). Este resultado é, 

de certa forma, semelhante àqueles logrados para outros endpoints com outros 

organismos-teste, e possivelmente decorre da elevada fertilidade natural dos 

Chernossolos, cujos nutrientes podem funcionar como fonte potencial de 

alimento para os organismos. Além disso, os elevados teores de Fe e Al em 

Latossolos podem também ter contribuído para o aumento da toxicidade dos 

elutriatos de Latossolo. 
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Figura 67 - Imobilidade de Daphnia similis quando expostas a elutriatos de Latossolos tratados 

com distintas de doses de sedimento dragado. * = imobilidade signicativamente diferente do 

controle (Kruskall-Wallis; p < 0,05).  

 

 
Figura 68 - Imobilidade de Daphnia similis quando expostas a elutriatos de Chernossolos 

tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = imobilidade signicativamente 

diferente do controle (Kruskall-Wallis; p < 0,05).  

 

 



173 
 

 
 

5.2.4.11 Bioensaio de reprodução com algas clorofíceas (Pseudokirchneriella 

subcaptata) 

 

 Para este ensaio, a exemplo do estudo exploratório com lodo de esgoto, 

buscou-se testar somente as doses que não causaram efeitos adversos a 

Daphnia similis. O valor de CE50 determinado para as misturas de Latossolo 

foi de 3,57% (intervalo de 95% de confiança = 3,49 a 3,66%), e para os 

tratamentos de Chernossolo de 4,48% (intervalo de 95% de confiança = 4,24 a 

4,74%). Todas as misturas-teste causaram efeitos em Latossolo, enquanto 

somente a partir da dose de 6,58% foi possível observar a inibição significativa 

da reprodução em Chernossolo (Figuras 69 e 70). Quando comparados aos 

tratamentos somente com meio L. C. Oligo, os elutriatos dos solos puros (i.e., 

sem adição de lodo) indicaram níveis maiores de inibição da reprodução para 

as misturas de Latossolo (24,4 ± 2,1%) do que em Chernossolo (9,1 ± 4,5%) - 

indicando, a exemplo dos experientos com o lodo, que a reprodução de algas é 

favorecida em Chernossolo, independente da aplicação de resíduo (fato pssível 

atrelado à alta fertilidade natural dessa classe de solo). Novamente, tais 

resultados indicam a ocorrência de risco potencial para as comunidades 

aquáticas vizinhas às áreas tratadas com sedimentos dragados, bem como 

apontam mais uma vez para a influência dos argilominerais expansivos na 

diminuição da ecotoxicidade.  
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Figura 69 - Reprodução de Pseudokirchneriella subcaptata quando expostas a elutriatos de 

Latossolos tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = reprodução 

signicativamente diferente do controle (ANOVA; p < 0,05).  

 

 
Figura 70 - Reprodução de Pseudokirchneriella subcaptata quando expostas a elutriatos de 

Chernossolos tratados com distintas de doses de sedimento dragado. * = reprodução 

signicativamente diferente do controle (ANOVA; p < 0,05).  
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5.2.4.12 Panorama geral dos resultados 

 

 De forma geral, os resultados obtidos apontam para uma constatação 

similar àquela observada no estudo exploratório com lodo de esgoto: níveis 

maiores de ecotoxicidade para as misturas de Chernossolo (em comparação 

ao Latossolo), decorrente principalmente da abundância de argilominerais 

expansivos (de elevada CTC) e da elevada fertilidade natural (Tabela 26). Por 

outro lado, uma atenção particular é devida aos resultados obtidos com os 

ensaios de reprodução com colêmbolos: em comparação aos seus respectivos 

controles (i.e., solos sem adição de sedimento - doses 0,00%), a ocorrência de 

efeitos (morte e reprodução) foi mais significativa para as misturas de 

Chernossolo, em comparação às de Latossolo. A referida constatação pode 

estar atrelada ao fato de que os Latossolos contam com baixas concentrações 

de nutrientes e, dessa forma, a disponibilidade de alimento para os animais 

tende a ser escassa. Sendo assim, a adição de sedimento ao Latossolo parece 

ser capaz de aumentar a oferta de alimento e, por conseguinte, favorece a 

reprodução e a sobrevivência dos colêmbolos em baixas doses de aplicação. 

Neste sentido, é importante ressaltar que os enquitreídeos também 

aumentaram os níveis de reprodução em baixas dosagens de aplicação de 

sedimento tanto em Latossolo como em Chernossolo. 

 Considerando os menores valores de CL50 ou CE50 obtidos, é possível 

sugerir que a imobilidade de Daphnia similis (CE50 = 3,51%; o menor valor 

absoluto encontrado), a germinação de Lactuca sativa (CE50 = 3,58%) e a 

reprodução de Pseudokirchneriella subcaptata (CE50 = 3,57%) foram os 

endpoitns mais sensíveis de toxicidade, seguido do comportamento de fuga de 

Folsomia candida (CE50 = 4,09%). Tais valores de CL50 ou CE50 são, em 

geral, muito baixos se comparados àqueles obtidos no estudo exploratório com 

o lodo de esgoto, onde CE50 de D. similis, por exemplo, corresponde a 

26,21%. De fato, à exceção P. subcaptata em Latossolo, os valores de EC50 

logrados com o lodo de esgoto foram menores do que aqueles obtidos com o 

sedimento dragado em solos reais. Tal fato sugere, portanto, maiores níveis de 

toxicidade para o sedimento dragado (em relação ao lodo), que possivelmente 

conta com uma mistura mais complexa de agentes tóxicos (metais e 

contaminantes orgânicos, principalmente) e patogênicos. De fato, o lodo de 
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esgoto estudado conta com teores menores de metais em relação ao 

sedimento dragado.  

 O valor de EC50 de reprodução de Folsomia candida em misturas de 

Chernossolo foi maior do que aquele encontrado para E. crypticus. No entanto, 

os intervalos de confiança são muito próximos entre si, e não permitem afirmar 

que os colêmbolos foram mais sensíveis do que os enquitreídeos. Por outro 

lado, Gejlsbjerg et al. (2001), ao avaliarem a ecotoxicidade de solos acrescidos 

de resíduos orgânicos domésticos utilizando Folsomia candida e Enchytraeus 

albidus, indicaram que a reprodução F. candida consistiu em um enpoint mais 

sensível e robusto de ecotoxicidade. 

 As respostas de fuga com Eisenia andrei e Folsomia candida foram 

sensíveis à presença de agentes estressores nos solos tratados com 

sedimento dragado, e podem constituir-se em importantes ferramentas no 

monitoramento preliminar da ecotoxicidade, devido à sua relativa simplicidade 

e rapidez com a qual são executados. O ensaio agudo com papel de contato 

utilizando E. andrei também parece ser promissor neste sentido. 

 A atual legislação brasileira para qualidade de solos (CONAMA, 2009; 

CETESB, 2005) e disposição de sedimentos dragados (CONAMA, 2012) 

devem ser revistas à luz da geodiversidade de solos tropicais e à influência de 

suas propriedades na disponibilidade geoquímica e ecotoxicidade de 

contaminantes para fauna e flora terrestres. Neste sentido, combinações de 

diferentes tipos de solos vs sedimentos dragados de fontes diversas devem ser 

testadas a fim de gerar valores orientadores capazes de refletir nossas 

principais ocorrências pedológicas, diversidade de biomas, geomorfologia, 

climatologia, usos da terra e atributos geológicos. Tais dados são de suma 

importância à tomada de decisão e ao estabelecimento de medidas de controle 

ambiental, saúde pública e de estratégias de ordenamento territorial, bem como 

à indicação e hierarquização de zonas críticas a serem priorizadas em futuros 

programas de gerenciamento da poluição. 
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Tabela 21. Análise comparativa e panorama geral dos resultados relativos à terceira etapa de avaliação da toxicidade: 
determinação dos percentuais de misturas letais (CL50) ou efetivas (CE50), quando da avaliação da ecotoxicidade do 

sedimento dragado em latassolos e Chernossolos. 

Organismo Ensaio Efeito 

LATOSSOLO CHERNOSSOLO 

CL50 ou CE50 CL50 ou CE50 
Valor 
(%) Int. 95% (%) Valor 

(%) Int. 95% (%) 

Eisenia andrei 

Agudo 
Morte 9,99 7,92 a 11,91 16,5 % 15,91 a 17,11 

Biomassa DIA DI DIB DI 

Agudo (com papel de contato) Morte 10,47 9,93 a 11,05 17,73 17,01 a 18,50 

Comportamento Fuga 13,25 DI 18,61 DI 

Folsomia candida 

Comportamento Fuga 4,09 2,18 a 5,73 16,71 DI 

Crônico 
Morte 8,73 DI DIA DI 

Reprodução DIC DI 9,52 6,08 a 12,97 

Enchytraeus crypticus Crônico 
Morte DIA DI DIA DI 

Reprodução DID DI 11,96 8,68 a 15,21 

Lactuca sativa Agudo Germinação 3,58 DI 4,19 DI 

Daphnia similis Agudo Imobilidade 3,51 3,43 a 3,59 4,36 4,14 a 4,60 

Pseudokirchneriella Subcaptata Crônico Reprodução 3,57 3,49 a 3,66 4,48  4,24 a 4,74  
Notas: Int. 95% = intervalo de 95% de confiança; DI = dado indisponível (não foi possivel estimar o valor ou intervalo). A = não houve efeito adverso 

significativo para nenhuma das doses estudadas; B = Efeito significativo somente a partir da dose de 13,16%; C = Somente a maior dose testada (20%) 
causou efeito significativo; D = Somente as duas maiores doses testadas (10 e 20%) causaram efeito significativo.
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5.2.5 Caracterização do risco ecotoxicológico 

 

 Conforme ressaltado na metodologia deste estudo, a caracterização do 

risco ecotoxicológico potencial esteve fundamentada no ranqueamento (i.e., 

pesos atribuídos) aos tipos de bioensaios (agudo/comportamental e crônico) e 

de endpoints. Os valores obtidos com esta modelagem, apresentados nas 

Tabelas 22, 23 e 24, indicam: (i) os valores de scores (i.e. somatório da 

ocorrência de efeitos com base nos pesos atribuídos); (ii) somatório dos pesos 

considerados na análise; e (iii) o risco associado à dose de sedimento aplicada 

no solo (i.e. a razão entre o somatório dos scores pelo somatório dos pesos 

atribuídos), com valores variando entre zero (0) e uma (1) unidade.  

 A Tabela 22 apresenta uma modelagem preliminar dos riscos utilizando 

os dados obtidos em solos artificiais. Sendo assim, foi possível verificar uma 

tendência de aumento do risco potencial com o incremento de sedimento no 

solo. Até a dose de 2,5%, os riscos permanecem menores ou iguais a 0,16 

unidades. Entre as doses de 5 e 20%, ocorre um incremento substancial do 

risco potencial. De 2,5% para 5%, o risco potencial praticamente dobra. De 20 

para 33,3%, ocorre o maior incremento do acréscimo de risco: 0,39 unidades.  

 Esta modelagem preliminar demonstrou ser possível ranquear com 

sucesso os bioensaios e seus respectivos endpoints. A priori, os resultados 

apontam para um crescimento substancial do risco para as duas maiores 

concentrações testadas (20 e 33,30%), em comparação às mais baixas doses 

testadas, as quais contam com valores intermediários de risco.   
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Tabela 22. Quantificação do risco total com base no ranqueamento dos tipos de ensaios e respectivos endpoints 
avaliados durante a segunda fase de avaliação da toxicidade: solo artificial tratado com distintas doses de sedimento 

dragado. 

Doses 
(%) 

E. andrei F. candida E. crypticus 

Σscores Σpesos 
Risco 
Total 

Agudo 

(x 1) 

Crônico  

(x 2) 

Comp. 
(x 1) 

Comp. 
(x 1) 

Crônico  

(x 2) 

Crônico  
(x 2) 

Morte 
(x 3) 

Biomass. 
(x 1) 

Rep. 
(x 2) 

Fuga 
(x 1) 

Alimentação 
(x 1) 

Morte 
(x 3) 

Rep. 
(x 2) 

Morte 
(x 3) 

Rep. 
(x 2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0,00 

1,25 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 31 0,16 

2,5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 31 0,16 

5 0 0 4 1 0 0 4 0 0 9 31 0,29 

6,66 0 0 4 1 0 0 4 0  9 27 0,33 

10 0 0 4 1 0 0 4 0 4 13 31 0,42 

13,32 0 0 4 1 0 0 4 0 4 13 31 0,42 

19,98 3 0 4 1 0 0 4 0 4 16 31 0,52 

20 3 2 4 1 1 0 4 0 4 19 31 0,61 

33,3 3  4 1 1  4  4 17 17 1,00 

Notas: Biomass = Biomassa; Comp. = Comportamento; Rep. = Reprodução; Germ. = Germinação; Imob. = Imobilidade. Em Cinza = endpoints não avaliados; 
Entre parênteses encontram-se os pesos atribuídos aos ensaios e endpoints. A ocorrência de mudas de colêmbolos para as maiores doses testadas foi 

também considerado como um efeito.
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 As Tabelas 23 e 24 apresentam a modelagem numérica dos riscos em 

Latossolos e Chernossolos, respectivamente, considerando todos os 

bioensaios utilizados. As Figuras 71 e 72 demonstra a existência, para ambas 

as classes de solo, de uma correlação positiva e significativa entre o 

incremento dos scores e o aumento de dose (i.e., quanto maior a dose, maior a 

ocorrência de efeitos - a exemplo do observado em solos artificiais): na prática, 

trata-se de uma calibração da ocorrência de endpoints (efeitos) tendo em vista 

a sequência de ensaios realizada.  

 De modo semelhante ao constatado em solos artificiais, em Latossolo foi 

possível verificar valores relativamente baixos de risco para as doses de 0; 

1,25; 2,5 e 5% (com valor máximo de 0,13 unidades para a dose de 5%). As 

duas maiores doses (20 e 33,3%) apresentaram os mais elevados valores de 

risco. Os incrementos mais expressivos no acréscimo de risco ocorrem: (i) de 

6,66 para 10%: onde o risco passa de 0,13 para 0,31 unidades, i.e., quase 

triplica; (ii) de 10 para 13,32%: com um incremento de 0,20 unidades de risco, 

i.e., aumento de 20%; e (iii) de 20 para 33,3%: com um incremento de 0,18 

unidades de risco, i.e., aumento de 18%.  

 Em Chernossolo, as doses 0; 1,25; e 2,5 apresentaram valores 

relativamente menores de risco (com valor máximo de 0,25 unidades para dose 

de 2,5%). Novamente, as duas maiores doses testadas (20 e 32,90%) 

apresentaram os maiores valores de risco. Os incrementos mais expressivos 

de risco ocorrem: (i) 2,5 para 5%: onde o risco passa de 0,25 para 0,40 

unidades, i.e., quase dobra; (ii) de 13,16 para 19,74%: com incremento de 0,20 

unidades de risco, i.e., aumento de 20%; e (iii) de 20 para 32,9%: com um 

incremento de 0,18 unidades de risco, i.e., aumento de 18%.  

 Em geral, os valores de risco obtidos para as misturas de Chernossolo 

foram maiores se comparados aos tratamentos de Latossolo (Tabela 23 e 24). 

Por outro lado, ao longo deste trabalho, os bioensaios indicaram, em geral, 

níveis maiores de toxicidade para as mistura de Latossolo. A fim de elucidar 

este fato, as Tabelas 25 e 26 apresentam e detalham uma nova modelagem 

numérica dos riscos, excluindo os dados obtidos com ensaios crônicos de 

reprodução utilizando colêmbolos (Folsomia candida). Neste sentido, vale 

novamente ressaltar que, comparativamente aos seus respectivos controles 

(i.e., solos sem adição de sedimento - doses 0,00%), os níveis de 
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sobrevivência e de reprodução de colêmbolos foram maiores em misturas de 

Latossolo, em comparação ao Chernossolo. Esta constatação parece estar 

atrelado ao fato de que os colêmbolos buscam, em geral, regiões mais secas 

do solo (se comparados a anelídeos edáficos, por exemplo) e, dessa forma, 

estão menos vulneráveis à presença de contaminantes na água intertiscial (a 

qual é, de forma geral, menor em Chernossolo, devido à abundância de 

argilominerais expansivos). Além disso, vale também destacar que os 

colêmbolos se alimentam de microorganismos e, dessa forma, alterações na 

diversidade e abundância de comunidades microbiológicos do solo podem 

afetar efetivamente a reprodução desses animais. Neste sentido, devido à sua 

elevada fertilidade natural e disponibilidade de nutrientes, para as misturas de 

Chernossolo é válido novamente supor a ocorrência de níveis maiores de 

estabilidade para as comunidades naturais de microorganismos edáficos frente 

à atuação de patógenos oportunistas oriundos do esgoto (o que poderia afetar 

a disponibilidade de alimentos para os colêmbolos).  

 A Tabela 27 apresenta uma comparação entre os valores de risco 

considerando todos os bioensaios (i.e., dados apresentados nas Tabelas 23 e 

24) e excluindo os dados do ensaio de reprodução com colêmbolos (i.e., dados 

apresentados nas Tabelas 25 e 26). Ao excluir os dados referentes ao ensaio 

de reprodução com F. candida, é possível observar que, de fato, este ensaio 

contribue de maneira bastante efetiva para o incremento dos riscos em 

Chernossolo. Neste sentido, quando este ensaio é retirado da análise, os riscos 

em Latossolo são maiores quando comparado aos valores de risco em 

Chernossolo (Tabela 27).  

 Tendo em vista a constatação de uma correlação positiva entre o 

incremento de risco com a adição de sedimento no solo (Tabela 27; Figuras 71 

e 72), a Tabela 28 foi construída visando o estabelecimento de limiares de 

doses sustentáveis de aplicação de sedimento dragado no solo, bem como a 

caracterização do seu risco ecotoxicológico potencial. Para tanto, determinou-

se os primeiro e terceiro quartis dos valores de scores encontrados para cada 

dose e, dessa forma, foi possível fragmentar e sugerir intervalos de doses 

potencialmente tóxicas (Tabela 28). Sendo assim, foi criada uma escala de 

risco potencial, descrita na Tabela 28:  

 < 1,25%: Risco Baixo ou inexistente;  
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 Entre 2,5-10%: Risco Mediano I;   

 Entre 10-20%: Risco Mediano II; e  

 (iv) > 20%: Risco Alto.
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Tabela 23. Quantificação do risco total com base no ranqueamento dos tipos de ensaios e respectivos endpoints 
avaliados durante a terceira fase de avaliação da toxicidade: Latossolo tratado com distintas doses de sedimento 

dragado. 

Doses 
(%) 

E. andrei F. candida E. crypticus 
L. 

sativa 
D. 

similis 
P. 

subcaptata 

Σscores Σpesos 
Risco 
Total 

Agudo (x 1) 

Agudo 
(PC) 
(x 1) 

Comp. 
(x 1) 

Comp. 
(x 1) 

Crônico (x 2) Crônico (x 2) 
Agudo 

(x 1) 

Agudo 

(x 1) 

Crônico 
(x 2) 

Morte 
(x 3) 

Biomas. 
(x 1) 

Morte 

(x 3) 

Fuga 
(x 1) 

Fuga 
(x 1) 

Morte 
(x 3) 

Rep. 
(x 2) 

Morte 
(x 3) 

Rep. 
(x 2) 

Germ. 
(x 3) 

Imob. 
(x 3) 

Reprod. 
( x 2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0,00 

1,25 0 0 0 0  0 0 0 0    0 28 0,00 

2,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0    1 29 0,03 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3   4 32 0,13 

6,66 0 0 0 0 1 0 0 0  3 3 4 11 35 0,31 

10  0   1 0 0 0 4 3 3 4 15 32 0,47 

13,32 3 0 3 1 1  0 0 4 3 3 4 22 33 0,67 

19,98 3 0 3 1 1  0 0 4 3 3 4 22 33 0,67 

20 3 0 3 1 1 6 4 0 4 3 3 4 32 39 0,82 

33,3 3  3 1 1 6 4  4 3 3 4 32 32 1,00 
Notas: PC = Papel de contato; Biomass = Biomassa; Comp. = Comportamento; Rep. = Reprodução; Germ. = Germinação; Imob. = Imobilidade. Em 

Cinza = endpoints não avaliados; Entre parênteses encontram-se os pesos atribuídos aos ensaios e endpoints.
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Tabela 24. Quantificação do risco total com base no ranqueamento dos tipos de ensaios e respectivos endpoints 
avaliados durante a terceira de avaliação da toxicidade: Chernossolo tratado com distintas doses de sedimento dragado. 

Doses 
(%) 

E. andrei F. candida E. crypticus 
L. 

sativa 
D. 

similis 
P. 

subcaptata 

Σscores Σpesos 
Risco 
Total 

Agudo (x 1) 

Agudo 
(PC) 
(x 1) 

Comp. 
(x 1) 

Comp. 
(x 1) 

Crônico (x 2) Crônico (x 2) 
Agudo 

(x 1) 

Agudo 

(x 1) 

Crônico 
(x 2) 

Morte 
(x 3) 

Biomas. 
(x 1) 

Morte 

(x 3) 

Fuga 
(x 1) 

Fuga 
(x 1) 

Morte 
(x 3) 

Rep. 
(x 2) 

Morte 
(x 3) 

Rep. 
(x 2) 

Germ. 
(x 3) 

Imob. 
(x 3) 

Reprod. 
( x 2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0,00 

1,25 0 0 0 0    0 0  0  0 19 0,00 

2,5 0 0 0 0 1 6  0 0  0  7 28 0,25 

5 0 0 0 0 1 6 4 0 0 3 0  14 35 0,40 

6,58 0 0 0 0 1 6 4 0 0 3 0 4 18 39 0,46 

10 0 0 0 0 1 6 4 0 0 3  4 18 36 0,50 

13,16 0 0 0 0 1 6 4 0 0 3 3 4 21 39 0,54 

19,74 3 1 3 1 1 6 4 0 0 3 3 4 29 39 0,74 

20 3  3 1 1 6 4 0 4 3 3 4 32 38 0,84 

32,9 3  3 1 1 6 4  4 3 3 4 32 32 1,00 
Notas: PC = Papel de contato; Biomass = Biomassa; Comp. = Comportamento; Rep. = Reprodução; Germ. = Germinação; Imob. = Imobilidade. Em 

cinza = endpoints não avaliados;  Entre parênteses encontram-se os pesos atribuídos aos ensaios e endpoints. 
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Figura 71 - Regressão entre os valores de score (somatório da ocorrência ranqueada de 

efeitos, considerando todos os bioensaios) e os percentuais de mistura Latossolo:dragado. A 

linha tracejada representa o intervalo de 95% de confiança. 

 

 
Figura 72 - Regressão entre os valores de score (somatório da ocorrência ranqueada de 

efeitos, considerando todos os bioensaios) e os percentuais de mistura Chernossolo:dragado. 

A linha tracejada representa o intervalo de 95% de confiança.
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Tabela 25. Quantificação do risco total excluindo os dados do ensaio crônico de reprodução com colêmbolos (Folsomia 
candida): Latossolo tratado com distintas doses de sedimento dragado. 

Doses 
(%) 

E. andrei F. candida E. crypticus 
L. 

sativa 
D. 

similis 
P. 

subcaptata 

Σscores Σpesos 
Risco 
Total 

Agudo (x 1) 

Agudo 
(PC) 
(x 1) 

Comp. 
(x 1) 

Comp. 
(x 1) 

Crônico (x 2) 
Agudo 

(x 1) 

Agudo 

(x 1) 

Crônico 
(x 2) 

Morte 
(x 3) 

Biomas. 
(x 1) 

Morte 

(x 3) 

Fuga 
(x 1) 

Fuga 
(x 1) 

Morte 
(x 3) 

Rep. 
(x 2) 

Germ. 
(x 3) 

Imob. 
(x 3) 

Reprod. 
( x 2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0,00 

1,25 0 0 0 0  0 0    0 18 0,00 

2,5 0 0 0 0 1 0 0    1 19 0,05 

5 0 0 0 0 1 0 0 3   4 12 0,33 

6,66 0 0 0 0 1 0  3 3 4 11 25 0,44 

10  0   1 0 4 3 3 4 15 22 0,68 

13,32 3 0 3 1 1 0 4 3 3 4 22 29 0,76 

19,98 3 0 3 1 1 0 4 3 3 4 22 29 0,76 

20 3 0 3 1 1 0 4 3 3 4 22 29 0,76 

33,3 3  3 1 1  4 3 3 4 22 22 1,00 
Notas: PC = Papel de contato; Biomass = Biomassa; Comp. = Comportamento; Rep. = Reprodução; Germ. = Germinação; Imob. = Imobilidade. Em 

Cinza = endpoints não avaliados; Entre parênteses encontram-se os pesos atribuídos aos ensaios e endpoints.
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Tabela 26. Quantificação do risco total excluindo os dados do ensaio crônico de reprodução com colêmbolos (Folsomia 
candida): Chernossolo tratado com distintas doses de sedimento dragado. 

Doses 
(%) 

E. andrei F. candida E. crypticus 
L. 

sativa 
D. 

similis 
P. 

subcaptata 

Σscores Σpesos 
Risco 
Total 

Agudo (x 1) 

Agudo 
(PC) 
(x 1) 

Comp. 
(x 1) 

Comp. 
(x 1) 

Crônico (x 2) 
Agudo 

(x 1) 

Agudo 

(x 1) 

Crônico 
(x 2) 

Morte 
(x 3) 

Biomas. 
(x 1) 

Morte 

(x 3) 

Fuga 
(x 1) 

Fuga 
(x 1) 

Morte 
(x 3) 

Rep. 
(x 2) 

Germ. 
(x 3) 

Imob. 
(x 3) 

Rep. 
( x 2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0,00 

1,25 0 0 0 0  0 0  0  0 19 0,00 

2,5 0 0 0 0 1 0 0  0  1 22 0,05 

5 0 0 0 0 1 0 0 3 0  4 25 0,16 

6,58 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 8 29 0,28 

10 0 0 0 0 1 0 0 3  4 8 26 0,31 

13,16 0 0 0 0 1 0 0 3 3 4 11 29 0,38 

19,74 3 1 3 1 1 0 0 3 3 4 19 29 0,66 

20 3  3 1 1 0 4 3 3 4 12 18 0,67 

32,9 3  3 1 1  4 3 3 4 22 22 1,00 

Notas: PC = Papel de contato; Biomass = Biomassa; Comp. = Comportamento; Rep. = Reprodução; Germ. = Germinação; Imob. = Imobilidade. Em 
cinza = endpoints não avaliados;  Entre parênteses encontram-se os pesos atribuídos aos ensaios e endpoints. 
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Tabela 27. Comparação dos valores de riscos totais para as misturas solo artificial:dragado, Latossolo:dragado e 
Chernossolo:dragado, considerando e excluindo os dados dos ensaios crônicos de reprodução com colêmbolos em 

solos reais. 

Doses (%) 
Risco considerando todos os bioensaios 

Risco excluindo o ensaio crônico de 
reprodução com colêmbolos 

Solo Artificial Latossolo Chernossolo Latossolo Chernossolo 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,25 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,5 0,16 0,03 0,25 0,05 0,05 

5 0,29 0,13 0,40 0,33 0,16 

6,66LT ou 6,58CH 0,33 0,31 0,46 0,44 0,28 

10 0,42 0,47 0,50 0,68 0,31 

13,32LT ou 13,16CH 0,42 0,67 0,54 0,76 0,38 

19,98LT ou 19,74CH 0,52 0,67 0,74 0,76 0,66 

20 0,61 0,82 0,84 0,76 0,67 

33,3LT ou 32,90CH 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Notas: LT = dose aplicada em Latossolo; CH = Dose aplicada em Chernossolo.
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Tabela 28. Estimativa numérica e caracterização do risco ecotoxicológico potencial associado à disposição de 
sedimentos de dragagem em Latossolos e Chernossolos, considerando todos os bioensaios. 

Dose (%) Intervalo de Dose (%) Latossolo Chernossolo Caracterização do Risco  

0 
< 1,25 

0,00 0,00 Risco Baixo ou Inexistente: baixa 

probabilidade de efeitos adversos à biota. 1,25 0,00 0,00 

2,5 

2,5 - 10 

0,03 0,25 Risco Mediano I: recomendam-se estudos 

visando o detalhamento da toxicidade 

potencial. 

5 0,13 0,40 

6,66LT ou 6,58CH 0,31 0,46 

10 

10 - 20 

0,47 0,50 Risco Mediano II: requer fortemente estudos 

visando o detalhamento da toxicidade 

pontencial. 

13,32LT ou 13,16CH 0,67 0,54 

19,98LT ou 19,74CH 0,67 0,74 

20 
> 20 

0,82 0,84 Risco Alto: elevada probabilidade de efeitos 

adversos à biota. 33,3LT ou 32,90CH 1,00 1,00 
Notas: LT = dose aplicada em Latossolo; CH = Dose aplicada em Chernossolo.
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 Uma proposta de isolamento dos efeitos adversos dos "agentes 

químicos tóxicos" (i.e., toxicológico) em relação aos patógenos (i.e., efeitos 

patogênicos) está demonstradas nas Tabelas 29, 30 e 31. As Tabelas 29 e 30 

demonstram os cálculos da modelagem numérica dos riscos nas misturas 

Latossolo:lodo e Chernossolo:lodo (estudo exploratório/preliminar da 

toxicidade). Maiores valores de risco foram observados para as misturas de 

Latossolo, em detrimento ao Chernossolo. A Tabela 31 propõe a substração 

entre os valores de risco obtidos em sedimento dragado, e em misturas 

solo:lodo (RiscoDragado - RiscoLodo), visando o isolamento quantitativo dos efeitos 

associados aos agentes químicos em detrimento àqueles relacionados aos 

patógenos. 

 Conforme ressaltado na metodologia deste trabalho, assumiu-se que o 

lodo possui uma natureza mais patogênica do que toxicológica. Esta hipótese 

foi prezumida com base (i) na caracterização dos patógenos presentes no lodo 

e no dragado: a ocorrência das tipologias de patógenos em ambos os materiais 

são semelhantes, porém o lodo conta com uma assembléia patogênica mais 

variada; e (ii) os teores de metais pesados no lodo são menores do que 

aqueles quantificados para o dragado, principalmente no que se refere aos 

metais de maior toxicidade, como o Hg. Essas diferenças podem ser 

explicadas pelo fato de que as contaminações contidas no sedimento dragado 

são de fontes mais diversas (sobretudo no caso da Baía de Guanabara). 

 Com base nas referidas constatações, os valores da subtração de risco, 

indicadas na Tabela 31, demonstram que as misturas de Latossolo apresentam 

valores negativos, indicando que os patógenos podem estar desempenhando 

papel muito importante no acréscimo do risco total. Em Chernossolo, os valores 

da subtração permanecem sempre positivos e maiores do que em Latossolo, 

indicando que as substâncias químicas tóxicas poderiam estar, supostamente, 

exercendo papel de maior relevância no incremento da toxicidade. No caso do 

Chernossolo, esta última constatação parece corroborar a ocorrência de 

comunidades microbiológicas mais estabilizadas, que tendem a limitar a 

atuação de microorganismos patogênicos oriundos do esgoto. 

 Algumas ressalvas devem ser mencionadas a respeito desta proposta 

isolamento dos efeitos. Estas ressalvas consistem, na verdade, em uma 

análise crítica referente às restrições e ao real alcance analítico da referida 
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abordagem metodológica (i.e., o isolamento de efeitos "toxicológicos" e 

"patogênicos"). Neste sentido, é importante destacar que tanto no lodo como 

no sedimento dragado, existe uma série de substâncias químicas tóxicas que 

não foram avaliadas, tais como: (i) os hidrocarbonetos de petróleo (que devem 

ser mais abundantes no dragado); e (ii)  fármacos e hormônios (cuja ocorrência 

no lodo de esgoto pode ser significativa). O efeito de fármacos e hormônios 

sobre a saúde da biota (principalmente a fauna edáfica) é ainda muito pouco 

conhecido. Os efeitos aditivos ou antagônicos decorrentes da atuação sinérgica 

dessas substâncias farmacêuticas com metais ou hidrocarbonetos são também 

muito escassamente estudados para o ecossistema terrestre. 

 Outra ressalva importante diz respeito aos patógenos. Os 

microorganismos patogênicos indicados no presente estudo são 

tradicionalmente reportados para a proteção da saúde humana, e não 

necessariamente representam risco à saúde da biota. Outros patógenos (que 

não causam efeitos adversos à saúde humana, mas podem oferecer risco à 

biota) podem não ter sido avaliados neste trabalho. Além disso, os efeitos 

sinérgicos da exposição combinada de patógenos e agentes químicos ainda 

são muito pouco conhecidos, sobretudo no que diz respeito aos organismos 

terrestres. 

 A avaliação da ecotoxicidade de misturas de substâncias químicas 

diversas (i.e., sua atuação aditiva, antagônica e sinérgica sobre os organismos) 

é um grande desafio para a ecotoxicologia. Em ecossistemas de solos 

tropicais, o desafio é ainda maior. Em humanos e organismos aquáticos, por 

exemplo, o selênio parece ser capaz de atenuar os efeitos tóxicos decorrentes 

da exposição ao Hg através da formação do composto inerte de HgSe (CHEN 

et al., 2006a; CHEN et al., 2006b; BELZILE et al., 2006; PINHEIRO et al., 

2009). Por outro lado, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPA) podem ser 

metabolizados por isópodos e colêmbolos (mas não por minhocas e 

enquitreídeos), e sua ação combinada com outros contaminantes pode 

provocar efeitos sinérgicos de difícil compreensão e interpretação (WILLIT et al. 

2001; WASSENBERG; DI GIULIO, 2004). Ainda, os colêmbolos se alimentam 

de microorganismos do solo, e a presença de microorganismos em resíduos 

contaminados por esgoto pode alterar a atividade microbinana do solo e, por 

conseguinte, alterar a oferta de comida para esses invertebrados. No caso das 
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minhocas (E. andrei), os dados do presente trabalho demonstraram que 

abundância de matéria orgânica nesses resíduos pode também aumentar a 

disponibilidade de alimento para esses anelídeos, incrementando inclusive sua 

biomassa.  

 No contexto da toxicidade de misturas, a identificação do agente 

estressor que desempenha papel de maior relevância no acréscimo de risco é 

um desafio e uma forte tendência analítica em ecotoxicologia. Este tipo de 

informação é de extrema importância à gestão sustentável dos riscos e ao 

estabelecimento de estratégias de remediação (sobretudo quando os recursos 

financeiros para o tratamento da área contaminada são limitados) e, dessa 

forma, oferece um suporte muito mais efeivo aos tomadores de decisão. 

 Apesar das ressalvas supracitadas (ou seja, restrições e/ou questões a 

serem melhor exploradas e/ou estudadas), a proposta deste trabalho, no que 

se refere ao isolamento dos efeitos "químicos" e "patógênicos", constitui um 

esforço preliminar visando a identificação de estressores de maior interesse 

ambiental em solos contaminados por esgoto doméstico e metais. Neste caso, 

mais estudos ainda são necessários para calibração deste modelo. Em um 

futuro próximo, a realização de análises comparativas entre resíduos que 

apresentam contaminações similiares pode constituir, de fato, uma alternativa 

de isolamento e de identificação dos agentes estressores de maior relevância 

ecológica e, dessa forma, este tipo de parelelo é extremamente promissor em 

termos de gestão ambiental.  
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Tabela 29. Quantificação do risco total com base no ranqueamento dos tipos de ensaios e respectivos endpoints 
avaliados durante a primeira etapa de avaliação da toxicidade: Latossolo tratado com distintas doses de lodo de esgoto. 

Doses 
(%) 

E. andrei D. similis P. Subcaptata 

Σscores Σpesos 
Risco  
Total 

Agudo (x 1) 
Agudo (PC) 

(x 1) 
Comp. (x 1) 

Agudo  

(x 1) 
Crônico (x 2) 

Morte (x 3) Morte (x 3) 
Fuga 
(x 1) 

Imob. 
(x 3) 

Rep. (x 2) 

0 0 0 0 0 0 0 14 0,00 

1,25 0 0 0 0  0 10 0,00 

2,5 0 0 0 0  0 10 0,00 

5 0 0 0 0  0 10 0,00 

6,66 0 0 0 0 4 4 14 0,29 

10   0 0 4 4 8 0,50 

13,32 3 3 0 0 4 10 14 0,71 

19,98 3 3 0 3 4 13 14 0,93 

20 3 3  3 4 13 13 1,00 

26,64 3 3 1 3 4 14 14 1,00 

33,3 3 3 1 3 4 14 14 1,00 
Notas: PC = Papel de contato; Comp. = Comportamento; Rep. = Reprodução; Imob. = Imobilidade; Rep. = Reprodução; Em Cinza = endpoints não avaliados;  

Entre parênteses encontram-se os pesos atribuídos aos ensaios e endpoints.
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Tabela 30. Quantificação do risco total com base no ranqueamento dos tipos de ensaios e respectivos endpoints 
avaliados durante a primeira etapa de avaliação da toxicidade: Chernossolo tratado com distintas doses de lodo de 

esgoto. 

Doses 
(%) 

E. andrei D. similis P. Subcaptata 

Σscores Σpesos 
Risco 
Total 

Agudo (x 1) 
Agudo (PC) 

(x 1) 
Comp. (x 1) 

Agudo  

(x 1) 
Crônico (x 2) 

Morte (x 3) Morte (x 3) 
Fuga 
(x 1) 

Imob. 
(x 3) 

Rep. (x 3) 

0 0 0 0 0 0 0 14 0,00 

1,25 0 0 0 0 0 0 14 0,00 

2,5 0 0 0 0 0 0 14 0,00 

5 0 0 0 0 0 0 14 0,00 

6,58 0 0 0 0 0 0 14 0,00 

10  0 0 0 0 0 11 0,00 

13,16 0 0 0 0 0 0 14 0,00 

19,74 0 0 0 0 4 4 14 0,29 

20 0    4 4 7 0,57 

26,32 0 3  3 4 7 13 0,54 

33,3 0 3 1 3 4 11 14 0,79 

Notas: PC = Papel de contato; Comp. = Comportamento; Rep. = Reprodução; Imob. = Imobilidade; Rep. = Reprodução; Em Cinza = endpoints não avaliados; 
Entre parênteses encontram-se os pesos atribuídos aos ensaios e endpoints.
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Tabela 31. Diferença entre os valores de risco em misturas de solo:sedimento dragado e solo:lodo de esgoto: estimativa 
numérica associada aos efeitos patogênicos e toxicológicos. 

Doses (%) 

RISCO EM LATOSSOLO RISCO EM CHERNOSSOLO 

Dragado  

("Natureza Toxicológica") 
Lodo de Esgoto 

("Natureza Patogênica") 

Diferença: 
"Toxicológico - 

Patogênico" 

Dragado  

("Natureza Toxicológica") 
Lodo de Esgoto 

("Natureza Patogênica") 

Diferença: 
"Toxicológico - 

Patogênico" 

0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

1,25 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

2,5 0,03 0,00 0,03 0,25 0,00 0,25 

5 0,13 0,00 0,13 0,4 0,00 0,40 

6,66LT ou 6,58CH 0,31 0,29 0,02 0,46 0,00 0,46 

10 0,47 0,50 -0,03 0,5 0,00 0,50 

13,32LT ou 13,16CH 0,67 0,71 -0,04 0,54 0,00 0,54 

19,98LT ou 19,74CH 0,67 0,93 -0,26 0,74 0,29 0,45 

20 0,82 1,00 -0,18 0,84 0,57 0,27 

33,3LT ou 32,90CH 1,00 1,00 0,00 1,00 0,79 0,21 

Notas: LT = dose aplicada em Latossolo; CH = Dose aplicada em Chernossolo.
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6 CONCLUSÃO 

 As propriedades dos solos estudados desempenharam papel importante 

na ecotoxicidade e biodisponibilidade de contaminantes associada à disposição 

de sedimentos de dragagem e/ou de lodos de esgoto em áreas continentais, 

sendo o maior potencial tóxico geralmente atribuído às misturas de Latossolo 

(devido, sobretudo, à sua estrutura granular e menor absorção de 

contaminantes dentro dos argilominerais). Essas constatações reforçam o fato 

de que a ecotoxicidade do solo deve ser compreendida à luz (i) da presença de 

suportes pedogeoquímicos capazes de diminuir a biodisponibilidade de 

contaminantes; (ii) das vias exposição consideradas; e (iii) das complexidades 

biológicas dos distintos receptores ecológicos envolvidos na análise do risco 

ecotoxicológico. 

 A toxicidade do sedimento dragado em solos artificiais foi 

(numericamente) menor se comparada àquela verificada para solos reais 

(Latossolos e Chernossolos), indicando a importância de geração de valores 

orientadores de qualidade ambiental capazes de refletir as especifidades da 

geologia e pedologia regional brasileira. Com exceção do Ni, as concentrações 

de metais no sedimento dragado excederam os limites preconizados (para 

metais) pela Resolução 454 do CONAMA/2012, que atualmente estabelece as 

diretrizes para disposição de materiais dragados no Brasil. 

 Tendo em vista as misturas solo:sedimento dragado e a noção de "solos 

construídos" (i.e., submetidos a posteriores transformações pedológicas), é 

importante enfatizar que a Resolução CONAMA 420 de 2009, deliberando 

sobre a qualidade de solos, não exige a realização de bioensaios com 

organismos de solo, devido, sobretudo, à carência de especialistas em 

ecotoxicologia de solos no Brasil e a necessária padronização de ensaios. 

Entretanto, trata-se de uma lacuna importante a ser preenchida pela legislação, 

e requer um esforço na consolidação de grupos de pesquisa especializados 

nesses ensaios. 

 Dentre os bioensaios empregados neste trabalho, os ensaios de fuga 

(com minhocas e colêmbolos) e de papel de contato (com minhocas) parecem 

ser extremamente promissores como ferramentas screening de monitoramento 

da ecotoxicidade, já que são mais simples, requerem quantidades menores de 
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solo e são executados em períodos menores de tempo. O ensaio de inibição da 

alimentação com colêmbolos também é promissor, contudo ainda requer 

estudos mais apronfundados visando sua padronização e validação para solos 

tropicais.  

 Por outro lado, é importante destacar que a matéria orgânica contida no 

lodo de esgoto e no sedimento dragado pode funcionar como fonte potencial de 

alimento para os organismos-teste. Neste sentido, vale notar: (i) o incremento 

da biomassa de minhocas (em solos naturais e artificiais acrescidos de doses 

baixas de lodo de esgoto e de sedimento dragado, sob exposição aguda e 

crônica); (ii) o incremento da reprodução de colêmbolos e enquitreídeos em 

solos reais tratados com baixas dosagens de sedimento dragado; e (iii) o 

aumento gradativo e significativo do número de organismos com trato intestinal 

escuro conforme o incremento de dose no ensaio de inibição da alimentação 

com colêmbolos em solos artificiais tratados com sedimento dragado. Sendo 

assim, tais resultados devem ser analisados com extrema cautela, já que a 

matéria orgânica pode estar "mascarando" resultados. O mesmo raciocínio se 

aplica aos ensaios de comportamento de fuga com colêmbolos e minhocas, em 

que elevadas concentrações de matéria orgânica no resíduo pode tornar a 

seção-teste "mais vantajosa" para os animais (principalmente quando a seção-

controle é preenchida com solo natural de horizonte B, em que os teores de 

matéria orgânica são, em geral, baixos).  

 No que se refere aos solos puros (i.e., sem adição de sedimento), foi 

possível observar que, em comparação aos Latossolos, os Chernossolos 

parecem ser mais vantajosos para os organismos-teste, independente da 

adição de lodo de esgoto ou sedimento dragado. Neste sentido, vale notar: (i) 

os níveis maiores de sobrevivência e de reprodução para colêmbolos em 

Chernossolos puros do que em Latossolos puros; (ii) os níveis maiores de 

reprodução de enquitreídeos em Chernossolos puros; e (iii) o maior número de 

sementes de Lactuca sativa germinadas em Chernossolos puros. É provável 

que a abundância de nutrientes, de argilominerais expansivos e a ocorrência 

potencial de assembléias naturais de microorganismos (mais diversas e mais 

bem estruturadas) em Chernossolo possam ter contribuído para o melhor 

desempenho dos organismos-teste. 
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 Dentre os bioensaios empregados, o ensaio crônico de reprodução com 

algas, o ensaio agudo com micro-crustáceos e o ensaio agudo de germinação 

com alface foram os mais sensíveis à presença de agentes tóxicos presentes 

no sedimento dragado, com valores de CE50 em torno de 3,5% (expresso em 

porcentagem de sedimento dragado adicionado ao solo). Tendo em vista que 

os organismos aquáticos empregados neste trabalho (Daphnia similis e 

Pseudokirchneriella subcptata) são planctônicos, é importante notar que a 

ecotoxicidade foi avaliada para cenários de lixiviação de solos tratados com 

sedimento dragado. Dessa forma, recomenda-se que em trabalhos futuros 

sejam executados ensaios com organismos bentônicos (por exemplo, Hyalella 

azteca), de modo a avaliar o potencial tóxico associado a cenários de erosão 

de solos. Além disso, recomendam-se também a execução de ensaios crônicos 

de crescimento com alface. 

 A modelagem numérica do risco ecotoxicológico potencial, baseada no 

ranqueamentos dos ensaios e dos endpoints, possibilitou o estabelecimento de 

limiares de percentuais de mistura solo:dragado aceitáveis para Latossolos e 

Chernossolos, e poderá servir de base para a definição futura de valores 

orientadores de qualidade ambiental: não somente no que se refere ao risco 

ecológico, mas também no gerenciamento do risco à saúde humana. No que 

se refere às tipologias de risco, valores acima de 20% foram considerados de 

risco elevado. Valores entre 10-20% foram considerados de risco mediano, 

mas requerem fortemente estudos visando o detalhamento da toxicidade. 

Valores entre 2,5-10% também foram classificados como risco mediado, porém 

de menor probabilidade de causar efeitos adversos. Valores menores que 

1,25% foram classificados como de baixa toxicidade ou risco inexistente.    

 A tentativa de isolomento dos efeitos adversos associados aos "agentes 

químicos tóxicos" e aos "patógenos" indicou que, em misturas de Latossolo, os 

patógenos parecem desempenhar um papel muito importante. Nos tratamentos 

de Chernossolo, os agentes químicos tóxicos parecem possuir papel de maior 

relevância. Uma vez que os efeitos de uma série de outras substâncias 

químicas e de patógenos não foram avaliadas, mais estudos ainda são 

necessários para calibrar este modelo. 

 Por fim, especificamente no caso da necessidade da disposição de 

material dragado em áreas continentais com misturas de solo:sedimento 
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dragados, a execução de bioensaios com organismos de fauna edáfica é de 

fundamental importância à determinação de doses (no caso, as quantidades de 

material dragado) potencialmente tóxicas à saúde do ecossistema terrestre. 

Estes esforços devem contemplar a execução de ensaios com diferentes tipos 

de solos e sedimentos dragados de origens diversas (portuários, p.ex., nas 

áreas de portos do Estado do Rio de Janeiro com sedimentos contaminados 

por esgoto doméstico e/ou impactados por metais pesados; saneamento 

ambiental em áreas com rios e canais contaminados), de modo a atender as 

especificidades e características dos solos e ecossistemas tropicais brasileiros.  
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