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RESUMO 

Neste traba lho foram avaliadas as toxicidades ao bioindicador Daphnia magna de efluentes oriundos da drenagem ácida 
de mina (DAM) antes (in natura) e após o tratamento (tratado) por neutralização seguida de tlotação por ar dissolvido 
(FAD). Os efluentes in natura e tratado apresentaram toxicidade em 24 h ate os tàtores de diluição 64 e 16, 
respectivamente. A toxicidade nas concentrações dos metais (Fe, Zn c Mn) comuns no tratado foi testada. Os dados 
suportam a não rel ação entre os teores de metais do efluente tratado com a toxicidade remanescente, ass im como a 
inex istênc ia de efeitos sinérgicos ou aditivos en tre os meta is nas concentrações testadas. Foi identificado por HPLC o 
hid rocarboneto policiclico aromático (HPA) benzo-a-pireno (BaP) nos efluentes em até 41 O ng L·'. A confirmação de 
BaP foi realizada por cromatografia gasosa acoplada a espectroscopia de massas (CG/MS), indicando teores de até 3 J.lg 
L· ' nos sedimentos associados a estes efluentes. Também foram identificados e quantificados outros 15 HPAs por 
CG/MS. Os dados suportam que os ní veis de HPAs existentes nestes efluentes podem estar ligados a toxic idade 
remanescente após a remoção de Zn, Fe e Mn. 

Palavras chaves: Toxicidade, hidrocarbonetos policíclios aromáticos, drenagem ácida de mina. 

I. INTRODUÇÃO 

As atividadcs ligadas à mineração do carvão são c itadas como uma das mais preocupantes na manutenção da qualidade 
do meio ambiente e relacionadas a proteçào dos recursos hídricos (ALEXANDRE, 1999 e MEN EZES, 2003). O uso de 
bioindicadores é tido como uma ferramenta importante no controle da carga poluidora destas atividades, possivelmente 
em função do grande número de poluentes ex istentes nos seus rejeitas ou ainda devido ao seu potencial poluidor 
(GEREMIAS, 2003 c MENEZES ct ai. , 2003). No estado de SC a portaria 017/02 da FATM A estabelece toxicidades 
máximas para os efluentes de diversas atividades, através de biotestes com o microcrustáeeo Daphnia magna e a 
bactéria Vihriojisheri. 

A matri z mais ana li sada , relacionada com a mineração do carvão, é o efluente da drenagem ácida de mina (DAM). A 
DAM pode ser originada em cavas de minas, galerias subterrâneas, pilhas de estéreis, bacias de decantação e/ou rejeitas, 
ou, em última instância causada pelo fenômeno do intempcrismo natural aos quais esses materiais são submetidos. A 
drenagem ácida é resultante de um processo que envolve rcações de oxidação de sulfetos produtoras de ácidos, a 
lixiviação dos metais associados ao carvão, bem como o estudo das reações de dissolução de certos minerais, 
principalmente carbonatos, capazes de produzir alcalinidade (MELLO e ABRAHÃO, 1998) em função das reservas 
fisicamente disseminadas no carvão. 

A maioria dos sistemas de tratamento de efluentes de DAM tem em comum a rea lização de uma etapa de neutralização. 
Tal etapa visa elevar o pH do efluente da faixa muito ácida (pH<4) até a faixa neutra ou ligeiramente básica (6<pH<8). 
O incremento do pH irá precipitar metais pesados como ferro , manganês, zinco, cobre e cádmio, entre outros, além do 
sulfato de cálcio. A neutrali zação da DAM , feita com adição de cal, compreende; via de regra, as seguintes etapas : 
equalização do efluente (homogeneização), mistura da cal no efluente (neutralização), ad ição de ar (aeraçào) , 
sedimentação e descarte do lodo gerado. 
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O processo de flotação por ar dissolvido (FAD) surgiu no século passado. na primeira metade da década de 20. /1. patente 
original do processo foi editada em 1924 na Escandinávia para Niels Peterson e Carl Sven, para recuperar fibras da indústria 
do papel. Houve uma grande evolução nesse método e atualmente ele a FAD é amplamente empregada pelas indústrias 
petroquímicas, de papel e de processamento de alimentos, unidades de tratamento de água potável e sistemas espessadores de 
lodos industriais e municipais (MA TIS, 1995; RÚBIO el ai., 2001 ). Esta técnica também já demonstrou a sua eficiência na 
remoção de óleos (KUAJ!I.RA, 1983), precipitados metálicos (BENKL 1987) c microorganismos (SCHIMITH, 1989). /1. 
neutralização do efluente resulta na precipitação de partículas dos hidróxidos dos metais e tais partículas precisam ser 
removidas por flotaçào. a qual envolve três eventos fundamentais (MENEZES, 2003): (I) Colisão particulalbolha. (2) Adesão 
partícula/bolha (3) Estabilidade do agregado particula!bolha. 

O efluente da DAM apresenta nonnalmente baixos valores de pH e elevadas concentrações de metais e sultàtos (MENEZES. 
2003). Em efluentes de subsolo e drenagem de infiltração de bacias de decantação, encontram-se concentrações de sulfato 
entre 3600-4500 mg.L 1 e valores de acidez total na tàixa de 1700 a 281 O mgL' de CaCO, (GAL/\ TTO, 2003 ). Os metais 
zinco. manganês c ferro têm sido enconn·ados em teores elevados de I ,ó, 7.4 c 69 mg L·', respectivamente. 

Em se tratando de avaliar impactos nos ecossistemas esta estimativa pode ser realizada através do uso de bioindicadores, 
através da ação sobre o organismo escolhido (ESPINDOLA. 2000; AZEVEDO. 2003). /1. D. magna têm larga aplicação para 
este fim, e apresenta um grande número de estudos com estes poluentes. Entretanto, na litemtura há ditercntcs valores de 
concentração efetiva que causa a mortandade de SO'Yo dos organismos, CE( 50). para D. magna, valores mostrados na tabela I, 
como CE(SO) minimas e máximas para O. magna. 

Tabela I. Concentrações que causam toxicidade à .1p. D. magna cm testes de toxicidade aguda. 

Metal Exposição Efeito Faíxa de concentração (mg L·') 
Fe 24h Imobilidade ICSO* I 0,8 19: Belabed, W., e! ali. ( 1994) 
Fe 48h Imobilidade IC50 8,6 -· 13 ; Bclabcd, W.,ela/1. (1994) 

Mn 
Zn 

48h 
48h 

Morta lidade LC 50* 
Mortalidade LC 50 

16 ··· 19,5; Kimball, G.( 197S) 

0,15 -0,75; LeBlanc (1982): Arambasic eta/1(1995); 

Oikari et ali ( 1992) 

IC hnmobility conccntmtion: LC ~ Lc1al conccnrratinn: Adaptado de INCHEM Zinl' EI IC-22 1 (2004) c www.pesticidcínl().urg (2004) 

A comparação das faixas de concentração dos melais (Fe, Mn c Zn) que apresentam toxicidade para D. magna versus os 
valores típicos destes melais nos efluentes in natura e !ralado (tabela I) implica na observação de que os teores de 
metais presentes no etluenle in nalura oferecerão toxicidade a D. magna. enquanto os teores existentes após o processo 
de tratamento não. Assim. para estudar a remoção destes metais cm efluentes de D!I.M por FAD foram empregados 
testes de toxicidade aguda (24 c 48 h) com D. magna em diferentes diluições destas amostras. Além disso. foi ava liada a 
presença de efeitos sinérgicos c antagónicos entre os metais, além da eventual presença de outras espécies químicas 
potencialmente causadoras de toxicidade como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Ensaios de ecotoxicidade: Os ensaios de ecotoxieidade foram realizados no laboratório de Ecoloxicologia Aplicada da 
UNESC, baseando-se na norma ABNT - NI3R12713/2002. Os ensaios consistiram da exposição de indivíduos neo natos 
do gênero Daphnia, em várias diluições da amostra por períodos de 24 e 48 h. O lote dos organismos utili zados nos leste 
foi avaliado em tcnnos de sensibilidade segundo os critérios da NBR supracitada, e forneceram valores compatíveis de 
CE( 50) ficando entre entre 0.6 mg.L·' e I. 7 mg.L-' para o K,Cr,O, Os lestes de toxicidade utilizaram efluentes 
associados à mineração de carvão coletados em dois pontos distintos, originados de DAM, anteriores ao processo de 
tratamento por flotação, amostra denominada in nalura. e após processo de tratamento, identificando-se como !ralado. 
Análise de HPAs por HPLC: O procedimento de extração (liquido -· liquido. LL) seguiu o método EPA 351 OC tendo 
como solvente diclorometano (DCM). sendo esta técnica indicada para analise de matrizes liquidas. As amostras 
analisadas (I L) toram extraídas três vezes com DCM (EMScience) grau pesticida cm funil de separação, concentradas 
em evaporador rotativo e novamente concentradas com auxilio de corrente de nitrogênio (alta pureza) a I mL. O método 
EPA 8310 foi utilizado como referênc ia para este trabalho, com algumas alterações no solvente de eluiçào, buscando-se 
resolver apenas o bcnzo-a-pireno (BaP), para avaliar a presença de HPAs, devido ao seu uso como indicativo da 
presença de HPAs. Análise de HPAs oor CGIMS: A confinnação da presença de HPAs foi realizada por cromatografia 
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gasosas acoplada a espectroscopia de massas. As amostras foram enviadas ao Laboratório Analytical Solutions 
(Fiorianópolis, SC), c segundo o laudo do referido laboratório o método usado foi o USEPA 82708. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras denominadas in natura foram analisadas para toxicidade aguda em 24 e 48 horas, em triplicata, e os 
resultados são apresentados na figura 2 expressos em termos de percentual (%) médio de organismos mortos (sem 
motilidade por mais de 15 segundos), com seus respectivos fatores de diluição. Observa-se na figura 2 que a amostra in 
naN11"á, oriunda da DAM e de outras etapas do processamento do carvão, apresentou toxicidade aguda elevada, com 
mortalidade acima de 60 o/o para os FDs de I até 32, em 24 e 48 h de exposição. Apenas quando o FD chega a 64 a 
mortalidade cai para 13 e 24 %, em 24 e 48h respectivamente, indicando a presença de espécies quimicas causadoras de 
toxicidade ao bioindicador. 
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Figura 2. % de mortalidade versus FD da amostra in natura de DAM (24h e 48h de exposição), triplicata. 

Esta toxicidade pode ser justificada em parte pelos teores de metais presentes na amostra (Fe, Zn e Mn). Não foi houve 
mortalidade nos controles em ambos os periodos de exposições. Já os valores de toxicidade para amostra tratado, 24 e 
48 h, são mostrados na fígura 3. 
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Figura J. Testes com DAM após tratamento com 24h e 48h de exposição aos organismos, triplicata. 

Na fígura 3 verifica-se que mesmo após processo de tratamento ainda existe toxicidade na amostra, sendo que para 24 h 
o efluente tratado atingiu o lndice de 27% no fator de diluição I e 13% para FD 2. No perlodo de exposição de 48 horas 
a morte dos organismos teve considerável aumento, oscilando entre 0% e 93% para diferentes fatores de diluição, sendo 
93% para fator de diluição I, ou seja, para efluente trarado, no FD2 morrem 47% das daphnias. Ainda, mortalidades de 
20% no fator de diluição 4; 13% no FD 8 e 7% no fator de diluição 16 foram identificadas. Não foi observada 
mortalidade nem imobilidade nos organismos expostos ao efluente tratado nos fatores de diluição 32 e 64, bem como no 
controle. Estes dados apontam claramente para a manutenção da toxicidade após a redução dos teores de metais no 

265 

., 



tratado. Entretanto, os teores dos metais são muitos baixos para manterem toxicidade. A tabela 2 ilustra as 
concentrações dos metais tóxicos para Daphnia magna, bem como as concentrações máximas c minimas que os 
organismos foram expostos nos testes de ecotoxicidade realizados com a amostra tratado. 

Tabela 2. CE( 50) para O. magna. concentrações dos metais nos FDs I e 64 da DAM pós-t ratamento. 
Metal CE(SO) Valores Típicos de DAM após Valores estimados no 

Ferro 
Manganês 

Zinco 

(mg.L-') tratamento, FD I, (mg L·') FD 16, (mg L·') 

9,6 - 13 1,5 0,094 
16 - 19,5 0,55 0,034 

O, 15 - 0,75 0,04 0,0025 

Assim, os resultados do teste de toxicidade apontam para um resultado instigantc com respeito ao entendimento de que 
os principais metais (Zn, Mn e Fc) sejam os responsáveis pela toxicidade observada no e fluente tratado ao se considerar 
as diversas diluições testadas c a toxicidade observada. No efluente tratado, desde o FD igual a I, os teores de metais 
ficam bem abaixo da concentração reportada na literatura como tóxica para o bioindicador. Porém, no fator de diluição 
16, onde as concentrações apresentadas na tabela 2 dos metais, estimados da diluição sofrida pela amostra, estão muito 
aquém da faixa de CE(50) dos meta is, tais teores de Fc, Zn e Mn não poderiam serem geradores de toxicidade. 
Entretanto, no FD 16 há 7%, ainda de mortandade. A menos que esta toxicidade fosse originária de efeitos aditivos ou 
sinérgicos ocorridos entre os metais. Portanto, a ocorrência de eventuais efeitos aditivos e/ou sinérgicos entre os metais 
ferro, manganês e zinco, cm termos de toxicidade foi estudada. Mesmo que presentes em baixas concentrações após o 
tratamento, os metais poderiam ocasionar tal comportamento, gerando toxicidade. Fe, Zn e Mn nas concentrações típicas 
do efluente tratado tiveram sua toxicidade avaliada isoladamente e numa mistura dos três meta is na mesma amostra, 
dados mostrados na tabe la 3. 

Tabela 3. Resultado dos testes de tox icidade com metais e controle realizados cm triplicata. 
Metais Concentração (me L·') % mortalidade 

Controle O 
Ferro 
Manganês 
Zinco 
Mistura (Fe, Mn e Zn) 

I ,5 
0,55 
0,04 

(I ,5/Fe, 0,55/Mn, 0,04 /Zn) 

o 
o 
o 
o 

Os testes de toxicidade realizados com os metais, confom1e descrito na tabela 3 suportam que o ferro (I ,5 mg. L· '), o 
manganês (0,55 mg. L·') c o zinco (0,04mg.L" 1

) não causam mortalidade ao bioindicador Daphnia magna. O resultado 
da mistura dos três metais nas mesmas concentrações utili zadas nos testes com os metais cm separado também não 
provocaram nenhum efeito ao bioindicador. Estes dados suportam que as toxicidades apresentadas nas amostras de 
DAM após tratamento não são devidas exclusivamente a presença dos metais, pois nas concentrações descritas cada 
metal não demonstra toxicidade a D. magna, nem mesmo quando misturados, o que poderia implicar em sincrgismo ou 
adição da toxicidade. Assim, como estas concentrações no efluente tratado causam mortalidades de 27'% em 24 h e 93% 
em 48 h c há evidências da não existência de efeitos aditivos ou si nérgicos entre Zn, Mn c Fe nas concentrações 
estudadas, é provável que a toxicidade seja devida a outro ou a outros compostos químicos. 

3.1 Análise de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) são citados como ocorrentes durante a mineração de carvão e em 
processos associados ao seu uso e processamento (PERALBA, 1989). Os HPAs podem ser provenientes do próprio 
carvão ou se formarem durante os processos de coqueifícação (PERALBA, 1989; OSBORN E e CROSBY, 1987). Desta 
forma supõs-se que eventualmente poderiam estar presentes HPAs não removidos com a neutrali zação seguida de FADe 
que estes poderiam contribuir para a toxicidade observada nas amostras. A presença dos HPAs foi avaliada por HPLC 
com detector de Fluorescência c confirmados por Cromatogratia Gasosa acoplada a espectroscopia de massas (CG-MS). 
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Análises preliminares de amostras do efluente in natura, do efluente tratado, do material em suspensão e do lodo 
originário da decantação do efluente ln natura (finos do carvão), avaliadas com o uso de HPLC indicaram a presença de 
bcnzo-a-pireno (BaP). O BaP é considerado um indicador da presença de HPAs e portanto foi utilizado com este fim 
numa avaliação preliminar ao uso de CG-MS. Amostras da fração Líquida do efluente apresentaram tipicamente 
baixíssimos teores de BaP, não sendo quantificáveis, enquanto que amostras de lodos, contendo finos do carvão, 
apontam para teores maiores de BaP. A figura 3 mostra cromatogramas típicos do efluente e de lodos com este 
comportamento, tendo valores de BaP da ordem de 6 ng L''. Entretanto, evidencia-se a grande quantidade de picos ao 
longo do cromatograma e o acréscimo da linha de base no mesmo, sugerindo a presença de compostos fluorescentes, 
uma vez que a excitação do analito, que e lui da coluna, ocorre em comprimento de onda específico e a leitura cm outro 
(emissão). Porém, em função da presença de finos do carvão nesta amostra e sabendo-se que o BaP, assim como os 
HPAs, apresentam log ~ altos, demonstrando sua afinidade por carbono, avaliou-se uma eventual retençilo nestas 
partículas. 
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F'igura 3. Cromatograma típico obtido por análise em HPLC-Fiuorescência de amostra de efluente in natura, contendo 
finos do carvão; [BaP]- 6 ng L·'. 

Para tanto, a mesma amostra (in natura) foi coletada agitando-se o fundo da caixa de embarque, local que recebe a 
contribuição da DAM c dos finos de carvão oriundos do embarque do carvão minerado, para garantir a amostragem 
deste particulado. A extração foi feita de forma similar a da análise de água (Líquido-Liquido, LL} com DCM, mas 
contendo o carvão cm suspensão visando extrair BaP que eventualmente estivesse adsorvido na superficie do carvão 
finamente dividido. Os resultados de diversas amostras apontam tipicamente para o mesmo comportamento, onde o BaP 
cm amostras líquidas extraídas desta forma mostra valores mais elevados do que aqueles obtidos sem o artificio da 
agitação e a presença de finos do carvlio. A figura 4 apresenta um cromatograma destas amostras. 

O crornatograma obtido com do extrato de uma das amostras extrai das tendo o lodo juntamente com o líquido apresenta 
o mesmo perfil que aquele demonstrado na figura 3, entretanto, os teores de BaP demonstram valores mais elevados 
(fBaP]= 410 ng L'1) . Acredita-se que este acréscimo ocorra pela maior presença de finos do carvão na amostra c que 
desta forma podem estar em contato mais intimo com o solvente extrator (DCM). Assim, o carvão presente na amostra 
poderia estar adsorvendo os HPAs, representados pela presença de BaP, que acabam por serem extraídos com DCM. 
Ainda, acreditando-se que os HPAs eventualmente presentes nestes efluentes viessem a estar sendo adsorvidos no carvão 
(finos principalmente), avaliou-se sua presença nesta matriz (lodos). Portanto, amostras de lodos, da bacia de decantação 

antes do tratamento - e tanque de decantação - tratamento primário -, foram estudadas devido a seus elevados teores 
de fmos de carvão. 
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Figura 4. Cromatograma típico obtido por análise em H_PLC-Fluorescência de amostra de efluente in natura, contendo 
finos do carvão; extraída juntan1ente com lodo, [BaP)= 41 O ng L"'. 

A confírmação da presença de BaP e Hl'As foi realizada por CGIMS, nas amostras da bacia de decantação e do tanque 
de decantação. O espectrograma da análise do lodo da bacia de decantação mostrou um perfil do cromatograma similar 
ao do tanque de decantação, o qual é mostrado na figura 5. A identificação dos analitos foi feita a partir do 
monitoramento de íons específícos de cada um dos HPAs (SIM - Single Íon Monitoring) . 
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Figura 5. Espectrograma da análise HPAs, para a contagem total de íons, em amostra do lodo do Tanque de Decantação 
contendo partículas de carvão oriundos da mineração e beneficiamento. 

Foram analisados ao total 16 HP As, listados na tabela 4. Entretanto, no espectro grama do tanque e da bacia observa·se a 
presença de um número significativo de picos cromatográficos, o que vai de encontro ao componamento observado nos 
cromatogramas (figuras 3 e 4) obiidos com HPLC- Fluorescência. A análise de HPAs no lodo do tanque de decantação 
tem seu espectro grama apresentado na figura 5, nas mesmas condições da amostra de lodo da bacia. O espectro grama 
apresentado na figura 5 apresenta o perfil similar ao encontrado na amostra de lodo da Bacia de Decantação, indicando a 
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presença de HPAs em distribuição similar a existente naquela amostra. Entretanto, a intensidade dos picos é observada 
no espectro grama do tanque é menor do que no espectrograma da bacia de decantação, devido as concentrações menores 
de HPAs existentes nesta amostra, possivelmente por já haverem passado pelo processo de trat amento. Na tabela 4 são 
apresentados os resultados da aná lise de HPAs {CG/MS) nestes lodos, juntamente com os va lores de LC, .. ou CE(50) 
reportados na literatura. 

Os resultados da análi se de HPAs nos lodos apontam valores da ordem de ~tg.L·'. estando em concentrações mais altas o 
nafta leno. o fenantreno , o fluorcno, o pircno {8,9 ~ g.L" ') c o benzo(ghi)perileno. O somatório dos HPAs foram de 18 1 e 
8,9 ~g.L · ' para a bacia c tanque de decantação, respectivamente. Estes dados apontam no mesmo sentido das observações 
descritas anteriormente, decorrentes dos testes de toxicidade e aná li se por HPLC-Fluorcscência. Indicando a presença de 
compostos que podem justificar a toxicidade remanescente após a neutralização c tlotação do efluente da DAM c 
quantificando BaP cm niveis de concentração similares aos obtidos por HPLC. O BaP, analisado por HPLC, em uma 
amostra típica foi quantificado em 41 O ng L·' e por CG/MS cm 150 ng L'. Evidentemente, este comparação se faz 
apenas em ní vel qualitativo, uma vez que os dados não podem ser comparados estatisticamente pelo fato das amostras 
terem sido coletadas cm momentos diferentes. Além disso, o BaP empregado como um indicador da presença de HPAs 
encontra suporte para este papel na identificação positiva de 16 HPAs quando da sua presença. Na amostra com maior 
concentração de BaP, 3,0 ~g L·', o total de Hl'i\s foi de I 8 I ~g L·' e na amostra com 8,9 ~g L·' de HPAs total o BaP to i 
ident ificado cm O, 15 ~g L·', gerando uma razão entre o total de HPAs c a concentração de HaP em torno de 60 vezes em 
ambas as amostras. 

O questionamento a respeito da tox icidadc remanescente esta relacionado aos valores encontrados dos H P As frente a sua 
toxicidade ao bioindicador. Alguns dos valores de toxicidade [LCo ou C E( 50)] reportados na literatura para D. magna e 
as concentrações majoritárias de HPAs naqueles lodos , foram obt idos para fototoxicidade dos HPAs. A análise dos 
dados da tabela 4 salienta a diferença de toxicidade entre os 16 H PAs, com valores de LC;o desde 0,2 (benzo(ghi) 
pcrileno) a té 1600 ~ g. L·' (naftaleno). 

Tabela 4. Resu ltado da análise de HPAs nos lodos da bacia e do tanque de decantação confrontados 
com va lores de LC50 c CE( 50) reportados na literatura c a respectiva referência. (dec=decantaçào ) 
HPAs Bacia de dec. Tanque de LC, .. , CE( 50) Referência 

Naftaleno ' 
Acenaftileno 
Fluoreno ' 
Fenantreno 
Antraccno 
Fluorantrcno 
Pireno 
Benzo( a)antraccno 
Cri seno 
Benzo( h )tluoranteno 
Benzo{k )fluorantcno 
Benzo( a) pireno 
lndeno( 123-cd)pireno 
Di benzo( a, h )antraceno 
Benzo(gh i )peri lcno 

().lg.L-') dec. {).lg.L·') ().lg.L ') 
5X 2,7 1600(48h) 
I ,2 0,05 1275 (4Hh) 
25 0,86 430 {4llh) 
53 2,9 350 (48h) 

0,33 0,02 95 { 48h) 
6,6* 0,46 9,0 (I ,45d)'' 
X,9* 0,46 5,7 (1.14d) ' 
1,9* O, I O 1,8 (4Xh) 
6,3* 0,36* 0,7 (4Xh) 
5,5 0,34 

0,56* 0,05 
3* O, 15 
I ,3 0,06 

1.2* 0,05 
7,1* 0,3* 

I ,4 (I ,54d) A 

1,5 {I , 19d) ' 

0,4 ( 1, 13d) \ 
0,2( I ,5Sd) '' 

(MacLean , 1989) 
(MUNOZ, 1993) 

(FINGERet. ai, 1985) 
(EDSALL, 199 1) 
{MUNOZ, 1993) 

(NEWSTED, 1987) 
(ABERNETHY, 1986) 

(NEWSTED, 1987) 
(NEWSTED, 1987) 

(NEWSTED, 1987) 
{NEWSTED, 1987) 

{NEWSTED, 1987) 
(NEWSTED, 1987) 

·' Dctenninado rara fotoloxi~ídadc ; . Concentrações Majoritárias: *Acima ou rróximo do va lor de CE( 50), LCSO. 

Assim, a ava li ação das cspecics tóxicas ao bioindicador considerou a toxicidade individual da cada HPA. Observa-se 
que o lodo da bacia de decantação, por apresentar teores de HPAs mais elevados, conta com um número maior de 
compostos em níveis acima ou próximos da concen tração letal a D. magna (assinalados por asteri sco). Enquanto, na 
bacia de decantação há o ito analitos nesta situação, no tanque de decantação são apenas dois HPAs nesta situação. Os 
compostos pireno, bcnzo(a)antraccno, criscno, Benzo(k}tluoranteno, BaP, Dibenzo(a,h)antraceno, e o benzo(ghi) 
perilcno encontram-se portanto em níveis que poderiam justificar uma relação com a toxicidade observada na amostra in 
natura, uma vez que tal lodo é originário deste efluente. Já o lodo do tanque de decantação originário do tratamento 
apresenta ainda níveis expressi vos, para toxicidade, de criseno e benzo(ghi)perileno, os quais de forma idêntica estariam 
associados a toxicidade remanescente após a remoção dos metais no elluente traTado. 
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Adicionalmente, a existência de efeitos sinérgicos ou aditivos entre os teores de metais e de HPAs não podem ser 
descartados, assim como, a ativaçào ou aumento da toxicidade pela intluência da luz solar no ecossistema rea l em estudo 
deve ser considerada, pois a toxicidade de alguns HPAs pode ser aumentada por esta açào, e associada aos metais 
residuais criar efeitos de toxicidade ai nda não discutidos. 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam que a toxicidade a D. magna cm efluentes in natura e tratados de 
DAM, por processos de neutrali zação e FAD, não é devida exclusivamente a presença de metais. Ainda, os dados 
suportam a existência de HPAs nestes efluentes e nos lodos c sedimentos relacionados, bem como a sua participação na 
toxicidade a D. magna nas condições deste estudo. 
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