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RESUMO
A Drenagem úcida de minas (DJ\M), do ponto de vista ecológico, influencia os ambientes aquáticos provocando condições
de strcss para a maioria dos organismos. O baixo va lor de pH (geralmente < 3.0), altas quantidades de sulfàtos e íons metálicos dissolvidos diminuem a diversidade biológica. Esses locais podem ser caracterizados como ecossistemas simples, dominado por organismos acidof1Iicos c úcido tolerantes. Clorofíceas (Classe Ch/orophyta) são tipicamente dominantes em ambientes
impactados pela DAM. Assim. o objctivo do presente trabalho foi identificar as comunidades de a lgas encontradas cm ecossistemas impactados pela DAM na região carbonífera do Estado de Santa Ca tarina, Brasil. A metodologia do trabalho consistiu inicia lmente cm uma detalhada revisão de literatura sobre o tema. Coletas de amostras de DAM e de algas ex istentes neste ambiente aquático foram rc;ilizadas cm locais estratégicos no Estado de Santa Catarina. Verificou-se que os ambientes aquáticos atingidos pe la DAM abrigam pouca diversidade de espécies. Nos loca is amostrados. predomina a alga verde filamentosa A1icrospora.
PALAVRAS-CHAVE: dren age m úcida de minas; algas: diversidade.

ABSTRACT
Thc acid minc-drai na ge (AMO). fromthc ccological point ofvicw, afTects the aquatic environmcnts causing stress lo most organisms . The low pH valucs (usually <3.0). high conccntration ofsulfatcs and dissolved metal ions reducc thc biological diversity. Thcse systcms can hc charactcrizcd as simplc çcosystems, dominated by acidophilous and acid tolerant organisms. Chlorophyta are typicall y dominant in thcsc cnvironmcnts. Thc objective of this work was lhe identification of alga c communitics
in water strcam impactcd hy AMD in lhe coalficld ofSanta Catarina Statc. Brazil. The mcthodology ofthe work was consistcd
of a ddailcd rcvicw about lh e subjccl. AM D samplcs and algac wcrc collcctcd in stratcgic Iocations in the Santa Catarina State. Thc rcsults showcd that thc aquatic cnvironmcnt impactcd by AMD is inhabited by few algae groups. Thc dominant gcncra
was filamcntous grccn algae Micmspora.
KEY WORDS: Acid mine drainagc; algac: divcrsity
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I. INTRODUÇÃO
Os rejeitas do beneficiamento de carvão, ricos em pirita (FcS~), oxidam-se em presença do ar, da água e da
ação de bactérias, originando a drenagem ácida de minas ( DAM ). Esse fenômeno pode ocorrer tanto cm minas
abandonadas como cm operação. As águas afctadas pela DAM apresentam-se ácidas c com alta concentração de
metais e sulfatos (Kontopoulos, 1998).
Conforme Valente c Gomes (2007), do ponto de vista ecológico, a DAM influencia os ambientes aquáticos,
provocando condições de strcss para a maioria dos organismos. O baixo valor de pH (geralmente < 3,0) c as altas quantidades de íons metálicos e sulfatos dissolvidos diminuem a diversidade biológica. Assim, recursos hídricos afetados pela DAM podem ser caracterizados como ecoss istema simples, dominado por organismos acidofílicos e ácido tolerantes.
De acordo com Niyogi et ui. (2002), os efeitos do impacto sobre os ecossistemas de água doce têm sido intensamente estudados nas últimas décadas. As pesquisas vêm destacando a intcração de fatores impactantes como o
pH, metais dissolvidos e deposição de óxidos metálicos com a biodiversidade c produção primária.
A drenagem ácida de minas proporciona mudanças nas estruturas das comunidades de algas, com a diminuição de táxons pouco tolerantes ao amb iente modificado . Assim, os táxons mais tolerantes, como por exemplo, o
Uluthrix sp., tomam-se dominantes (Bray, 2007).
Apesar das condições físico-químicas extremas que aDAM impõe, grandes números de algas se desenvolvem
nesse ambiente. Por isso são conhecidas como organismos acidotllicos (limitada para o crescimento cm condições
ácidas) ou ácido-tolerantes (altamente tolerantes às condições ácidas) . Para viverem nestas condições, adaptações
são necessárias. O pH no interior das células deve ser neutro, o que é possibilitado por uma membrana plasmática relativamente impenneável, garantindo, assim, a necessidade de pouca energia para o transporte ativo cm todo
o gradiente (Bray, 2007).
A Divisão Chlorophyta é tipicamente dominante nesses ambientes, abrangendo registras de várias espécies.
como Klehsormidium. Mougeutia sp., Zygnema sp . c Ulothrix sp. Mas também é possível encontrar outros gêneros c espécies, como por exemplo, Euglena mutahilis Schmidtz (Bacillariophyta), Pinnularia acoricola Hust. (Baci llariophyta) e Eunotiu exígua (Brcb. ex Kutz. ) Rab. (Bacillariophyta) (Bray, 2007).
A identificação de algas existentes em recursos hídricos acidificados pela mineração tem sido alvo de estudos
em várias regiões do mundo, porém pouco tem sido realizado no Brasil. Assim, o objctivo do presente trabalho foi
à identificação das comunidades de algas encontradas cm ecossistemas impactados pela DAM na região carbonífera cm Criciúma-SC. Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre as algas cm ambientes impactados pela DAM
cm várias partes do mundo c um trabalho experimental no BrasiL onde apresentam-se as espécies identificadas e
a qualidade da água nos locais de crescimento.

2. ALGAS EM AMBIENTES ÁCIDOS NO MUNDO
Existem várias pesquisas sobre a ocorrência c ecologia de comunidades de algas cm ambientes impactados
pela DAM, que incluem a Península Ibérica, Costa Oeste da Nova Zelândia c Estados Unidos.
Va lente (2004) realizou um estudo cm Valdarcas, Portugal, cm uma DAM que apresentava uma estreita faix a
de pH, entre 2.0 a 3.8. Em termos gerais, o efluente de Valdareas era ácido, sul tiltado c com concentrações elevadas
de ferro (em especial Fe III), cálcio c alumínio. O ecossistema era simp les, com pouca biodiversidade. Apresentava
cinco classes e seis gêneros ou espécies, apresentados no Quadro I. A predominância era da divisão Chlorophyta.
Quadro I - Ocorrênc ia de a lgas cm Yaldarcas. Portugal
Divisão

Classe

C loroph yta

Chlorophyccac

Xanthophyta
Hcterokontophyta
Euglenophyta

Ulvophyccac
Xanthophyccac
Baci llariophyccac
Euglenophyceac

Gênero/ Espécie

Clwracium sp.
Moli!!,L'Otia sp
Kleh.wmnidi11111_sp
Characiopsi.1· sp.
Eunotia sp .
Euglena mutohilis

--

-- - - -·

Também na Península Ibérica, Lópcz-Archilla ef ui. (2000) avaliaram a situação no ambiente extremo no Rio
Tinto, de pH muito baixo (2,2) c altas concentrações de metais pesados (Fc 2,3 g/L, Zn 0,22 g/ L, Cu O, li g/ L).
Esse ecossistema também apresenta uma baixa diversidade, co mo apresentado no Quadro I L distribuída cm cinco
classes e sei s gêneros ou espécies, com dominância da divisão Chlorophyta.
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Quadro 11

Divisão

Ckorrcncia de Algas no Rio Tinto, Espanha

Classe

Gênero/Espécie

Ch lorophyceac

C. acidophila
Chlon:lla sp
Klehsormidium sp

Conjugatophyccac

Z1gnema sp

13acillari<.phyccae
13angioph yceac
Euglcnophyceae

c_ sulphurarin

Clorophyta

Baci llariophyta
Rhodophyta
Euglcnophyta

Euglena mutahi/i.1·

Um levantamento da diversidade das comunidades de algas da Costa Oeste da Nova Zelândia foi rea li zado por
Bray (2007), cuja DAM apresentava valores de pH entre 2,7 a 7,6 e condutividade entre 17,9 -1220 )lS cm-1• Pela
variaçâo de pH ser maior, a deposição de hidróxido de ferro estava presente cm muitos dos locais observados. Possivelmente pela mesma razão (maior variação da tllixa de pH), esse ecossistema apresentava uma maior diversidade de algas, distribuído em quatro classes c dezoito gêneros ou espécies, como mostrado no Quadro III. Também
se percebeu a dominància da divisão Chlorophyta.
Quadro III

Ocorrência de algas na Costa Oeste da Nova Zelándia

Divisão

Classe

Cyanophyta

Cyanophyceae

Clorophyta

Chlorophyceae

13aci llariophyta

Baci llariophyceae

Rhodophyta

Bangiophyceae

Euglcnophyta

Euglenophyceae

Gênero/Espécie
Clwmaesiphon cf.' incrus/ans Grunow
Gloeocapsa sp.
1/etero/eih/einia purpurascens
Pseudanahaena sp.
Characium sp.
Klehsormidium
Microspora
Microthamnion kuet:::ingianum Nagcli
Mougeotia sp.
Oedogonium sp.
7.v_[[nenw c{ cvlindrospermum
Crmhella kappi Cholnoky
Frustulia rhomhoides var. crassinerva
(Brebisson) Ross.
Gomphonema parvulum (Kutz) Grun.
Navicula cincta (Ehrenberg) Ralfs
Navicula capitoradiata Germain
Batrachospermum a/rum (Hudson) Harvey
Batrachospermwn 'chantransia ' stage
Euglena mutahilis Sehmidtz

No entanto o levantamento feito cm Hocking Rivcr, Ohio, por Vcrb c Vis (2001), os parâmetros físico-químicos variaram amplamente. O pH foi de 2,6 a X,2, devido aos locais que não foram impactados pela DAM. A condutividade também variou muito, de 152 a 409 ~~s cm-1• O Fc e AI foram encontrados cm concentrações mais elevadas nos locais que apresentaram baixos níveis de pH. Já cm relação à diversidade, a espécies distribuíram se em
cinco classes c vinte c dois gêneros ou espécies. Mesmo ass im, o predomínio foi de táxons pertencentes à Chlorophyta (Quadro IV).
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Quadro IV - Ocorrência de algas cm Hocking Rivcr. Ohio. EUA.
Divisão

Classe

Gênero/Espécie

Anahaena sp.
Os( ·i /lu I o ri a
P/wnnidiill/1
c elegans (Roth) C 1\g.
c hraunii Cimclin
Chlamrdonwnas sp.
C·. glomr!rala (L.)
K iitz IJraparnaldia
Kleh.w rmidium rivularc

Cya nophyta

Cyanophyceac

Cloro phyta

Chlorophyccac

Xanthophyta

Vauchcriaceac

Hctcrokontophyta

Bac illarioph yccac

Rhodophyta

Bangiophyceac

A4ic"I"I!Sj!O/"(/

__ __ _ _
,

,\4ougcotia sp.
Oedogonium sp.
O. gmcilius ( Wittr.) Timmy
Spimg \'ra spp. Sligcoclonium
stagnal i/e
S ..luhsccundum Kiitz.
T gelalinosu ( Vauch.) Dcsvau);
U/othri.r
v(wchcria
A. g mnulu!u ( Ehrcnh.) Simonscn
_ M. l'arium (~. ~L _ __ _ ... - --- - _ _ _
---- -- - -- _ Ruln~~ ~o,perl~l!"ll__ _ __ __ ----

,.

_ _ __

3. ALGAS EM AMBIENTES ÁCIDOS NO BRASIL
Embora no Brasil exi stam muitos trabalhos relacionados ú DAM. não hú trabalhos com -:ntàsc na classificação taxonômica desses ecossistemas impactados. Portanto, além da revisão literária feita neste trabalho, um estudo foi realizado em sete cótTcgos de Criciúma.
As amostras de algas foram recolhidas c acondicionadas em garralàs de polietileno de alta densidade
(HDPE) previamente ambientadas c preservadas para identificação das algas existente. As amostras foram examinadas cm microscópio óptico. Para identificação das algas foram utilizadas as chaves de identificação c descrição de Bold e Wynne ( 1985) c Bicudo c Menezes (2006 ). Concomitantmcntc. amostras de água foram colctadas para análise de parâmetros físico-químicos da água. As aná lise s foram realizadas no Ce ntro Tecnológico
de Carvão Limpo/SATC e seguiram os procedimentos do "Standa rd Mcthods for thc Examinat ion of Watcr and
Wastewatcr" (APHA, 2005).
A Tabela I apresenta as características da águas úcidas de 7 loca is na região carbonífera de Santa Catarina,
onde foram locali zados o crescimento de algas, incluindo cón·cgos das bacias do R io Tubarão, Rio Araranguú c
Rio Urussanga no período de outubro de 2008 a maio de 2009. Os valores de pll variaram entre 2.7 a 3,8 e os de
condutividade entre 377 e 1656 J..lS cm· 1• A concentração de metais também variou bastante , sendo a concentração
mais elevada nos pontos onde o pH é mais baixo.
Tabela I- Características llsico-químicas das úguas úcidas nos pontos de idcntitica(,:ÜO
das espécies de alga s na região carbonílera de Santa Catarina.
Bacia

Local

pH

Condutividade
(pS cm' 1 )

Sulfato
(mg L-1 )

AI
(mg L:

Fc
1

)

(mg L-1 )

Mn
(mg L' 1 )

Tubarão

Local A

3.2

7X5

:no

11,4

1,4

1.2

Tubarão

Local B

3,5

706

104,5

5,6

IA

u

Araranguá

Local C

3,4

731

126.4

2.0

5, 1

1.7

Araranguá

Local [)

2.7

1656

4X4,2

4X,5

nx

1,6

Araranguá

Local E

2.9

3390

2520

74,7

2X2,7

31,5

Urussanga

Local F

3.X

377

III

3.4

I, O

0,3

Urussanga

Local G

3,6

633

31 X,X

OJ

7,9

u

O Quadro V resume as algas acidofílicas da região carbonífera de Santa Catarina . ldcntitico u-sc no ecossistema três classes e 4 gêneros. Como nas demais regiões do mundo, o predomínio foi de túxons pertencentes à Ch io-
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rophyta. O ecossistema pode ser considerado simples, com pouca diversidade de espécies, em confonnidade com
os estudos anteriormente realizados em faixas acidas e estreitas de pH.
Q uadro V. Ocorrência de algas na região carbonifera de Santa Catarina, Brasil.

I Gênero

Locais

Divisão

Classe

Clorophyta

Chlorophyccac

Microspora
Mougeotia

A, B, C, O, E, F e G
C, De E

Bacillarioph yta

Bacillariophyccac

Ezrnotia

A, Se O

Euglenophyta

Euglenophyccac

Euglena

F eG

A Figura 1 apresenta fotografias ao microscópio das algas presentes em águas ácidas na região carbonífera de
Santa Catarina. A Figura 2 mostra as algas nos pontos de amostragem nos córregos da bacia do Rio Tubarão. Podese observar o predomínio, em termos de biomassa, de uma alga verde filamentosa Microspora. Essa mesma alga
predominava nos pontos de amostragem nas demais bacias hidrográficas estudadas.

Figura I. Algas identificadas na região carbonifera de Santa Catarina: {I) Microscopora; ( li) Eunotia;
(III) Euglena; (lV) Mougeotia. Escala: aumento de I OOOX .
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Figura 2. Algas em águas ácidas cm córrcgos da bacia do Rio Tubarão.

4. CONCLUSÕES
Os estudos relatados neste trabalho demonstram que ambientes impactados pela DAM possuem baixa diversidade de algas e táxons típicos como as clorofíccas (Chlorophyta), evidenciado em sites impactados em todo mundo. De forma parecida, na região carbonífera de Santa Catarina, os ambientes aquáticos ~ícidos abrigam pouca diversidade de espécies. Nos locais amostrados, predomina a alga verde filamentosa Microspora. Por apresentar-se
bem adaptada, em muitos locais apresenta-se abundante, com uma alta dominância no meio.

5. AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem a Capes c ao Centro Tecnológico de Carvão Limpo/SATC pelo apoio financeiro e apoio
prático para o desenvolvimento do presente trabalho.

6. REFERÊNCIAS
Amcrican Public Health Association - APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
21th Edition. Washington D.C: APHA-AWWA-WEF, 2005, 1134p.
Bicudo, C. E. de M.; Menezes, M. Gêneros de algas de águas continentais do Brasil ln: Chave para identificação e
descrições. Ed. Rima, São Carlos, p.l-489, 2006.
Bold, H.C.; Wynne M.J. lntroduction to the algae. ln: Structurc and reproduction. Ncw Jersey: Prentice Hall,
p. 1-720, 1985.
Bray J. P. The ecology of alga! assemblages across a gradicnt or acid mine drainage strcss on the West Coast,
South Jsland, Ncw Zealand. Dissertação de Mestrado. 'Univcrsity of Canterbury. I 06p., 2007.
Kontopoulos, A. Acid mine drainage contrai. ln: Castro. S. l L; Vergara, F.; Sánchez, M.A. (cds.). Effluent trcatrnent
in lhe mining industry. Uni vcrsity of Concepciõn, 1998.
López-Archilla,et aJ., Microbial community composition and ccology of an acidic aquatic environmcnt: The Tinto Ri ver, Spain. Microbial Ecology, v.41. p.20-35, 200 I.
Niyogi et ai. Effects of stress from mine drainage on diversity, biomass, and function of primary producers in
mountain streams. Ecosystems, v.5, p.554-567, 2002.
Valente, T.M.F. Modelos de caracterização de impacte ambiental para escombreiras reactivas. Tese de Doutorado.
Universidade de Minho, 319 p., 2004.
Valente, T.M.f., Gomes, C. L., The role of two acidophilic as ccological iJ1dicators of acid mine drainage sites.
Journal of lberian Gcology, v.33, n.2, p.283-294, 2007.
Verb, R.G., Vis, M.L., Macroalgal communities from an acid mine drainagc impacted watcrshcd. Aquatic Botany,
v.71, p.93-l07, 2001.

308

