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RESUMO 

O elemento cloro. utilizado cm rotas típicas de metalurgia cxtrativa. tem sido considerado ambientalmente prejudiciaL 
uma vez que a sua presença vem sendo identificada cm vários desastres ecológicos. Um grande contingente dos poluentes 
mais perigosos contém cloro dentre os quais podem ser citados os bifcnils policlorados (PCBs). dioxinas cloradas c 
furanos. pesticidas c solventes industriais cloradas. A camada de ozónio cst:í sendo ameaçada por clorolluorocarbonos. 
A verdade. porém. é que o cloro. tal como outros elementos. é meramente um componente com certas características 
únicas que contribuem para a formação das cstmturas c propriedades de uma diversidade de substfmcias. algumas úteis. 
outras nocivéls. O presente trabalho envolve o uso de uma calculadora constituída de programas cm Visual Basic/Exccl 
para a avaliação imediata do destino ambiental de produtos químicos contendo cloro. incluindo: persistência. potencial 
para bioacumulação. transporte a longas distflncias c toxicidade relativa. Os modelos usados no desenvolvimento da 
calculadora representam o estado da arte das descrições conceituais dos processos de destino ambiental. Um conjunto de 
produtos químicos pode ser comparado lendo como base a importúncia ambiental total. ou classificado nunw categoria 
específica. Quando hú disponibilidade de alterna! i v as. as substúncias menos danosas ambientalmente podem ser 
sclccionadas. A apresentação gnífica radial dos resultados permite a comparaç:1o dos atributos da subst:1ncia. A m aliação 
de um composto clorado (PCB total) scrú apresentada a título de exemplo. 

PALAVRAS-CHAVE: avaliação ambientaL persistência: potencial para bioacumulação: transpor1c a longas dist :1 ncias: 
toxicidade relativa: PCB total. 

L INTRODUÇÃO 

O elemento cloro, utilizado cm rotas típicas de metalurgia cxtrativa. tem sido considerado ambientalmente prejudiciaL 
uma vez que é notável a existência de problemas ambientais envolvendo este elemento. Um grande contingente dos 
poluentes mais perigosos contém cloro. A experiência com estas substáncias trouxe a tona o conhecimento que seu uso 
indiscriminado pode ter consequências imprevistas c dcstmtivas. Atualmcntc. tanto os gove rnos como as indústrias cm 
todo mundo reconhecem que é necessário urna avaliação das substflllcias cm uso. ou novas. para idcntif1car aquelas que 
possuam caractcrísticils que as tornem particularmente nocivas ao ambiente. O presente trabalho envolve o uso de uma 
calculadora constituídil de programas cm Visual Basic/E:-.:ccl® para a avaliação imediata do destino ambiental de produtos 
químicos contendo cloro. A avaliação de um composto clorado (PCB total) scr;í apresentada a titulo de exemplo . 

2. AVALIAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS COM A CALCULADORA DE DESTINO 
AMBIENTAL 

A calculadora de destino ambiental consiste de vú rios programas. escritos cm Visual Basic para a planilha Exccl®. 
desenvolvidos para classif1car c comparar subst<1ncias químicas de acordo com o seu grau de nocividade ambiental. 
Os danos causados pelas substâncias no ambiente são avaliados indcpcndcnlcmcntc cm quatro categorias. persistência 
(P). potencial para bioacumulação (B). toxicidade relativa (T) c potencial para o transporte a longas dist é"i ncias (TLD). 
tendo por base as propriedades físico-químicas , taxas de degradação ambiental c informação toxicológica. fornecidas 

.. 

como dados de entrada . A regulamentação c gcrcnciamcnto de substáncias é. dessa forma . baseada cm P. B. T c TLD. ,, 
Substáncias orgúnicas são classificadas a partir de suas propriedades intrínsecas sem a consideração de fatores co mo 
volume produzido, quantidade emitida ou descartada c benefícios potenciais de uso. O objctivo deste procedimento é 
quantificar o dano ambiental associado com estas substflncias devido às suas propriedades inerentes. As avaliações de P. 
B c TLD são conduzidas através de modelos de destino ambiental (modelos de multi meios) desenvolvidos no "'Canadian 
Environmental Modclling Centre" (CEMC. 2000). nos seus respectivos estado da arte . A calculadora de destino ambiental 
combina os modelos de multimcios para as avaliações individuais de P. B c TLD num pacote coesivo c simples. As 
substâncias são classificildils cm cada categoria por comparação, usando uma base de dados contendo 156 contaminantes 
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orgúnicos que varrem uma ampla fai:-.:a de níveis de pcriculosidadc. Esta base de referência inclui desde substfmcias 
que são consideradas extremamente perigosas pela ··u nitcd Statcs Environmcntal Protcction Agcncy" (USEPA. 2000) 
até substfmcias ambientalmente benignas. As propriedades físico-químicas das substftncias que constituem a base de 
referências foram extraídas dos manuais de Mackay ct ai. (2000a) c os dados de to:-.:icidadc foram obtidos a partir de 
bases de dados disponíveis na .. internei'" (HSDB. 2000: RTECS. 2000). Os resultados da avaliação são apresentados 
graficamente. com informações resumidas para au:-.:iliar sua interpretação. disponíveis para cada categoria. Tabelas 
apresentando os resultados com mais detalhes também são fornecidas. À calculadora permite classificar c priorizar 
rapidamente substftncias novas c as jú e:-.:istcntcs. 

3. BIFENILS POLICLORADOS (PCBs) 

Não existem fontes naturais conhecidas de bifenils policlorados no ambiente. PCBs são líquidos 
oleosos ou sólidos, incolores a amarelo claro, e não possuem odor ou sabor. Uma vez que estes 
compostos não sofrem combustão com facilidade e são bom isolantes, eles tem sido largamente 
usados como refrigerantes e lubrificantes. Os PCBs são poluentes persistentes, bioacumulativos e 
tóxicos (PBTs). Os PCBs não se degradam no ambiente e podem ter uma forte influência nociva 
na saúde de humanos. PCBs emitidos para o ar eventualmente retornam para o solo ou água por 
deposição ou drenagem da água da chuva. Na água, os PCBs se acumulam em peixes e podem 
atingir concentrações nestes animais centenas ou milhares de vezes maiores do que as concentrações 
na água. Os PCBs estão entre as principais substâncias de risco envolvidas no consumo de peixes 
Os principais efeitos nocivos dos PCBs nos humanos são a probabilidade de serem carcinogênicos, doenças no 

csti)mago, fígado, rins c gll1ndula tiróide c irritação na JlCic. A exposição aos PCBs ocorre Jlrincipalmcntc através 
do consumo de peixes c frutos do mar contaminados c também de leite, camcs c seus subprodutos. Bcbês são 
expostos via leite materno. Outr·a for·ma de exposição é a inalação de ar dentro de edifícios onde os equipamentos 

elétricos contém PCBs. / Is principaisfimtes de f>( 'IJs para o mnhiente são os locais de descarte de rejeitos contaminados 
precariamente mantidos, di.1posição imprápria ou ilegal de rejeito.\· tais como /fui dos de transjimnadores, Wlzmnen/os 

ou emissiles de tran.ljimnadores e!t;tricos contendo a suhstància, disposição imprópria de produtos de consumo 
tais como microscópios, televisões e refrigeradores velhos, óleos e fluidos hidráulicos, instalações 
de iluminação, dispositivos e aparelhos elétricos. Os sedimentos no fundo de lagos, rios ou oceanos 
liberam continuamente pequenas quantidades de PCBs para o ambiente . 

4. AVALIAÇÃO DO PCB TOTAL E DISCUSSÃO 

A calculadora de destino ambiental avaliou c comparou o risco do PCB total com tempos de meia-vida específicos de 
cada meio. Após as propriedades físico-químicas terem sido entradas. os cálculos c a preparação das infonnaçõcs de saída 
lc' am aproximadamente I O segundos num moderno computador "Pcntium III" . Um relatório de saída para a substúncia 
é gerado por planilhas Exccl® c consiste de ó páginas de informação. 

A primeira página é apresentada na planilha '" Sumúrio" c inclui o gráfico radial de classificações nas categorias P, B, T 
c TLD. obtido pela comparação dentro de um co1~junto de contaminantes ambientais conhecidos. A área c a forma do 
gr~tfico radial fornece dirctamcntc os resultados das avaliações individuais de P, B, T c TLD. A calculadora de destino 
ambiental não classifica unifonncmcntc todas as substi\ncias que satisfucm os critérios como persistentes já que as 
suas características de particionamento são consideradas cm adição aos tempos de meia-vida específicos dos meios. Em 
geral. classificações acima de 80'% cm quaisquer das categorias P. 8 c TLD indicam um significativo potencial para dano 
ambientaL Classificações entre 50 c 80% são altamente dependentes do particionamcnto das substâncias, sendo este uma 
função tanto das propriedades da substância como das propriedades do ambiente. Os efeitos nocivos associados com estas 
substâncias podem requerer avaliações mais detalhadas que considerem históricos de emissões, características locais c 
ambientes cm maiores escalas impactados pela substância. Classificações individuais abaixo de 50% são geralmente 
indicativas de baixo dano ambiental cm relação aos contaminantes contcmpori\ncos. 

A planilha "Nível I" descreve o particionamento cm equilíbrio de substi\ncüts num ambiente genérico avaliativo . O fator 
de bioconccntração f1gua-pcixc é mostrado acompanhado de uma observação interpretativa. Detalhes do particionamcnto 
das substúncias entre os meios ambientalmente relevantes. ou seja, ar, água e octano! são fornecidos como coeficientes de 
partição (Log Kow. Log Kaw and Log Koa) c como pseudo-solubilidadcs, confonne descrito por Cole ct a L ( 1999) 

219 



R. J. de Carvalho e E. de A. Brocchi 

A planilha "Nível II" inclui a posição das substâncias no diagrama de particionamento de Gouin et al. (2000) e gráficos 
"pizza" que indicam a importância relativa dos processos de remoção do ambiente por reação e advecção e os meios de 
remoção relevantes. 

A planilha "Nível III" inclui a análise do efeito do meio de emissão no particionamento da substância e remoção do 
ambiente. Distribuições em estado estacionário e os caminhos dominantes de remoção por degradação são apresentados 
para quatro cenários de emissão, 100% para o ar, água e solo e emissões combinadas de 60% para o ar, 30% para água e 
10% para o solo. A persistência ambiental regional, calculada para cada cenário de emissão, é apresentada juntamente com 
comentários resumidos para auxiliar a interpretação. A persistência para o cenário de emissão combinado é o parâmetro 
que é comparado contra a base de dados para atribuir o valor P no gráfico radial da planilha "Sumário". 

A planilha 'TaPL", correlaciona os dados de TLD e inclui as distâncias de transporte características (DTC) para as 
substâncias no ar e água, sob condições de particionamento em equilíbrio (TaPL II) e a DTC fora do equilíbrio para 
emissão direta para o compartimento ar ou água (TaPL III). A distância efetiva de transporte no ar e na água para 
substâncias dispostas no solo também é apresentada. A maior dentre as DTC calculadas pelo TaPL III para o ar ou água é 
comparada contra as substâncias na base de dados para atribuir o valor de TLD no gráfico radial da planilha "Sumário". 

Na planilha 'Toxicidade", a informação de toxicidade de entrada é convertida para uma dose tóxica estimada para humanos 
a partir da DL

50 
para mamíferos, que é comparada contra as substâncias na base de dados para atribuir o valor de T no 

gráfico radial da planilha "Sumário". A avaliação de toxicidade presentemente incorporada na calculadora é uma simples 
comparação da DL

50 
para ratos e deve ser considerada apenas como ilustrativa. Esta comparação fornece uma estimativa 

do grau de toxicidade da substância, mas a avaliação de T não é comparável tanto em qualidade como em sofisticação com 
as avaliações de P, B e TLD. A avaliação de toxicidade deve ser refinada em versões futuras da calculadora. 

Substâncias que se particionam preferencialmente para a água, solo ou sedimento apresentam persistência acima de 
80%. Substâncias que se particionam preferencialmente para o ar não exibem potencial para TLD (TLD <50%). Aquelas 
que satisfazem ou excedem um critério para potencial para bioacumulação (Log Kow > 5) pontuam acima de 80% para 
bioacumulação conforme calculado pela calculadora. Substâncias que se particionam para o ar podem ser classificadas 
como persistentes embora elas tenham meias-vidas regionais que são comparáveis com contaminantes ambientais que 
não são considerados nocivos devido à persistência. Os regulamentos específicos para cada meio deverão identificar as 
substâncias com potencial para TLD no ar como "persistentes". Contudo, substâncias que passam neste teste podem ainda 
ser sujeitas ao transporte a distâncias significativas em águas superficiais ou oceânicas. 

Uma vantagem do sistema de pontuação relativo incorporado na calculadora de destino ambiental é que uma modificação 
do banco de dados das substâncias referências irá permitir aos usuários concentrar a avaliação numa classe específica de 
substâncias. Por exemplo, uma versão da calculadora com um banco de dados de referência dos pesticidas atualmente 
em uso no país será particularmente útil para avaliar os danos relativos associados com novos produtos e fornecerá uma 
comparação entre o novo pesticida e substâncias alternativas que poderiam lhe substituir com vantagens ambientais . 
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Resumo da Classificação 
PCB Total 

TLD 

Resumo da classificação para : PCB Total 

Esta substância .. 
é mais PERSISTENTE (P) que 
é ma1s BIOACUMULA TIVA (B) que 
é mais TÓXICA (T) que 

p 

B 

T 

100 % das substâncias do conjunto de referências. 

maior TRANSPORTE A LONGAS DISTÂNCIAS (TLD) que 

O% das substâncias do conjunto de referências. 
56 % das substâncias do conjunto de referências. 
80% das substâncias do conjunto de referências. 

Resultados do Modelo Nrvell 
PCB Total 

A dis tribUIÇão da subst. no Nível [ 
r epresenta a sua partição em 
equilíbr 10 num tempo longo. 
Muitas substs. p ers istEntes 

Distribuição Da Subst. No Nível J 

partK:ionam predominantemente 
para solos. O transporte a longas 

distâncias geralmente requer o 
partte. (pelo menos 1 o/o) para um 
dos meios móve is (ar ou água). 

~· S ed1mento 0 % 

Solo 
98% 

Fator de Bioconcentração (FBC) 

Detalhes dos cá lculos Níve l r para : PCB Total 

O FBC ca lculado ê substancialmente 
ma1or que o limite geralmente aceito 

(5000) entre subst.b ioacu mulativas e não 
bioacumula tivas . Na ausência de um 

metabo lismo por organis mos, esta subst. 
pode b io.acumular s imilarmente ao OOT 

(BCF 63000) ou PCBs (BCFs up tD 

300000). 

Distribuição de Equi líbrio da Substância 
Co mparti mento z Concentras;:ão Quantidade 

(mol/m-""3Pa) (mol/m-"" 3) (mg/L) (ug/g) "" % 
Ar 4. 03E-04 2 .10E- 12 6. 83E-10 5 .76E-07 68 0 .068 
Água 8.18E-02 4 .25E- 10 1.39E-0 7 1.39E-07 28 0 .028 
Solo 6.41E+03 3 .33E·05 1 .09E-0 2 4.52E-03 97660 97 .660 
Sedimento 1.28E+04 6 .66E-05 2 . 17E-02 9.04E-03 2 170 2 . 170 
SedirneniD Su spenso 4.01E+04 2 .08E·04 6. 78E-02 4.52E-02 68 0.068 
Biota (Peixe) 1 .63E+04 8 .46E-05 2 .76E- 02 2. 76E-02 6 0.006 
Total 100000 100.000 

Dados Físico-Químicos e Coeficientes de Partição 
Parâmetros de Entrada Coeficientes de Partição Três So lubilidades 

Massa Molar 326 gfmol (Q/m..-..3) 
Pressão de Vapor 0.0009 Pa Log Kow 6.60 Ar l.lSE-04 
Solubilidade Aquosa 0 .024 g/m"'- 3 Log Kaw -2.31 Água 2.40E-02 
l ()(j KQw 6.6 Log Koa 8.91 Octano I 9.55E+04 
PoniD de Fusão O oC 
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Resultados do Modelo Nrvelll 
PCB Total 

Informação de Persistência 
para Particionamento em 

A fig LX a à direita identifica os meios 
ambientais que tem influência 
controlador a na taxa total de 

de17adaç3CJ reatlva desta sl.bst .. 
Sl..bsts. que se situam pró)(imas do 

:centro do diagrama devem acumular 
1 em todos os meios, e a persistência 

total será infk.Jenci.ada por tocias as 
taxas de degr adaç:kl. A importância 
relativa de advecção e reac~o para a 

remoç:io em escala reoional desta 
substância e os meios a partir dos 

' QUaiS estes processos ocorrem são 
representados nos diaor amas 'pizza' 

abaixo 

~ A distribuição de equilíbriO do ten1po 
· de residência par a reaç.OCI calculada 
' para esta subst. é mais de 10 anos, 

e é comparável com a do To tal de 
PCBs (77 anos). Os tempos de 

1 residência reatlvo é ac:lvectivo ~o 
·comparáveis, indicando que a subst. 

provavelmente é sujeita ao 
transc::,x:Jr te a lonoas distârldas. 

Caminhos de Remoção 
A<1""1õSo ... 

li .. 
"" g> _, 

10 
9 A.1r 

e 
7 
6 
5 

-1 
-2 A•& 
-3 Ãgu.s .. 
· 5 
·6 
-7 
·6 

·• 
-1 0 
-11 
-12 
-13 
-1 4 Água 
-15 .. -3 -2 

Meios de Reação 

Soro ... 

~--/~----

Água & 
Octanol 

·1 o 3 4 

log Kow 

Octanol 

6 7 e 9 10 

Tempo de Residêncla Total: 4622 diM 12.66 a nos 

Tempo d e Residência para Reaç~ : 

: :r~ -~P.'?. _ç~. ~~~!~-~!}~i-~_ P.t. ~~!'~~-ç~9.~ 
Detalhes dos calculas Nlvel II para: 

28283 dias 

5525 - --~~~-~ -- -
Pi:Ei"i'éiiãl 

77.49 

--- ---~-~;-~~- ... ... <!!~-~~ 

Processos de Remoçào- Distrlbulçào de Equilíbrio 
Meia-vida Valores D Taxas de Perdas Remoç:lo 

Compartimento 
(horas) Reatão AdvecçSo Reaçiio Adveq:Ao % 

(moi/Po h) (mol/Po h) (I<QJh) (I<Qih) 
Ar 5500 5.08E+06 4.03E+OB 9 .55E+OO 7.58E+02 76.725 
Água 55000 2.06E+05 1.64E+07 3.87E-Dl 3 .07E+01 3.111 

·Solo 500000 7 .99E+07 o 1 .50E+02 o 15.015 
i sedimento 500000 1.78E+06 2.56E+07 3 .34E+DD 4.B1E+01 5.148 
Total 8.70E+07 4.45E+OB 1 .63E+02 8.37E+02 

100.000 
5.32E+OB 1000 

-· 
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Resultados do Modelo Nível III 
PCB Total 

Erni~ o; (! ,;:,~ c> r Distrib. Em Estado Estacionário Remoção Reativa 

Emissões para 
o ar 

particionam 
predominante/ 
I para o solo e 

sedimento. Solo 
88% 

Solo 
83% 

Persistência 
(horas) 691549 
(dias) 28815 
(anos) 79 

Persistência das emissões para o ar e comparável com a dos PCBs (ate 80 anos). 

Emissões Água Distrib. Em Estado Estacionário Remoção Reativa 
Emissões para 

a água 
particionam 

significativa// 
para o 
• Sedimento 

sedimento e Sf>% 

podem migrar 
para o solo. 

Á.;•• 
o:t 

Solo 
44% 
Sedimento 

53% 
Solo 
42% 

Persistência 
(horas) 688884 

(dias) 28704 
(anos) 79 

Persistência das emissões para a água é comparável com a dos PCBs (ate 80 anos). 

Emissões Solo Distrib. Em Estado Estacionário 

Emissões para 
o solo 

permanecem 
predominante/ 

no compart. 
solo. 

Á.;•• 
Sedirneo~o Ot 

Solo 
9&% 

Remoção Reativa 

Á9J• 
Sedirn oo~o IJJII: 

9&% 

Persistência 
(horas) 718923 
(dias) 29955 
(anos) 82 

Persistência das emissões para o solo e comparável com a dos PCBs (ate 80 anos). 

Emissões T ds Distrib. Em Estado Estacionário 

Sedimento 
24% 

Remoção Reativa 

72% 

Persistência 
(horas) 693487 
(dias) 28895 

(anos) 79 

.............. ~~~~!!'.~~':'-~~<:t.!'.~-~-~-~~':'-~~!~-~!:.~I!'!!'.~~~P.~~~~~-~-~~~-~-~~~~~-·-~-~~-~-~~~-~~~~-(~-~~-~~ -<:t~~~)_. _______ ____ ___ _ 
Detalhes dos cálculos Nível III para: PCB Total 

Taxa de Emissão (kgkl) Inventório em Estado Estacionifio 
Ar Agua Solo Ar gua Solo S•dim•nto Total 

,u.r 1000 o o 2.84E+05 5.46E+05 6.05E+08 8.55E+07 6.92E+08 
Agua o 1000 o 1.41E+05 2.46E+06 3.01E+08 3.86E+08 6.89E+08 
Solo o o 1000 1.26E+04 1.79E+05 6 .91E+08 2.80E+07 7.19E+08 

Todos 3 600 300 100 2.14E+05 1.08E+06 5.22E+08 1.70E+08 6.93E+08 

Taxa de Emissão(kgkl) Taxa de Perda ~or Reação~glh2 
,ü,r 1000 o o 36 7 839 118 1000 

Agua o 1000 o 18 31 416 535 1000 
Solo o o 1000 2 2 957 39 1000 

Todos3 600 300 100 27 14 724 235 1000 

.... -. 
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Resultados do Modelo de Transporte 
PCB Total 

TaPL II- Distâncias de Transporte Características para a Distribuição em Equilíbrio 

TaPL III- Avaliações do modo de entrada 
Emissão para o ar- Distância de TransportE CaractErística no Ar 

Emissão para a água- Distância de TransportE CaractErística na Água 

Emissão para o solo - Distância de TransportE Efetiva 

Toxicidade 

PCB Total 

lnfonnação de Toxicidade 

DL
50 

oral em mamíferos: 1900 mg/kg = 5,83 nunol!kg 

Dose letal extrapolada (DL
50

) p/ hmnanos pesando 70 kg: 133 g 

224 

Sob condições de 
particionamento em equilíbrio, 
esta subst. provavelmente e 

transportada tanto no ar como 
na água. 

A Distância Característica de 
Transporte no ar é alta, e é 
comparável com a dos PCBs 

hexaclorados (4200 km). Esta 
subst. pode ser sujeita ao 

transporte à longas distâncias na 
atmosfera. 

A Distância Característica de 
Transporte na água é alta, e é 
comparável com a do toxafeno 

(9700 km). Esta subst. pode ser 
sujeita ao transporte à longas 
distâncias em águas oceânicas 

superficiais. 

Emissões diretas par a o solo não 
devem particionar 

significativamente para o ar ou 
água, e provavelmente não são 

sujeitas ao transporte. 
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5. CONCLUSÕES 

A calculadora de destino ambiental fornece uma avaliação rápida e de fácil interpretação dos danos ambientais causados 
por produtos químicos novos ou em uso corrente, baseada no estado da arte de modelos do destino de contaminantes no 
ambiente. Substancias são pontuadas nas categorias P, B, Te TLD pela comparação em uma base de dados contendo 156 
contaminantes. A calculadora tem potencial para ser uma ferramenta poderosa de pesquisa para investigar a pertinência c 
efetividade de ações e políticas ambientais. 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CEMC (Canadian Enviromnenta1 Modelling Centre). ln: CEMC website. Available online at: http://www.trentu.ca/ 
envmodel, 2000. 
Cole, J.G., Mackay, D. , Jones, K.C. and Alcock, R.E. ln: lnterpreting, Correlating, and Predicting the Multimedia 
Concentrations of PCDD/Fs in the United Kingdom. Environmental Science and Technology, v.33, p. 399-405, 1999. 
Gouin, T., Mackay, D., Webster, E. and Wania, F. ln: Screening Chemicals for Persistence in the Enviromnent. 
Environmental Science and Technology, v.34, p. 881-884, 2000. 
HSDB (Hazardous Substanccs Data Bank). ln: National Library of Medicine Toxicology Data Network (TOXNET). 
Available online at: http://toxnet.nlm.nih.gov/, 2000. 
Mackay, D. , Shiu, W.Y. , Ma, K.C. ln: Physical-Chemica1 Properties and Enviromnental Fate and Degradation Handbook. 
CRCnetBASE 2000, Chapman & Hall CRCnetBASE, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida. (CD-ROM edition.), 
2000a. 
Mackay, D., McCarty, L. and MacLeod, M. ln: On thc validity of classifying chemicals for pcrsistence, bioaccumulation, 
toxicity and potential for long range transport. (ln Preparation), 2000b. 
MacLeod , M.J. ln: Software for Evaluating and Ranking Enviromnental Hazard of Chernicals. WEGP 590B "PBT 
Scoring for Pollution Prevention", 200 I. 
Ranke, J. and Jastorff, B. Multidimensional Risk Analysis of Antifouling Biocides. Environmental Science and Pollution 
Research, v.7, p. 105 - 114. RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances). U.S. National lnstitute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH), Available online at: http://ccinfoweb.ccohs.ca/rtecs/search.htrnl, 2000. 
USEPA (United States Enviromncntal Protection Agency). ln: Persistent Bioaccumulative and Toxic Chemicals Initiative. 
PBT Toolbox. Office of Pollution Prevention and Toxics. Available online at: http:/ /www.epal.gov/pbt/toolbox. htm. (EPA 
PBT), 2000. 

225 


