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RESUMO 
 
A ecotoxicidade aguda associada à disposição terrestre de um resíduo de mineração 
de carvão (obtido na Bacia Carbonífera Sul Catarinense) foi avaliada utilizando 
oligoquetas (Eisenia andrei). Para tanto, misturas de solo artificial e resíduo (0, 6, 12, 
24 e 50%) foram preparadas para avaliação do pH, da capacidade máxima de 
retenção de água (CRA) e para a realização do bioensaio agudo conforme com 
protocolo padrão (ISO). Foram testadas três frações do resíduo conforme sua 
densidade: alimentação (i.e., resíduo in natura), fração leve (com baixa 
concentração de pirita) e intermediária (com aproximadamente 10% de pirita). Os 
resultados indicaram um decréscimo nítido do pH com o incremento de dose do 
resíduo, com valor mínimo de 4,6 para a maior dosagem estudada na fração 
alimentação. Por outro lado, observou-se um decréscimo significativo da CRA com o 
aumento da concentração do resíduo no solo, para todas as frações estudadas. Esta 
constatação pode estar relacionada à textura grosseira do resíduo, o que sugere 
baixa superfície específica de contato e aumento da permeabilidade da mistura. O 
bioensaio com oligoquetas revelou baixa mortandade (sempre abaixo de 5%) para 
todas as doses e frações testadas. Contudo, um decréscimo significativo da 
biomassa corporal foi detectado para a maior dosagem testada na fração 
alimentação, apontando para a ocorrência de efeitos subletais à saúde dos 
organismos. A baixa toxicidade observada pode estar atrelada à textura grosseira do 
material e ao baixo tempo de exposição da pirita à ação da água e do oxigênio, visto 
que os solos foram testados 24 horas após terem sido umedecidos. Em trabalhos 
futuros, deverá ser testada a exposição crônica da pirita presente no resíduo à ação 
oxidante do oxigênio e da água, visando mimetizar um cenário mais condizente à 
situação real de geração de drenagem ácida para avaliar seus efeitos tóxicos à 
saúde da fauna edáfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: bioensaios; minhocas; solo; ecotoxicidade.  
 
ABSTRACT 
 
Acute ecotoxicity levels associated with the terrestrial disposal of a coal mining 
residue was evaluated using earthworms (Eisenia andrei). Mixtures of different 
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proportions of soil:sediment (0, 6, 12, 24 e 50%) were prepared for determining pH, 
water holding capacity (WHC) and for the execution of an acute bioassay according 
to standard protocol (ISO). Three different fractions of the residue were tested: in 
natura fraction, weak fraction (with low pyrite concentration) and intermediary fraction 
(with around 10% of pyrite). The results revealed a reduction of pH according to the 
increase of residue content in the soil, whose minimum value was 4.6 for the highest 
dose (50%) of in natura fraction. On the other hand, a significant reduction of WHC 
was correlated with the increase of the residue application rates, for all the studied 
fractions. This observation may be associated with the coarse texture of the residue, 
suggesting low area of specific surface and an increase of permeability in mixtures 
soil:residue. The bioassay with earhworms showed low mortality levels (< 5%) for all 
doses and studied fractions. However, a significant reduction of biomass loss was 
detected for the highest dose of the in natura fraction, suggesting potential 
occurrence of adverse effects on the organisms. This low toxicity may be related to 
the coarse texture of the residue and to short period of pyrite exposure to the water 
and oxygen, since the test mixtures were evaluated 24 hours after being corrected to 
the WHC. In future works, In future works, a chronic exposure of pyrite to oxygen and 
water will be tested, in order to simulate a situation more similar to the reality in terms 
of acid drainage and to test its damages on soil fauna. 
 
KEYWORDS: bioassays; earthworms; soil; ecotoxicity. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, o carvão mineral constitui a maior fonte de energia de recursos naturais 
não renováveis, mas a sua mineração e beneficiamento, nos moldes efetuados até 
recentemente, vêm acarretando sério impacto ao meio ambiente. A oxidação dos 
sulfetos de ferro (FeS2 - pirita) presentes nos resíduos finos, grossos e no estéril do 
carvão pode causar a drenagem ácida de minas (DAM) que, contendo metais 
pesados e outros contaminantes, pode atingir sistemas fluviais, solos e aquíferos 
(van Huyssteen, 1989). A geração da DAM constitui um dos maiores desafios 
enfrentados pela atividade de mineração, sobretudo no que diz respeito ao 
desequilíbrio das condições ambientais na área de influência do empreendimento 
mineiro e ao controle e/ou à minimização desses efeitos (Alexandre, 2000).  
 
Avaliações ecotoxicológicas estão diretamente associadas às questões ambientais, 
relacionando concentrações, efeitos tóxicos à biota e possíveis alterações na 
qualidade dos recursos naturais. Algas, vertebrados e/ou invertebrados aquáticos e 
terrestres são utilizados na avaliação da distribuição espacial e temporal dos 
contaminantes na coluna d’água, no sedimento e no solo. Além de auxiliarem no 
entendimento das relações entre a poluição e suas consequências biológicas, os 
bioensaios também são utilizados no estabelecimento de critérios de qualidade de 
águas e sedimentos para a proteção da biota aquática, bem como no monitoramento 
de efluentes líquidos e de áreas de influência (Castilhos et al. 2010). No caso dos 
solos, as minhocas (Eisenia andrei) são amplamente utilizadas em bioensaios, visto 
que compõem a maior parte da biomassa de fauna de solo, são abundantes em 
solos tropicais e temperados, ingerem grande quantidade de solo, são de simples 
cultivo em laboratório e sensíveis à presença de xenobióticos (Nahmani et al. 2007). 
 
O presente trabalho trata da avaliação preliminar a toxicidade de três distintas 
frações de um resíduo de mineração de carvão, com base em bioensaios agudos 
com minhocas (Eisenia andrei). 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Amostras e preparação dos materiais 
 
O resíduo de mineração carvão foi obtido na bacia carbonífera sul catarinense, uma 
área extremamente impactada pela disposição inadequada desses resíduos e cujos 
ecossistemas terrestres e aquáticos sofrem dramaticamente com os efeitos 
deletérios da drenagem ácida de minas. O resíduo foi submetido a um tratamento 
realizado pela equipe do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM/MCTI), que 
consistiu na separação das partículas conforme sua densidade. Dessa forma, foram 
geradas as seguintes frações, além da amostra in natura (denominada 
“alimentação”): (i) fração leve (com baixo teor de pirita); fração mista (com teor 
intermediário de pirita); e fração pesada (com alto teor de pirita). A fração pesada 
não foi testada, visto que o objetivo é aproveita-la na fabricação industrial de ácido 
sulfúrico. Dessa forma, foi estudada a toxicidade da disposição terrestre das frações 
leve e mista, bem como da “alimentação”. 
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A toxicidade das frações do resíduo foram testes em misturas de diferentes 
proporções solo artificial: resíduo (0, 6, 12, 24 e 50%). A composição do solo artificial 
seguiu as recomendações de Garcia (2004): 70% de areia de quartzo, 20% de 
caulim e 10% pó da fibra de casca de coco.  
 
2.2. Bioensaio agudo com oligoquetas (Eisenia andrei) 
 
O cultivo dos oligoquetas da espécie Eisenia andrei foi realizado no Laboratório de 
Geotecnia e Meio Ambiente da PUC-Rio. Os animais foram criados em caixas 
plásticas contendo esterco de boi, à temperatura de 22 ± 2 ºC. Antes de os 
organismos serem introduzidos, o pH do substrato é ajustado até a faixa de 6-7 
unidades (em água) por adição de carbonato de cálcio (CaCO3). O substrato era 
renovado e hidratado (com água destilada) a cada três meses. Aveia moída era 
cozida e servida como alimento uma vez por semana. Os organismos utilizados em 
ensaio eram sexualmente maduros (com clitelo totalmente desenvolvido) e peso 
entre 300 e 650 mg (para garantia de populações mais homogêneas), com idade 
entre 3 e 11 meses. Para obtenção de populações de idades semelhantes, a cultura 
era sincronizada a cada troca de substrato (esterco), separando jovens dos adultos, 
visando a sincronização da idade dos animais a serem utilizados nos ensaios. 
Foram necessários cerca de 6 a 7 meses para estabilização da cultura de 
oligoquetas, com um número de organismos suficiente para execução dos ensaios. 
O cultivo foi iniciado a partir de 400 minhocas compradas junto à empresa 
MINHOBOX, sediada em Minas Gerais. 
 
O ensaio foi conduzido com 500 gramas de solo, 10 oligoquetas adultos de peso 
semelhante por réplica (4) e umidade do solo ajustada para 40-60% da capacidade 
máxima de retenção de água (ASTM, 2004). Antes de serem introduzidos nos 
ensaios, os oligoquetas foram deixados sobre papel absorvente umedecido com 
água destilada, por 24 horas, para o esvaziamento do conteúdo intestinal. Após 14 
dias de exposição sob iluminação constante e temperatura controlada (22 ± 2 °C) 
(ASTM, 2004), foi verificada a porcentagem de animais sobreviventes. Os 
organismos sobreviventes foram novamente para avaliação da perda de biomassa 
corporal, um indicador de stress animal em relação ao ambiente. A determinação do 
pH foi realizada em água conforme EMBRAPA (1997). O procedimento para 
determinação da capacidade de retenção de água segue Natal-da-Luz et al. (2009). 
 
A significância das diferenças de mortalidade e de biomassa corporal de oligoquetas 
observadas entre a mistura solo-resíduo (ou solo contaminado) e o controle (i.e., 
solo não contaminado) foi avaliada pelo teste de Kruskall-Wallis. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados referentes a estes resíduos estão demonstrados na Tabela 1. Os 
dados revelaram baixa toxicidade aguda (mortalidade < 5% e perda de biomassa 
geralmente insignificativa em relação ao controle, i.e., solo não contaminado) para 
os oligoquetas, nas frações leve, mista e alimentação, apesar de diminuição 
progressiva do pH com o incremento de dose de resíduo no solo (uma consequência 
da oxidação da pirita e da geração de drenagem ácida). Por essa razão, os níveis de 
mortalidade não aparecem na Tabela 1. A única indicação de toxicidade aparece na 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

forma de perda de biomassa corporal para a dosagem de 50%, na amostra 
alimentação, indicando que os animais podem estar sob algum tipo de stress 
ambiental. Outro aspecto importante a ser ressaltado se refere ao fato de que 
capacidade de retenção de água tende a diminuir com o incremento da dosagem de 
resíduo no solo, indicando que o resíduo pode aumentar a permeabilidade do 
material e possibilitar a drenagem de soluções em direção ao subsolo.  
 

Tabela 1. pH, capacidade máxima de retenção de água (CRA) das misturas solo-resíduo e 
níveis de biomassa corporal (Biom.) de oligoquetas após 14 de exposição às frações leve, 

mista e alimentação. * = biomassa significativamente diferente do controle (Kruskall-Wallis, p < 
0,05). 0% = solo artificial puro. 

Dose 
(%) 

Fração Leve Fração Mista Alimentação 

pH 
CRA 
(%) 

Biom. (%) pH 
CRA 
(%) 

Biom. (%) pH 
CRA 
(%) 

Biom. (%) 

0 6,01 75,48 87,78±3,79 5,6 71,81 91,00±1,07 6,16 75,65 91,98±2,68 
6 6,00 68,81 84,93±6,33 5,61 68,57 93,03±2,20 5,10 71,85 90,25±4,09 

12 5,56 66,54 88,95±1,53 5,36 69,91 89,23±2,54 5,17 70,01 92,00±1,59 
24 5,12 59,70 85,23±2,74 4,93 61,70 88,60±3,63 4,23 64,88 85,70±1,29 
50 4,62 53,56 83,98±6,28 4,77 54,59 91,99±4,05 4,08 52,91 75,48±3,72* 

 
A baixa toxicidade observada pode estar atrelada ao baixo tempo de exposição da 
pirita à ação da água e do oxigênio, visto que os materiais foram testados 24 horas 
após terem sido umedecidos. Neste sentido, recomendam-se a execução de 
trabalhos de exposição prolongada da pirita à ação do oxigênio, de modo a gerar 
uma drenagem suficientemente tóxica para detecção de efeitos adversos à saúde 
dos oligoquetas. Outro fato importante a ser destacado se refere ao pH do solo 
artificial puro (sempre 5,5 e 6,5, conforme estabelecido em norma pela ASTM) e que 
funciona como atenuador da própria drenagem ácida. Neste sentido, a execução de 
ensaios utilizando solos locais (possivelmente mais ácidos que os solos artificiais) 
deverá ser realizada em trabalhos subsequentes.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A baixa toxicidade destes resíduos de mineração de carvão possivelmente se deve 
ao baixo tempo de exposição da pirita à ação do oxigênio. Em trabalho futuros, além 
de ensaios utilizando solos locais (naturalmente mais ácidos), deverão ser 
realizados experimentos que contemplem um tempo maior de exposição da pirita ao 
oxigênio, de modo a gerar uma drenagem ácida mais forte, em consonância com as 
especificidades da pedologia regional. A determinação da concentração de metais 
pesados nas minhocas sobrevivente, a caracterização mineralógica dos resíduos e 
seu potencial de geração de drenagem ácida (ensaios de batelada) encontram-se 
em andamento. 
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