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Resumo: As atividades humanas intensificadas contribuíram para o empobrecimento dos recursos naturais e os
problemas ambientais que atualmente se apresentam no mundo, como a deterioração da camada de ozônio, as mudanças
climáticas, a contaminação marinha, entre outros, são reflexo dos impactos negativos causados pelo homem. Os
resíduos sólidos urbanos encontram-se nessa lista de potenciais poluidores, principalmente devido ao lixiviado gerado a
partir da sua decomposição. Não obstante, tem sido alvo de estudos para o tratamento e reutilização em diversas
atividades produtivas, dentre elas, a agricultura. Nessa vertente, a utilização do lixiviado de aterro na irrigação de mudas
florestais, pode contribuir na redução da exploração dos recursos hídricos, fortalecer a atividade e atender as legislações
vigentes. Com base nisso, foram realizados ensaios de toxicidade, teste de fuga, com Eisenia fetida de acordo com a
NBR 17512-1, em testes exploratórios para três substratos de produção de mudas florestais (comercial, convencional e
orgânico). Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado com 3 repetições. Os resultados mostram que o
comportamento de fuga do organismo teste é divergente para os diferentes substratos, o que demonstra necessidade de
estudos em sequência visando explicar tal fato.
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Introdução
A exploração dos recursos naturais ao longo da história desconsiderou os impactos causados sobre a sua
continuidade de atendimento às necessidades humanas. Associado a essa expansão, consta o aumento exponencial na
geração de resíduos sólidos, os quais constituem grande preocupação no que tange a disposição inadequada no
ambiente, esta por sua vez atua como agravante na poluição e degradação dos solos e cursos d’água, devido à geração
de chorume proveniente da decomposição dos materiais (Tucci, 2000; Besen et al., 2010). A Lei 12.305/2010, baliza a
disposição final ambientalmente correta de rejeitos, métodos, processos, tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização
e tratamento de resíduos (BRASIL, 2010). Quanto à destinação final, o uso do aterro sanitário é considerado a forma
ambientalmente correta, porém, mesmo esse, apresenta seu passivo ambiental, a geração de lixiviado, líquido com
elevado potencial poluidor devido a sua constituição variável, e tem sido alvo de estudos para o tratamento e
reutilização em diversas atividades produtivas, dentre elas, a agricultura (Medeiros et al., 2008; Mohajeri et al., 2010).
Na agricultura e suas subdivisões, a água é fator limitante, entretanto o volume utilizado na atividade se contrapõe a
ótica ambiental e torna-se necessário a adoção de métodos e técnicas que visem à redução da exploração ou o reuso de
águas oriundas de outras atividades. Estudos realizados em diversos países têm demonstrado a eficiência do uso das
águas residuárias e efluentes na fertirrigação de culturas agrícolas com a obtenção de excelentes resultados, visto que
são ricas em nutrientes. Nessa vertente, a utilização do lixiviado de aterro na irrigação de mudas florestais, pode
contribuir na redução da exploração dos recursos hídricos, fortalecer a atividade e atender as legislações vigentes
(Bastos, 1999).
Contudo, estudos relacionados ao impacto desse uso sobre o substrato de cultivo de mudas são inexistentes,
principalmente no que tange a ecotoxicologia. Esses se tornam necessários haja vista que a composição dos substratos
pode ser muito diversa, assim como os solos. Desse modo, o presente trabalho pretende contribuir com estudos
relacionados ao reuso de lixiviado de aterro sanitário com enfoque sistêmico sobre os efeitos no substrato de produção
de mudas, através de ensaios ecotoxicológicos utilizando como organismo teste Eisenia fetida.
Material e Métodos
Os ensaios ocorreram nas instalações do Campus Nilo Peçanha-IFRJ: Laboratório Educativo de Produção de Mudas.
Avaliou-se o potencial de contaminação do lixiviado de aterro sanitário, aplicado em substratos para produção de
mudas, através de testes de toxicidade, utilizando como organismo-teste minhocas Eisenia fetida e os procedimentos
descritos na NBR 17512-1 (ABNT, 2011). Foram utilizados três substratos, para produção de mudas florestais,
Comercial (BIOPLANT Plus Prata), Convencional (terra de barranco + areia média lavada) e Orgânico (composto
orgânico + terra de barranco + peneirado de carvão), onde foram adicionadas as doses de lixiviado de aterro.

Os teste de fuga foram realizados através de ensaios exploratórios como preconiza Aragão et al (2008), tomando-se
doses decrescentes na razão de 50%, que tiveram como partida a dosagem de 100% de lixiviado de aterro sanitário,
diluídos em água deionizada. Foi adotado o delineamento inteiramente casualizado com três repetições, para cada dose
utilizada. A resposta dos ensaios foi calculada em termos de porcentagem de fuga por dose obtida a partir da seguinte
formula: A= [(C – T) / N] x 100, onde C é o nº de animais encontrados no substrato controle, T é o nº de animais
encontrados no substrato teste, e N é o nº total de animais utilizados por repetição. O substrato foi considerado tóxico
quando mais de 80% dos organismos expostos preferiram o substrato controle (fuga > 60%) (ABNT, 2011).
A análise estatística foi realizada por meio do teste de Tukey a 5% de probabilidade e o coeficiente de correlação de
Spearman (Hamilton et al., 1977) com auxílio do programa BioEstat 5.0. Os gráficos foram construídos utilizando o
Microsoft Excel 2013.
Resultados e Discussão
Para o substrato comercial, foi identificado que as doses até 25% não causaram quaisquer efeitos tóxicos (Fuga 0%)
sobre os organismos teste. Entretanto, observa-se que existiu um comportamento de fuga, não tóxico (<60%) a partir da
dose 50% e que a toxicidade (fuga >60%) ocorreu somente com a dose de 100%. Face isso, avaliou-se dosagens
intermediárias entre 50 e 100%, iniciando em valores decrescentes. Adotou-se, as doses de 70, 75, 80, 88, 89 e 90% de
lixiviado com 3 repetições. A toxicidade foi identificada a partir da dose de 90%, estabelecendo assim para o substrato
comercial, a concentração/dose efetiva capaz de provocar fuga maior que 60% (Figura 1).
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Figura 1 - Resposta de fuga para a espécie Eisenia fetida em substrato comercial, contaminado com diferentes doses de
lixiviado de aterro sanitário. Médias seguidas da mesma letra minúscula não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5%
de probabilidade. n.s. = nao significativo. As barras apresentam os valores máximos e mínimos obtidos nos estudos.
O p-valor encontrado para os tratamentos foi menor que 0,0001. Como é um valor menor que 0,05, é significativa a
diferença no comportamento de Eisenia fetida, em relação às diferentes dosagens de lixiviado. Verifica-se uma
correlação altamente significativa para toxicidade do substrato comercial (0,9824) em função da presença do poluente.
A fuga das minhocas se deve 98,24% pelo fator poluente e 1,76% por outros fatores. Isto significa que, quanto mais
poluente (lixiviado) é introduzido no substrato, mais tóxico ele tende a se tornar causando comportamento de fuga no
organismo teste.
Os ensaios com o substrato orgânico iniciaram-se em caráter exploratório como definido para o anterior. Esse foi
considerado tóxico a partir da menor dosagem testada, ou seja, 3,125% de lixiviado. Desse modo, procedeu-se nova
avaliação de dosagens com valores inferiores, sendo eles as doses de 3, 2,8, 2,5, 2,3, 2,0 e 1,8% de lixiviado, ambas
com 3 repetições, visando a confirmação do resultado. Verifica-se que a toxicidade foi confirmada a partir da dose de
3,125% (Figura 2).
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Figura 2. Resposta de fuga para a espécie Eisenia fetida em substrato orgânico, contaminado com diferentes doses de
lixiviado de aterro sanitário. Médias seguidas da mesma letra minúscula não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5%
de probabilidade. n.s. = nao significativo. As barras apresentam os valores máximos e mínimos obtidos nos estudos.

Verifica-se uma correlação altamente significativa para o substrato orgânico (0,9770). A fuga das minhocas se deve
97,7% pelo fator poluente, 2,3% por outros fatores.
O procedimento experimental para o substrato convencional seguiu o mesmo critério adotado para os demais, após
as avaliações prévias, com dosagens de 100, 50, 25, 12,5, 6,25 e 3,125% de lixiviado, observou-se toxicidade a partir da
dose 12,5% de lixiviado. Desse modo, procedeu-se nova avaliação de dosagens com valores intermediários entre 6,25 e
12,5%, partindo-se de doses decrescentes sendo elas, 12, 11 e 9% de lixiviado, com 3 repetições. De acordo com a
figura 3, verifica-se que a toxicidade foi confirmada a partir da dose, 12,5%, definindo-se assim para o substrato
convencional essa como a concentração/dose efetiva capaz de provocar fuga maior que 60%.
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Figura 3 - Resposta de fuga para a espécie Eisenia fetida em substrato convencional, contaminado com diferentes doses
de lixiviado de aterro sanitário. Médias seguidas da mesma letra minúscula não diferem entre si pelo Teste de Tukey a
5% de probabilidade. n.s. = nao significativo. As barras apresentam os valores máximos e mínimos obtidos nos estudos.
Verifica-se uma correlação altamente significativa para o substrato convencional (0,9702). A fuga das minhocas se
deve 97,02% pelo fator poluente, 2,98% por outros fatores.
A importância de realizar o teste de comportamento de evitação, ou fuga, nos trópicos surge a partir do fato de que a
maioria dos países em desenvolvimento estão localizados em regiões tropicais e alguns deles são grandes usuários de
agrotóxicos, como por exemplo o Brasil e Colômbia (Chrisman et al., 2009; García-Santos et al., 2011). Alguns estudos
clássicos já apresentavam os solos como um meio mais difícil de trabalhar do que o ambiente aquático para testes de
toxicidade. Tais dificuldades estão relacionadas à sua composição química e complexidade física. No entanto, os solos
são mais propícios à utilização em testes de evitação porque as amostras de controle e tratamento são mais facilmente
mantidas fisicamente separadas (Jones et al., 1956; Larrick et al., 1978). Poucos estudos têm investigado o papel das
propriedades do solo em influenciar o comportamento de evitação das minhocas. Com isso, vários autores têm apontado
a importância de considerar as propriedades do solo na interpretação desses resultados. Em um levantamento de solos
impactados por várias perturbações antrópicas foi descoberto que em alguns casos a Eisenia fetida não evitou o solo
contaminado, apesar das altas concentrações medidas de contaminantes (Loureiro et al., 2005; Aldaya et al., 2006;
Amorim et al., 2008; Sousa et al., 2008).
Os autores citados anteriormente afirmam a necessidade de se conhecer as características do solo para avaliações de
ecotoxicidade com minhocas. Partindo-se do princípio da complexidade de constituição dos solos, essas afirmações
podem ser direcionadas para os substratos de produção de mudas, os quais também apresentam característica complexa
em relação aos mais diversos componentes.
Conclusões
Entende-se que os resultados apresentados e discutidos são heterogêneos, o que reforça a necessidade de estudos
ainda mais específicos no que tange as avaliações de ecotoxicologia utilizando substratos para mudas. Esses por si só,
reforçam a necessidade de realização desse tipo de ensaio antes da recomendação de uso de efluentes como insumo para
irrigação de mudas florestais.
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