Ata de Reunião
Encontro Técnico do SubGrupo Ecotoxicologia do GT “Condições e Padrões de lançamento
de efluentes da Câmara Técnica CTCQA do CONAMA
Local: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) - Bloco A , Auditório Rômulo Pieroni,
Av. Prof. Lineu Prestes 2242, Cidade Universitária- São Paulo-SP
Assunto:, Revisão do Art. 34 da Resolução CONAMA 357.
Participantes: Vide lista de participantes anexa
Data:12/12/08
Coordenação: Pedro A. Zagatto
Inicialmente, foi feita uma breve apresentação sobre Grupo de Trabalho, da Câmara Técnica do
CONAMA, que está revisando o Artigo 34 da Resolução CONAMA 357/2005, ou seja, as condições e
padrões de lançamento de efluentes em corpos da água doce, salina e salobra. Foi relatado que na
segunda reunião desse GT, ocorrida em Brasília dia 17 e 18 pp., foram criados cinco sub-grupos para
discutir diferentes aspectos relacionados a lançamento de efluentes líquidos (industriais e sanitários). Dentre
esses sub-grupos foi formado o de Ecotoxicidade, cujo objetivo é discutir com os diferentes setores da
sociedade (Entidades de Meio Ambiente, Universidades, ONGs e empresas) quais os ensaios considerados
adequados para a avaliação ecotoxicológica de efluentes.
Alexandre Arenzon apresentou os resultados de ensaios de toxicidade aguda e crônica realizados,
simultaneamente, com três espécies de organismos de água doce (Selenastrum capricornutum, Daphnia
magna, Phimephales promelas) e diferentes efluentes industriais.
Foram colocadas pelos participantes para análise as seguintes propostas para a revisão da
resolução CONAMA 357/2005 com relação ao artigo 34:
1. Não alterar o texto da resolução CONAMA 357, pois permite que cada Estado estabeleça os critérios e
organismos que considerarem adequados;
2. Especificar os organismos e métodos que deveriam ser adotados;
3. Não colocar os organismos e sim três níveis tróficos. Neste caso, poderiam ser sugeridos os possíveis
organismos dentro de cada nível trófico (alga, peixe e microcrustáceos) e o número de espécies que
deveriam ser avaliadas (3). Seria recomendado que deveriam ser seguidos os métodos da ABNT ou
padronizados.
4. Idem a anterior, porém o número de espécies recomendadas seria de pelo menos duas.
5. Acrescentar apenas no texto que sejam realizados ensaios agudos, no caso de efluentes lançados em
corpos de água classe 3, e, ensaios crônicos para os de classe 1 e 2.
6. Estabelecer critérios ecotoxicológicos genéricos no CONAMA 357, visto que apenas os Estados de São
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro já o fizeram.
No período da tarde foram elaborados e discutidos os textos das propostas acima citadas. Após
ampla discussão chegou-se a um consenso que deveria ser proposto: pelo menos o uso de dois organismos
de diferentes níveis tróficos para avaliação de efluentes e também estabelecer os critérios genéricos de
ecotoxicidade. A partir destas idéias foi elaborado e aprovado, por todos, o seguinte texto das páginas a
seguir, que será levado como proposta desse Sub-grupo na reunião do GT da Câmara Técnica do
CONAMA, de 12 de janeiro, em Brasília, pelo Biól. Pedro A. Zagatto.
Rosalina P. de Almeida Araújo, Representante da CETESB e Secretária desse Encontro Técnico.

Segue abaixo as sugestões para alteração do Artigo 34 da Resolução CONAMA
357. O texto em azul deve ser acrescentado nesse artigo.
Art. 34. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou
indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam as condições e padrões previstos neste
artigo, resguardadas outras exigências cabíveis:
§ 1o O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos
organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de ecotoxicidade estabelecidos
pelo órgão ambiental competente.
§ 2o Os critérios de ecotoxicidade previstos no § 1o devem se basear em resultados de ensaios
ecotoxicológicos padronizados ou reconhecidos pelo órgão ambiental, realizados no efluente,
utilizando organismos aquáticos de pelo menos dois níveis tróficos diferentes.
§ 3o Cabe ao órgão ambiental competente a especificação dos organismos e os métodos de
ensaio a serem utilizados, bem como a freqüência de eventual monitoramento.
§ 4º Na ausência de critérios de ecotoxicidade estabelecidos por parte do órgão ambiental,
para avaliar o efeito tóxico do efluente no corpo receptor, os seguintes critérios devem ser
obedecidos:
- Para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classes 1 e 2, e águas salinas e
salobras Classe 1, a concentração do efluente no corpo receptor (CECR) deve ser menor ou igual à
concentração que não causa efeito crônico aos organismos aquáticos de pelo menos dois níveis
tróficos, ou seja:
A CECR deve ser ≤ CENO quando for realizado ensaio de ecotoxicidade crônica, ou a
CECR deve ser ≤ CL50/10 ou ≤CE50 ∕10 ou ≤ 30∕FT quando for realizado ensaio de ecotoxicidade
aguda.
- Para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classe 3, e águas salinas e
salobras Classe 2, a concentração do efluente no corpo receptor (CECR) deve ser menor ou igual à
concentração que não causa efeito agudo aos organismos aquáticos de pelo menos dois níveis
tróficos, ou seja:
A CECR deve ser ≤ CL50∕3 ou ≤ 100/FT, quando for realizado ensaio de ecotoxicidade
aguda.
§ 5º Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade previstos nesta
Resolução não incluam restrições de toxicidade a organismos aquáticos, não se aplicam os
parágrafos anteriores.
Alterar a numeração dos parágrafos posteriores desse artigo 34.

Definições (Essas definições também ser inseridas)
CENO (Concentração de Efeito não Observado). Maior concentração do efluente que não causa
efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e reprodução dos organismos, num
determinado tempo de exposição, nas condições de ensaio.
CL50 ou CE50 (Concentração Letal ou Efetiva mediana): Concentração do efluente que causa
efeito agudo (letalidade ou imobilidade) a 50% dos organismos, em determinado período de
exposição, nas condições de ensaio.
FT (Fator de Toxicidade): Número adimensional que expressa a maior concentração do efluente que
não causa efeito deletério agudo aos organismos, num determinado período de exposição, nas
condições de ensaio.
Nível trófico: Posição de um organismo na cadeia trófica: produtor primário, consumidor primário,
consumidor secundário, decompositor, etc.
CECR (Concentração do efluente no corpo receptor): Para cursos d’água confinados por calhas
(rios, córregos, etc) trata-se da concentração calculada pelo balanço de massa das vazões do
efluente e do corpo hídrico receptor, expressa em porcentagem, e calculada pela seguinte fórmula:
CECR =

vazão do efluente
__________ x100
vazão do efluente + vazão de referência do corpo receptor

Para áreas marinha/estuarinas e lagos a CERC é estabelecida com base em estudo da dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, sendo a CECR limitada pela zona de mistura definida pelo
órgão ambiental.
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