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Resumo: O controle ambiental dos despejos de efluentes industriais é realizado a partir de 

determinações estabelecidas pela Resolução Federal CONAMA nº. 357/2005. No entanto, este 

instrumento não define padrões de toxicidade para o lançamento dos efluentes. No Brasil, alguns 

Estados já definiram uma legislação para a avaliação toxicológica dos efluentes que são lançados 

nos recursos hídricos. Este estudo teve por objetivo identificar e selecionar as tipologias indústriais 

existentes no Espírito Santo, partir de um levantamento de informações já disponíveis na literatura 

especializada e nos órgãos ambientais licenciadores. No estado, apenas 3,64% das indústrias 

distribuídas nas tipologias Metal-mecânica (11,36%), Papel e Celulose (100%), Alimentícia (1,81%) e 

Têxtil (21,95%) realizam monitoramento ecotoxicológico em seus efluentes. Ainda deve-se destacar 

que as tipologias Agropecuária, Bebidas, Curtume, Química, Tratamento de Resíduos Sólidos e 

Sucroalcooleira não apresentam monitoramento ecotoxicológico para o orgão ambiental.  Por meio 

destas constatações, concluiu-se que se faz necessário o desenvolvimento de uma legislação 

específica para o Estado do Espírito Santo, a fim de melhorar o gerenciamento dos recursos hídricos. 
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INTRODUÇÃO 

Considerando o alto nível de industrialização e 
a intensa atividade agrícola em áreas 
geográficas próximas a rios e regiões 
litorâneas, a quantidade e a complexidade de 
compostos tóxicos que são lançados nos 
recursos hídricos têm aumentado 
significativamente (ZAGATTO; BERTOLETTI, 
2006). O controle ambiental dos despejos de 
efluentes industriais é realizado a partir de 
determinações estabelecidas pela Resolução 
Federal CONAMA nº. 357/2005. No entanto, 
este instrumento não define padrões de 
toxicidade para o lançamento dos efluentes. 
Os ensaios ecotoxicológicos são considerados 
uma ferramenta bastante efetiva em 
monitoramentos ou avaliações ambientais, 
num cenário em que um grande número de 
compostos químicos é diariamente formulado 
e aplicado para os mais diversos fins 
(ZARONI, 2006). 
O Estado do Espírito Santo apresenta um 
perfil industrial bastante diversificado. Dentre 
as principais áreas da economia capixaba 
destacam-se as indústrias de exploração de 

petróleo, metal mecânicas, celulose, química, 
sucroalcooleira, alimentícia e agropecuária. 
Neste contexto, o estudo tem por objetivo 
identificar e selecionar as tipologias industriais 
com geração de efluentes potencialmente 
tóxicos existentes no Espírito Santo, partir de 
um levantamento de informações já 
disponíveis na literatura especializada e nos 
órgãos ambientais licenciadores. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ecotoxicologia é a ciência que estuda o 
comportamento e as transformações de 
agentes químicos no ambiente, assim como 
seus efeitos sobre a biota.  Segundo Zagatto e 
Bertoletti (2006), a ecotoxicologia implica em 
uma visão mais ampla do que o simples 
monitoramento de efeitos de substâncias 
sobre os organismos. 
Os efluentes industriais apresentam uma 
composição complexa. Suas características 
físicas, químicas e biológicas são variáveis 
segundo a tipologia industrial, de acordo com 
o tipo processo adotada na indústria e o tipo 
de matéria prima utilizada. 



 
 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

V Jornada de Iniciação Científica 
III Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2010 

A partir da coleta de informações baseadas 
em dados do Instituto Euvaldo Lodi – IEL 
(2009), e as vistas de pareceres técnicos do 
órgão ambiental estadual (IEMA), mediante 
autorização formal, foram identificadas 494 
industriais do ES com geração de efluentes 
potencialmente tóxicos de acordo com as 
tipologias significativas, conforme o gráfico 
apresentado a seguir. 
 

 
 
Gráfico 1 – Tipologias Industriais com Geração 
de Efluentes Potencialmente Tóxicos no 
Estado do Espírito Santo. Agosto/2010. 
 
Verificou-se também, que apenas 18 
empreendimentos realizam as análises 
toxicológicas e as submetem para avaliação 
do órgão ambiental estadual. Em relação aos 
métodos que são utilizados para o 
monitoramento destacam-se a utilização de 
bioensaios com microcrustáceos (Daphinia 
similis) e com bactérias luminescentes (Vibrio 
fisheri) como os mais usuais.  
 
CONCLUSÃO 

O monitoramento de efluentes industriais, que 
é avaliado, geralmente por métodos químicos 
analíticos devem ser complementados por 
testes ecotoxicológicos. No estado, apenas 
3,64%  das indústrias distribuídas nas 
tipologias metal-mecânica (11,36%), Celulose 
(100%), alimentícia (1,81%) e têxtil (21,95%) 
realizam monitoramento ecotoxicológico em 
seus efluentes. Este monitoramento é 
realizado no efluente tratado, uma vez que os 
empreendimentos cadastrados encontram-se 
em conformidade com as licenças e 
condicionantes ambientais exigidas pelo órgão 
ambiental estadual. Cabe ressaltar que os 
dados obtidos contemplam os 
empreendimentos que possuem cadastro do 
órgão estadual de meio ambiente, e ainda 
existem indústrias que são licenciadas fora do 
âmbito estadual e aquelas que nem mesmo 

possuem licenciamento (clandestinas). Ainda 
deve-se destacar que as tipologias 
agropecuária, bebidas, curtume, química, 
tratamento de resíduos sólidos e 
sucroalcooleira não realizam o monitoramento 
ecotoxicológico. 
O estudo permitiu concluir que se faz 
necessário o desenvolvimento de uma 
legislação específica para o Estado do Espírito 
Santo, a fim de melhor descrever os cenários 
estaduais e fortalecer o diagnóstico dos 
efluentes que são lançados em nossos 
mananciais. 
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