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RESUMO 

 

Desastres ambientais causados por rompimento de barragens de mineração, 

derramamento de óleo no mar ou despejos ilegais de efluentes industriais, promovem 

desequilíbrio ecológico nos corpos hídricos, afetando a vida da natureza ao seu redor. Para se 

estimar a toxicidade dos poluentes provenientes de tais desastres, estudos de ecotoxicidade 

são necessários, de forma a se avaliar como biota reagirá a contaminantes inesperados em seu 

habitat natural. O ouriço do mar é um exemplo de organismo do ecossistema marinho, 

presente em quase toda a costa brasileira. É comumente utilizado como organismo teste em 

ensaios ecotoxicológicos aplicáveis a diversas situações envolvendo o ambiente marinho. Para 

utilização dos organismos visando à avaliação do potencial tóxico de uma substância, produto 

ou efluente, é necessária a realização de um estudo prévio da sensibilidade da população que 

será utilizada nos ensaios, através da confecção de análises com substâncias de referência.  

Assim, o presente trabalho descreveu o estudo de avaliação de sensibilidade do Lythechinus 

variegatus em dois pontos da cidade de Niterói (praias da Boa Viagem e Itaipu). Os testes 

ecotoxicológicos foram realizados com o ouriço do mar frente a duas substâncias de 

referência, sulfato de cobre e sulfato de zinco. Para a realização do trabalho foi realizada a 

coleta dos organismos concomitantemente à coleta de água do mar. Alguns parâmetros físico-

químicos foram monitorados durante a realização do teste, como a salinidade, oxigênio 

dissolvido, temperatura, pH e amônia. A partir dos resultados obtidos estimou-se CE50, 

concentração da substância que foi capaz de retardar ou inibir o desenvolvimento dos 

organismos em 50% da população testada. Comparou-se a sensibilidade dos organismos entre 

os pontos de coleta e, houve indicativo de que os organismos da Boa Viagem foram mais 

sensíveis ao zinco do que os de Itaipu com CE50 iguais a 0.031 e 0.865 mg/L respectivamente. 

Já os organismos de Itaipu, foram mais sensíveis ao cobre do que os organismos da Boa 

Viagem com CE50 iguais a 0.136 e 0.214 mg/L respectivamente. Realmente há diferença de 

sensibilidade de organismos de diferentes locais, o que demonstra a necessidade da realização 

de análises prévias com substâncias de referência. 

 

Palavras-chave: teste ecotoxicológico; ouriço do mar Lythechinus variegatus; 

substância de referência; sensibilidade; Boa Viagem; Itaipu; Niterói. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Environmental disasters caused by mining dam disruption, oil spill into the seas or  

illegal dumping of industrial effluents promote ecological imbalance in water bodies, 

affecting the surrounding nature life. To assess the toxicity of the pollutants from these 

disasters, ecotoxicity studies are required, to evaluate how the biota will react to unexpected 

contaminants in their natural habitat. The sea urchin is an example of marine ecosystem 

organism. Is usually used as a test organism for ecotoxicity assays applied to many different 

situations involving the marine environment. To use the organisms for the evaluation of the 

toxic potential of a substance, product or effluent, it is necessary to do a previous study of the 

sensitivity of the population that will be used in the assays, by testing them with references 

substances. So, the present work describes the sensibility evaluation of Lytechinus variegatus 

in two sites of Niterói city (Boa Viagem and Itaipu Beaches). Ecotoxicological assays were 

performed with the sea urchin against two reference substances, copper sulfate and zinc 

sulfate. In order to perform the tests, the organisms were collected simultaneously with 

seawater. Some physicochemical parameters were monitored during the test, such as salinity, 

dissolved oxygen, temperature, pH and ammonia. From the obtained data, it was possible to 

estimate the CE50, the concentration of the substance that was able to retard or inhibit the 

development to 50% of the tested population. The sensibility of the organisms from the two 

sites of the city was compared and, Boa Viagem organisms showed greater sensitivity to zinc 

than Itaipu, showing a value of 0.031 and 0.865 mg/L of CE50, on the other hand, Itaipu 

organisms were more sensitive to copper than Boa Viagem organisms, exhibiting values of 

0.136 and 0.214 mg/L of CE50. Such results, demonstrate the need to perform prior analyses 

with reference substances. 

 

Keywords: ecotoxicological assay; sea urchin Lythechinus variegates; reference 

substance; sensibility; Boa viagem; Itaipu, Niterói. 
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1.   INTRODUÇÃO 

 

Mais de dois terços da superfície do planeta terra é composto por água, sendo a maior 

parte oceano. É indiscutível a importância deste recurso natural para manutenção da vida 

humana, animal e do planeta como um todo. No entanto, é possível observar diversos 

problemas ambientais ainda não resolvidos, no que tange a asseguração da qualidade da água, 

como a precariedade do sistema de tratamento de água e de esgotos sanitários e industriais, o 

uso abusivo de defensivos agrícolas e a ineficiente prevenção de desastres ambientais 

envolvendo derrame de substâncias em corpos hídricos. Fatores que contribuem para altos 

níveis de poluição e contaminação hídrica, que resulta, não só na diminuição da qualidade da 

água para uso humano, mas também na degradação dos ecossistemas aquáticos 

(VICTORINO, 2007). 

Esforços preventivos e corretivos necessitam ser tomados em relação manutenção da 

qualidade dos corpos hídricos. O monitoramento destes torna-se indispensável para o 

desenvolvimento econômico, social e para a sustentabilidade de todo o planeta. 

A manutenção da qualidade da água deve ser realizada de forma constante. Alguns 

parâmetros físico químicos devem ser monitorados nos corpos hídricos e nos efluentes a 

serem lançados, como pH, temperatura, Demanda Química de Oxigênio (DQO),  Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), sólidos em suspensão e 

concentrações de metais e de substâncias orgânicas ou inorgânicas. Tais parâmetros estão 

estabelecidos nas legislações, como o CONAMA 357/05, que classifica os corpos de águas 

superficiais e estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes.  

Apenas o monitoramento dos parâmetros físico-químicos não é suficiente para 

completa avaliação do potencial de risco ambiental dos contaminantes. As análises desses 

parâmetros não são capazes de distinguir entre substâncias que afetam os sistemas biológicos 

e as que são inertes aos mesmos (COSTA et al., 2008). 

Assim, faz-se necessário a realização de análises ecotoxicológicas, definidas na 

legislação CONAMA 430/2011, como: “métodos utilizados para detectar e avaliar a 
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capacidade de um agente tóxico provocar efeito nocivo, utilizando bioindicadores dos grandes 

grupos de uma cadeia ecológica” (CONAMA, 2011).  

A ecotoxicologia é uma ferramenta de monitoramento ambiental, baseada, 

principalmente, na resposta dos organismos individuais a estressores químicos. Os testes de 

toxicidade são úteis na avaliação da qualidade das águas, bem como da carga poluidora dos 

efluentes (AZEVEDO; CHASIN, 2003). 

A escolha, manutenção e cultivo adequado dos organismos aquáticos são etapas 

primordiais para avaliação dos efeitos tóxicos de um poluente, podendo influenciar 

significativamente na confiabilidade dos resultados e na comparação dos mesmos entre os 

diferentes grupos de organismos utilizados. Assim, uma série de critérios, como: significativa 

representação ecológica, ampla distribuição geográfica, baixo índice de sazonalidade e alta 

disponibilidade, precisa ser atendida para que um organismos seja recomendado para uso nas 

análises toxicológicas (ZAGATTO; BERTOLLETTI, 2006). 

O ouriço do mar, Lytechinus variegatu, é uma espécie que vem atendendo aos 

critérios. Segundo Malgarin e Resgalla Jr. (2015), o uso de seus embriões em testes de 

toxicidade foi estabelecido por uma série de pesquisas que, entre 1920 e 1930, investigaram o 

efeito de metais na fertilização e desenvolvimento dos organismos. Desde então, o uso do 

ouriço do mar para testes de toxicidade vem sendo comumente empregado devido a sua 

sensibilidade, a facilidade de obtenção dos gametas, baixo custo e experimento de rápida 

execução. Deste modo, os embriões do ouriço do mar são utilizados em ensaios para 

avaliação da qualidade de água marinha e para fornecer informações quantitativas sobre a 

presença ou ausência de poluentes (MALGARIN; RESGALLA JR, 2015). 

No estado de São Paulo, por exemplo, testes com gametas e embriões do Lytechinus 

variegatus estão entre os mais utilizados, sendo rotina de diversos laboratórios, desde a 

década de 90.  Cada laboratório possui autonomia para utilizar embriões provenientes de 

populações coletadas de locais diferentes. O que acarreta na introdução ou existência de uma 

variável espacial que precisa ser levada em consideração na análise dos resultados dos 

ensaios. 

Por isso, testes com substâncias de referência devem ser realizados para se avaliar a 

sensibilidade dos organismos teste, para certificação de que os resultados obtidos são 
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comparáveis com populações de diversos locais e se necessitam de algum ajuste (ABESSA et 

al., 2002). 

Com essa motivação, o presente trabalho se propõe a fazer um estudo preliminar de 

comparação de sensibilidade do Lytechinus variegatus de duas populações da cidade de 

Niterói, utilizando duas substâncias de referência.  
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de comparar a sensibilidade do 

Lytechinus variegatus entre duas populações da cidade de Niterói, a partir da realização de 

ensaios ecotoxicológicos preliminares de toxicidade crônica com duas substâncias de 

referência. Por ser um estudo pioneiro no Laboratório de Águas e Efluentes – Química 

Ambiental do departamento de Engenharia Química e Petróleo - Campus Praia Vermelha, da 

Universidade Federal Fluminense, visou-se a padronização de todos os procedimentos 

envolvidos, baseando-se nas normas CETESB L5.250/1999 (1999) e ABNT NBR 15350 

(2012). De forma a possibilitar a posterior utilização dos organismos em estudos de 

ecotoxicidade. 

 

2.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos elencados a seguir estruturam o objetivo principal: 

- Realização de coleta, por mergulho, dos organismos Lytechinus variegatus, em dois 

pontos da cidade de Niterói (Praia da Boa viagem e praia de Itaipu) e, confecção do respectivo 

Procedimento Operacional Padrão (POP); 

- Realização de coleta e filtração de água do mar, para utilização nos ensaios como 

água de diluição e, confecção do respectivo Procedimento Operacional Padrão (POP); 

- Caracterização físico-química da água coletada: pH, salinidade, temperatura, 

oxigênio dissolvido (O.D) e amônia e, confecção do respectivo Procedimento Operacional 

Padrão (POP); 

- Obtenção dos gametas para fecundação e, confecção do respectivo Procedimento 

Operacional Padrão (POP); 

- Execução dos testes de desenvolvimento nos organismos expostos as diluições das 

substâncias de referência (CuSO4 e ZnSO4) e, confecção do respectivo Procedimento 

Operacional Padrão (POP); 
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- Análise microscópica do estado de desenvolvimento e contabilização dos organismos 

após o término do teste e, confecção do respectivo Procedimento Operacional Padrão (POP); 

- Cálculo da CE50 para cada substância testada em cada população e comparação da 

sensibilidade dos organismos. 
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3.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

3.1.   A ECOTOXICOLOGIA 

 

3.1.1. Histórico  

 

A toxicologia surgiu nos primórdios da humanidade, antecipando-se a história escrita 

sobre o uso de venenos de animais e plantas. Foi utilizada com objetivo de auxiliar na caça e 

pesca, e no envenenamento na guerra. De fato, o conhecimento do que é venenoso ou tóxico 

foi construído nos primórdios da existência humana, já que a ingestão de alimentos tóxicos 

poderia ser a causa de óbitos (FUKUSHIMA, 2008). 

Há relatos de que Aristóteles (384-322 a.C.), submeteu alguns peixes de água doce à 

água salgada do mar para observar suas reações à mudança de meio. Porém, o primeiro teste 

efetivo de toxicidade com organismos do ecossistema aquático foi realizado em 1816, com 

insetos (BUIKEMA; VOSHEL, 1993 apud POMPÊO et al., 2015). 

Entre 1863 e 1917 foram realizados os primeiros ensaios de toxicidade com despejos 

industriais, porém, apenas na década de 1930, foram implementados alguns testes de 

toxicidade aguda em organismos aquáticos, com o propósito de estabelecer a relação 

causa/efeito de substâncias e efluentes líquidos (RAND, 1995). 

Na década de 40, os estudos realizados recomendavam o uso de peixes em ensaios 

para avaliar a toxicidade de despejos líquidos. Nesse período, os testes mostraram a maior 

resistência de algumas espécies de peixes as substâncias químicas, sendo assim desenvolvidos 

estudos com espécies mais suscetíveis a toxicidade, tornando evidente a diferença na 

sensibilidade e significado ecológico das espécies (ZAGATTO; BERTOLLETTI, 2006).  

A partir da década de 60, a preocupação com os efeitos dos compostos químicos 

ambientais sobre os humanos e sobre os ecossistemas tornou-se o foco da ecologia tóxica. 

Houve um aumento de estudos na área, e normas e protocolos nacionais e internacionais, que 

definiram como os testes devem ser realizados, foram confeccionados e entraram em vigor 

(WALKER, 2006). 
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3.1.2. A Ecotoxicologia no Brasil 

 

Em 1975, em um programa internacional de padronização de testes de toxicidade 

aguda com peixes, desenvolvido pelo Comitê Técnico de Qualidade das Águas (TC 147) da 

International Organization for Standardization (ISO), ocorreu a primeira iniciativa 

metodológica na área de Ecotoxicologia no Brasil. 

A convite da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) participou desse programa (ZAGATTO; 

BERTOLLETTI, 2006). 

A ABNT é uma das agências que elabora as normas de testes de ecotoxicidade, 

baseando-se em conhecimentos adquiridos através dos colaboradores, assim, padronizando os 

ensaios e os organismos teste a serem utilizados (PRÓSPERI, 2002). 

 

Cada estado do país possui um órgão ambiental responsável pela fiscalização dos 

recursos naturais. No estado do Rio de Janeiro, esse órgão ambiental é o Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA). Já no estado de São Paulo, a CETESB é o órgão ambiental responsável. A 

CETESB também elabora normas de testes ecotoxicológicos, que são utilizados como base 

para a própria companhia e também como referência para os testes realizados em todo o país 

(POMPÊO et al., 2015).  

 

A partir da década de 70, foram desenvolvidos e padronizados ensaios de toxicidade 

com organismos de água doce, devido à implementação de um laboratório de ecotoxicologia 

pela CETESB (PRÓSPERI, 2002). 

 

Nas tabelas 1 e 2, apresenta-se uma relação de algumas normas brasileiras de ensaios 

ecotoxicológicos, elaboradas pela ABNT e CETESB, respectivamente, em âmbito nacional e 

estadual. 
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Tabela 1: Normas brasileiras da ABNT sobre ensaios ecotoxicológicos 

Normas 

    da  

ABNT 

 

NBR 

12713 

Água-Ensaio de Toxicidade Aguda com Daphnia similis 

Claus, 1876 (Cladocera, Crustacea). 

 

NBR 

12714 

Água - Ensaio de toxicidade aguda com peixes - Parte I - 

Sistema estático. 

 

NBR 

12715 

Água - Ensaio de toxicidade aguda com peixes - Parte II - 

Sistema semi-estático. 

 

NBR 

12716 

Água - Ensaio de toxicidade aguda com peixes - Parte III - 

Sistema de fluxo contínuo. 

 

NBR 

12648 

Ensaio de toxicidade com Chlorella vulgaris 

(Chlorophyceae). 

FONTE: Adaptado de MAGALHÃES; FILHO, 2008 
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Tabela 2: Normas brasileiras da CETESB sobre ensaios ecotoxicológicos 

 
Normas Identificação 

Normas 

CETESB 

 

L5.018 

 

Teste de toxicicade aguda com Daphnia similis Claus,1879 

(Cladecera, Crustacea). 

L5.019 

 

Teste de toxicicade aguda com peixes. Parte I - Sistema 

Estático, Parte II - Sistema Semi - Estático. Parte III - 

Sistemas de Fluxo Contínuo. 

L5.020 

 

Teste de toxicidade com Chlorella vulgaris 

(Chlorophyceae). 

 

 

L5.022 

 

Avaliação da toxicidade crônica, utilizando Ceriodaphnia 

dubia, Richard, 1894 (Cladocera, Crustacea). 

 

L5.227 

 

Bioensaio de toxicidade aguda com Photobacterium 

phosphoreum (Sistema Microtox). 

 

 

L5.228 

 

Teste de toxicidade aguda utililizando Spirillum volutans. 

 

 

L5.250 

Água do Mar - Teste de Toxicidade Crônica de Curta 

 

Duração com Lytechinus ariegatus Lamarck, 1816 

(Echinodermata, Echinoida). 

 

L5.251 

 

Água do Mar - Teste de Toxicidade Aguda com Mysidopsis 

juniae Silva, 1979 (Mysidacea, Crustacea). 

 

FONTE: Adaptado de MAGALHÃES; FILHO, 2008 

As normas devem ser elaboradas com o intuito de padronizar os ensaios 

ecotoxicológicos para cada organismo. Os testes precisam ser confeccionados para atender a 

legislações que regulamentam o lançamento de efluentes em corpos hídricos. 
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No Brasil, a principal legislação que regulamenta o despejo de efluentes e qualidade 

da água de corpos hídricos é a resolução CONAMA 357/05. Essa classifica os corpos de 

águas superficiais e estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes. No Art. 2º, 

parágrafo XXI, os ensaios ecotoxicológicos são definidos como: “ensaios realizados para 

determinar o efeito deletério de agentes físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos” 

(CONAMA, 2005). 

 

Em 2011, a resolução CONAMA 357/05 foi complementada e alterada pela 

CONAMA 430/2011. No Art. 4º parágrafo XIII, ensaios ecotoxicológicos são definidos 

como: “Métodos utilizados para detectar e avaliar a capacidade de um agente tóxico provocar 

efeito nocivo, utilizando bioindicadores dos grandes grupos de uma cadeia ecológica”. 

 

No Art. 18º, fica definido que: “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” (CONAMA, 2011). 

 

Assim, a legislação, tanto em nível nacional quanto estadual, comprova a necessidade 

de realização de análises ecotoxicológicas para caracterização do potencial poluidor de um 

efluente. 

 

3.1.3. Conceitos e Aplicações 

 

O termo ecotoxicologia foi sugerido pela primeira vez em uma reunião do Committe of 

the International Concil of Scientific Unions (ICSU), em 1969, em Estocolmo, pelo 

toxicologista René Truhaut.  A Ecotoxicologia foi definida como: “a ciência que estuda os 

efeitos das substâncias naturais ou sintéticas sobre os organismos vivos, populações e 

comunidades, animais ou vegetais, terrestres ou aquáticos, que constituem a biosfera, 

incluindo assim, a interação das substâncias com o meio nos quais os organismos vivem num 

contexto integrado” (PLAA, 1982; CAIRNS; NIEDERLEHNER, 1995 apud MAGALHÃES; 

FILHO, 2008). 
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Como indicado na figura 1, o termo ecotoxicologia provém da conexão da Ecologia 

com a Toxicologia. Assim, a ecotoxicologia é uma junção da ciência do habitat com o estudo 

dos efeitos de um agente químico.  

FONTE: Adaptado de ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006 

Figura 1: Conceituação de ecotoxicologia de Blaise, 1984 

 

A ecotoxicologia surgiu como uma ferramenta de monitoramento ambiental, baseada, 

principalmente, na resposta dos organismos individuais a estressores químicos. Desse modo, 

“é uma ciência com objetivo próprio de estudo: o fenômeno da intoxicação ambiental, em 

todas as suas variações e consequências; e com finalidade: impedir e prevenir determinada 

intoxicação ou, posteriormente, saber como interrompê-la, revertê-la ou remediá-la” 

(AZEVEDO; CHASIN, 2003).  

Os testes de toxicidade são úteis na avaliação da qualidade das águas, bem como da 

carga poluidora dos efluentes. Apenas as análises físico-químicas rotineiramente realizadas, 

como Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), 
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sólidos em suspensão, concentrações de metais e de outras substâncias orgânicas ou 

inorgânicas, cujos limites encontram-se estabelecidos nas legislações (como o CONAMA 

357/05), não são capazes de discernir entre substâncias que afetam os sistemas biológicos e as 

que são inertes aos mesmos. Por isso, tais análises, não são suficientes para completa 

avaliação do potencial de risco ambiental dos contaminantes. Assim, as análises químicas e os 

testes de toxicidade se complementam (COSTA et al., 2008).  

De fato, os ensaios de toxicidade refletem o efeito da somatória das condições 

ambientais sobre os organismos testados, ecologicamente representativos. São ferramentas 

importantes no controle da qualidade de corpos hídricos. Os resultados obtidos por estes testes 

revelam a capacidade dos organismos de responderem ao estresse a que estão submetidos 

(PRÓSPERI, 2002). 

Os ensaios de ecotoxicidade podem ser usados para diferentes fins, destacando-se 

(ZAGATTO; BERTOLLETTI, 2006): 

- Determinação da toxicidade de substâncias químicas, efluentes líquidos, resíduos 

sólidos lixiviados, produtos comerciais que compõem o esgoto doméstico, entre outros; 

- Estabelecimento de padrões de qualidade das águas, bem como a avaliação da 

qualidade das mesmas; 

- Monitoramento de um corpo hídrico em diferentes pontos de recebimento de 

efluentes; 

- Estabelecimento de limites máximos para elementos e substâncias no lançamento de 

despejos industriais; 

- Avaliação da necessidade de tratamento de efluentes líquidos quanto às exigências de 

controle ambiental; 

- Aferição dos impactos provocados em acidentes ambientais; 

- Avaliação da sensibilidade dos organismos aquáticos.  
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3.2.    MÉTODOS DE ENSAIOS ECOTOXICOLÓGICOS COM ORGANISMOS 

AQUÁTICOS 

 

3.2.1. Tipos de Ensaio 

 

 Rand (1995) propõe que ensaios de toxicidade devem ser utilizados, mediante a prévia 

validação dos procedimentos de ensaio. Resultados de diferentes laboratórios necessitam 

mostrar que os testes apresentam boa reprodutibilidade nos resultados. Além disso, a espécie 

utilizada necessita ser sensível e ecologicamente representativa do ambiente. O teste precisa 

ser o mais realístico possível, de fácil realização, de baixo custo e, seus resultados devem ser 

facilmente quantificáveis através de análise estatística. 

 Quanto à facilidade e tempo de realização, custo e aproximação da realidade, os 

ensaios podem ser executados em laboratório ou in situ, agudos ou crônicos (RAND, 1995). 

3.2.1.1.    Experimentos em Laboratório versus Experimentos in situ 

Segundo Zagatto e Bertolletti (2006), ensaios realizados in situ tendem a ser mais 

realísticos quando comparados aos realizados em laboratório. Os ensaios in situ conseguem 

avaliar em tempo real os processos dinâmicos, com coleta contínua das varáveis físico-

químicas que podem causar efeitos tóxicos não imputáveis ao agente tóxico, ou podem afetar 

a expressão de toxicidade (como por exemplo, temperatura, pH, turbidez e oxigênio 

dissolvido). 

Estudos in situ podem utilizar apenas uma espécie ou várias espécies (ensaios 

multiespécies). Ensaios multiespécies também podem ser realizados em laboratório, em 

sistemas de microcosmos, compostos por amostras do ecossistema natural (MAGALHÃES; 

FILHO, 2008).  

A maior crítica ao ensaio realizado com apenas uma espécie em laboratório é devido 

ao fato de não serem consideradas as interações com outros organismos que ocorrem no 

ambiente. Já o ensaio multiespécie tem como desvantagem o fato de não ser facilmente 

padronizável e ser muito oneroso, quando comparado ao teste realizado com uma espécie 

(CAIRNS et al, 1992). 
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No ambiente natural, os efeitos da maioria das substâncias químicas costumam ser 

menos danosos do que quando avaliados em laboratório, devido a redução na persistência e 

biodisponibilidade dos compostos. No entanto, algumas substâncias apresentam maior 

toxicidade em campo do que em testes laboratoriais. Um exemplo é o caso do antraceno. 

Alguns hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) aumentam a toxicidade devido à ação 

da luz. Em condições laboratoriais, o antraceno não acarreta toxicidade aguda para plantas ou 

animais em concentrações abaixo de sua solubilidade em água. Porém, na presença de luz 

ultravioleta, o antraceno é 50000 vezes mais tóxico (RAND, 1995). 

Os testes de toxicidade, desenvolvidos em condições laboratoriais para espécies 

representativas da coluna d’água, são os mais comumente e atualmente utilizados em estudos 

para fins de avaliação da toxicidade de substâncias químicas, efluentes e águas superficiais 

(ZAGATTO; BERTOLLETTI, 2006). Esses testes podem ser divididos em agudos ou 

crônicos, dependendo do parâmetro a ser observado e do tempo de exposição dos organismos 

a substância tóxica. 

 

3.2.1.2.    Ensaio de Toxicidade Aguda versus Ensaio de Toxicidade Crônica 

 

Em geral, um teste de toxicidade é antecedido por um teste preliminar, com 

concentrações estabelecidas em uma faixa de grande amplitude. Dessa forma, pretende-se 

determinar o intervalo de concentrações delimitado pela menor concentração que causa 

imobilidade ou mortalidade a 100% dos organismos e a concentração mais elevada na qual 

não ocorre efeito algum. Este intervalo será utilizado no teste definitivo e o tempo de 

exposição a essas concentrações é determinado pelo tipo de teste que será adotado (CESAR et 

al., 1997). 

 

Os testes toxicológicos podem ser classificados, quanto ao tipo, em agudos e crônicos. 

Estes diferem na duração e nas respostas finais medidas. Cada método objetiva avaliar 

situações e parâmetros diferentes, mas as respostas obtidas podem se complementar 

(POMPÊO et al., 2015). 

 

Os testes de toxicidade aguda são utilizados para medir os efeitos de agentes tóxicos 

sobre espécies aquáticas durante um curto período de tempo em relação ao período de vida do 
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organismo teste. Objetivam estimar a dose ou concentração de um agente tóxico que seria 

capaz de produzir uma resposta específica mensurável em um organismo-teste ou população, 

em um período de tempo relativamente curto, geralmente de 24 a 96 h (CETESB, 1990 apud 

COSTA et al., 2008). 

 

No teste tóxico agudo, a toxicidade se expressa pelo valor da concentração letal a 50% 

(CL50) ou concentração efetiva a 50% (CE50), que indica, respectivamente, a concentração de 

tóxico no meio que leva à morte ou efeito, de metade dos organismos estudados da população 

considerada. Através do teste de toxicidade aguda é possível determinar valores de CE50 e 

CL50, posteriormente por métodos estatísticos (ANDRADE, 2004).  

 

Os efeitos avaliados nos testes de toxicidade aguda são mais rápidos e severos. 

Usualmente, os critérios de avaliação são a mortalidade para peixes e a imobilidade para 

invertebrados. Esses critérios são utilizados por serem facilmente determinados e 

apresentarem significado biológico e ecológico para o ambiente (ZAGATTO; 

BERTOLLETTI, 2006). 

 

Os testes de toxicidade crônica avaliam a toxicidade de poluentes em concentrações 

subletais. A ação é avaliada através de efeitos que se traduzem pela resposta a um estímulo 

em longo prazo, geralmente por um período que vai de 1/10 do ciclo vital, a totalidade da vida 

do organismo. De modo geral, estes efeitos são observados em situações em que as 

concentrações do agente tóxico permitem a sobrevivência dos organismos, mas afetam uma 

ou várias de suas funções biológicas, podendo interferir na reprodução, desenvolvimento de 

ovos, crescimento do organismo, entre outras funções (MAGALHÃES; FILHO, 2008). 

 

Segundo McKim (1977), os testes com parte do ciclo de vida do organismo, em geral, 

utilizam as fases iniciais de seu desenvolvimento, que, normalmente, são as fases de vida mais 

sensíveis do organismo. 

 

A necessidade da confecção de ensaios crônicos foi observada na década de 1960, 

quando se notou que critérios de qualidade de água baseados somente em resultados de 

ensaios de toxicidade aguda, eram insatisfatórios, demonstrando-se a necessidade de avaliar, 
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de forma mais significativa, o potencial de risco á biota aquática em longo prazo das 

substâncias tóxicas (McKIM, 1977). 

 

Os resultados obtidos em testes de toxicidade crônica são geralmente expressos como 

Concentração de Efeito não Observado (CENO) ou Concentração de Efeito Observado 

(CEO), mas também podem ser expressos como CE50, definidos na tabela 3. 

 

Tabela 3: Definição de alguns termos comumente utilizados em toxicidade 

FONTE: Adaptado de COSTA et al., 2008 

 

Parâmetro                             Definição 
Tempo de 

exposição 

CL50 

 

Concentração Letal Média: concentração de 

amostra que causa mortalidade de 50% dos 

organismos no tempo de exposição e nas condições 

do teste. 

24 a 96 h 

CE50 

 

Concentração Efetiva Média: concentração de 

amostra que causa um efeito agudo (por exemplo, 

imobilidade) a 50% dos organismos no tempo de 

exposição e nas condições do teste. 

24 a 96 h 

CENO 

 

Concentração de Efeito não Observado: maior 

concentração do agente tóxico que não causa efeito 

deletério estatisticamente significativo nos 

organismos no tempo de exposição e nas condições 

do teste. 

7 dias 

CEO 

Concentração de Efeito Observado: menor 

concentração do agente tóxico que causa efeito 

deletério estatisticamente significativo nos 

organismos no tempo de exposição e nas condições 

do teste. 

7 dias 
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Os valores numéricos de toxicidade aguda e crônica, expressos em termos de CL50, 

CE50, CENO e CEO, indicam uma relação inversa a toxicidade, ou seja, quanto menor o valor 

numérico, maior será a toxicidade. Para tornar a comparação mais fácil e fazer com que tais 

parâmetro exprimam uma relação direta com a toxicidade do poluente, a CL50, CE50, e CEO, 

podem ser expressas em unidades tóxicas aguda (UTa) ou crônica (UTc), definidas pelas 

equações: (COSTA et al., 2008). 

 

UTa = 100/CE50 ou UTa=100/CL50                                                                  (1)  

UTc= 100/CENO ou UTc=100/CEO                                                                (2) 

 

Além da escolha da forma de realização dos ensaios, seja em laboratório ou in situ, 

agudo ou crônico, torna-se necessário determinar de que maneira os organismos estarão 

expostos ao composto tóxico durante o período do teste. Desta forma, a escolha do sistema de 

exposição é importante no planejamento dos ensaios. 

 

3.2.2. Sistemas de Exposição 

 

A toxicidade de um composto químico também está relacionada ao tempo de 

exposição e à concentração da substância testada. Podem ser utilizados diferentes sistemas de 

exposição, baseando-se nas características da substância-teste, como: solubilidade, 

volatilidade e bioacumulação. Andrade (2004) propõe que os sistemas de exposição sejam 

classificados em: 

- Sistema estático: os organismos são expostos à mesma solução durante todo teste, ou 

seja, não há renovação da solução; 

- Sistema estático com renovação ou semi-estático: a solução é renovada 

periodicamente, em geral a cada 24 horas. Apresenta-se como um sistema intermediário entre 

o estático e o de renovação contínua; 

- Sistema com renovação contínua ou fluxo contínuo: as soluções-teste fluem 

continuamente através dos recipientes que contém os organismos. 
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As normas da ABNT e da CETESB, como as citadas nas tabelas 1 e 2, estabelecem o 

tempo de duração dos ensaios, sendo agudos ou crônicos, e o sistema de exposição que será 

utilizado para cada organismo teste já padronizado. 

No caso do ensaio com peixes, há normas da ABNT para cada tipo de exposição 

citado: a NBR 12714, com sistema estático; a NBR 12715, com sistema semi-estático e a 

NBR 12716, com sistema de fluxo contínuo.  

Cada sistema possui particularidades, vantagens e desvantagens. Segundo Hoffman et 

al. (2003): 

- O sistema estático é sugerido para testes com curta duração (aproximadamente 48h), 

com substância não volátil ou pouco degradável. Pode apresentar alguns problemas como a 

volatilização da substância teste, no caso da utilização de substâncias voláteis, acarretando 

diminuição da concentração. É o sistema mais simples e de menor custo. 

- O sistema semi-estático apresenta um teste mais trabalhoso, havendo aumento no 

manuseio dos organismos, o que pode causar danos aos mesmos. É sugerido quando a 

substância é instável e necessita-se de um teste mais prolongado ou para organismos pequenos 

que podem ser arrastados no sistema de fluxo contínuo, como a Daphnia similis. 

- O sistema de fluxo contínuo é aplicado para substâncias voláteis. A maior 

desvantagem desse sistema e a complexidade de operação e manutenção, embora seja o que 

fornece a melhor estimativa de toxicidade, devido a renovação constante da substância teste. 

Com o propósito de aplicar o sistema de fluxo contínuo, alguns pesquisadores 

desenvolveram estratégias para utilizá-lo com organismos de pequeno porte. Benoit et 

al.(1982) desenvolveram um minidiluidor proporcional, que opera com a força da gravidade, 

com o objetivo de ser utilizado em ensaios de fluxo contínuo em estágios de vida iniciais de 

invertebrados e peixes. 

Diamantino et al.(1997) adaptatam um sistema de fluxo contínuo para uso em 

cladóceros e testaram com a Daphnia magna, produzindo resultados semelhantes aos de 

condições semi-estáticas. 
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Uma vez definidos o tipo de ensaio e o sistema de exposição deve-se avaliar os demais 

fatores que podem influenciar na toxicidade. Alguns parâmetros necessitam ser monitorados 

ao longo de todo o ensaio, de maneira a causar menor interferência nos resultados.  

 

3.2.3. Fatores que Influenciam a Toxicidade 

 

Os resultados dos ensaios de toxicidade com organismos aquáticos podem ser afetados 

por alguns fatores, classificados como fatores bióticos e abióticos. 

Os fatores bióticos se relacionam com o estágio de vida, idade, tamanho e estado 

nutricional do organismo.  

Com relação à idade, organismos mais jovens são geralmente mais sensíveis a 

substâncias tóxicas. Assim, tem sido recomendado o uso dos mesmos em testes de toxicidade 

(USEPA, 1986). 

Em relação à nutrição dos organismos, La Rocca et al.(1994) fizeram um estudo com 

Ceriodaphnia dubia e observaram a importância da dieta usada no cultivo dos organismos, 

podendo afetar os resultados dos testes de toxicidade crônica. Assim, a dieta precisa ser 

considerada na comparação de ensaios realizados em laboratórios distintos. 

Os fatores abióticos também podem interferir nos resultados dos ensaios. Dentre esses, 

é possível citar parâmetros como: pH, oxigênio dissolvido (O.D), temperatura e dureza da 

água. Tais parâmetros precisam ser monitorados durante a execução do teste.  

O O.D pode afetar a toxicidade de certas substâncias. A toxicidade aguda dos metais 

zinco, cobre, chumbo e dos fenóis aumenta significativamente em águas que apresentam 

baixa concentração de O.D (RATTNER; HEATH, 1995). 

Com relação à interferência da temperatura, Rattner e Heath (1995), citam o caso do 

cianeto, que apresenta maior toxicidade em peixes em temperaturas mais altas, demonstrando 

que a temperatura pode interferir na toxicidade das substâncias.  

Muitos poluentes como sulfeto de hidrogênio, amônia e cianeto são afetados pela 

variação do pH, podendo se ionizar ou dissociar dependendo da faixa de pH em que se 
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encontram e isso acarreta no aumento da toxicidade dessas substância (ZAGATTO; 

BERTOLLETTI, 2006). 

No caso da dureza da água, esse fator pode afetar a toxicidade de diversas substâncias, 

principalmente metais. Em geral, metais apresentam menor toxicidade em águas com dureza 

mais elevada. Esse efeito varia dependendo do metal. O cádmio, por exemplo, precipita em 

águas duras, reduzindo a concentração e, consequentemente a toxicidade do mesmo. A dureza 

deve ser monitorada em testes de longa duração, acima de 24 horas, nos quais a interferência 

da dureza na toxicidade das substâncias tende a aumentar. (RATTNER; HEATH, 1995). 

Em estudos ecotoxicológicos com vistas à proteção de organismos aquáticos e para 

estabelecer critérios de qualidade de água, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (USEPA), destaca a necessidade da análise da dureza da água utilizada nos ensaios, 

que é um dos principais fatores que contribuem para a alteração de toxicidade de agentes 

químicos (USEPA, 1986). 

Outro parâmetro que pode influenciar a toxicidade da substância testada é a concentração 

de amônia presente. Faz-se necessária a quantificação desse parâmetro para a verificação da 

qualidade do ensaio. A amônia possui toxicidade elevada para organismos marinhos e é 

facilmente formada a partir da decomposição de matéria orgânica (RAND, 1995). 

 

3.3.    ORGANISMOS TESTE 

 

3.1.3.    Níveis Tróficos na Biocenose Aquática 

 

Define-se teia trófica ou cadeia alimentar como a representação das relações 

alimentares entre predadores e presas em uma comunidade ecológica. O conhecimento das 

interações tróficas é essencial para o entendimento da dinâmica das populações, dos padrões 

de coexistência e diversidade dos ecossistemas, considerando que os recursos alimentares e os 

predadores estão entre os principais fatores limitantes do crescimento populacional de 

qualquer espécie (GIACOMINI; PETRERE JUNIOR, 2010). 
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Níveis tróficos são grupos de organismos que possuem hábitos alimentares bastantes 

similares, correspondendo a diferentes níveis na cadeia alimentar. Indivíduos de um mesmo 

nível trófico podem ser considerados aqueles que possuem nutrição do mesmo recurso. Dessa 

maneira, organismos autotróficos ocupam o primeiro nível trófico e são denominados 

produtores. Os que se alimentam dos produtores ocupam o segundo nível, sendo denominados 

consumidores primários. Carnívoros primários ocupam o terceiro nível, chamados 

consumidores secundários e assim por diante (FIGUEIREDO, 2014). 

A tabela 4 identifica, em temos gerais, os diferentes níveis de transferência de energia 

da biocenose aquática, exemplificando grupos taxonômicos pertencentes a esses níveis. 

 

Tabela 4: Níveis tróficos da biocenose aquática 

Níveis tróficos               Grupos taxonômicos 

Produtores primários Algas, outros vegetais, bactérias autotróficas 

Consumidores primários Protozoários, rotíferos 

Consumidores secundários Crustáceos, moluscos, vermes, equinodermos 

Consumidores terciários Peixes, anfíbios, répteis, insetos, aves, mamíferos 

Decompositores Fungos, bactérias 

FONTE: Adaptado de (ZAGATTO; BERTOLLETTI, 2006) 

 

Pertencentes aos grupos taxonômicos e níveis tróficos citados na tabela 4, existem 

espécies padronizadas e mais utilizadas em ensaios ecotoxicológicos, podendo-se destacar: 

 

- Algas de água doce (Produtores primários):  

 

Chlorella vulgaris (LUTNICKA et al., 2014); 

Scenedesmus quadricauda (VRIES; KLAPWIJK, 1987); 

Pseudokirchneriella subcapitata (NAN et al. , 2017). 

 

- Algas de água marinha (Produtores primários):  
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Phaeodactylum tricornutum (TORNAMBÈ et al. ,2011); 

Dunaliella tertiolecta (TSIAKA et al., 2013). 

 

- Microcrustáceos de água doce (Consumidores secundários):  

 

Daphnia magna (SOUZA et al., 2014); 

 

Daphnia similis (CESAR et al., 2015); 

Hyalella azteca (BORRELY et al., 2018). 

   

- Microcrustáceos de água marinha (Consumidores secundários):  

 

Mysidopsis Bahia (NORTON et al., 1999); 

 

Tiburonella viscana (VEZZONE et al., 2019). 

 

- Peixes de água doce (Condumidores terciários):  

 

Pimephales promelas (HERNÀNDEZ-MORENO et al., 2019); 

  

Danio rerio (SOUSA et al., 2019). 

 

 

- Peixes de água marinha (Consumidores terciários): 

 

Menidia beryllina (PASPARAKIS et al., 2019). 

 

- Bactérias de água doce (decompositores): 

 

Spirillum volutans (GIROTTI et al., 2008). 

 

- Bactérias de água marinha (decompositores):  

 

Vibrio fischeri (JAFARI et al. , 2019). 

 

- Equinodermos (consumidores secundários):  
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Echinometra lucunter (VEZZONE et al. 2019).  

 

Lytechinus variegatus (BÖTTGER; MCCLINTOCK, 2001). 

 

As figuras 2 a 7 apresentam algumas espécies citadas: 

 

 

FONTE: (CÉSAR; DA SILVA; SANTOS, 1997) 

Figura 2: Daphnia similis 

 

 

FONTE: (PEABODY MUSEUM OF NATURAL HISTORY, Yale) 

Figura 3: Hyalella azteca 

 

 

FONTE: (North American Native Fishes, NANFA) 

Figura 4: Pimephales promelas 
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FONTE: (Society for Mucosal Immunology, 2014) 

Figura 5: Danio rerio 

 

 

FONTE: (FIGUEIREDO, 2014) 

Figura 6: Echinometra lucunter 
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FONTE: (FIGUEIREDO, 2014) 

Figura 7: Lytechinus variegatus 

 

  

3.3.1. Seleção dos Organismos Aquáticos 

A escolha, manutenção e cultivo dos organismos aquáticos são etapas essenciais para 

avaliação dos efeitos tóxicos de um poluente. Tais aspectos podem influenciar 

significativamente na confiabilidade dos resultados e na comparação dos mesmos entre os 

diferentes grupos de organismos utilizados (ZAGATTO; BERTOLLETTI, 2006). 

Os seguintes critérios de seleção são adotados para a escolha dos organismos teste 

(MAGALHÃES; FILHO, 2008): 

 

- Espécies autóctones, ou de significativa representação ecológica, dentro da 

comunidade biológica em estudo; 

- Distribuição cosmopolita da espécie, ou seja, com ampla distribuição geográfica; 

- Conhecimento da fisiologia, biologia e hábitos alimentares da espécie; 

- Estabilidade genética e uniformidade das populações; 

- Baixo índice de sazonalidade, alta disponibilidade; 

- Alta sensibilidade a uma diversidade de agentes químicos e sensibilidade 

relativamente constante; 

- Tipo de ensaio. 
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No entanto, uma única espécie de organismo teste não é capaz de representar 

integralmente os efeitos tóxicos causados por um poluente no ecossistema. Devido a isso, 

Cesar et al.(1997) sugerem utilizar no mínimo três espécies de diferentes níveis tróficos, a fim 

de se obter resultados mais representativos. 

 

Rand (1995) cita que há diferença em quantidade e diversidade de espécies de um 

ecossistema para outro, sendo assim, a seleção deve ser frequentemente baseada em 

considerações sobre o local específico do problema. Os autores indicam a utilização de um 

gênero do fitoplâncton (organismos que ficam à deriva dos movimentos oceânicos e são 

fotossintetizantes, como as algas), um do zooplâcton (organismos que também ficam à deriva 

dos movimentos oceânicos, mas são heterotróficos, como os microcrustáceos) e outro do 

nécton (animais marinhos de locomoção ativa, como os peixes) que são níveis representativos 

de todo ambiente aquático (RAND, 1995), (PEREIRA, 2013). 

 

A resolução CONAMA 430/2011 no Art. 18º, I, entretanto, faz a seguinte exigência: 

“os critérios de ecotoxicidade previstos no caput deste artigo devem se basear em resultados 

de ensaios ecotoxicológicos aceitos pelo órgão ambiental, realizados no efluente, utilizando 

organismos aquáticos de pelo menos dois níveis tróficos diferentes”. Ou seja, o órgão 

ambiental indica a utilização de organismos de, no mínimo, dois diferentes níveis tróficos 

(CONAMA, 2011). 

 

Magalhães et al. (2014) selecionaram um conjunto de ensaios ecotoxicológicos para 

determinação de toxicidade de metais. Ao todo foram utilizados seis organismos, pertencentes 

a três níveis tróficos da biocenose aquática: as algas Pseudokirchneriella subcapitata e 

Chlorella vulgaris, os microcrustáceos Daphnia similis e Ceriodaphnia dúbia e os peixes 

Poecilia reticulata e Danio rerio. Nos ensaios, os autores concluíram que a espécie de peixe 

Danio rerio foi a menos sensível, não apresentando toxicidade ao efluente. O melhor conjunto 

de teste para determinar baixas concentrações de metal dissolvido em efluentes foi o ensaio 

crônico com Chlorella vulgaris e o ensaio agudo com a Ceriodaphnia dúbia.  

 

Costa et al. (2008)  sugerem que a toxicidade de uma amostra seja avaliada, 

preferencialmente em diferentes níveis tróficos, considerando que há diferença de 

sensibilidade entre organismos de diferentes espécies frente as substâncias químicas. Assim, 
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torna-se recomendável avaliar o efeito de um efluente ou substância para mais de uma 

espécie, possibilitando estimar com maior segurança o impacto no corpo receptor, através do 

resultado obtido para a espécie mais sensível. No entanto, os autores concordam que, muitas 

vezes os testes são realizados com uma espécie, por razões práticas e econômicas. 

 

Os equinodermos têm sido escolhidos como um grupo taxonômico representativo do 

ambiente marinho, para realização das análises ecotoxicológicas. Pertencente a esse grupo, o 

Lytechinus variegatus, ouriço do mar, vem sendo utilizado como organismos teste, possuindo 

normas que regulamentam o uso do mesmo, como a CETESB L5.250 (CETESB, 1999) e 

ABNT NBR 15350 (ABNT, 2012). 

 

3.4.   O LYTECHINUS VARIEGATUS, OURIÇO DO MAR 

 

O Lytechinus variegatus é uma espécie ouriço do mar, pertencente ao filo 

Echinodermata e a classe Echinoidea, que possui distribuição do litoral da Carolina do Norte 

(Estados Unidos da América) até o Rio Grande do Sul (Brasil) e habita áreas de substrato não 

consolidado, formado por areia e pequenas áreas colonizadas por macroalgas e fanerógamas 

marinhas. Por habitarem em áreas de substrato são de hábitos bentônicos (DOMINGUEZ et 

al., 2007). 

Pode ser encontrado em até 250 metros de profundidade, mas é mais comum habitar 

em profundidades de até 20 metros (LAGE et al. 2011). 

No que se refere à alimentação, o Lytechinus variegatus, pode ser considerado 

herbívoro. Alimenta-se, preferencialmente, de algas presentes no próprio substrato e, mais 

comumente de algas talosas ou incrustantes, organismos epibiontes e/ou sésseis que são 

ingeridos, em geral, junto com fragmentos do substrato (LAGE et al. 2011). 

Algumas características como alimentação, reprodução e organização espacial de 

invertebrados marinhos, são muitas vezes controladas por fatores exógenos. Alguns desses 

fatores, principalmente fotoperíodo, temperatura da água e disponibilidade de alimento, são 

citados como os principais agentes sincronizadores do ciclo reprodutivo (MARIANTE et al., 

2019). 
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O efeito dos fatores exógenos e principalmente do ciclo lunar sobre a reprodução dos 

Echinoidea pode ser determinando pelo estudo das gônadas dos organismos. 

Os ouriços do mar possuem sexos separados, não apresentam dimorfismo sexual 

externo. A determinação do sexo ocorre apenas mediante a liberação dos gametas, que 

apresentam coloração diferenciada (figura 8). Os óvulos e espermatozoides, produzidos nas 

gônadas (figura 9) são liberados na água através dos gonóporos. A fecundação é externa, 

ocorrendo na água. Geralmente os gametas são liberados sincronicamente, o que aumenta a 

probabilidade de que a fecundação ocorra. Os embriões e larvas desenvolvem-se no plâncton 

(MIGOTTO; PROSPÉRI, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Autoria Própria 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Liberação de gametas. Fêmea liberando óvulos (A). Macho 

liberando espermatozoides(B) 

(A) 
(B) 
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FONTE: (KASAMATSU,2012) 

 

 

 

3.4.1. Anatomia 

Os ouriços-do-mar possuem forma globosa, sendo achatados nos polos. Os espinhos 

possuem coloração roxa, medindo até 20 milímetros de comprimento e de 1 a 2 milímetros de 

diâmetro (GÓMEZ-GASPAR, 2003), como é possível observar na figura 10. 

 

FONTE: Autoria Própria 

Figura 10: Forma globulosa achatada nos polos do ouriço do mar 

Figura 9: Lytechinus variegatus sem os órgãos do sistema digestório, 

permitindo acesso às gônodas 
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A anatomia do ouriço-do-mar está exemplificada na figura 11. 

 

FONTE: (RUPPERT; BARNES, 1996) 

 

 

Os ouriços do mar apresentam uma carapaça constituída de carbonato de cálcio, na 

qual os espinhos estão fixados, delimitando a cavidade celomática. Essa cavidade é 

preenchida por líquido celomático, onde circulam os celomócitos (elementos celulares). 

Como é possível observar na figura 11, o ânus encontra-se diametralmente oposto a 

boca, que fica em contato com a superfície e é rodeada por uma membrana ligeiramente 

calcificada, denominada membrana peristomial. A membrana peristomial delimita os cinco 

dentes da lanterna de Aristóteles, órgão utilizado para alimentação. 

As gônadas dos Echinodea encontram-se na cavidade celomática, estruturas 

saculiformes fusionadas e suspensas. São formadas por quatro camadas dentre as quais se 

destaca o epitélio germinal, constituído de dois tipos de células, as gametogênicas (se 

desenvolvem em espermatozoides e ovócitos) e as não-germinais (fagócitos nutritivos). As 

Figura 11: Esquema das características internas de um ouriço-do-mar 
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gônadas correspondem ao tecido reprodutivo e também ao de armazenagem de nutrientes em 

períodos de condições adversas ou pausa da atividade reprodutiva (LAGE et al., 2011). 

Além das gônodas, na cavidade celomática, encontram-se também o aparelho digestivo 

e outros órgãos do animal (EMERENCIANO, 2014). 

3.4.2. Fases de Desenvolvimento 

 

As fases de desenvolvimento do ouriço do mar estão apresentadas na figura 12. 

 

FONTE: (MIGOTTO; PROSPÉRI, 2008). 

Figura 12: Desenvolvimento embrionário do ouriço do mar Lytechinus variegatus: A- 

Óvulo, B- Ovo fecundado, C- Início da primeira clivagem, D- Estágio de 2 células, E e F- 

Estágio de 4 células, G- Estágio de 8 células, H -Estágio de mórula, I- Estágio de blástula, J- 

Estágio de gástrula, L- larva pluteus 
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O óvulo do ouriço do mar tem aproximadamente 0,1 mm de diâmetro, possuindo uma 

membrana vitelina que envolve a membrana plasmática (Figura 12 – A).   

Após ocorrer a fecundação (Figura 13), é desencadeado um processo na região cortical 

do óvulo que faz com que a membrana vitelina separe-se da membrana plasmática. A 

membrana vitelina passa a ser denominada de membrana de fecundação (Figura 12 – B). 

Algum tempo após a fecundação, o ovo se divide inúmeras vezes atingindo um estágio 

chamado de blástula (Figura 12 – C a I). 

A temperatura pode influenciar na velocidade do desenvolvimento. Depois do estagio 

de blástula, há o começo da gastrulação, um processo mais avançado, durante o qual os 

folhetos fundamentais se organizam dando origem ao estágio de gástrula. O processo de 

gastrulação se inicia, através da invaginação da região do polo vegetal, formando o arquêntero 

(intestino primitivo) (Figura 12 – J). 

Espículas trirradiais se formam lateralmente ao arquêntero, e darão origem ao 

esqueleto da larva pluteus. A larva pluteus utiliza cílios para nadar e se alimentar (Figura 9 – 

L) (GILBERT, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (GILBERT, 2003) 

 

 

Figura 13: Estrutura do óvulo do ouriço do mar durante a fertilização 
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3.4.3. As análises Ecotoxicológicas com Lytechinus variegatus 

 

Segundo Malgarin e Resgalla Jr. (2015), o uso de embriões de ouriços do mar em 

testes de toxicidade foi estabelecido por uma série de pesquisas que, entre 1920 e 1930, 

investigaram o efeito de metais na fertilização e desenvolvimento dos organismos. 

Desde então, o uso do ouriço do mar para testes de toxicidade vem sendo empregado 

devido à sensibilidade, a facilidade de obtenção dos gametas, baixo custo e experimento de 

rápida execução. 

Os embriões do ouriço do mar vêm sendo utilizados em ensaios para avaliação da 

qualidade de água marinha e para fornecer informações quantitativas sobre a presença ou 

ausência de poluentes. 

Böttger e McClintock (2001) relatam que, nos últimos cem anos, um grande número 

de observações experimentais tem sido coletado sobre o efeito biológico de vários agentes em 

células germinativas e embriões de equinodermos, em especial o ouriço do mar. Tais 

organismos são facilmente obtidos e possuem reprodução contínua e grande disponibilidade 

ao longo de todo ano. 

Segundo Abessa et al. (2002), no estado de São Paulo, testes com gameta e embriões 

do Lytechinus variegatus estão entre os mais utilizados, sendo rotina de diversos laboratórios, 

desde a década de 90. 

 

3.4.4. Normatização para os Ensaios Ecotoxicológicos 

 

Para realização de ensaios ecotoxicológicos utilizando o Lytechinus variegatus os 

laboratórios costumam adotar o procedimento experimental descrito na norma CETESB 

L5.250/1999 (ABESSA et al.,2002). 

A norma CETESB L5.250/1999, intitulada “Água do mar: teste de toxicidade crônica 

de curta duração com Lytechinus variegatus LAMARCK, 1816 (echinodermata: echinoidea) – 

método de ensaio”, possui o objetivo de descrever o método para determinação da 

concentração de substâncias químicas solúveis em água, de efluentes líquidos ou de água 
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marinha superficial ou intersticial, que causam retardamento no desenvolvimento embrional 

e/ou ocorrência de anomalias nos organismos expostos, nas condições estabelecidas de teste. 

O método consiste na exposição de ovos do Lytechinus variegatus a várias 

concentrações de um agente tóxico, durante a totalidade do período de desenvolvimento 

embrionário, de 24 a 28 horas. O procedimento tem o objetivo de determinar a CENO, a CEO 

ou a CE50 do agente tóxico em teste. O efeito observado é a inibição do desenvolvimento 

embriolarval ou retardamento do mesmo (CETESB, 1999). 

Para validação do teste, o ensaio controle precisa apresentar pelo menos 80% dos 

embriões em estágio larval (pluteus) bem desenvolvido (Figura 14). Se isso não ocorrer em 

vinte quatro horas, é necessário aguardar e contar novamente de hora em hora, até o prazo 

máximo de 28 horas. Se na vigésima oitava hora os organismos do controle não se 

apresentarem no estágio larval desejado, o teste deve ser cancelado (CETESB, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (GILBERT, 2003) 

 

 

A norma preconiza que o estágio larval (pluteus) bem desenvolvido, sem retardamento 

ou inibição de crescimento, é aquele com braços de comprimento no mínimo igual ao 

comprimento do corpo da larva (Figura 15). 

 

Figura 14: Estágio larval (pluteus) bem desenvolvido 
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FONTE: Autoria própria 

Figura 15: Observação microscópica do estado de desenvolvimento dos organismos ao 

final do teste. Exemplo de organismos desenvolvido (A) e de um organismo com 

retardamento de crescimento, considerado não desenvolvido (B). 

 

Além da norma da CETESB (1999), a ABNT NBR 15350 (2012), de âmbito federal, 

especifica um método de ensaio para avaliação da toxicidade crônica de curta duração de 

amostras de água marinha, estuarina, intersticial de sedimento, interface sedimento e água, 

efluentes líquidos, elutriato, substâncias químicas solúveis ou dispersas em água sobre o 

desenvolvimento embriolarval de Lytechinus variegatus e Echinometra lucunter.  

 

3.4.5. Estudos de Sensibilidade 

 

Para realização dos ensaios ecotoxicológicos, cada laboratório possui autonomia para 

utilizar embriões provenientes de populações coletadas de locais diferentes. Devido a essa 

diferenciação há a introdução ou existência de uma variável espacial que precisa ser 

considerada na análise dos ensaios. 

Os resultados dos testes são extrapolados para diversos locais, diferentes daquele onde 

a população teste foi coletada. Assim, antes de se aplicar tais resultados de forma extensiva, é 

necessário avaliar: se os resultados obtidos são comparáveis com populações de outros locais 

e se há necessidade de algum ajuste (ABESSA et al., 2002).  

(A) 

(B) 
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A sensibilidade do lote de organismos utilizados pode ser estimada a partir de testes de 

toxicidade sob ação de substâncias de referência. O conhecimento gerado sobre o uso de 

organismos marinhos está baseado nos testes, em que os organismos são expostos a diluições 

seriadas de uma substância padrão, sendo a sensibilidade da população avaliada através de 

comparação com resultados pré-existentes do laboratório e dados disponíveis na literatura 

(RESGALLA; LAITANO, 2002). 

Assim, usam-se substâncias de referência para se avaliar a saúde/sensibilidade dos 

organismos-teste. Segundo o Environment Canada (1990), para uma substância de referência 

ser adequada precisa ter as seguintes características: 

- Ser fácil de analisar quimicamente; 

- Ter disponibilidade de prateleira; 

- Ser disponível com alta pureza; 

- Ser solúvel em água; 

- Ser estável (não volátil, não degradável, não transformável) em água, tendo a 

toxicidade inalterada; 

- Ter dados ecotoxicológicos básicos disponíveis; 

Existe um ranking, para substâncias de referência de acordo com os critérios propostos 

pelo Environment Canada (1990). Cada critério contabiliza um ponto no somatório. O sulfato 

de zinco possui a maior pontuação, seguido pelo cloreto de sódio, dicromato e cromato de 

cobre e sulfato de cobre. 

Dentre as substâncias mais utilizadas como referências, destacam-se: 

- Substâncias orgânicas: 4- Clorofenol, Dodecil sulfato de sódio (DSS), Fenol e 

Pentaclorofenato de sódio. 

- Substâncias inorgânicas: Cloreto de cádmio, Cromato e Dicromato de potássio, 

Sulfato de cobre, Cloreto de potássio, Nitrato de sódio, Cloreto de sódio e Sulfato de zinco.  

 Resgalla e Laitano (2002) fizeram um estudo comparativo de sensibilidade de 

organismos marinhos do Brasil com diversas substâncias de referência. 
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No que diz repeito ao ouriço do mar, Lytechinus variegatus, foram realizados 

levantamentos bibliográficos para as substâncias: DSS, sulfato de cobre e sulfato de zinco. Os 

resultados encontrados pelos autores para as substâncias de referência sulfato de cobre e 

sulfato de zinco estão expostos na tabela 5. 

 

Tabela 5: Ecotoxicidade do Lytechinus variegatus, utilizando as substâncias de 

referência sulfato de cobre e sulfato de zinco 

 

 

FONTE: Adaptado de (RESGALLA; LAITANO, 2002) 

 

  ABESSA et al. (2002) fizeram um estudo de sensibilidade com o organismo marinho 

Lytechinus variegatus, coletados em três pontos diferentes do estado de São Paulo. As 

substâncias utilizadas foram o sulfato de zinco e o DSS. O resultado encontrado para o 

Sulfato de Zinco encontra-se na tabela 7:  

Tabela 6: Resultado dos testes de toxicidade com sulfato de zinco para o Lytechinus 

variegatus 

Local de coleta CE50(mg/L) 

Santos 0,093 

Ubatuba 0,153 

São Sebastião 0,130 

FONTE: Adaptado de (ABESSA et al., 2002) 

 

Pode-se notar que há variação dos resultados de CE50 entre os organismos de 

diferentes locais de coleta e entre as fontes bibliográficas. O que comprova a existência de 

uma variável espacial que precisa ser levada em consideração na análise dos resultados dos 

ensaios. Por isso, antes de testar a toxicidade de uma substância, se faz necessário avaliar a 

Substância CE50(mg/L) Autor 

Sulfato de cobre 3,8 CETESB, 1990 

Sulfato de Zinco 0,023 Badaró-Pedroso et al., 1998 

Sulfato de Zinco 0,04 CETESB,1991 

Sulfato de Zinco 0,1 Pereira et al.,2000 
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sensibilidade da população que será utilizada, através de dados pré-existentes do laboratório 

com substâncias de referência (carta de sensibilidade) e de dados disponíveis na bibliografia. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Os procedimentos adotados foram baseados nas normas da CETESB L5.250 (1999) e 

ABNT NBR 15350 (2012) que padronizam os testes ecotoxicológicos utilizando Lytechinus 

variegatus. Foram realizados testes laboratoriais de toxicidade crônica de curta duração, com 

sistema de exposição estático.  

 

4.1.   MATERIAIS 

 

4.1.1. Reagentes 

 

-  Cloreto de potássio  

-  Formaldeído P.A. 

-  Sulfato de cobre II pentahidratado  

-  Sulfato de zinco 

 -  Acetona 

-  Ácido nítrico P.A. 

Todos de fabricação da Proquímio 

 

4.1.2. Vidraria 

 

-  5 béqueres de 20 mL 

-  2 béquer de 500 mL 

-  5 balões volumétricos de 100 ml 

-  Proveta de 10 mL 

-  31 tubos de ensaio com capacidade de 10 ml 

 

4.1.3. Utensílios  

 

-  2 galões de 20L 

-  3 reservatórios de 5L com tampa  

-  1 funil de plástico 
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-  Papel de filtro porosidade 2 µm 

-  Aquários ou caixas de plástico de 40L 

-  1 bomba centrífuga submersa HBO - 300 

-  Pisseta de água destilada 

-  Pisseta de água do mar filtrada 

-  1 Seringa com agulha de 4 cm e capacidade de 10 mL 

-  Câmara de contagem tipo Sedgwick-Rafter 

-  1 gelopack 

-  1 frasco âmbar 100 mL 

-  1 recipiente com tampa de 100 mL 

-  Pipeta Pasteur descartável 

-  Peneira de plástico 

-  Estante para tubo de ensaio 

 

4.1.4. Equipamentos 

 

-  Termômetro digital espeto TP101 – range -50 a 300ºC – exatidão de +/-1ºC 

-  Oxímetro Lutron modelo DO5519 

-  pHmetro Mettler Toledo MA 235 

-  Refratômetro Instrutherm – modelo RTS 101ATC range 0-100% 

-   Kit de amônia LabconTest 

-  Pipetas automáticas (20 µL, 50 µL, 100 µL, 200 µL, 500 µL, 1 mL e 10 mL) 

-  Incubadora Thermo Scientific Precision – modelo 815 – range 0-50ºC 

-  Microscópio Olympos BX50 

 

4.2.    METODOLOGIA 

 

4.2.1. Coleta da Água do Mar 

 

Após a análise da previsão do tempo e tábua de marés foi escolhido um dia sem chuva, 

com maré baixa e o mar sem ressaca para a realização das coletas. A água do mar foi 
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recolhida no mesmo momento da coleta dos ouriços, para ser utilizada no experimento como 

diluente, necessitando somente de um galão de 20L. 

A coleta ocorreu na Praia da Boa Viagem (figura 16) e Praia de Itaipu (figura 17) em 

Niterói, Rio de Janeiro (RJ) de acordo com o procedimento descrito na POP-1 (apêndice). No 

local, realizaram-se as medidas das temperaturas ambiente e da água marinha através do 

termômetro digital. 

 

 

FONTE: Autoria própria 

Figura 16: Praia da Boa Viagem 

 

FONTE: Autoria própria 

Figura 17: Praia de Itaipu 
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4.2.2. Coleta do Lytechinus variegatus  

 

Ao chegar na praia da Boa Viagem e praia de Itapu, foi verificado onde havia maior 

densidade populacional. Foram levados até ponto de coleta os recipientes de 5L e, de um em 

um os ouriços foram coletados manualmente e colocados no reservatório.  Foi completado 

com 4 animais e adicionado água marinha até que todos estivessem submersos. O reservatório 

foi levado até a praia onde foi tampado (figura 18). Essa operação foi repetida, totalizando o 

número de animais suficientes para realização das análises e, em seguida foram transportados 

para o laboratório. 

 

FONTE: Autoria própria 

Figura 18: Lytechinus variagatus coletado  

 

Para aumentar a variabilidade genética foram utilizados mais de um indivíduo adulto 

de cada gênero. Foram feitos duas séries com o sulfato cúprico e duas com o sulfato de zinco 

para cada coleta realizada. Como não sabemos o sexo do animal a olho nu, foram recolhidos 

no mínimo 12 animais por coleta para aumentar a chance de obter pelo menos 4 fêmeas e 4 

machos. 

Ao chegar ao laboratório, os ouriços foram alocados em recipientes de 40L para cada 

6 organismos. Aguardou-se aproximadamente 6 h para o começo do procedimento de retirada 

dos gametas. O tempo é necessário para aclimatação dos organismos, visando reduzir o 

estresse causado com a remoção do habitat natural. 

Como os animais não foram devolvidos ao seu ecossistema no mesmo dia, foram 

adicionados aos aquários, bombas centrífugas submersas para aeração. Os ouriços Lytechinus 
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variegatus podem ser mantidos no laboratório por no máximo uma semana, sendo 

alimentados com algas uma vez por dia (CETESB, 1999). 

 

4.2.3. Filtração 

 

Antes de ser utilizada no experimento, toda a água foi filtrada para remoção das 

impurezas mais grosseiras. Para isso, foi utilizado outro galão de 20L e um funil plástico 

colocado com papel de filtro com porosidade de 2 µm, como mostra a figura 19 e é descrito 

no POP-2 (apêndice). 

 

FONTE: Autoria própria 

Figura 19: Filtração da água do mar 

Com a água do mar filtrada, foram realizados testes para parâmetros físico-químicos 

descritos no POP-3 (apêndice). A salinidade foi verificada através de uma alíquota de 1 mL 

colocada sobre o prisma do refratômetro Instrutherm RTS 101ATC e analisado a porcentagem 

de sais. Com uma alíquota de 10 mL foi realizado a medida de pH no pHmetro Mettler 

Toledo MA 235. A concentração de amônia foi definida através da coloração padrão do kit de 
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amônia. Por último, o oxigênio dissolvido foi definido através de 10 mL da água em um 

béquer e medido com o oxímetro Lutron DO5519.  

 

4.2.4. Preparo das Soluções 

 

Para a realização do teste ecotoxicológico com o Lytechinus variegatus foram 

preparados 50 mL de solução de cloreto de potássio (KCl) 0.5M  e mantido em um frasco 

tampado como mostra a figura 20. Também foram preparados 50 mL da solução de formol 

4% (p/p) sendo mantida em um frasco de vidro âmbar na capela (figura 21). 

 

 

  

FONTE: Autoria própria 

Figura 20: Recipiente contendo solução de KCl 0,5M 

 

 

FONTE: Autoria própria 

Figura 21: Solução de formol 4% 

O preparo da substância de referência foi realizado visando a obtenção de 100 mg/L 

do sulfato cúprico pentahidratado como solução padrão (figura 22). A partir desta, foram 

obtidas as diluições para o teste ecotoxicológico (0.2; 0.5; 1,0; 2,0 e 5,0 mg/L). O mesmo 
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procedimento foi realizado com o sulfato de zinco obtendo as diluições (0,015; 0,030; 0,060; 

0,120; 0,240 mg/L).  

 

 

FONTE: Autoria própria 

Figura 22: Balão volumétrico contendo solução padrão de sulfato de cobre II 

 

Assim, foram preparadas 5 concentrações para cada substância de referência. Foram 

realizadas 5 réplicas para cada concentração, além do controle, que foram preparados 6 

réplicas, totalizando 31 tubos de ensaio (figura 23). O controle possui um frasco a mais para 

os testes de amônia e oxigênio dissolvido que foram realizados ao final do experimento.  

Os tubos continham 10 mL de cada solução com diferentes concentrações e o controle 

foi preenchido com 10 mL de água marinha filtrada. Todos os tubos foram numerados de 

acordo com a concentração do contaminante presente e foram dispostos na estante.  
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FONTE: Autoria própria 

Figura 23: Tubos de ensaio contendo a solução com contaminante 

A lavagem da vidraria foi realizada de acordo na norma da CETESB L5.250 (1999) (POP-4 -

apêndice). 

 

4.2.5. Teste Ecotoxicológico 

 

4.2.5.1.   Obtenção dos Gametas 

 

Os ouriços foram lavados com água de diluição, para remoção de excretas e outros 

detritos da superfície corpórea. Foram retirados da água individualmente e aplicou-se 0.5 mL 

da solução de KCl 0,5M em cada extremidade da superfície oral, com auxílio da seringa de 10 

mL (figura 24). O Lytechinus variegatus foi deixado com o gonopóro virado para cima na 

bancada até que os gametas começassem a ser liberados. 
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FONTE: Autoria própria 

Figura 24: Injeção de KCl com a seringa de 10 mL 

Os indivíduos identificados fêmeas, cujos gametas são de coloração amarelo-

alaranjados, foram apoiadas sobre a superfície dos béqueres de 200 mL contendo água de 

diluição, com a superfície aboral voltada para o interior do béquer como mostra a figura 25. 

Dessa forma, a coleta dos óvulos ocorre diretamente no recipiente. Na figura 26 foi possível 

observar os óvulos no microscópio Olympos BX50. 

 

 

          FONTE: Autoria própria 

Figura 25: Liberação dos gametas da fêmea 
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FONTE: Autoria própria 

Figura 26: Óvulos observados no microscópio Olympos BX50 

Os gametas masculinos, identificados por sua cor branca (figura 27), foram coletado 

por uma pipeta Pasteur de ponta fina diretamente dos gonóporos, e colocados em um béquer 

de 20 mL mantido acima do gelopack (figura 28), com o intuito do espermatozoide não perder 

sua mobilidade. 

 

FONTE: Autoria própria 

Figura 27: Gametas do macho 
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FONTE: Autoria própria 

Figura 28: Gametas do macho recolhido no béquer e mantido no gelopack 

 

 Após o recolhimento dos espermas dos ouriços machos foi preparado uma solução 

espermática no béquer de 50mL sendo a  proporção de 0,5 mL de esperma para 24,5 mL de 

água do mar filtrada, sobre o gelopack. Misturou-se bem para dissolução de grumos. 

  

4.2.5.2.   Fecundação 

 

A solução contendo os óvulos foi transferida para um béquer de 500 mL passando pela 

peneira plástica para retirar as excretas que são liberadas juntamente com os óvulos (não é 

necessário peneirar o esperma, já que é retirado com uma pipeta Pasteur). Acrescentou-se de 1 

a 2 mL da solução espermática ao béquer contendo os óvulos. A solução foi mantida em 

repouso por 5 minutos para ocorrer a fecundação. Foram coletados, com a pipeta automática, 

10 mL da solução contendo os ovos e diluídos em 990 mL de água de diluição.  

Da solução final, foi retirada uma alíquota de 1 mL e colocada na câmara de 

Sedgwick-Rafter, onde foi realizada a contagem do número de ovos, identificáveis pela 

membrana à sua volta (figura 29), e de óvulos não fecundados até encontrar 100 unidades. 

Com um mínimo de 80% de fecundação em cada amostra, deu-se continuidade ao teste.  
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FONTE: Autoria própria 

Figura 29: Óvulos fecundados 

Foi contada, no microscópio, a quantidade de ovos presentes em 1mL da solução de 

fecundação (coletado com uma pipeta Pasteur) e repetido o procedimento 3 vezes. Calculou-

se a média desses valores tendo como resultado a quantidade de ovos/ml. Foi então 

encontrado o volume necessário para obter 300 ovos, quantidade esta a ser utilizada no teste. 

 

4.2.5.3.    Procedimento do Teste 

 

Na figura 30 pode ser observada a adição dos óvulos fecundados por meio da pipeta 

automática. O volume utilizado foi o calculado anteriormente para obter cerca de 300 ovos em 

cada tubo de ensaio que continha as diluições da substância de referência (sulfato de cobre II 

ou sulfato de zinco) previamente preparadas.  

 

FONTE: Autoria própria 

Figura 30: Aplicação dos ovos nos tubos de ensaio 
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Após a fecundação os frascos-teste foram colocados na incubadora a 25ºC de 24-28h. 

O teste foi encerrado quando pelo menos 80% dos embriões na amostra de controle atingiram 

o estágio de pluteus bem desenvolvidos (figura 31).  

O encerramento foi realizado com a adição de 0.1mL da solução de formol 4% em 

cada tubo de ensaio, na capela.  

 

FONTE: Autoria própria 

Figura 31: Organismo no estágio de pluteus à direita e não desenvolvido à esquerda 

Foram verificados inicialmente as réplicas do controle para uma análise de referência 

para a avaliação de anomalias no desenvolvimento embrionário das demais amostras. 

Analisou, em cada réplica, o estágio de desenvolvimento e a ocorrência de anomalias nos 100 

primeiros organismos, distinguidos como desenvolvidos e não desenvolvidos de acordo com 

as figuras 31 e 32. A contabilização foi anotada para posterior estimativa da CE50. 

 

FONTE: Autoria própria 

Figura 32: Organismos não desenvolvidos, no estágio de gástrula 

 Os testes ecotoxicológicos estão descritos no POP-5 localizado no apêndice. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1.    ESCOLHA DO ORGANISMO UTILIZADO NOS ENSAIOS: LYTECHINUS 

VARIEGATUS 

O ouriço do mar da espécie Lytechinus variegatus foi escolhido para o estudo de 

sensibilidade, como organismo teste para o presente trabalho, por atender a critérios, segundo 

Zagatto e Bertolletti, (2006), necessários aos organismos testes padronizados para análises 

ecotoxicológicas: 

- É uma espécie autóctone das praias de Niterói selecionadas para coleta; 

- Possui significativa representação ecológica, dentro da comunidade biológica em 

estudo, compondo o grupo dos organismos bentônicos e participando da cadeia trófica como 

consumidor secundário; 

- Existem informações na bibliografia sobre a fisiologia, biologia e hábitos alimentares 

da espécie (LAGE et al. 2011), (RUPPERT; BARNES, 1996); 

- Apresenta baixo índice de sazonalidade e foi encontrada com alta disponibilidade nos 

pontos de coleta; 

- Possui alta sensibilidade aos agentes químicos testados e sensibilidade relativamente 

constante (RESGALLA; LAITANO, 2002), (ABESSA et al., 2002); 

- Possui teste de baixo custo e experimento de rápida execução. 

 

Assim, o Lytechinus variegatus foi escolhido como uma espécie representativa do 

ecossistema marinho de Niterói, por ser um organismo de fácil obtenção e coleta, já que vive 

aderido ao substrato. Foi possível realizar os testes com rapidez (intervalo de 24 à 28h), baixo 

custo e com os recursos disponíveis no laboratório (LAE/UFF). 

Além disso, o teste com o organismo em questão se baseia no efeito que as substâncias 

avaliadas promovem no desenvolvimento embriolarval dos animais (CETESB, 1999). Os 

gametas foram retirados e todos os ouriços permaneceram vivos. Foram devolvidos ao ponto 

de coleta, voltando a fazer parte do ecossistema e a participar da cadeia trófica. Este fato 

contribuiu para escolha do organismo, já que o teste não se baseia em observação de 
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letalidade, possibilitando a devolução dos animais vivos e a diminuição do impacto ambiental 

gerado para confecção das análises. 

 

5.2.    ESCOLHA DOS LOCAIS DE COLETA 

 

A praia da Boa Viagem foi escolhida para coleta dos organismos por ser um ponto 

com elevada atividade antropogênica, apresentando importante nível de poluição, devido ao 

deságue dos poluentes oriundos da Baía de Guanabara (TAQUIL;YONESHIGUE-

VALENTIN,2002) (Figura 33). Além disso, é um local de fácil acesso, próximo ao 

laboratório, facilitando à logística e causando menor estresse aos animais, que foram levados 

rapidamente ao local de realização dos testes. 

 

FONTE: (TAQUIL;YONESHIGUE-VALENTIN, 2002) 

Figura 33: Localização da praia de Boa Viagem (P) na Baía de Guanabara, estado do Rio de 

Janeiro 

. 

 Comparativamente à praia da Boa Viagem, a praia de Itaipu foi selecionada por ser 

um local com menor nível de poluição, uma praia da região oceânica de Niterói que não é 

afetada pelos poluentes da Baia de Guanabara. Apesar de ser mais distante do laboratório, é 

uma praia de fácil acesso, possibilitando a coleta e posterior remoção dos organismos para o 

local de análise (Figura 36). 
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No primeiro dia de coleta em cada praia, antes de se realizar a retirada dos 

organismos, foi realizado um rastreamento da densidade populacional do local. Os 

organismos foram retirados do ponto em que havia maior densidade populacional, para causar 

menor impacto ao ecossistema. Os pontos de coleta escolhidos em cada praia estão mostrados 

nas figuras 34 e 35. 

          

FONTE: Autoria própria 

Figura 34: Ponto de coleta na praia da Boa Viagem 

       

FONTE: Autoria própria 

Figura 35: Ponto de coleta escolhido na praia de Itaipu 

A figura 36 apresenta um mapa com os pontos de coleta selecionados e a localização 

do Laboratório de Água e Efluentes – Química Ambiental – Campus Praia Vermelha – UFF. 
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FONTE: Google Maps 

Figura 36: Mapa da cidade de Niterói apresentando a localização dos pontos de coleta e do 

laboratório 

 

5.3.    ESCOLHA DAS SUBSTÂNCIAS DE REFERÊNCIA TESTADAS 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico de testes de ecotoxicidade analisados 

com o Lytechinus variegatus no Brasil, utilizando substâncias de referência. Foram 

encontrados estudos com a determinação da CE50 para o organismo, com as substâncias 

sulfato de zinco, sulfato de cobre e DSS (Resgalla e Laitano (2002) e Abessa et al. (2002)). 

O sulfato de zinco e o sulfato de cobre atendem aos critérios que classificam uma 

substância como viável para ser utilizada como referência nos testes, segundo a Environment 
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Canada (1990). Além disso, os sais estavam disponíveis no laboratório, sendo escolhidos 

como as substâncias de referência para os ensaios de sensibilidade. 

 

5.4.    REALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

PARA CONFECÇÃO DAS ANÁLISES ECOTOXICOLÓGICAS 

 

Os testes foram baseados nas normas pré-existentes, a CETESB L5.250 (1999) e a 

ABNT NBR 15350 (2012) . Todo procedimento foi adequado e padronizado para ser 

realizado no Laboratório de Águas e Efluentes – Química Ambiental – Campus Praia 

Vermelha da Universidade Federal Fluminense (LAE). 

 

5.4.1. Coleta da Água do Mar e dos Animais 

 

A coleta da água do mar, utilizada nas diluições, foi realizada no mesmo local e dia da 

coleta dos ouriços, com a finalidade de manter os gametas e, posteriormente as larvas, em 

condições ambientais similares às encontradas no habitat natural. 

Para saber o melhor dia e horário para recolher a água e os animais, foi necessário 

consultar a tábua de marés, pois em maré baixa e dias ensolarados sem ressaca, a visibilidade 

embaixo d’água facilita a visualização e coleta dos animais utilizados no teste. Além disso, 

em dias de ressaca os sedimentos no fundo do mar são revolvidos, e dessa forma a filtração da 

água fica mais difícil e demorada. 

Foi coletado o número de organismos suficientes para a realização de duas replicatas 

para cada ponto de coleta e substância de referência. Cada análise foi realizada com material 

genético oriundo de mais de um organismo de cada gênero, para aumentar a variabilidade 

genética. 

 Foram realizadas três coletas. A data, horário e número de organismos coletados 

encontram-se nas tabelas 7,8 e 9 
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Tabela 7: Coleta 1 - Praia da Boa Viagem 

Coleta dos organismos 

Coleta n°:  1 Data da coleta: 29/07/2019 
Horário da 

coleta: 
11:30 

Local da 

coleta: 
Praia da Boa 

Viagem 

Número de organismos 

coletados: 
12 

Machos: 5 

Fêmeas: 7 

                                      FONTE: Autoria própria 

Tabela 8: Coleta 2 - Praia da Boa Viagem 

Coleta dos organismos 

Coleta n°: 2 Data da coleta: 11/09/2019 
Horário da 

coleta: 
11:00 

Local da 

coleta: 
Praia da Boa 

Viagem 

Número de organismos 

coletados: 
13 

Machos: 7 

Fêmeas: 4 

                                                                 FONTE: Autoria própria 

 

Tabela 9: Coleta 3 - Praia de Itaipu 

Coleta dos organismos 

Coleta n°: 3 Data da coleta: 02/10/2019 
Horário da 

coleta: 
10:00 

Local da 

coleta: 
Praia de Itaipu 

Número de organismos 

coletados: 
15 

Machos: 7 

Fêmeas: 8 

                                                                 FONTE: Autoria própria 

 

5.4.2.  Parâmetros Físico – Químicos Monitorados 

 

Os parâmetros físico-químicos pH, O.D., temperatura e salinidade foram monitorados  

e estavam dentro da faixa especificada para realização dos testes pela norma da CETESB 

(1999). Foram realizados quatro testes e, os parâmetros foram monitorados em cada um. 

(Tabelas 10, 11, 12, 13). O único desses fatores que foi medido in situ foi à temperatura, os 

demais foram medidos no próprio laboratório.  

Em temperaturas mais altas, algumas substâncias apresentam maior toxicidade, como 

o cianeto. Este parâmetro também influencia no metabolismo energético dos organismos e, na 

quantidade de oxigênio dissolvido na água (RATTNER; HEATH, 1995). Por isso todo o 

procedimento de preparo de soluções e realização dos testes foi realizado em temperatura de 
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25 
+
/- 2 °C. A temperatura foi medida in situ para observar se a mesma estava próxima à 

temperatura indicada para os ensaios, de 25°C, para não se distanciar da encontrada no habitat 

natural dos animais. Os valores encontrados nas medições in situ variaram de 23,6 a 25,3 ºC 

(Tabelas 10, 11, 12, 13), assim, os organismos estavam em temperaturas próximas as de 

realização dos testes. 

Quanto à salinidade da água de diluição, é preconizado na norma, CETESB (1999), 

que esta esteja, inicialmente, entre 34 
+
/- 2 %, para que se garanta o mínimo de salinidade que 

se aproxima da encontrada no habitat natural. Os valores encontrados nas quantificações 

foram 35 e 36% (Tabelas 10, 11, 12, 13), de salinidade, assim, todos os testes foram 

realizados dentro do limite especificado. 

O oxigênio dissolvido afeta a toxicidade de algumas substâncias, como os dois metais 

utilizados para o ensaio de toxicidade aguda, o zinco e o cobre (RATTNER; HEATH, 1995). 

Por isso, o O.D. foi monitorado no início e final dos testes. A norma, CETESB (1999), 

preconiza que, para que os resultados sejam validados, o teor de O.D, precisa ser superior a 

3,9 mg/L. Todos os testes realizados retornaram valores de oxigênio dissolvido superiores a 5 

mg/L (Tabelas 10, 11, 12, 13), excedendo o mínimo indicado. 

Muitos poluentes como sulfeto de hidrogênio, amônia e cianeto são afetados pela 

variação do pH, podendo se ionizar ou dissociar dependendo da faixa de pH em que se 

encontram e isso acarreta no aumento da toxicidade dessas substância (ZAGATTO; 

BERTOLLETTI, 2006). Por isso mediu-se o pH da água coletada, antes da mesma ser usada 

como água de diluição para os testes. Não houve diferença significativa entre o pH da água 

nos pontos de coleta, variando de 7,99 a 8,3 (Tabelas 10, 11, 12, 13), assim, o pH não 

influenciou na comparação da sensibilidade entre os pontos. 

A amônia possui toxicidade elevada para organismos marinhos e é facilmente formada 

a partir da decomposição de matéria orgânica. Fez-se necessário o monitoramento inicial e 

final desse parâmetro para a verificação da qualidade do ensaio. (RAND, 1995).  Se a 

concentração de amônia fosse alta ao final do ensaio, essa substância poderia ser a causadora 

da toxicidade. Fato que impediria a afirmação que a toxicidade foi proveniente da substância 

de referência e não da produção de amônia durante o período de exposição. Ao final dos 

ensaios, não houve significativa diferença entre as concentrações de amônia, que variaram de 

0,011 a 0,022 mg/L (Tabelas 10, 11, 12, 13), apresentando baixas concentrações. Assim, 
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podemos afirmar que a toxicidade encontrada foi proveniente das substâncias de referência 

testadas. 

 

Tabela 10: Dados do monitoramento dos parâmetros testados com a substância de referência 

CuSO4.físico-químicos para o Teste 1 : Organismos da praia da Boa Viagem 

Parâmetros medidos - Teste 1  

Parâmetro: Temperatura (°C) Salinidade (%) pH O.D. (mg/L) NH3 (mg/L) 

0 h 23,7 36 7,99 5 0,022 

24 h 25 - - 5 0,011 

FONTE: Autoria própria 

 

Tabela 11: Dados do monitoramento dos parâmetros físico-químicos para o Teste 2 : 

Organismos da praia da Boa Viagem testados com a substância de referência ZnSO4 

Parâmetros medidos - Teste 2 

Parâmetro: Temperatura (°C) Salinidade (%) pH O.D. (mg/L) NH3 (mg/L) 

0 h 25,3 35 8,3 5 0,017 

24 h 25 - - 5 0,017 

FONTE: Autoria própria 

 

Tabela 12: Dados do monitoramento dos parâmetros físico-químicos para o Teste 3 : 

Organismos da praia de Itaipu testados com a substância de referência CuSO4 

Parâmetros medidos – Teste 3 

Parâmetro: Temperatura (°C) Salinidade (%) pH O.D. (mg/L) NH3 (mg/L) 

0 h 23,6 36 8,3 5 0,011 

24 h 25 - - 5 0,021 

FONTE: Autoria própria 

 

Tabela 13: Dados do monitoramento dos parâmetros físico-químicos para o Teste 4  : 

Organismos da praia de Itaipu testados com a substância de referência ZnSO4 

Parâmetros medidos – Teste 4 

Parâmetro: Temperatura (°C) Salinidade (%) pH O.D. (mg/L) NH3 (mg/L) 

0 h 23,6 36 8,3 5 0,011 

24 h 25 - - 5 0,021 

FONTE: Autoria própria 
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De acordo com as tabelas 10, 11, 12 e 13 todos os parâmetros que possuem faixa 

adequada para efetivação dos testes se enquadraram dentro dos valores aceitáveis 

preconizados pela norma. 

 

5.4.3. Preparo das Soluções e Diluições das Substâncias de Referência 

 

Todas as soluções foram preparadas na temperatura ambiente de aproximadamente 

25ºC. 

Foram preparadas 5 concentrações para cada substância de referência, conforme 

indicado na norma seguida. Para o sulfato de cobre a faixa de análise para o teste preliminar 

foi determinada a partir dos dados de CE50 encontrados na bibliografia. A CE50 descrita por 

Resgalla e Laitano (2002) foi de 3,8 mg/L, assim, a faixa de concentrações de 0,2 a 5 mg/L 

(0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 mg/L) foi escolhida para o teste preliminar. Para o sulfato de zinco 

foram analisados os valores de CE50 levantados por Resgalla e Laitano (2002) e por Abessa et 

al. (2002), obtendo-se uma média de CE50 igual a 0,09 mg/L. Assim, a faixa de concentrações 

de 0,015 a 0,240 mg/L (0,015; 0,030; 0,060; 0,120; 0,240 mg/L) foi utilizada para análise 

preliminar. 

5.4.4.  Obtenção dos Gametas 

Antes da obtenção dos gametas os ouriços foram limpos com a água de diluição para 

remover excretas e outras coisas que vem presa em seus espinhos e pseudópodes, como, 

conchas, algas e até plásticos. 

O sexo dos organismos só foi determinado após o choque osmótico realizado através 

da injeção de cloreto de potássio 0,5 mol/L. Em todas as coletas, observou-se que o número 

de organismos do sexo masculino não foi igual ao número de organismos do sexo feminino, 

como mostram as tabelas 7, 8 e 9. Alguns organismos eram maiores e mais maduros e 

liberaram maior quantidade de esperma e óvulos que outros organismos menos maduros. No 

entanto, em todas as análises, foram usados mais de um organismo de cada gênero para 

aumentar a variabilidade genética e garantir um resultado mais representativo da realidade. 
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5.4.5. Contagem Microscópica das Larvas Pluteus 

 

Ao final do teste, como preconiza a norma, os organismos foram contabilizados de 

acordo com seu estágio de desenvolvimento. Contabilizou-se o número de organismos 

desenvolvidos (que chegaram ao estágio de larva pluteus bem desenvolvida) e não 

desenvolvidos (que tiveram inibição ou retardo no desenvolvimento). A figura 35 exemplifica 

um organismo contabilizado como desenvolvido e um contabilizado como não desenvolvido. 

Além do estágio final de larva pluteus, foi possível observar outros estados de 

desenvolvimento mais iniciais dos organismos ao microscópio, mostrados nas figuras 37 a 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Autoria própria 

Figura 37: Organismo contabilizado como não desenvolvido (A) e organismo contabilizado 

como desenvolvido (B). 

(A) 

(B) 
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FONTE: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Autoria própria 

 

 

Foram realizados quatro testes preliminares, os organismos de cada ponto de coleta 

foram testados para as substâncias sulfato de cobre e sulfato de zinco. Os valores encontrados 

através da contagem de organismos desenvolvidos para cada concentração em cada teste 

encontram-se nas tabelas 14, 15, 16 e 17. A concentração 0 mg/L é o controle. 

 

 

 

 

Figura 38: Primeiras divisões celulares: estágio de 2 e 4 células 

Figura 39: Estágio de 8 células. 

Figura 40: Estágio de Mórula. 
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Tabela 14: Número de organismos desenvolvidos por concentração ao final do teste realizado 

com CuSO4 para os organismos da Boa Viagem – Ensaio 1. 

Teste 1 - Número de organismos desenvolvidos por 

repetição em cada concentração. 

 (mg/L) 1 2 3 4 5 

0 94 86 88 90 82 

0.2 26 6 56 45 18 

0.5 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

FONTE: Autoria própria 

 

Tabela 15: Número de organismos desenvolvidos por concentração ao final do teste realizado 

com CuSO4 para os organismos da Boa Viagem – Ensaio 2. 

Teste 2 - Número de organismos desenvolvidos por 

repetição em cada concentração. 

 (mg/L) 1 2 3 4 5 

0 82 80 93 92 91 

0.2 64 48 54 48 68 

0.5 10 16 1 12 2 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

FONTE: Autoria própria 
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Tabela 16: Número de organismos desenvolvidos por concentração ao final do teste realizado 

com ZnSO4 para os organismos da Boa Viagem – Ensaio 1. 

Teste 3 - Número de organismos desenvolvidos por 

repetição em cada concentração. 

(mg/L) 1 2 3 4 5 

0 83 80 84 85 81 

0.015 70 78 82 86 75 

0.030 62 61 56 58 69 

0.060 52 60 58 56 53 

0.120 48 64 50 45 54 

0.240 24 48 44 53 67 

FONTE: Autoria própria 

 

Tabela 17: Número de organismos desenvolvidos por concentração ao final do teste realizado 

com ZnSO4 para os organismos da Boa Viagem – Ensaio 2. 

Teste 4 - Número de organismos desenvolvidos por 

repetição em cada concentração. 

(mg/L) 1 2 3 4 5 

0 81 86 82 83 80 

0.015 76 72 75 81 83 

0.030 60 62 63 65 76 

0.060 55 57 65 58 54 

0.120 49 52 48 52 44 

0.240 38 47 50 49 53 

              FONTE: Autoria própria 
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Tabela 18: Número de organismos desenvolvidos por concentração ao final do teste realizado 

com CuSO4 para os organismos de Itaipu – Ensaio 1 

Teste 5 - Número de organismos desenvolvidos por 

repetição em cada concentração. 

 (mg/L) 1 2 3 4 5 

0 92 89 84 88 78 

0.2 12 2 8 10 6 

0.5 2 0 2 0 0 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

FONTE: Autoria própria 

 

Tabela 19: Número de organismos desenvolvidos por concentração ao final do teste realizado 

com CuSO4 para os organismos de Itaipu – Ensaio 2 

Teste 6 - Número de organismos desenvolvidos por 

repetição em cada concentração. 

 (mg/L) 1 2 3 4 5 

0 80 85 94 82 83 

0.2 18 21 48 42 72 

0.5 2 0 0 0 4 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

FONTE: Autoria própria 
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Tabela 20: Número de organismos desenvolvidos por concentração ao final do teste realizado 

com ZnSO4 para os organismos de Itaipu – Ensaio 1 

Teste 7 - Número de organismos desenvolvidos por 

repetição em cada concentração. 

(mg/L) 1 2 3 4 5 

0 80 95 80 94 94 

0.015 67 77 72 58 88 

0.030 79 74 78 61 77 

0.060 84 63 74 75 85 

0.120 74 75 88 72 36 

0.240 60 43 50 80 67 

FONTE: Autoria própria 

 

Tabela 21: Número de organismos desenvolvidos por concentração ao final do teste realizado 

com ZnSO4 para os organismos de Itaipu – Ensaio 2 

Teste 8 - Número de organismos desenvolvidos por 

repetição em cada concentração. 

(mg/L) 1 2 3 4 5 

0 92 94 98 96 95 

0.015 94 91 91 98 90 

0.030 85 86 90 92 87 

0.060 78 88 82 68 79 

0.120 75 91 79 90 81 

0.240 46 40 58 70 61 

FONTE: Autoria própria 

 

5.5.    Cálculo da CE50 e Comparação da Sensibilidade 

 

Os valores de CE50, para cada ponto de coleta e substância de referência, foram 

encontrados através da ferramenta de cálculo de CE50 disponível no site do AAT Bioquest. 

Os gráficos referentes aos valores encontrados para cada teste encontram-se nas 

figuras 41 a 48: 
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FONTE: AAT Bioquest 

Figura 41: Gráfico de concentração x organismos desenvolvidos para o teste realizado 

com CuSO4 para os organismos da Boa Viagem- Ensaio 1 

                

FONTE: AAT Bioquest 

Figura 42: Gráfico de concentração x organismos desenvolvidos para o teste realizado com 

CuSO4 para os organismos da Boa Viagem- Ensaio 2 
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FONTE: AAT Bioquest 

 

Figura 43: Gráfico de concentração x organismos desenvolvidos para o teste realizado 

com ZnSO4 para os organismos da Boa Viagem-Ensaio 1 

 

                     

FONTE: AAT Bioquest 

 

Figura 44: Gráfico de concentração x organismos desenvolvidos para o teste realizado 

com ZnSO4 para os organismos da Boa Viagem-Ensaio 2 
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FONTE: AAT Bioquest 

Figura 45: Gráfico de concentração x organismos desenvolvidos para o teste realizado 

com CuSO4 para os organismos de Itaipu - Ensaio 1 

 

                  

FONTE: AAT Bioquest 

Figura 46: Gráfico de concentração x organismos desenvolvidos para o teste realizado 

com CuSO4 para os organismos de Itaipu - Ensaio 2 
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FONTE: AAT Bioquest 

Figura 47: Gráfico de concentração x organismos desenvolvidos para o teste realizado 

com ZnSO4 para os organismos de Itaipu – Ensaio 1 

                   

FONTE: AAT Bioquest 

Figura 48: Gráfico de concentração x organismos desenvolvidos para o teste realizado com 

ZnSO4 para os organismos de Itaipu – Ensaio2 

 

Os valores encontrados nos gráficos para CE50 encontram-se na tabela 18: 
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Tabela 22: Valores de CE50 calculados em cada teste 

Ensaio Local de coleta Substância de referência CE50 

1 Boa Viagem CuSO4 0,186 

2 Boa Viagem CuSO4 0,243 

1 Boa Viagem ZnSO4 0,027 

2 Boa Viagem ZnSO4 0,035 

1 Itaipu CuSO4 0,078 

2 Itaipu CuSO4 0,195 

1 Itaipu ZnSO4 0,861 

2 Itaipu ZnSO4 0,869 
FONTE: Autoria própria 

 

A partir dos valores de CE50 encontrados para cada ensaio, calculou-se a média para 

cada teste (tabela 23): 

Tabela 23: Média dos valores de CE50 para cada teste. 

Teste 
Local de 

coleta 

Substância de 

referência 

Médias das CE50 

(mg/L) 

1 Boa Viagem CuSO4 0,214 

2 Boa Viagem ZnSO4 0,031 

3 Itaipu CuSO4 0,136 

4 Itaipu ZnSO4 0,865 

FONTE: Autoria própria 

 

A partir dos valores encontrados para CE50 em cada teste, percebe-se que, as 

Concentrações de Efeito para 50% dos organismos encontram-se fora da faixa de análise, para 

os testes 3 e 4. Foi possível estimar o valor de CE50 com estes testes preliminares. Porém, para 

testes definitivos com os organismos dos locais estudados, se faz necessária uma adequação 

da faixa de análise tanto para o cobre, quanto para o zinco. 

No caso do sulfato de cobre, percebe-se que os organismos de Niterói apresentaram 

maior sensibilidade, quando comparados aos organismos da bibliografia, que, segundo 

Resgalla e Laitano (2002), apresentavam CE50 igual a 3,8. Essa diferença de sensibilidade 

pode ser explicada por algum problema com o lote da substância padrão. 

Assim, para um teste definitivo, a faixa de análise deve ser ajustada e concentrações 

menores a 0,200 mg/L devem ser adicionadas. Além disso, acima da concentração de 1 mg/L, 
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já é possível constatar  inibição de crescimento em 100% dos organismos, o que também 

sugere que a faixa de concentração seja refeita, com concentrações mais baixas. Torna-se 

necessário a repetição dos ensaios para se comprovar a sensibilidade encontrada. 

No caso do sulfato de zinco, os organismos de Itaipu apresentaram menor 

sensibilidade à substância, quando comparados à média dos resultados encontrados por 

Resgalla e Laitano (2002) e Abessa et al. (2002) (CE50 = 0,09). Os organismos de Boa 

Viagem apresentam maior sensibilidade, comparativamente. A faixa de diluição não foi 

suficiente para o calculo do CE50, sendo necessário aumentar a faixa de concentração 

utilizada, pois na maior concentração (0,24 mg/L) a média do desenvolvimento das larvas foi 

maior do 50% do controle, bem percebido para Itaipu. Assim, para um teste definitivo, 

concentrações acima de 0,240 mg/L precisam ser inseridas. 

Na comparação de sensibilidade entre os organismos dos pontos de coleta, a partir dos 

valores de CE50 calculados (tabela 23) há indicativo que os organismos da Boa Viagem foram 

mais sensíveis ao zinco do que os de Itaipu. Já os organismos de Itaipu, foram mais sensíveis 

ao cobre do que os organismos da Boa Viagem. Porém, os ensaios são preliminares, pois o 

número amostral não foi suficiente para comprovar as diferenças entre as populações. É 

necessário aumentar o número de amostras para que o número amostral possa ser 

representativo. 

Com os dados encontrados na bibliografia e os resultados dos testes realizados foi 

possível constatar que há indicativo de diferença de sensibilidade de organismos de diferentes 

locais, o que comprova a necessidade da realização de análises prévias com substâncias de 

referência para se verificar a sensibilidade dos organismos e assegurar que os resultados 

obtidos ao testar a toxicidade de um composto, produto ou efluente sejam de fato confiáveis e 

reprodutíveis. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir do presente trabalho conclui-se que a realização das análises ecotoxicológicas 

com o organismo Lytechinus variegatus foi possível através da implementação e padronização 

dos procedimentos necessários à confecção das análises, baseados na norma CETESB L5.250 

(1999) e ABNT NBR 15350 (2012).  

O estudo foi pioneiro no Departamento de Engenharia Química e Petróleo, 

pavimentando o caminho para a realização de futuras análises ecotoxicológicas com 

Lytechinus variegatus. 

 

Todos os resultados foram validados com desenvolvimento mínimo de 80% dos 

organismos nos controles e todos os parâmetros físico-químicos dentro da faixa aceitável. 

 

Foi possível estimar a CE50 para a população da Boa Viagem e de Itaipu, expostas as 

duas substâncias de referência. Houve indicativo de que os organismos da Boa Viagem foram 

mais sensíveis ao zinco do que os de Itaipu com CE50 iguais a 0.031 e 0.865 mg/L 

respectivamente. Já os organismos de Itaipu, foram mais sensíveis ao cobre do que os 

organismos da Boa Viagem com CE50 iguais a 0.136 e 0.214 mg/L respectivamente. 

O levantamento bibliográfico e os testes realizados no laboratório foram necessários 

para concluir que há indicativo da existência de uma variável espacial em relação à 

sensibilidade dos organismos. As duas populações estudadas apresentam diferença de 

sensibilidade, principalmente para o teste com sulfato de zinco. Além disso, as populações 

estudadas apresentam diferença de sensibilidade significativa quando comparadas com outras 

populações da bibliografia, o que demonstra a necessidade de um estudo prévio de 

sensibilidade da população frente a substâncias de referência antes de se executar um estudo 

de toxicidade de outras substâncias. 

Os ensaios foram feitos de forma preliminar, pois o número amostral não foi suficiente 

para comprovar as diferenças entre as populações. É necessário aumentar o número amostral 

para que os resultados possam ser representativos. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

Através do estudo em questão, foi possível estimar a CE50 dos organismos de duas 

populações da cidade de Niterói frente a duas substâncias de referência. Porém os ensaios 

preliminares mostraram que as faixas de concentração das substâncias de referência, 

determinadas a partir de dados da bibliografia, podem ser ajustadas para futuros ensaios 

definitivos. 

Para o sulfato de cobre, recomenda-se a inserção de concentrações abaixo de 0,100 

mg/L  e concentração máxima de 1,0 mg/L. 

Para o sulfato de zinco, recomenda-se a confecção de testes com uma nova faixa de 

concentração, utilizando-se concentrações abaixo de 0,03 mg/L e acima de 0,9 mg/L. 

Recomenda-se a confecção de pelos menos 20 testes para cada substância e local de 

coleta, seguindo-se os procedimentos padronizados para se estabelecer uma carta de 

sensibilidade, possibilitando a utilização das populações em futuras análises ecotoxicológicas 

para avaliação da toxicidade de substâncias, produtos e efluentes ou para a avaliação da 

qualidade e de corpos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABESSA, D. M. S.; PEREIRA, C. D. S.; ZARONI, L. P.; GASPARRO, M. R.; 

SOUSA, E. C. P. M. Sensibilidade de Lytechinus variegatus: comparação entre três 

populações do Estado de São Paulo. Congresso Brasileiro de Pesquisas Ambientais, Santos, 

SP, Brazil, 3-4 Jul 2002. 

ANDRADE, R.M.S.L. Efeitos da exposição de peixe zebra, Danio rerio, a um efluente 

têxtil. Porto, 2004. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aplicada) – Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, Porto. 

AZEVEDO, Fausto Antonio; CHASIN, Alice Aparecida da Matta; As Bases 

toxicológicas da ecotoxicologia. Editora Rima, São Carlos, SP. 2004. P.340 

BENOIT, D.A.; MATTSON, V.R.; OLSON, D.L. A Continuous-flow Mini-diluter 

System for Toxicity Testing. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., 

EPA/600/J-82/175 (NTIS PB82207812), 1982. 

BORRELY, S.I.; GARCIA,V.S.G.; BORRELY, T.; FÁVARO, D.I.T. Metals, trace 

elements and ecotoxicity in sediments of the Cubatão River, Brazil. Ecotoxicology and 

Environmental Contamination – EEC. Vol 13, No 2, 2018. 

BÖTTGER, S.A.; MCCLINTOCK, J.B. The effects of organic and inorganic 

phosphates on fertilization and early development in the sea urchin Lytechinus variegatus 

(Echinodermata: Echinoidea). Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, 2001, 

Vol.129(4), pp.307-315, 2001. 

CAIRNS, J.J.; MC CORMICK, P. V.; BELANGER, S.E. Ecotoxicological testing: 

small is reliable. J Environ. Pathology, Toxicol. and Oncology, 11(5-6):247-63, 1992. 

CESAR, A.; DA SILVA, S.L.R.; SANTOS, A.R. Testes de toxicidade aquática no 

controle da poluição. Universidade Santa Cecília. Santos, SP, 1997. 

CESAR, R.; COLONESE, J.; BIDONE, E., CASTILHOS, Z., EGLERS, S., 

POLIVANOV, H.  Disposição continental de sedimentos de dragagem em solos tropicais: 

avaliação do risco ecológico de metais baseada em bioensaios com organismos aquáticos e 

edáficos. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 01 June 2015, Vol.20(2), p.181-189, 2015. 

http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=4&script=sci_arttext&pid=S1413-41522015000200181&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=4&script=sci_arttext&pid=S1413-41522015000200181&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?frbrVersion=4&script=sci_arttext&pid=S1413-41522015000200181&lng=en&tlng=en


76 

 

CETESB. Norma técnica L11.034. v. 126, n. 11, 2003.  

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução n 357, 18 de março de 

2005. Diário Oficial, n. 053, p. 58–63, 2005.  

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução n 430, 13 maio de 

2011. Diário Oficial, n. 092, p. 89, 2011. 

COSTA, C.R.; OLIVI, P.; BOTTA, C.M.R.; ESPÍNDULA,E.L.G.; A toxicidade em 

ambientes aquáticos: discussão e métodos de avaliação. Química Nova, São Paulo, v. 31, n. 

7, p. 1820-1830, 2008. 

DA SILVA, D.C.V.R.; POMPÊO, M.; PAIVA, T.C.B. A Ecotoxicologia no Contexto 

Atual no Brasil. In: Ecologia de reservatórios e interfaces [S.l: s.n.], p. 460 , 2015. Disponível 

em:http://ecologia.ib.usp.br/reservatorios/PDF/Cap._22_Ecotoxicologia.pdf 

DIAMANTINO, T.C.; RIBEIRO, R; GONÇALVES; F.; SOARES A.M. METIER 

(modular ecotoxicity tests incorporating ecological relevance) for difficult substances. 4. Test 

chamber for cladocerans in flow‐through conditions. Environmental Toxicology and 

Chemistry, Vol. 16, No. 6, p. 1234–1238, 1997. 

DOMÍNGUEZ, A.; ROSAS, J.; VELÁSQUEZ, A.; CABRERA, T.; MATA, E. 

Desarrollo, supervivencia y crecimiento del erizo Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816) 

(Echinodermata: Echinoidea) alimentado com microalgas a dos salinidades y temperaturas 

diferentes. Revista de Biología Marina y Oceanografía Vol. 42, No1, 2007. 

EC50 Calculator. Disponível em: < https://www.aatbio.com/tools/ec50-calculator >. 

Acesso em: 20 de Nov. de 2019. 

EMERENCIANO, A. K. Extração, purificação e avaliação da atividade facoítica do 

equinocromo em ouriços-do-mar Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816). p. 64, 2014. 

Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

FIGUEIREDO, G.G.A.A. Variação na estrutura trófica e no uso dos recursos 

alimentares da ictiofauna de zonas rasas ao longo de um gradiente estruarino-límico. Rio 

Grande, 2014. Dissertação (Mestrado em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais) – 

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande. 

https://www.aatbio.com/tools/ec50-calculator


77 

 

FUKUSHIMA, A. R.; AZEVEDO, F. A. História da Toxicologia. Parte I – breve 

panorama brasileiro. Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade, v.1, nº1, 

2008. 

GIACOMINI, H.C.; PETRERE JUNIOR, M. A estrutura de teias tróficas. Laboratório 

de Pescarias Continentais. Departamento de Ecologia. Universidade Estadual Paulista 

(UNESP- Rio Claro). Boletim ABLimno, vol, 38(1), 2010. 

GILBERT, Scott. F; Biologia do Desenvolvimento. 5. ed. FUNPEC Editora. Ribeirão 

Preto, SP, 2003. p. 578 

GIROTTI, S.; FERRI, E.N.; FUMO, M.G.; MAIOLINI, E. Monitoring of 

environmental pollutants by bioluminescent bacteria. Analytica Chimica Acta, 2008, 

Vol.608(1), p.2-29 

GÓMEZ-GASPAR, A. Relación diámetro-peso y proporción cromática del erizo 

Lytechinus variegatus (Echinoidea: Toxopneustidae) en las islas de Margarita y 

Cubagua,Venezuela. Rev. Biol. Trop., 51, Supl. 4: p. 83-86 

HERNANDEZ-MORENO, D.H.; VALDEHITA, A.; CONDE, E.; RUCANDIO, I.; 

NAVAS, J.M.; FERNÀNDES-CRUZ, M. Acute toxic effects caused by the co-exposure of 

nanoparticles of ZnO and Cu in rainbow trout. Science of the Total Environment, 15 October 

2019, Vol.687, p.24-33 

HOFFMAN, D. J.; RATTNER, B. A. BURTON Jr., G. A. CAIRNS Jr., J. Handbook 

of ecotoxicology, second edition. Lewis Publishers, p.1312 

JAFARI, M.; KESHAVARZ, M.H.; SALEK, H. A simple method for assessing 

chemical toxicity of ionic liquids on Vibrio fischeri through the structure of cations with 

specific anions. Ecotoxicology and Environmental Safety, 30 October 2019, Vol.182, 2019. 

KASAMATSU, L. K. Análise espaço-temporal da composição da dieta, preferência 

alimentar e desenvolvimento de gônadas de Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816) no 

infralitoral rochoso da Enseada de Parati- Mirim (Paraty, RJ). 2012. Dissertação (Mestrado 

em Ciências) – Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, São Paulo. 



78 

 

LAGE, A.M.C.; JOYEUX, J.C.; GOMES, L.C. Reprodução de Lytechinus variegatus 

(Echinodermata: Echinoidea): efeito do ciclo lunar e características da população. Acta 

Scientiarum. Biological Sciences, Maringá, v. 33, n. 3, 2011. p. 341-346 

LUTNICKA, H.; FOCHTMAN, P.; BOJARSKI, B.; LUDWIKOWSKA, A.; 

FORMICKI, G. The Influence of Low Concentration of Cypermethrin and Deltamethrin on 

Phyto- and Zooplankton of Surface Waters. Folia Biologica (Kraków), vol. 62, No 3. Institute 

of Systematics and Evolution of Animals, PAS, Kraków, 2014. 

MAGALHÃES, D. P.; FERRÃO FILHO, A. S. A ecotoxicologia como ferramenta no 

biomonitoramento de ecossistemas aquáticos. Oecol. Bras., v.12, n.3, 2008. p.355-381 

MAGALHÃES, D.P.; MARQUES, M.R.D.C.; BAPTISTA, D.F.; BUSS, D.F. 

Selecting a sensitive battery of bioassays to detect toxic effects of metals in effluents. 

EcotoxicologyandEnvironmentalSafety110(2014), p.73–81, 2014. 

MALGARIN, J. ; Resgalla, C. Extending the viability of spermatozoa and eggs of the 

sea urchin Lytechinus variegatus. Cryo-Letters , v. 36, 2015. p. 174-181 

MARIANTE, F.L.F.; LEMOS, G.B.; EUTRÓPIO, F.J.; GOMES, L.C. Biologia 

reprodutiva de Echinometra lucunter (Echinodermata: Echinoidea) na Praia da Costa, Vila 

Velha, Espírito Santo. ZOOLOGIA 26 (4), December, 2009. p. 641–646 

“MAPA DE NITERÓI.” (21 nov. de 2019). Google Maps.Google.  

< https://www.google.com.br/maps/@22.9369402,43.1136279,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1

!1s16aoybdTMGrypCCpH6m42UHmtXdgbXfPy?authuser=2> Acesso em 21 de Nov.de 

2019. 

McKIM, J. M. Evaluation of tests with early life stages of fish for predicting long-term 

toxicity U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., EPA/600/J-77/046 (NTIS 

PB272769), 1977. 

MIGOTTO, A. E.; PROSPÉRI, V. Desenvolvimento embrionário dos ouriços-do-mar. 

Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, abril 2008. Disponível em: 

<http://noticias.cebimar.usp.br/pt/editoria-divulgacao/72-desenvolvimento-embrionario-dos-

ouricos-do-mar>. Acesso em: 01 de novembro 2019. 

https://www.google.com.br/maps/@22.9369402,43.1136279,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s16aoybdTMGrypCCpH6m42UHmtXdgbXfPy?authuser=2
https://www.google.com.br/maps/@22.9369402,43.1136279,13z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s16aoybdTMGrypCCpH6m42UHmtXdgbXfPy?authuser=2
http://noticias.cebimar.usp.br/pt/editoria-divulgacao/72-desenvolvimento-embrionario-dos-ouricos-do-mar
http://noticias.cebimar.usp.br/pt/editoria-divulgacao/72-desenvolvimento-embrionario-dos-ouricos-do-mar


79 

 

NAN, S-H.; KWAK, J.; AN, Y-J. Assessing applicability of the paper-disc method 

used in combination with flow cytometry to evaluate algal toxicity. Environmental Pollution, 

March 2018, Vol.234, p.979-987, 2018. 

NANFA, NORTH AMERICA NATIVE FISHES, Pimephales promelas Fathead 

Minnow 736.2500. Disponível em: 

<http://gallery.nanfa.org/v/members/Uland/Family+Cyprinidae/Pimephales/Pimephales+pro

melas+Fathead+Minnow+736_2500.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1>. Acesso em 01 de 

novembro 2019. 

NORTON,B.L.; LEWIS M.A.; MAYER, F.L. Storage Duration and Temperature and 

the Acute Toxicities of Estuarine Sediments to Mysidopsis bahia and Leptocheirus 

plumulosus. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 1999, Vol.63(2), 

p.157-166 

PASPARAKIS, C.; ESBAUGH, A.J., BURGGREN, W.; GROSELLA, M. Impacts of 

deepwater horizon oil on fish. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, October 

2019, Vol. 224 

PEREIRA, L. D. A. Saber Ecológico: O Fitoplâncton e nossas águas. PUC-MG, Belo 

Horizonte, 2013. 

PRÓSPERI, V.A. Comparação de métodos ecotoxicológicos na avaliação de 

sedimentos marinhos e estuarianos. São Carlos, 2002. Tese (Doutorado em Ciências da 

Engenharia Ambiental) – Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo, São Carlos. 

RAND, Gary M; Fundamentals of Aquatic Toxicology: Effects, Environmental Fate, 

and Risk Assessment. 2 ed.Ed Taylor e  Francis, 1995.  

RATTNER, B. A.; HEATH, A. G. Environmental factors affecting contaminant 

toxicity in aquatic and terrestrial vertebrates. Handbook of Ecotoxicology, Second Edition, 

2002. p. 679–699 

RESGALLA JR., C.; LAITANO, K. S. Sensibilidade Dos Organismos Marinhos 

Utilizados Em Testes De Toxicidade No Brasil. Brazilian Journal of Aquatic Science and 

Technology, volume 6, 2010. p. 153 

http://gallery.nanfa.org/v/members/Uland/Family+Cyprinidae/Pimephales/Pimephales+promelas+Fathead+Minnow+736_2500.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1
http://gallery.nanfa.org/v/members/Uland/Family+Cyprinidae/Pimephales/Pimephales+promelas+Fathead+Minnow+736_2500.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1


80 

 

RUPPERT, E.E.; Barnes, R.D. Zoologia dos invertebrados. 6. ed. São Paulo: Roca; 

1996. 

SOCIETY FOR MUCOSAL IMMUNOLOGY, An Introduction to the Zebrafish: 

Danio Rerio. Disponível em: < http://www.socmucimm.org/introduction-zebrafish-danio-

rerio/ >. Acesso em 01 de novembro 2019. 

SOUZA, J.; MELO, D.; LOMBARD,A.; MELÃO,M. Effects of dietborne cadmium on 

life history and secondary production of a tropical freshwater cladoceran. 

Ecotoxicology,Vol.23, 2014. p.1764-1773 

TAOUIL, A.; YONESHIGUE-VALENTIN, Y. Changes in the marine flora of the 

Boa Viagem beach (Niterói, RJ). Rev. bras. Bot.,  São Paulo ,  v. 25, n. 4, p. 405-412,  Dec.  

2002 .   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010084042002012000004&lng=en

&nrm=iso>. Acesso em : 21  Nov.  2019.   

TORNAMBÈ, A.; MANFRA, L.; MARIANI, L.; FARAPONOVA, O.; ONORATI, 

F.; SAVORELLI, F.; CICERO, A. M.; LAMBERTI, C.V.; MAGALETTI, E. Toxicity 

evaluation of diethylene glycol and its combined effects with produced waters of off-shore gas 

platforms in the Adriatic Sea (Italy): Bioassays with marine/estuarine species. Marine 

Environmental Research, June 2012, Vol.77, p.141-149 

TSIAKA,P.; TSARPALI, V.; NTAIKOU, I.; KOSTOPOULOU, M.N.; 

LYBERATOS, G.; DAILIANIS, S. Carbamazepine-mediated pro-oxidant effects on the 

unicellular marine algal species Dunaliella tertiolecta and the hemocytes of mussel Mytilus 

galloprovincialis. Ecotoxicology, 2013. p.1-13 

USEPA (United State Evironmental Protection Agency). 1986. Quality criteria for 

water. Washington DC. (EPA 440/5-86-001). 

VEZZONE, M.; CESAR, R.; ABESSA, D.M.S.; SERRANO, A.; LOURENÇO, R.; 

CASTILHOS, Z.; RODRIGUES, A.P.; PERINA, F.C.; POLINANOV, H. Metal pollution in 

surface sediments from Rodrigo de Freitas Lagoon (Rio de Janeiro, Brazil): Toxic effects on 

marine organisms. Environmental Pollution, September 2019, Vol.252, p.270-280 

http://www.socmucimm.org/introduction-zebrafish-danio-rerio/
http://www.socmucimm.org/introduction-zebrafish-danio-rerio/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010084042002012000004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010084042002012000004&lng=en&nrm=iso


81 

 

VICTORINO, C.J.A. Planeta água morrendo de sede: uma visão analítica da 

metodologia do uso e abuso dos recursos hídricos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.  

VRIES,P.; KLAPWIJK, S. Bioassays using Stigeoclonium tenue Kütz. and 

Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. as testorganisms; a comparative study. 

Hydrobiologia, Vol.153(2), p.149-157 

WALKER, C. H. et al. Principles of ecotoxicology. 3. ed. New York: CRC Press, 

2006. 

YALE PEABODY MUSEUM OF NATURAL HISTORY, Hyalella azteca (Saussure, 

1858). Disponível em: <https://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YPM-IZ-

049525>. Acesso em 01 de novembro 2019. 

ZAGATTO, Pedro A. e BERTOLLI, Eduardo; Ecotoxicologia Aquática: Princípios e 

Aplicações. 2 ed. Ed. RiMa., São Carlos, SP. 2006. p.478  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YPM-IZ-049525
https://collections.peabody.yale.edu/search/Record/YPM-IZ-049525


82 

 

 

APÊNDICE 

 

I – OBJETIVO 

Padronizar no Laboratório de Águas e Efluentes (LAE) a coleta do ouriço Lythechinus 

variegatus e da água do mar utilizada nos testes ecotoxicológicos.  

II – ALCANCE 

Professores, estagiários, alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado da Escola 

de Engenharia e outras instituições. 

III – MATERIAIS 

1 galão de 20L com tampa 

Termômetro digital 

Equipamento de proteção individual 

Recipiente de 5L 

Aquário de 40L 

IV – OPERACIONALIZAÇÃO 

Planejar um dia com maré baixa e sem resseca para a coleta. Utilizar os equipamentos 

de proteção individual como roupa, sapato e máscara de mergulho e snorkel. 

Para a coleta da água marinha, lavar o galão apenas com água destilada, não utilizar 

detergente. Levar o galão de 20L até o local e coletar a água. Medir a temperatura da água e 

do ambiente e anotar. Para facilitar o transporte o galão deve ser tampado. Transportar até o 

laboratório. 
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Para a coleta do ouriço é necessário verificar o local onde há maior quantidade de 

animais. Levar até o local escolhido um recipiente de 5L com boca larga e, de um em um, 

pegar cuidadosamente o animal e colocar dentro do recipiente. O reservatório pode carregar 

até 4 ouriços. Adicionar água marinha até que todos os Lythchinus variegatus estejam 

submersos. Levar o recipiente até a praia onde deve ser tampado e direcionado para o 

laboratório. Ao chegar no laboratório, os animais devem ser realocados para o aquário de 40L, 

até 6 ouriços por aquário. Aguardar ao menos 6h para começar os testes ecotoxicológicos.  
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I – OBJETIVO 

Paronizar no LAE a filtração da água do mar utilizada nos testes ecotoxicológicos.  

II – ALCANCE 

Professores, estagiários, alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado da Escola 

de Engenharia e outras instituições. 

III – MATERIAIS 

2 galões de 20L 

1 funil de plástico 

Papeis de filtro porosidade 2 µm e diâmetro de 40cm 

IV – OPERACIONALIZAÇÃO 

No laboratório, colocar em um galão de 20L o funil de plástico com o papel de filtro e 

adicionar a água do mar aos poucos até que passe pelo filtro. Se o papel de filtro estiver 

obstruído, deve ser trocado. São utilizados em média de 4 a 6 papeis para a filtração dos 20L 

de água marinha, porém essa quantidade pode ser alterada devido a sazonalidade na qualidade 

da água. 
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I – OBJETIVO 

Padronizar no LAE nos testes realizados com a água marinha antes de ser utilizado 

para o teste ecotoxicológico 

II – ALCANCE 

Professores, estagiários, alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado da Escola 

de Engenharia e outras instituições. 

III – MATERIAIS 

Termômetro digital espeto TP101 – range -50 a 300ºC – exatidão de +/-1ºC  

Oxímetro Lutron modelo DO5519 

PHmetro Mettler Toledo modelo MA 235 

Refratômetro Instrutherm – modelo RTS 101ATC range 0-100%  

Pipeta Pasteur descartável 

Béquer de 20 mL 

IV – OPERACIONALIZAÇÃO 

- Salinidade:  

Coletar a água marinha com uma pipeta Pasteur e adicionar de uma a duas gotas no prisma do 

refratômetro. Apontar o equipamento para uma fonte de luz branca e analisar a porcentagem 

de sais mostrada.  
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- Temperatura: 

Coletar cerca de 15 mL da água do mar em um béquer 50 mL. Ligar o termômetro no 

botão on/off e submergir a haste metálica  na água. Esperar 5 minutos e fazer a leitura no 

visor.  

- Oxímetro: 

Medir a quantidade de oxigênio dissolvido presente na amostra. Ligar o oxímetro na tecla 

on e conectar a sonda. Coletar 15 mL da água marinha em um béquer. Submergir a haste 

da sonda na água e verificar a medida no display do equipamento.  

 - Phmetro: 

Lavar o eletrodo com água destilada. Adicionar em um béquer de 20 mL a água do mar e 

colocar o eletrodo submerso. Analisar o valor mostrado no display.  

Todos os equipamentos devem estar previamente calibrados. 
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I – OBJETIVO 

Padronizar no LAE na operação de lavagem das vidrarias utilizadas na nos testes 

ecotoxicológicos.  

II – ALCANCE 

Professores, estagiários, alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado da Escola 

de Engenharia e outras instituições. 

III – MATERIAIS 

Detergente neutro não fosfatado 

Acetona 

Ácido nítrico P.A. 

IV – OPERACIONALIZAÇÃO 

 Os recipientes de plástico devem ser apenas lavados com água destilada e as vidrarias 

que entram em contato com o ouriço, em qualquer estágio de vida, e/ou seus gametas devem 

ser lavadas da seguinte maneira: 

- Lavar com detergente neutro não fosfatado; 

- Enxaguar 10 vezes com água da torneira; 

- Enxaguar com acetona; 

-Enxaguar com água da torneira; 

- Deixar em ácido nítrico 10% por 12h; 

- Enxaguar 3 vezes com água da torneira; 

-Enxaguar 3 vezes com água destilada.  

 Deixar secar por 48h ou colocar na estufa por 2h à 160ºC. 
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I – OBJETIVO 

Padronizar no LAE a realizar o ensaio de toxicidade crônica com ouriço do mar 

Lytechinus variegatus. 

II – ALCANCE 

Professores, estagiários, alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado da Escola 

de Engenharia e outras instituições. 

III – MATERIAIS 

Tubos de ensaio (31 tubos de ensaio com capacidade para 20 mL) lavados de acordo com 

o POP-4. 

Béqueres: 2 de 20 mL 

                      3 de 500 mL 

                      2 de 1000 mL 

Proveta de 20 mL 

1 Seringa com agulha de 4 cm e capacidade de 10 mL 

Pipetas automáticas (20 µL, 50 µL, 100 µL, 200 µL, 500 µL, 1 mL e 10 mL) 

Bastões de vidro 

Câmara de contagem tipo Sedgwick-Rafter 

Microscópio Olympos BX50 

Pipetas Pasteur descartáveis 
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50 mL da solução KCl 0,5M 

Peneira de plástico  

Água do mar filtrada (20L) 

6 a 12 ouriços mantidos no laboratório por no máximo uma semana 

Pisseta de água destilada 

Pisseta de água do mar filtrada 

Incubadora de DBO ajustada à 25
o
C 

1 gelopack 

50 mL de cada solução de sulfato de cobre nas concentrações 0.2; 0.5; 1.0; 2.0 e 5.0 mg/L  

50 mL de cada solução de sulfato de zinco nas concentrações 0.015; 0.030; 0.060; 0.120 e 

0.240 mg/L 

20 mL de formol 4% 

IV – OPERACIONALIZAÇÃO 

 - Obtenção dos gametas 

 

 Coletar de 6 a 12 organismos para que seja possível utilizar no mínimo 3 fêmeas e 3 

machos, que devem ser lavados previamente com água de diluição, para remoção de excretas 

e outros detritos da superfície corpórea. 

Aplicar 0,5mL de KCl 0,5M, em cada extremidade da superfície oral, com auxílio de 

uma seringa. 

Os gametas de coloração amarelo-alaranjados são das fêmeas, as quais deverão ser 

apoiadas sobre a superfície dos béqueres de 200mL contendo água de diluição, com a 

superfície aboral voltada para baixo. 

O gameta masculino, identificado por sua cor branca, deve ser coletado por uma pipeta 

Pasteur ponta fina ou pipeta automática, diretamente dos gonóporos, colocados em um béquer 

de 20 mL e mantidos no gelo. Para o processo de fecundação, preparar uma solução 
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espermática na proporção de 0,5 mL de esperma para 24,5 mL de água do mar, em um béquer 

de 100 mL, misturando-se bem para dissolução de grumos. 

- Fecundação 

Acrescentar 1 a 2 mL da solução de espermática ao béquer de 1000 mL contendo os 

óvulos e aguardar 5 min. Coletar 10 mL da solução contendo os ovos e diluir em 990 mL de 

água de diluição, em câmara de Sedgwick-Rafter para contagem em microscópio óptico. 

Proceder à contagem do número de ovos, identificáveis pela membrana de fecundação 

à sua volta. Deve haver um mínimo de 80% de fecundação em cada amostra. Caso isso não 

ocorra, acrescentar maior quantidade do esperma diluído ao béquer contendo os óvulos, e 

realizar nova contagem após 5 minutos. 

Calcular a média dos valores obtidos nas três subamostras, multiplicar por 10 (fator de 

diluição), obtendo-se assim o número de ovos por mL da solução. Calcular o volume dessa 

solução que contém 300 ovos, quantidade esta a ser utilizada em teste. 

- Procedimento do teste 

 

 Numerar, aleatoriamente, os tubos de ensaio de 10 ml. Ter uma ficha controle com o 

número dos tubos para cada concentração, contendo 5 concentrações além do controle. 

Preparar 5 réplicas para cada concentração da amostra analisada. 

Transferir para os frascos-teste, com uma pipeta automática, o volume da solução que 

contenha 30 ovos/mL utilizando, no máximo, 100 μL. 

Os frascos-teste devem ser incubados a 25 ± 2ºC, por 24 h. 

Encerrar o teste quando pelo menos 80% dos embriões tiverem atingido estágio de 

pluteus bem desenvolvido, com braços de comprimento igual ao comprimento do corpo da 

larva (Figura 1). 
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FONTE: autoria própria 

Figura 1 – Larva pluteus de Lythechinus variegatus após 24 horas 

Após 24 horas analisar uma amostra ao microscópio, verificando o estágio de 

desenvolvimento de 100 embriões e fixar com formol. Se o controle não apresentar a larva 

pluteus em 24 horas, analisar nova amostra do controle após uma hora, e assim por diante, no 

prazo máximo de 28 horas. Se na 28ª hora os organismos do controle não se apresentarem no 

estágio larval desejado, o teste deve ser cancelado. 

Analisar primeiramente as réplicas do controle, em câmara de Sedgwick-Rafter, que 

servirão como referência para a avaliação de anomalias no desenvolvimento embrionário das 

demais amostras. Analisar cada réplica, o estágio de desenvolvimento e a ocorrência de 

anomalias nos 100 primeiros organismos e anotar os resultados para posterior cálculo da 

CE50. 

 

 

 

 

 

 

 


