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RESUMO --- O trabalho objetivou o estudo de método para testes de toxicidade considerando o 
ciclo de vida de Mysidopsis juniae e a aplicação de um piloto para verificação da funcionalidade do 
modelo, visando o uso do mesmo para subsidiar ações de gestão em áreas costeiras. Para a 
montagem do método foram elaborados um mapa de raciocínio e um planejamento fatorial, 
considerando fatores que poderiam influenciar na salinidade e volume de água nos recipientes. 
Foram medidos parâmetros da água, contagem de organismos vivos e nascidos, tempo de maturação 
sexual e tamanho total e da carapaça. Os resultados demonstram que a salinidade e o volume de 
água variam menos de 10% quando utilizados enrlenmeyers como recipientes para o teste e filme 
plástico para tampar os mesmos. O ensaio piloto demonstrou a água da baía da Babitonga apresenta 
níveis de toxicidade que acarretam alterações no ciclo reprodutivo, induzindo a reprodução a partir 
do 17º dia de ensaio da primeira geração e propiciando um retardo para a segunda geração, com 57 
dias para a primeira prole. Os organismos do teste permaneceram reproduzindo até o final do 
experimento, que durou 90 dias, enquanto os do controle encerraram o período reprodutivo antes do 
70º dia de teste. 
 
ABSTRACT ---  This research had as main purpose studying a method for life cycle toxicity assays 
with Mysidopsis juniae, and the application of a try out test to check the applicability of the 
proposed model to help actions of management in coastal areas. For assembling the method were 
constructed a mind map and a factorial design, considering factors that could influence in volume 
and salinity of water. It was determined the frequency of measurement of physical-chemical 
parameters of water, counting live organisms and births, time of sexual maturation, total size and 
carapace size. The results show that the salinity and volume of water varies less than 10% when 
enrlenmeyers and film to cover them are used. The try out test showed the water from Babitonga 
bay presented levels of toxicity that causes changes in the reproductive cycle, inducing the first 
generation reproduction from the 17th day of testing and providing a delay to the second generation, 
with 57 days to the first brood. The organisms of the test remained reproducing until the end of the 
experiment, at last 90 days, while control stopped reproductive period before the 70th day of test. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presença de poluentes no ambiente marinho produz múltiplas conseqüências aos 

organismos, populações, comunidades e no nível de ecossistemas afetando o funcionamento de 

órgãos, reprodução, tamanho da população, sobrevivência das espécies e também a biodiversidade 

(BICKHAM et al., 2000; DIXON et al., 2002 apud MAGNI et al., 2006). Compostos químicos 

persistentes como os metais pesados, PCBs, pesticidas específicos e outros compostos orgânicos e 

inorgânicos, produzem ainda um imprevisível perigo de longo prazo no ambiente marinho (MAGNI 

et al., 2006). 

As análises químicas direcionadas para identificação e monitoramento de compostos 

nocivos ao meio ambiente possuem demasiada limitação, levando-se em consideração que a 

quantidade de xenobióticos que podem chegar às águas é imensa (NIGRO et al., 2006). Uma análise 

laboratorial com equipamentos de elevada tecnologia poderia identificar cerca de 250 a 300 

substâncias isoladas, diante das mais de 100 mil conhecidas. De forma geral, os resultados 

expressos em análises químicas não permitem a avaliação dos efeitos das substâncias sobre os seres 

vivos, principalmente diante das interações sinérgicas e/ou antagônicas desses xenobióticos. Essa 

lacuna é preenchida pelos métodos biológicos de medição, especificamente os testes 

ecotoxicológicos (KNIE & LOPES, 2004). 

Estudos crônicos são utilizados para avaliar efeitos subletais, tais como crescimento, 

reprodução, comportamento, resíduos em tecidos ou efeitos bioquímicos, e são usualmente 

projetados para prover estimativas de concentrações que produzem esses efeitos (ADAMS & 

ROWLAND, 2003), sendo que os testes de toxicidade crônica são projetados para medir os efeitos 

da exposição de organismos aquáticos durante uma parcela significativa do seu tempo de vida 

(geralmente um décimo ou mais do ciclo de vida) (ADAMS & ROWLAND, 2003). 

O estudo de métodos que possibilitem o conhecimento de efeitos tóxicos de longo prazo em 

importantes membros da cadeia trófica de ambientes marinhos é justificado em função da crescente 

ameaça que esses ambientes vem sofrendo decorrente da atividade antrópica. Pressões tais como 

despejos industriais, esgoto doméstico, agricultura, pesca e portos tem transformado os habitats 

marinhos em ecossistemas desequilibrados pela diminuição ou extinção de espécies que servem 

como alimento para as demais. O monitoramento de zonas costeiras é necessário para que seja 

possível elaborar instrumentos de gestão para o uso adequado desse recurso que é patrimônio 

nacional, pois de acordo com a Constituição Federal, tem-se que: “...e a Zona Costeira são 

patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem 

a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.” BRASIL (1988, 
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p. 40). Assim sendo, o estabelecimento de métodos e definição de organismos teste que visem a 

geração de subsídios para ações de gerenciamento são fundamentais. 

Os organismos teste são selecionados para os ensaios de toxicidade de acordo com a sua 

abundância, possibilidade de manutenção e cultivo, interesse recreativo, comercial e ecológico, 

sensibilidade a uma vasta gama de poluentes, disponibilidade de informações suficientes 

(FERREIRA, 2003) sem esquecer que estes devem ser representantes típicos dos grupos mais 

importantes das comunidades aquáticas, levando em consideração os diferentes níveis tróficos 

(KNIE & LOPES, 2004). Na América do Norte foram padronizadas mais de 50 espécies de 

organismos através do EPA (Estados Unidos) e da ASTM (Canadá) para testes ecotoxicológicos 

aquáticos. No Brasil a CETESB é considerada a referência nesse tipo de padronização. 

Os membros dominantes em ambientes estuarinos são os crustáceos, dessa forma 

considerados de particular relevância para estudos ecotoxicológicos (McKENNEY Jr. & 

CELESTIAL, 1996). Um desses representantes é o organismo Mysidopsis juniae (SILVA, 1979 – 

CRUSTACEA: MYSIDACEA), que se trata de um pequeno crustáceo marinho característico de 

regiões costeiras. Os misidáceos são reconhecidos como organismos padrão em testes de toxicidade, 

pois os adultos possuem elevado potencial reprodutivo, são de fácil manutenção em laboratório e os 

testes apresentam boa reprodutibilidade (OLIVEIRA et al., 2006).  

Este estudo teve como objetivo principal estabelecer um método para a realização de teste de 

ciclo de vida com o organismo marinho Mysidopsis juniae e a execução de um teste piloto para 

verificação da funcionalidade do modelo proposto. Para atingir esse objetivo foi necessário o estudo 

de condições que garantissem o mínimo de variações nos parâmetros físico-químicos, bem como a 

determinação de características a serem analisadas e a periodicidade de acompanhamento destas 

durante o ensaio. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento do método para teste de toxicidade considerando o ciclo de vida 

com Mysidopsis juniae foram utilizados organismos provenientes do cultivo existente no 

laboratório de Ecotoxicologia da Universidade da Região de Joinville – Univille. Foi desenhado um 

mapa de raciocínio para identificar os potenciais causadores de variação no parâmetro salinidade e 

volume de água, tendo como objetivo identificar as melhores condições para a realização do teste 

com mínima variação. Esse controle é necessário para garantir um máximo entre 5% e 10% na 

variação da salinidade (ASTM, 1999). Um planejamento fatorial foi estipulado, com base no mapa 

de raciocínio para testar os fatores considerados primordiais, sendo a análise feita posteriormente 

com o auxílio do Software Minitab 14, da Minitab Inc. 
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Outro fator relevante foi a definição das principais características a serem avaliadas no 

organismo e a periodicidade da leitura destas. Para tal, foram utilizados alguns dos fatores citados 

pela Organização para a cooperação econômica e desenvolvimento (OECD, 2006) que relata de 

forma condensada estudos de diversos autores sobre ensaios de reprodução com diversos 

organismos marinhos. 

Para o teste piloto, utilizando o método em estudo, foi coletada água da foz do rio 

Cachoeira, conhecida como Lagoa do Saguaçu, na cidade de Joinville, em Santa Catarina (figura 1). 

A foz do rio Cachoeira caracteriza-se como uma região estuarina, sob a influência das marés, onde 

se encontra áreas remanescentes de manguezais (STIMAMIGLIO, 2002). Possui uma profundidade 

de cerca de 4 m, sendo um ponto bastante impactado, recebendo 90% do esgoto doméstico da 

cidade sem tratamento, além do despejo de efluentes de muitas indústrias (OLIVEIRA et al, 2006), 

caracterizando dessa forma um local com aporte de xenobióticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1 - ponto de coleta de água para o teste piloto localizado na foz do rio Cachoeira da cidade 
de Joinville, em Santa Catarina, indicado pela seta sob o mapa. 

Ponto de 
coleta 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Avaliação das características críticas do processo de acondicionamento dos organismos 

O primeiro passo para a identificação das características críticas que poderiam influenciar no 

volume de água e salinidade do teste de toxicidade, foi a elaboração de um mapa de raciocício 

(figura 2). Essa ferramenta é utilizada para organizar perguntas e procurar respostas que venham a 

solucionar a questão fundamental. 

 Esse mapa é usado para definir as perguntas “certas” que direcionaram os experimentos, 

tendo como resultado previsto encontrar a condição de teste que propiciasse a menor variação de 

parâmetros físico-químicos durante a execução do ensaio de ciclo de vida, o que traz maiores 

garantias da visualização das relações de causa-e-efeito. 

 

Podem ocorrer variações em algum 
dos parâmetros físico-químicos do 

experimento de ecotoxicidade?

Tempo do 
fotoperíodo?

Temperatura 
da água do 

teste?

Volume de 
água nos 

recipiente?

Salinidade?

Oxigênio 
dissolvido?

pH?

Improvável. O fotoperíodo é 
controlado com timer 

automático.

Improvável. A temperatura da 
sala de testes é mantida com 

condicionador de ar.

O tipo de recipiente 
influencia?

O tamanho do 
recipiente 
influencia?

Improvável. Se a salinidade e 
o volume de água for mantido, 

o pH ficará inalterado.

Improvável. Há injeção 
permanente de ar comprimido 

nos aquários.

Provável. Testar 3 tipos de 
recipientes: Frasco de vidro de 3 

litros, Erlenmeyer de 1 litro e copo 
plástico de 500 mL

A injeção 
de ar 

comprimido 
influencia?

Provável. Testar 
frascos com e sem 

aeração
A existência 
ou ausência 

de tampa 
influencia?

Provável. Testar 
frascos com e sem 

tampa

 
Figura 2 - mapa de raciocínio para identificação de características críticas para o controle do 

volume de água e salinidade durante o teste. As caixas com fundo cinza representam os fatores que 
possuem maior probabilidade de gerar interferência na salinidade e no volume de água dos 

recipientes. 
 

A segunda fase para a identificação das características críticas foi a construção de um 

planejamento fatorial para o experimento, considerando os fatores elencados como mais prováveis a 

gerar algum tipo de variação dos parâmetros físico-químicos que são importantes para a garantia da 

confiabilidade do teste. Para que pudesse simular uma tampa nos erlenmeyers foi utilizado filme de 
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PVC (mesmo filme utilizado para embalar alimentos) como elemento para vedar o gargalo. No 

copo plástico e no frasco de 3 litros foram utilizadas tampas plásticas específicas dos mesmos, 

sendo que todos os experimentos foram mantidos nessas condições por sete dias consecutivos. Os 

parâmetros considerados e os níveis de variação são apresentados no quadro 1: 

 

Quadro 1 - Parâmetros a avaliar conforme indicações do mapa de raciocínio, bem como os níveis de 
variação considerados para cada um dos fatores, visando a execução do planejamento fatorial. 

Recipiente Aeração Tampa 

Frasco de vidro 3 litros Com Com 

Frasco de vidro 3 litros Com Sem 

Frasco de vidro 3 litros Sem Com 

Frasco de vidro 3 litros Sem Sem 

Erlenmeyer 1 litro Com Com 

Erlenmeyer 1 litro Com Sem 

Erlenmeyer 1 litro Sem Com 

Erlenmeyer 1 litro Sem Sem 

Copo plástico 500 mL Com Com 

Copo plástico 500 mL Com Sem 

Copo plástico 500 mL Sem Com 

Copo plástico 500 mL Sem Sem 

 

 Os resultados desse experimento apresentaram como principais fatores o tipo de frasco, a 

aeração e a tampa. Não foi observada diferença apenas em função do tamanho do mesmo (embora 

não tenha sido considerado em separado do tipo de frasco), pois o maior recipiente possui mínima 

variação para o segundo maior, mas os dois apresentam diferenças elevadas em relação ao copo 

plástico (menor recipiente). 

 Os gráficos dos efeitos principais e das interações são apresentados na figura 3, tanto para a 

variação de salinidade quanto para a variação do volume em relação ao inicial. 

Algumas considerações pertinentes a figura 3(a) são que, como pode ser visualizado, a 

variação de salinidade para os frascos 1 e 2 (frasco de vidro e erlenmeyer respectivamente) teve 

uma média de 2 mg/L, enquanto que para o frasco 3 (copo plástico) foi de aproximadamente 10 

mg/L. Para a aeração, a condição com ausência da mesma (condição 2) mostrou-se mais adequada 

para minimização das variações, porém inviável, pois seria difícil manter o oxigênio dissolvido para 

a garantia da vida dos organismos durante o teste. Uma alternativa poderia ser o uso de oxigênio 

puro, porém os custos são proibitivos. A tampa foi outro fator que apareceu como relevante, sendo 

que sua presença (condição 1) é mais uma garantia para o não aumento expressivo da salinidade. 
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Figura 3 - gráficos de efeitos principais (a) e (b) e interações (c) e (d) para os parâmetros salinidade 

e volume de água. Frasco: 1 = frasco de vidro de 3 litros; 2 = erlenmeyer de 1 litro;  3 = copo 
plástico de 500 mL. Aeração: 1 = com aeração; 2 = sem aeração. Tampa: 1 = com tampa; 2 = sem 

tampa. Gráficos (a) e (c) para variação de salinidade, em mg/L e (b) e (d) para percentual do volume 
de água em relação ao volume inicial. 

 

Fazendo uma avaliação da figura 3(b), é possível obter conclusões semelhantes à figura 3(a), 

mas em relação à diminuição do volume de água. O copo plástico de 500 mL (frasco 3) é o que 

apresenta a menor quantidade em relação ao volume inicial quando comparado com os outros dois, 

apresentando-se como condição menos favorável ao teste. Os fatores tampa (ausência) e aeração 

(presença) também contribuem para o aumento da evaporação. 

 Nas figuras 3(c) e 3(d), observa-se algumas interações entre os parâmetros, pois quando 

utiliza-se o frasco do tipo 2 (erlenmeyer) sem aeração (condição 2) e com tampa (condição 1) tem-

se as menores variações de salinidade e volume. 

 Em uma análise da situação, como é inviável o uso da alternativa descrita no parágrafo 

anterior pela necessidade de aplicação de aeração, o método indicado por este estudo é composto 

pelo emprego de erlenmeyer, com aeração e com tampa. Essa escolha se dá porque nestas 

condições, utiliza-se um recipiente que ocupa um espaço menor que o frasco de 3 litros e que gera a 

menor variação nos parâmetros, apresentando como única desvantagem o preço elevado em relação 

aos demais. O experimento foi suficiente para responder às questões do mapa de raciocínio, já que 

os três fatores selecionados como prováveis apresentaram influência na estabilidade dos parâmetros 

físico-químicos. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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3.2 Definição das características a serem acompanhadas e periodicidade de avaliação do 

organismo teste 

 A OECD (2006) cita o crescimento do organismo como uma das importantes características 

para ensaios de reprodução, sendo a variação dela uma resposta relacionada a danos causados no 

sistema endocrinológico dos mesmos, decorrente da presença de xenobióticos no meio avaliado. 

Dessa forma, é apresentado no relatório, que o tamanho total e da carapaça (entre outras medidas) 

são dados importantes para a identificação de efeitos tóxicos. Alterações morfológicas também são 

citadas como resultado da ação de contaminantes nos organismos, sendo muitas deformidades 

encontradas em organismos que foram expostos a diferentes contaminantes. A maturidade sexual, o 

tempo decorrido para a primeira reprodução, a quantidade de nascidos e a população total também 

são considerados importantes indicadores da presença de xenobióticos, entre outros fatores como a 

intersexualidade, determinação sexual e tempo de desenvolvimento do vitelo. 

 Neste estudo, foram considerados os fatores listados no quadro 2, principalmente pela 

facilidade de leitura e pela sensibilidade para a indicação da presença de poluentes. Para estes 

parâmetros foi feita a classificação em letais e não letais, definida a unidade de medida e os 

intrumentos a serem utilizados para execução da coleta de dados. A periodicidade foi estabelecida 

considerando a quantidade de organismos inseridos inicialmente no experimento (neste caso 90 para 

água controle e 90 para a água com suspeita de contaminação), já que alguns dos parâmetros geram 

letalidade decorrente da manipulação intensa, com posterior descarte do organismo avaliado. 

 

Quadro 2 - parâmetros selecionados para avaliação no teste de toxicidade de ciclo de vida, 
classificação do tipo de avaliação, periodicidade de medição, unidade de medida e instrumentos 

utilizados. 
Parâmetro Tipo de 

avaliação 
Periodicidade Unidade de 

medida 
Instrumento 
utilizado 

1 - Tempo de 
maturação sexual 

Letal A cada 10 dias Dias Microscópio óptico e 
câmera fotográfica 

2 - Tempo decorrido 
para a primeira 
reprodução 

Não letal Diário Dias - 

3 - Tempo que o 
organismo permanece 
reproduzindo 

Não letal Diário Dias - 

4 - Número de 
organismos nascidos 

Não letal Diário Quantidade de 
organismos 

Contador manual 

5 - População total Não letal Diário Quantidade de 
organismos 

Contador manual 

6 - Tamanho total do 
organismo 

Letal A cada 10 dias Milímetros Microscópio óptico e 
câmera fotográfica 

7 - Tamanho da 
carapaça 

Letal A cada 10 dias Milímetros Microscópio óptico com 
câmera fotográfica 

8 - Alterações 
morfológicas 

Letal A cada 10 dias Aparência do 
organismo 

Microscópio óptico com 
câmera fotográfica 
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3.3 Teste piloto 

 

O teste piloto foi realizado no laboratório de Eocotoxicologia marinha da Univille com o 

intuito de verificar a aplicabilidade, dificuldades e incertezas sobre métodos para execução das 

coletas de dados. 

 Foram adicionados 90 organismos no controle negativo, que utiliza água do cultivo, 

reconstituída com sal marinho da marca Red Sea. Também foram adicionados 90 organismos na 

água coletada na foz do Rio Cachoeira. Essa amostra de água foi coletada durante 5 dias 

consecutivos no mesmo local e horário para obtenção de uma amostra média, com períodos de maré 

vazante, enchente, alta e baixa. Para essa água foi feita a correção de salinidade, visto que, como a 

mesma é proveniente de um ambiente estuarino, em momentos de maré baixa a salinidade reduz 

com a diluição provocada pelo aporte de água doce. 

Foi montado também um controle positivo com o hormônio juvenil Methoprene na 

concentração de 60 µg/L, conforme apresentado por Mckenney e Celestial (1996) para o 

Mysidopsis bahia, porém essa concentração aplicada ao Mysidopsis juniae foi letal após dois dias 

de contato com os organismos. Novos estudos para estabelecer a concentração que gere efeito nos 

fatores mencionados no quadro 2, mas sem letalidade, devem ser realizados para manter a certeza 

que os organismos estão sensíveis à exposição à xenobióticos. 

 

3.3.1 Tempo de maturação sexual 

O primeiro parâmetro a ser discutido é o tempo de maturação sexual. Para a coleta desse 

dado foram usadas as definições sugeridas por Mckenney e Celestial (1996), classificando as 

fêmeas em 3 grupos (figura 4). O primeiro deles, estágio de Maturação A, é aqueles quando ainda 

não há a presença do marsúpio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - estágios de maturação sexual da fêmea de Mysidopsis juniae. Estágios de maturação: A = 
ausência de marsúpio; B = marsúpio completamente desenvolvido e com filhotes no interior; C = 
marsúpio vazio em situação de atrofiamento. 

 

Estágio de maturação A Estágio de maturação B Estágio de maturação C 
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O segundo nível, chamado de estágio de Maturação B é indicado pelo completo 

desenvolvimento do marsúpio da fêmea, e o estágio de Maturação C é aquele quando o marsúpio 

está desativado em situação de atrofiamento (este último não citado pelos autores acima, mas 

considerado importante para identificação da duração do período fértil da fêmea). Semanalmente 

uma fêmea de cada um dos testes foi selecionada aleatoriamente e fotografada com o auxílio de um 

microscópio estereoscópio. 

Como apresentado na figura 5 (tempo de maturação do controle), é possível verificar que os 

organismos apresentaram a formação de marsúpio (fase B) aproximadamente 30 dias após o início 

do teste, enquanto que na amostra (figura 6), essa formação foi percebida cerca de uma semana após 

o início do teste. Essa é uma resposta que reflete a indução na reprodução como estratégia para 

manutenção da espécie. 

 

Figura 5 - estágios de maturação sexual em relação aos dias de teste para os organismos expostos à 
água controle. Estágios de maturação: A (colunas cinza) = ausência de marsúpio; B (colunas 
vermelhas) = marsúpio completamente desenvolvido e com filhotes no interior; C (coluna verde) = 
marsúpio vazio em situação de atrofiamento. 

 

Figura 6 - estágios de maturação sexual em relação aos dias de teste para os organismos expostos à 
água da baía da Babitonga. Estágios e maturação: A (colunas cinza) = ausência de marsúpio; B 

(colunas vermelhas) = marsúpio completamente desenvolvido e com filhotes no interior; C (coluna 
verde) = marsúpio vazio em situação de atrofiamento. 
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3.3.2 Tempo decorrido para a primeira reprodução 

Seguindo a sequência apresentada no quadro 2, o segundo parâmetro a ser discutido é o 

tempo decorrido para a primeira reprodução. Os organismos que deram início à pesquisa (F0), tanto 

da amostra como do controle, estavam com 5 dias de vida. Na amostra, a maturidade sexual, 

percebida pela presença da primeira prole, aconteceu no 17º dia de teste. Os organismos do controle 

apresentaram a primeira prole no 34º dia de teste. De forma contrária os organismos da segunda 

geração, na água amostra procriaram mais tarde que os indivíduos do controle, com uma diferença 

21 dias (figura 7). Percebe-se nesse caso, como discutido anteriormente, que na primeira geração 

ocorreu uma indução para reprodução decorrente de uma estratégia de manutenção da espécie em 

função de um ambiente estressor. Na segunda geração, por outro lado, ocorreu alguma alteração no 

sistema endócrino, ocasionando dificuldade para obtenção da maturidade sexual. No controle, tanto 

a primeira quanto a segunda geração possuíram tempos semelhantes para a primeira prole, 

demonstrando assim que o ambiente não gerou alterações no sistema endócrino. 

 

Figura 7 - tempo de teste decorrido para a primeira reprodução nas gerações F0 – primeira geração 
(barras cinza sem hachuras) e F1 – segunda geração (barras cinza com hachuras). 

 

3.3.4 Tempo que o organismo permanece reproduzindo 

Tanto o tempo que os organismos permanecem reproduzindo quanto o número de indivíduos 

nascidos são demonstrados na figura 8. No controle, os organismos começaram a reproduzir mais 

tardiamente e tornaram-se inférteis antes do 70º dia. Já os misidáceos expostos à água da amostra 

iniciaram seu período fértil antecipadamente e mantiveram a fertilidade até o final do experimento, 

sendo que o número de organismos nascidos no controle foi inferior ao da amostra, totalizando até o 

final do teste 76 indivíduos no controle e 378 na amostra, sendo esses dois resultados (fertilidade e 

número de nascidos) novas evidências da tentativa de preservação da espécie na amostra. 
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Figura 8 - quantidade de nascidos e tempo que os organismos permaneceram reproduzindo na água 
controle e amostra. 

 

3.3.5 População total 

A população total, apresentada na figura 9, foi um fator que apresentou um descolamento 

entre as duas curvas, sendo que ocorreu uma manutenção maior de indivíduos na amostra perante o 

controle. Foi possível verificar com um teste t utilizando intervalo de confiança de 95% que as duas 

amostras possuem diferenças significativas nesse quesito. Uma das mais prováveis causas para esse 

acontecimento é possibilidade de elevada carga de matéria orgânica no ambiente onde foi coletada a 

amostra, fornecendo nutrientes não oferecidos na água reconstituída usada para o controle. Nos 

próximos experimentos torna-se importante a medição da DBO nas amostras para confirmar essa 

hipótese. 

 

Figura 9 - população total de misidáceos ao longo do tempo no controle (linha preta) e na amostra 
(linha vermelha). 
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3.3.6 Tamanho dos indivíduos 

Quanto ao tamanho total e da carapaça dos indivíduos, a figura 10 apresenta o intervalo de 

tamanhos medidos. As duas dimensões avaliadas, conforme um teste t com intervalo de confiança 

de 95% não apresentaram diferenças significativas. Mesmo assim estatisticamente não sendo 

possível confirmar diferenças significativas, ocorreram maiores variações nos tamanhos dos 

organismos expostos à água do teste quando comparados ao controle que manteve menor amplitude, 

conforme pode ser visualizado na figura 10. 

 

Figura 10: tamanho total (CP) e da carapaça (CC) dos indivíduos em milímetros, expostos à água 
controle (tipo 1) e à água da baía da Babitonga (tipo 2) com intervalo de confiança de 95% para a 

média. 
 

3.3.7 Alterações morfológicas 

A última avaliação foi das alterações morfológicas. Na água do controle positivo que 

utilizava methoprene foi possível observar alterações no trato digestivo, podendo visualizar-se 

Artemia salina mal digerida (figura 11(c)), representando dessa forma impactos no sistema 

fisiológico dos organismos. A mortalidade dos organismos-testes submetidos à água com o 

pesticida methoprene foi de 100% em 24 horas. Relatam os autores Kenyon e Kennedy (2001) que 

o pesticida utilizado no teste positivo causa impactos em organismos de comunidades aquáticas. De 

acordo com autores, a total letalidade ocorre em Mysidopsis bahia juvenis expostos 125 µg/L (ppb) 

em 4 dias. Estes tiveram respostas subletais cultivados em concentrações de 62 µg/L (ppb).  Já com 

Mysidopsis juniae expostos em concentrações de 60 µg/L (ppb), ocorreram apenas respostas letais 

após 24 horas de exposição. Novos estudos devem ser realizados para identificação de 

concentrações subletais para Mysidopsis juniae. Para a água controle negativo e da amostra (figuras 

11(a) e 11(b)) também não foram observadas alterações morfológicas em nenhuma das avaliações. 
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Figura 11 - Imagem de misidáceos para avaliação de alterações morfológicas. Em (a) organismos 
expostos à água controle, em (b) organismos expostos à água da Baía da Babitonga e em (c) 
organismos expostos à substância Methoprene com concentração de 60 µg/L. Nesta última é 

possível observar a presença de Artemia salina mal digerida (circuladas). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os ensaios de toxicidade crônicos são importantes ferramentas para a identificação de 

efeitos adversos causados por substâncias tóxicas ou ambientes com elevados aportes de 

xenobióticos aos diversos níveis da cadeia trófica de ambientes marinhos, tornando-se assim 

instrumentos adequados para subsidiar o gerenciamento de áreas costeiras, patrimônio nacional e de 

grande valia para o desenvolvimento sustentável da nação. 

 O método desenvolvido para ensaios de ciclo de vida com o organismo Mysidopsis juniae 

em um sistema estático apresentou respostas no teste piloto para a maioria dos parâmetros 

avaliados. Alguns aprimoramentos nos sistemas de medição e padronizações do experimento 

deverão ser realizados para garantia da repetibilidade e reprodutibilidade dos dados. Um 

planejamento fatorial para a determinação de concentrações subletais de methoprene deve ser 

realizado para a verificação de efeitos tóxicos de maneira a checar a sensibilidade dos organismos 

utilizados, bem como a interferência da matéria orgânica nos ensaios. 

 Verificou-se que a escolha dos recipientes e o uso de tampas nestes deve ser considerado 

para a estabilidade dos parâmetros físico-químicos. Recomenda-se que para os próximos testes, os 

mesmos sejam iniciados com o dobro de organismos (180 em cada condição) para que seja possível 

a retirada de um número maior de amostras, possibilitando assim mais segurança nos dados 

coletados ao longo do ensaio. 

 

AGRADECIMENTOS 

Fundo de apoio à pesquisa Univille – FAP/Univille. 

(a) (b) (c) 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos     15 

BIBLIOGRAFIA  

 

ADAMS, W. J.; ROWLAND, C. D. “Aquatic toxicology test methods” in Handbook of 
ecotoxicology. Org. por HOFFMANN, D. J. RATTNER, B. A., BURTON Jr., G. A., CAIRNS Jr., 
J. Florida: CRC Press. 2002, 1290 p. 
 
ASTM. 1999. “Standard guide for conducting life-cycle toxicity tests with saltwater mysids” in 
Annual book of ASTM standards, Vol. 11.05. Org. por American Society for Testing of Materials. 
E1191–97. Philadelphia, Pennsylvania. 
 
BRASIL. Constituição (1988). “Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 
de outubro de 1988”. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 
(sine Legislação Brasileira). 
 
FERREIRA, J. F.; MAGALHÃES, A. R. M. “Cultivo de Mexilhões in Aqüicultura: experiências 
brasileiras”. Florianópolis, SC: Multitarefa, 2003. 
 
KNIE, J. L. W.; LOPES, E. W. B. “Testes ecotoxicológicos: métodos, técnicas e aplicações”. 
Florianópolis: FATMA / GTZ, 2004, 289 p. 
 
MAGNI, P.; DE FALCO, G.; FALUGI, C.; FRANZONI, M.; MONTEVERDE, M.; PERRONE, 
E.; SGRO, M.; BOLOGNESI, C. “Genotoxicity and acetylcholinesterase activity in natural 
population of Mytilus galloprovincialis along a pollution gradient in the Gulf of Oristano (Sardinia, 
western Mediterranean)”. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2006, n. 142, p. 65 – 72. 
 
McKENNEY Jr., C. L.; CELESTIAL, D. M. “Modified survival, growth and reproduction in an 
estuarine mysid (Mysidopsis bahia) exposed to a juvenile hormone analogue through a complete 
life cycle”. AQUATIC TOXICOLOGY. n. 35, 1996. p. 11 – 20. 
 
NIGRO, M.; FALLENI, A.; DEL BARGA, I.; SCARCELLI, V.; LUCCHESI, P.; REGOLI, F.; 
FRENZILLI, G. “Cellular biomarkers for monitoring estuarine environments: Transplanted versus 
native mussels”. AQUATIC TOXICOLOGY, 2006, n. 77, p. 339 – 347. 
 
OLIVEIRA, T. M. N.; TURECK, C. R.; BASSFELD, J. C.; TORRENS, B. M. de O.; FARIA, J. 
M.; BRASIL, K. “Integridade ambiental da baía da Babitonga: características físico-químicas, 
microbiológicas e ecotoxicidade” in Diagnóstico ambiental da baía da Babitonga. Org. por 
CREMER, M. J.; MORALES, P. R. D.; OLIVEIRA, T. M. N. Joinville/SC: UNIVILLE, 2006. 
 
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. “Detailed 
review paper on aquatic arthropods life cycle toxicity tests with an emphasis on developmental, 
reproductive and endocrine disruptive effects”. OECD: Paris, 2006. Disponível em: 
<http://www.olis.oecd.org/olis/2006doc.nsf/LinkTo/NT00003ADA/$FILE/JT03212400.PDF>. 
 

 

 

 


