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Resumo – Normalmente os resíduos líquidos gerados dos processos laboratoriais que utilizam 

solventes orgânicos não possuem controle de destinação, e ao ser escoado diretamente nos sistemas 

de esgoto podem causar impactos ambientais significativos nos ecossistemas aquáticos próximos 

dos estabelecimentos. Visando estes problemas, o presente trabalho procurou demonstrar através de 

análises toxicológicas em microcrustáceos Daphinia magna e Daphinia similis os resultados dos 

testes de Concentração Efetiva 50 (CE50) em dois tipos de solventes halogenados bastante utilizados 

em laboratórios de análises químicas como diluentes: o clorofórmio e o diclorometano. O trabalho 

mostrou que os resultados, nestas condições de análise laboratorial, corresponderam aos resultados 

esperados dos testes dos produtos isolados, tendo uma faixa de CE50 entre 300 mg/L e 1.000 mg/L 

para D. similis, e 500 e 2.000 mg/L para D. magna. Porém as misturas entre os solventes 

(50%/50%) não apresentaram resultados em que se pode afirmar a ocorrência do aumento da 

potencialização toxicológica da sua exposição nestes organismos testados, pelo contrário do 

esperado a mistura reduziu a toxidade na D. magna, elevando a faixa da concentração com relação 

aos solventes testados isoladamente, e da mesma forma para D. similis, ocorrendo, assim, um efeito 

antagônico nas duas espécies. 

Palavras-Chave – Toxicologia; Solventes; Microcrustáceo. 
 

 

Toxicological potentials evaluation in the mixture of dichloromethane and chloroform 

solvents in Daphinia similis and Daphinia magna 

Abstract- The liquid residues generated in laboratory processes which use organic solvent 

normally don’t pass through a destination control and when drained directly to the sewage system 

can cause significant environmental impact in the aquatic ecosystems nearby. Focusing this 

problem, this present research tried to demonstrate through toxicological analysis in 

microcrustaceans Daphinia magna and Daphinia similis, the Effective Concentration 50 (CE50) test 

results in two types of halogenated solvents used as diluents in laboratories of chemical analysis: 

the Chloroform and the Dichloromethane. The research showed that the results found in these 

laboratory analysis conditions were corresponding to the expected results of the isolated products, 

with a (CE50) range of  300 mg/L and 1.000 mg/L  for  D. similis, and  500 and 2.000 mg/L for D. 

magna. However, the mixture of the solvents (50%/50%) didn’t show results which assure the 

occurrence of increasing toxicological potential exposure in the tested organisms and, contrary to 

the expected predictions, the mixture reduced the toxicity in D. magna, raising the concentration 

range in relation to the tested solvents and, in the same way for D. similis, resulting in an 

antagonistic effect in both species. 

Keywords: Toxicology; Solvents; Microcrustaceans. 

                                                           
1 Bioagri Laboratórios; USP-CENA/ESALQ. f.penatti@bioagri.com.br  
2 Bioagri Laboratórios. j.sesso@bioagri.com.br  
3 Bioagri Laboratórios. f.fusato@bioagri.com.br  
4 USP-CENA/. vltornis@usp.br      

mailto:f.penatti@bioagri.com.br
mailto:j.sesso@bioagri.com.br
mailto:f.fusato@bioagri.com.br
mailto:vltornis@usp.br


 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  2 

INTRODUÇÃO  

Solventes orgânicos utilizados em laboratórios possuem uma grande variedade de aplicações em 

seus processos analíticos. Estes produtos, de uma forma geral, são misturados com as amostras para 

o desenvolvimento dos estudos e pesquisas como parte dos procedimentos aplicados, e assim 

concluir os objetivos das análises químicas. 

Ao se considerar que solventes de laboratório possuem diversas aplicabilidades, a maior parte 

destes produtos podem ser classificados como solventes halogenados e solventes não halogenados. 

Mesmo sendo a aplicação destes dois grupos de solventes bem similares, cada produto possui uma 

aplicação e uma função específica no laboratório, de acordo com o tipo de análise a ser efetuada. 

Assim como todo produto químico, os diversos tipos de solventes orgânicos possuem potencial 

toxicológico diferentes, dependendo da fórmula molecular da sua composição. Porém, de uma 

forma geral, verifica-se que os solventes halogenados são mais tóxicos que os solventes não 

halogenados, quando aplicados nas mesmas espécies (WHO, 1998). Apesar deste grupo de 

solventes ser facilmente degradado pela luz solar ou em reação com outras substancias, já foram 

encontrados baixas concentrações de alguns tipos destes solventes em águas superficiais de até 743 

µg/L, como o diclorometano (CETESB, 2012). Os resíduos químicos de laboratório contendo 

solventes, se caracterizam como perigosos por apresentarem riscos à saúde humana e ao meio 

ambiente (ABNT, 2004a).  

O presente trabalho teve como objeto principal de abordagem da pesquisa ensaios 

ecotoxicológicos agudos para a determinação da Concentração Efetiva 50 (CE50) nos 

microcrustáceos, D.similis e D.magna, tendo como amostra teste os solventes clorofórmio e 

diclorometano testados individualmente, e também a mistura destes solventes orgânicos, com uma 

proporção de 50/50. Estes dois solventes foram escolhidos para os testes por serem utilizados em 

larga escala em laboratórios de análises químicas em preparo de amostras para estudos por 

cromatografia. Dentro deste objeto de estudo, o objetivo do trabalho foi determinar e avaliar a 

concentração das amostras que causa efeito agudo (imobilidade) em 50% dos organismos D. similis 

e D.magna (CE50) expostas no período de 48 horas. 

Para a realização dos testes, a pesquisa utilizou a estrutura, os equipamentos e os materiais do 

Laboratório de Ecotoxicologia da Bioagri Laboratórios Ltda., localizada no município de 

Piracicaba/SP, sendo uma empresa privada de análises químicas e biológicas que possui a 

acreditação da norma ABNT NBR ISSO IEC 17025 junto ao INMETRO de seus ensaios 

ecotoxicológicos (BERTOLETTI, 2008).  

 

1. METODOLOGIA APLICADA E DESENVOLVIMENTO DOS ENSAIOS DE 

LABORATÓRIO 

Os organismos (sistemas-teste) da ordem Cladocera, família Crustácea, Daphnia similis e 

Daphnia magna desempenham um papel importante nos ecossistemas aquáticos. Alimentam-se de 

algas e servem de alimentos para consumidores secundários. Esses microcrustáceos têm o corpo, 

com exceção da cabeça, envolto por uma carapaça bivalva, com antenas grandes que servem para 

sua locomoção. Possuem de quatro a seis patas reduzidas, que servem para a apreensão de 

alimentos (CETESB, 20_). Os ensaios nestes organismos foram desenvolvidos conforme a norma 

de referência ABNT NBR 12713, Ecotoxicologia aquática – Toxicidade aguda – Método de ensaio 

com Daphinia ssp (ABNT, 2004b). 

 Para se chegar ao objetivo proposto, os testes nos organismos foram feitos com os solventes 

– Clorofórmio e Diclorometano – isolados, e também a sua mistura em partes iguais (50%/50%). 

Inicialmente, antes do início dos testes, foi realizada a leitura do pH, Oxigênio Dissolvido (OD) e 

Condutividade Elétrica para a verificação se as condições físicas da amostra não iriam interferir no 

resultado bioquímico da sua exposição nos organismos testados. Outro ponto inicial é o preparo do 
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sistema-teste, em que os organismos testados deveriam ser jovens com idade de 2 a 26 horas 

(ABNT, 2004b). 

 Para o teste preliminar foram preparadas diversas concentrações destas amostras em meio 

específico para cada organismo testado. Estas concentrações determinaram qual a concentração letal 

e qual concentração que não causa nenhum efeito nos organismos testados das amostras, e que iriam 

ser conduzidos pelo teste definitivo. Portanto, as soluções foram preparadas a partir dos resultados 

dos testes preliminares das duas amostras (ABNT, 2004b). As concentrações da solução teste em 

mg/L deste estágio do estudo foram: 100.000, 10.000, 1.000 e 100.  

 Para a condução deste teste, após o preparo das concentrações de exposição do organismo, 

foram separados 20 ml de cada concentração em frascos transparentes, sendo 4 réplicas para cada 

concentração e para cada organismo testado. Foram introduzidos 5 organismos em cada frasco e 

incubados por 48 horas em sala com temperatura de 20  2° C em ambiente com foto período de 16 

horas luz e 8 horas escuro. No final do teste foram avaliados todos os organismos que 

permaneceram imóveis ou que apresentaram mortalidade. Após a avaliação verificou-se que as 

concentrações iniciais para o teste definitivo para os dois organismos testados seria de 5.000 mg/L. 

 A condução do teste definitivo e o preparo do sistema teste são iguais do teste preliminar, 

porém, as concentrações das soluções teste são diferentes. Neste ensaio, as concentrações letais (que 

causam efeito em todos os organismos testados) estavam de acordo com o que foi determinado no 

teste preliminar, e as concentrações intermediárias da solução teste foram diluídas em uma 

regressão geométrica de razão 2, com o preparo de 5 concentrações para cada organismo testado. 

As soluções teste, em mg/L, para D. magna foram: 5.000, 2.500, 1250, 625 e 312,5. Para D. similis 

as concentrações em mg/L das soluções teste foram: 500, 250, 125, 62,5 e 31,2. Após o término do 

ensaio foram avaliados os organismos que sofreram efeitos nas soluções teste e contabilizados os 

que estavam com imobilidade e/ou com mortalidade. De  acordo com os resultados, deve-se  realçar 

também que todas as condições físico-químicas de OD, pH, temperatura e Condutividade Elétrica 

da amostra apresentaram-se normais, e não interferiram no resultado dos ensaios. 

 

2. RESULTADOS 

 Após a coleta dos dados, os mesmos foram planilhados, e desta forma, foram calculados a 

Concentração Efetiva 50 (CE50). Para a elaboração dos cálculos usou-se o software de cálculo 

estatístico TRIMMED SPEARMAN KARBER 1.5. Para a formulação dos cálculos, os dados foram 

coletados de formulários específicos de laboratório onde foram registrados o número total dos 

organismos que apresentaram imobilidade ou mortalidade das 4 replicatas, sendo aplicada a 

seguinte fórmula (HAMILTON, et al., 1977): 
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        k:  Número de concentrações 

    n(i): Número de indivíduos expostos nas concentrações 

  r(i):  Número de indivíduos que responderam à exposição das concentrações 

 

p(i)=r(i)/n(i): A proporção dos indivíduos que responderam à exposição das 
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concentrações 

x(i): log natural da concentração i 

    m: log do meio de tolerância da distribuição, I.E. da LC 50 

   

 Com os resultados finais, e a determinação da CE50 de cada amostra utilizada nos sistemas 

teste envolvidos neste trabalho, foi elaborada uma tabela onde se podem analisar os efeitos 

toxicológicos dos solventes testados individualmente e da sua mistura (50/50). 

 

Tabela 1 – Resultados da CE50 das amostras 

 

Resultados Iniciais da CE50 dos Ensaios Ecotoxicológicos em 

microcrustáceos 

 

Organismos 
Amostras (mg/L) 

Diclorometano Clorofórmio Mistura (50/50) 

D. similis 947,1 304,5 1565,8 

D. magna  1894,6 555,8 2176,4 

 

 Na tabela 1 é apresentado o resultado da CE50 de cada amostra testada, dos dois solventes 

isolados, e a sua mistura, e nos dois organismos, D. similis e D. magna. Em uma análise 

comparativa inicial entre os organismos, pode-se verificar que a D. similis apresentou uma 

sensibilidade maior ao potencial toxicológico dos solventes do que a D. magna, sendo a CE50 dos 

ensaios dos solventes individuais para D. similis apresentaram na faixa entre 300 mg/L a 1.000 

mg/L, e para a D. magna ficou na faixa de 500 mg/L a 2000 mg/L.  

Outro ponto importante que deve ser considerado, entre a diferença da dose-resposta dos dois 

sistemas teste, foi o resultado dos ensaios com a mistura em partes iguais (50/50) entre os solventes. 

Com os resultados, verificou-se que a CE50 para a D. similis foi maior com a mistura dos solventes, 

sendo que as concentrações letais apresentaram-se com um valor bem acima da faixa da toxidade do 

teste com diclorometano isolado, ou seja, sendo acima de 1500 mg/L. Da mesma forma ocorreu 

com o teste da D. magna, a CE50 da mistura dos solventes manteve-se, praticamente, na mesma 

faixa dos resultado do solvente diclorometano testado individualmente, entre 1.800 mg/L e 2.200 

mg/L. 

Com a apresentação destes resultados pode-se tecer algumas considerações com relação aos 

potenciais toxicológicos dos dois produtos testados individualmente em comparação à amostra da 

sua mistura.  

 

CONCLUSÃO 

De acordo com o objetivo estabelecido, foi possível estabelecer as determinações da toxidade 

nos microcrustáceos D. magna  e D. similis dos produtos clorofórmio e diclorometano testados 

individualmente e a sua mistura em uma proporção de 50/50, como mostram os resultados na tabela 

1, tendo como base a metodologia de análise a ABNT NBR 12713. Diante destes resultados é 

possível avaliar as diferenças das respostas da exposição destes organismos em ambientes aquáticos 

com as concentrações destes produtos aplicados isoladamente e a sua mistura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro dos resultados obtidos foi possível avaliar se nestes testes realmente aumentou o 

potencial toxicológico dos solventes misturados, se comparados com os resultados dos testes com 

eles isolados, ou se ocorreu somente um efeito antagônico (FALLENBERG, 1980; ZAGATO, 

2006). Portanto, ao observar os resultados da CE50 da mistura nestes ensaios, não se pode afirmar 

que ocorreu uma potencialização nas amostras da mistura dos produtos. No caso da D. similis, a  

amostra com a mistura dos solventes apresentou um efeito toxicológico menor se comprados aos 

ensaios com os solventes testados individualmente. Desta forma, considera-se que ocorreu um 

efeito antagônico, pois a mistura influenciou no resultado se comparado aos testes com os produtos 

isoladamente, porém com o valor de toxidade menor (ZAGATO, 2006).  

Da mesma forma ocorreu para os ensaios com a D. magna, onde verificou-se que os valores da 

toxidade da mistura mantiveram-se semelhantes aos valores do teste individual com o solvente 

diclorometano, mas comparando-se com os resultados do teste com clorofórmio observa-se um 

efeito toxicológico menor desta espécie através dos testes com a amostra misturada. 

De acordo com o que foi apresentado por este trabalho, é possível estabelecer um comparativo 

dos dados de toxidade do diclorometano em D. magna com a ficha técnica de segurança deste 

produto (Material Safety Data Sheet – MSDS). Nesta ficha a CE50 é de 1682 mg/L, utilizando a 

metodologia DIN 38412 (MERCK, 2013), portanto semelhante a CE50 apresentada por este trabalho 

neste mesmo organismo, que foi de 1894 mg/L. No caso dos testes com D. similis, assim como 

testes nestes organismos com clorofórmio, não foram encontrados estudos recentes para traçar 

outras avaliações comparativas. 

Como foi colocado anteriormente, este trabalho faz parte de uma série de estudos 

ecotoxicológicos que estão sendo desenvolvidos para a quantificação dos potenciais toxicológicos 

de alguns solventes orgânicos halogenados e não halogenados utilizados em laboratórios de 

pesquisa e análises químicas. Mesmo levando em consideração as dificuldades de se encontrar 

dados de estudos desta categoria de produtos químicos e nestes organismos aquáticos, é importante 

a continuidade da pesquisa, pelo fato de que todos os resultados adquiridos pelos outros ensaios 

podem contribuir para trabalhos futuros desta linha de pesquisa. Diante deste retrospecto, também 

considera-se que a continuidade de testes nesta categoria de produtos químicos, que além das 

aplicações laboratoriais, eles possuem uma alta aplicação em produções industriais, e por este 

motivo representa uma importância para os órgãos regulatórios, elaboradores de parâmetros de 

referência que estabelecem padrões de qualidade ambiental, iniciar trabalhos de avaliação de risco 

toxicológico nestes produtos também. 

Portanto, esta campanha de testes deve ser considerada somente como dados iniciais, e que é 

necessário uma abrangência maior de ensaios de laboratório e com uma maior variedade de 

amostras, para a verificação do aumento do potencial toxicológico causado pela mistura dos 

solventes utilizados em laboratórios, em caso de descartes incorretos diretamente nas redes de 

esgotos ou águas superficiais. 
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