
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos        1 
 
1 Professor Adjunto da UFAL, CTEC, Campus A. C. Simões, 57072-970, Maceió-AL, E-mail roberto@ctec.ufal.br 
2 Graduando em Engenharia Ambiental na UFAL, CTEC, Campus A. C. Simões, 57072-970, Maceió-AL, E-mail tacyo.eamb@gmail.com 
3 Graduanda em Engenharia Ambiental na UFAL, CTEC, Campus A. C. Simões, 57072-970, Maceió-AL, E-mail karlly_santos@hotmail.com 
 
 

XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS 

 

ECOTOXICOLOGIA INDEPENDENTE DE CULTIVO E MANUTENÇÃO 

DE ORGANISMOS-TESTE: Utilização de bioensaios com Artemia para 

triagem de toxicidade em rios e lançamentos costeiros. 

 

Roberto Augusto Caffaro Filho 
1
; Tácyo Santos Acioli 

2
; Karlyandra dos Santos Melo 

3
 

 

RESUMO – As águas costeiras apresentam funções vitais, sendo de fundamental importância a 

preservação e manutenção da qualidade deste recurso. O monitoramento da qualidade das águas 

interiores que podem influenciar diretamente as águas costeiras se faz necessário. Neste trabalho, 

procuramos estabelecer uma metodologia adequada para a realização de uma triagem 

ecotoxicológica nos principais rios e lançamentos costeiros da região metropolitana de Maceió – 

AL, Brasil. O organismo utilizado foi Artemia franciscana, representativo em relação a impactos 

em ambientes marinhos. Testes a partir de cistos de Artemia apresentam baixo custo, fácil execução, 

boa reprodutibilidade e fornecem resultados rápidos. Também não requerem cultivo e manutenção 

de organismos. O teste foi padronizado em um laboratório sem experiência prévia em 

ecotoxicologia, e aplicado em alguns lançamentos costeiros. Foi observada toxicidade elevada nos 

lançamentos provenientes de bacias urbanas (riacho urbano: CL50, 24h = 27,9%; galeria pluvial: 

CL50 = 16,1%). Também foi detectada alguma toxicidade em rios oriundos de bacias 

predominantemente rurais. A concentração de nitrogênio amoniacal nas amostras indicou que a 

toxicidade dos lançamentos urbanos não está relacionada somente à presença de esgoto sanitário. 

Estudos complementares devem ser realizados para que sejam determinadas as causas da toxicidade 

verificada.  

 

ABSTRACT – Coastal waters have vital functions. Preservation and maintenance of good quality 

of this resource is very important. Quality monitoring of inland waters which can directly influence 

coastal waters is necessary. In this work, we aimed to establish an appropriate methodology for 

ecotoxicological screening of coastal discharges in the metropolitan area of Maceió – AL, Brazil. 

The organism used was Artemia franciscana, which is suited to assess impacts on marine 

environments. Tests with Artemia cysts have low cost, are easy, show good reproducibility and 
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provide quick results. It also does not require cultivation and maintenance of organisms. The test 

was standardized in a laboratory without prior experience in ecotoxicology, and applied in some 

coastal discharges. Toxicity was high in discharges from urban watersheds (urban stream: LC50, 24h 

= 27.9%; storm water drain: LC50 = 16.1%). Some toxicity was also detected in rivers from 

predominantly rural watersheds. The ammonia concentration in samples indicated that the toxicity 

of urban discharges is not related only to the presence of sewage. Further studies should be 

performed to determine the causes of the observed toxicity. 

  

Palavras-Chave – análises ecotoxicológicas, poluição costeira, Artemia franciscana. 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 

 Com a crescente capacidade tecnológica da humanidade em intervir na natureza e retirar 

desta os subsídios necessários para satisfazer as suas necessidades e desejos crescentes, começaram 

a surgir os conflitos pelo uso do espaço, dos recursos e o problema da disposição dos resíduos no 

ambiente. Esta situação foi agravada nos dois últimos séculos, quando um modelo de civilização se 

impôs, trazendo a industrialização como forma de produção e organização de trabalho. Como 

conseqüência, pode-se verificar a disponibilidade de uma diversidade enorme de produtos químicos 

potencialmente tóxicos e a geração de resíduos em quantidade significativamente prejudicial ao 

ambiente. Os sinais da poluição tornam-se mais evidentes com o aumento populacional, tendo como 

umas das conseqüências doenças de veiculação hídrica, as quais estão associadas à falta de 

saneamento ambiental [(Zagatto (2008); Bertoletti (2008)]. Porém, a poluição só se tornou um fato 

internacionalmente reconhecido em meados de 1960, quando vários problemas causados ao homem 

e ao seu próprio ambiente se tornaram notórios. 

 Cerca de 60% das grandes cidades se desenvolveram em torno das regiões litorâneas. A 

renovação e depuração das águas desses ambientes são dependentes de interações entre processos 

físicos, químicos, biológicos e geológicos ainda não bem compreendidos. Portanto, a introdução 

direta ou indireta de substâncias e de energia pelo homem pode atingir níveis de elevada 

concentração, causando a contaminação das águas costeiras e trazendo impactos negativos para a 

qualidade das mesmas, com efeitos nocivos para os recursos vivos, perigo para a saúde humana, 

obstáculos para as atividades marinhas e de pesca, deterioração da água e redução de seus atrativos 

naturais [Miranda et al.(2002)]. 

 O alto nível de industrialização, a necessidade do aumento de produção aliada à alta 

densidade populacional, distribuídas principalmente em áreas geográficas próximas aos baixios de 
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rios e regiões litorâneas, e a intensa atividade agrícola têm aumentado significativamente os 

lançamentos de despejos e resíduos nos cursos d’água, e estes despejos são carreados para o 

ambiente marinho por rios e riachos que drenam as águas continentais e deságuam no mar. 

 Em áreas urbanas, estes corpos hídricos compõem o sistema de drenagem de águas pluviais, 

juntamente com galerias construídas para este fim, porém, podem haver ligações clandestinas de 

despejos de efluentes domésticos e até mesmo industriais na rede de drenagem, o que acarreta um 

impacto ainda maior no ambiente marinho. 

 As águas costeiras apresentam muitas funções vitais. Podemos citar aqui algumas: é o 

hábitat natural de aves, mamíferos e peixes, é o ambiente onde ocorre a desova e a criação de 

comunidades biológicas, e, ainda têm um papel importante para as rotas migratórias de peixes com 

valor comercial. Sendo assim, é de fundamental importância a preservação e manutenção da 

qualidade destas águas. 

 Além destes motivos já relatados, as praias tropicais do nordeste brasileiro são atrativos 

turísticos durante quase todo o ano, portanto, a poluição costeira pode causar a deterioração desses 

ecossistemas e trazer conseqüências graves à saúde humana, prejudicando a atividade turística. 

Nesse contexto, o monitoramento da qualidade das águas interiores que podem influenciar 

diretamente na qualidade das águas costeiras é necessário para a proteção da saúde humana e desses 

ecossistemas. 

O monitoramento da qualidade da água integra a análise do meio ambiente, que é efetuada 

de duas formas distintas, embora complementares. Uma é a análise química específica, responsável 

pela identificação e quantificação de substâncias, a outra é a análise biológica, cuja importância está 

crescendo cada vez mais e que se ocupa com o efeito deletério produzido pelas substâncias 

presentes na água [Knie (1998)]. 

No entanto, análises químicas e específicas podem falhar completamente em reconhecer os 

constituintes responsáveis pela toxicidade de um dado efluente,pois os contaminantes tóxicos a 

serem analisados devem ser definidos previamente [Reemtsma(2001)]. Além disso, as análises 

químicas não discriminam os efeitos das interações entre os contaminantes presentes. 

No âmbito da análise biológica, as análises limnológicas fornecem informações sobre 

transformações de ecossistemas aquáticos em longo prazo, ao passo que testes ecotoxicológicos 

revelam efeitos agudos ou crônicos produzidos por substâncias em organismos-teste. 

O uso de testes ecotoxicológicos, ou bioensaios, para avaliar a toxicidade de amostras como 

um todo, é uma alternativa bem estabelecida às análises químicas específicas. O efeito tóxico de 

interações entre componentes de uma amostra é refletido nos resultados [Brack (2003)].  
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O estabelecimento de análise ecotoxicológica visando o controle de poluição não é recente, 

já tendo sido adotado por agências ambientais em vários estados brasileiros. A Resolução 

CONAMA No 357/2005, que trata, dentre outras coisas, da classificação dos corpos d’água e das 

diretrizes ambientais para o enquadramento dos mesmos, mostra que a análise ecotoxicológica 

aguda (efeitos imediatos) e/ou crônica (efeitos de longo prazo) com diversos organismos é 

necessária para que um corpo hídrico seja enquadrado em uma das classes de águas doces, salinas 

ou salobras.  

 Neste trabalho, o organismo escolhido para os bioensaios foi a Artemia franciascana. O 

gênero Artemia compreende microcrustáceos marinhos que em razão de apresentar um eficiente 

sistema osmorregulador, conseguem viver em água cuja salinidade nenhum outro ser vivo pode 

resistir, com exceção de algumas micro-algas e bactérias. Podem sobreviver em águas com 

salinidade variando de 5 a 280% (a salinidade do mar é em torno de 35%) e temperaturas entre 6° e 

35°C. Possui ainda um ciclo de vida curto, alta adaptabilidade a condições ambientais adversas, alta 

taxa de fecundação, reprodução bissexual ou por partenogênese (com a produção de náuplios ou 

cistos), e adaptabilidade a vários nutrientes utilizados para a sua alimentação [Nunes et al.(2006)].  

 Testes ecotoxicológicos a partir de cistos de Artemia apresentam baixo custo, fácil execução, 

boa reprodutibilidade e fornecem resultados rápidos. Além disso, não necessitam de cultivo e 

manutenção dos organismos-teste, e são representativos em relação a impactos em ambientes 

marinhos. Ensaios ecotoxicológicos que dependem de cultivo de organismos demandam 

laboratórios e mão-de-obra especializada. 

 Na cidade de Maceió não há registro de monitoramento ecotoxicológico, o que é previsto em 

lei e necessário para um enquadramento definitivo de suas águas. Portanto, pretende-se com este 

trabalho estabelecer uma metodologia adequada para a realização de uma triagem ecotoxicológica 

nos principais rios e lançamentos costeiros da região metropolitana de Maceió.   

   

2 – MATERIAL E MÉTODOS  

  

Artemia é um organismo típico de águas salinas, com alto grau adaptativo a condições 

variadas, sendo relativamente pouco sensível à toxicidade. Portanto, Artemia é um organismo 

adequado para uma triagem inicial onde serão avaliadas muitas amostras. 

 O bioensaio com cistos de Artemia é rápido e independente de cultivo, pois utiliza cistos do 

organismo, em estado de dormência. Os cistos podem ser eclodidos imediatamente antes dos 

ensaios, seguindo os seguintes procedimentos: 
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(i) Água do mar foi coletada em região preservada e previamente filtrada em bomba de 

vácuo utilizando malha de algodão como meio filtrante, com o objetivo de eliminar 

partículas de areia remanescentes; 

(ii) Uma parte da água do mar filtrada foi transferida para uma placa de Petri contendo os 

cistos de Artemia (Dohse Aquaristik KG, Grafschaft-Gelsdorf, Germany) e revestida 

com papel alumínio para que a eclosão fosse realizada na ausência de luz. Esta placa 

possui um orifício para a saída dos náuplios (primeiro instar larval) por fototropismo. 

(iii) A outra parte da água do mar filtrada foi transferida para um béquer de 1 litro, onde a 

placa pode ser inserida de forma que o orifício se encontrasse submerso, para que 

assim os náuplios pudessem sair da placa, e a coleta destes pudesse ser viabilizada no 

béquer com o auxílio de uma pipeta Pasteur. O período de tempo para a eclosão foi 

de 24 horas. 

(iv) Após o período de 24 horas, são obtidos os náuplios de instar I. Para a obtenção dos 

náuplios de instar II é realizada a troca da água do mar, ou pelo menos de uma boa 

parte dela, e aguarda-se mais 24 horas. Findo esse novo período de tempo, tem-se os 

organismos em estágio ideal para a realização dos testes de toxicidade aguda com 

Artemia. 

 Para este estudo, o ensaio foi padronizado após diversos testes em condições diferentes 

quanto ao estágio larval, tempo de ensaio e temperatura de incubação. 

Em relação ao estágio larval, durante as primeiras 24 horas, instar I, o náuplio consome o 

vitelo (camada que envolve seu corpo) como fonte de alimento e, por esta razão, o processo de 

alimentação por filtração não ocorre, permitindo que o organismo encontre-se mais protegido da 

presença de possíveis contaminantes presentes no meio.  

Dentre as fases larvais, as melhores para se realizar os testes toxicológicos são as de instar II 

e III, uma vez que, nestas fases, os organismos já iniciaram a atividade de filtração, possibilitando o 

contato do epitélio do trato digestivo com o meio externo e estando, portanto, mais sensíveis, 

diminuindo assim a variabilidade do teste. [Ribeiro (2010)].  

A substância de referência utilizada para avaliar a “saúde/sensibilidade” do lote de 

organismos foi o dicromato de potássio. 

Os procedimentos utilizados na padronização estão elencados abaixo: 

• A eclosão dos cistos e a coleta dos náuplios foram realizados da forma descrita acima; 

• Os náuplios utilizados foram os de instar II, por serem mais sensíveis; 

• As concentrações utilizadas para o bioensaio com dicromato foram: 5 mg/l, 15 mg/l, 25 

mg/l e 50 mg/l; 
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• O período de exposição foi de 24 horas e realizado em estufa de temperatura regulável, 

sem a presença de luz, na temperatura de 24 oC.  

 Os testes foram realizados em tubos de ensaios com volume final de 10 ml com 10 

indivíduos em cada tubo. A água de diluição e o controle consistiram na mesma água do mar 

filtrada utilizada para a eclosão dos cistos.  

 Os indivíduos foram expostos a diferentes concentrações das amostras, 10%, 40% e 70%, 

para estabelecimento da relação dose-resposta. Os testes foram realizados em triplicata, resultando 

em 30 indivíduos para cada concentração, por um período de 24 horas, após o qual, foi realizada a 

contagem de indivíduos mortos (imóveis por pelo menos 10 segundos).  

 Com o número de indivíduos mortos, foi calculada a concentração letal que mata 50% dos 

indivíduos, CL50, através do método estatístico Trimmed Spearman – Karber, com o auxílio de 

software gratuito disponibilizado pela agência ambiental dos EUA, que pode ser obtido em 

http://www.epa.gov/eerd/stat2.htm. 

   

 
Figura 1 – Localização dos pontos amostrados para a realização de análises ecotoxicológicas, no município de 

Maceió – AL, Brasil. Fonte: Google Imagens. 

 

 As amostras analisadas são provenientes de rios, riachos e lançamentos de água doce. Por 

este motivo, a avaliação do efeito da concentração de água doce em Artemia foi realizada com o 

intuito de verificar se há alguma influência desta nos resultados ecotoxicológicos, pois diversos 

Rio Meirim 

Rio Pratagy 

Rio Jacarecica 

Riacho do Ferro 

Galeria pluvial 
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contaminantes podem estar presentes nos lançamentos, e tais lançamentos apresentam em sua 

composição grande quantidade de água doce. 

Foram coletadas amostras em 05 pontos diferentes, sendo 01 galeria pluvial, 01 riacho 

urbano (Riacho do Ferro) e 03 rios (Meirim, Pratagy e Jacarecica) localizados em bacias 

predominantemente rurais (Figura 1). 

O pH de cada amostra foi determinado através do método potenciométrico. Foram realizadas 

ainda análises de nitrogênio amoniacal de acordo com APHA (1998). 

 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos testes referentes à água doce, foi verificado que o efeito inibitório desta frente 

Artemia pode ser desprezado. Na maior concentração testada (70%), só ocorreu a morte de 2 

indivíduos dos 30 expostos. Considerando-se todas as concentrações de água doce testadas (10, 40 e 

70%), houve morte de apenas 7% dos indivíduos. No entanto, esta porcentagem é superior à 

porcentagem média de mortes observada no controle, que foi de 2%. O efeito negativo da água doce 

em Artemia deve-se possivelmente à diminuição da quantidade de alimento (algas) disponível 

durante o ensaio. 

 A CL50 obtida para o dicromato de potássio foi 33,4 mg/L (média de dois ensaios), valor 

coerente com a literatura [Svensson et al. (2005)]. 

 Somente foi possível determinar a CL50 da galeria pluvial e do riacho urbano. Estes valores 

podem ser verificados na Tabela 1. 

Para todos os outros pontos (rios em bacias rurais), apesar de não ter sido possível calcular a 

CL50, foi constatada toxicidade através da relação dose-resposta aparentemente superior à da água 

doce, o que pode ser observado na Figura 2. 

 

Tabela 1 – Valores da CL50  para a galeria pluvial e para o riacho urbano. 

Amostra CL50 CL50 (padronização)* 

Riacho do Ferro 27,9 % 40,1 % 

Galeria pluvial 16,1 % 20,3 % 

Esgoto sanitário - 15,7 % 

Dicromato de potássio 33,4 mg/L* 19,7 mg/L 

              *Média de dois resultados obtidos na mesma amostra. 
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Os resultados de CL50 obtidos foram comparáveis a resultados anteriores obtidos nos 

mesmos pontos (Tabela 1) durante a padronização do ensaio. No entanto, nesta etapa anterior foram 

utilizados náuplios em instar I, e o teste ocorreu em temperatura ambiente. 

 As amostras da galeria pluvial apresentaram maior toxicidade que as amostras do riacho do 

Ferro. 

 Durante a etapa de padronização, foi realizado um ensaio em amostra de esgoto sanitário 

coletada na entrada de uma lagoa de estabilização que trata o esgoto coletado no bairro Benedito 

Bentes, município de Maceió (Tabela 1). 

 

 
Figura 2 – Curvas de relação dose-resposta para os rios, galeria pluvial e para o riacho urbano, obtida através de 

regressão linear simples. O ponto de intersecção com a ordenada é a média de mortalidade observada no controle (2%). 

Na concentração de 70%, houve morte de todos os indivíduos tanto para a amostra de Riacho do ferro quanto para a 

amostra da galeria pluvial. Estes resultados não foram levados em conta na obtenção das curvas.  

 

 É sabido que Artemia é sensível à toxicidade provocada por amônia [Svensson et al. 

(2005)]. Foram realizadas análises de nitrogênio amoniacal nas amostras a fim de verificar se esta 

seria a causa principal da toxicidade. Os resultados são mostrados na Tabela 2, juntamente com os 

resultados de pH. 

Caso a amônia fosse a principal causa de toxicidade, a amostra do Riacho do Ferro seria 

mais tóxica do que a da galeria pluvial. No entanto, o inverso foi observado. 
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Tabela 2 – Valores de pH e Concentração de N – NH3 para as amostra analisadas. 

Amostra pH Concentração de N - NH3 (mg/L) 

Rio Meirim 7,33 1,21 

Rio Pratagy 6,73 1,01 

Rio Jacarecica 7,38 1,42 

Riacho do Ferro 7,58 5,87 

Galeria pluvial 7,26 2,63 

Esgoto sanitário 6,98 77,00 

 

   

4 – CONCLUSÕES 

 

 O bioensaio com Artemia é simples, rápido e de baixo custo, o que permitiu sua 

implementação em um laboratório sem experiência prévia com ensaios ecotoxicológicos. 

 Apesar da relativa baixa sensibilidade de Artemia, este bioensaio é adequado para uma 

triagem ecotoxicológica de lançamentos costeiros, apontando onde devem ser realizados testes e 

análises mais aprofundadas. 

 Lançamentos costeiros provenientes de bacias urbanizadas na cidade de Maceió têm alto 

potencial de causar impactos negativos no ecossistema marinho. A toxicidade observada nestes 

lançamentos não parece estar ligada somente à presença de esgoto sanitário. 

 Estudos complementares devem ser realizados para que sejam determinadas as causas da 

toxicidade verificada tanto nos lançamentos costeiros provenientes de bacias urbanas quanto 

naqueles provenientes de bacias predominantemente rurais. 
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