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RESUMO – Os combustíveis derivados do petróleo apresentam-se como a principal fonte de 

energia, com destaque para o óleo diesel. Devido aos problemas ambientais associados a estes 

compostos, tem-se buscado fontes alternativas de combustíveis como, por exemplo, o biodiesel. No 

Brasil, o biodiesel foi introduzido na matriz energética por meio do uso de misturas binárias de 

diesel/biodiesel, utilizando-se, em volume, 5% de biodiesel e 95 % de diesel (B5). Os 

derramamentos de combustíveis constituem uma das principais fontes de contaminação dos 

ecossistemas, sendo os ecossistemas aquáticos os receptáculos finais de qualquer poluição causada.  

Neste estudo, foram avaliados os efeitos toxicológicos agudos causados ao ecossistema aquático, 

através de teste de toxicidade aguda com a Fração Solúvel em Água (FSA) do diesel, biodiesel e B5 

utilizando o microcrustáceo Daphnia magna como organismo-teste. Os ensaios foram baseados nas 

metodologias de preparação da FSA da norma ABNT 15469/2007 e de ensaios de toxicidade aguda 

com D. magna da norma ABNT 12713/2004. Os resultados demonstraram que a FSA do biodiesel 

foi pouco tóxica, portanto esta não apresenta altos riscos ambientais para o ecossistema aquático. Já 

as FSA do diesel e do B5 demonstraram toxicidade, podendo apresentar um risco para o equilíbrio 

do ecossistema afetado.  

 

ABSTRACT – Petroleum fossil fuels are the main source of energy, with prominence for the 

diesel fuel. Environmental problems associated with these compounds encouraged the seek for 

alternative fuels, such as biodiesel. In Brazil, biodiesel was introduced in the energy matrix through 

the use of binary mixtures of diesel/biodiesel, in a blending percentage of: 5% of biodiesel and 95% 

of diesel (v/v) (B5). Spilling of fuels constitutes one of the main sources of contamination of the 

ecosystems, being the aquatic ecosystems the final receptacles of any pollution caused. In the 

present study, acute toxicological effects caused to aquatic ecosystems were assessed through acute 

toxicity tests with the Water-Soluble Fraction (WSF) of diesel, biodiesel and B5, using the 

microcrustacean Daphnia magna as organism-test. The tests were based on the standard methods 

ABNT 15469/2007 for the WSF preparation and ABNT 12713/2004 for the acute toxicity tests with 

D. magna. Results demonstrated that WSF of biodiesel did not pose significant toxic effects, thus it 

does not represent serious environmental risks to the aquatic ecosystems. Nevertheless, the WSF of 

diesel and B5 demonstrated to be toxic, which may present a risk to the ecosystem affected. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento econômico dos últimos anos fez com que houvesse um aumento 

vertiginoso da frota de automóveis no país e, conseqüentemente, um aumento no consumo de 

combustíveis. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o óleo diesel é o 

combustível mais produzido no Brasil, com uma produção de 42,9 milhões m
3
 no ano de 2009 

[ANP (2010)]. O diesel é um combustível muito eficiente, porém, as crescentes preocupações com 

as questões ambientais, bem como anseios quanto a finitude do petróleo, fizeram com que cientistas 

e governantes despertassem para a necessidade de geração de um combustível alternativo aos 

provenientes do petróleo, com funcionamento semelhante, porém menos poluente. Assim, ocorre 

uma mudança na matriz energética mundial, sendo adicionado, como uma alternativa ao 

combustível vindo do petróleo, o combustível proveniente da biomassa. No caso da substituição ao 

óleo diesel, usa-se o biodiesel. O biodiesel é um biocombustível derivado de óleos vegetais ou de 

gorduras animais renováveis, usado em motores a combustão interna com ignição por compressão, 

que pode substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de origem fóssil. A introdução do biodiesel 

na matriz energética brasileira se deu através do uso de misturas binárias diesel/biodiesel, sendo 

fixado em 5% (cinco por cento), em volume, o percentual mínimo obrigatório de adição de 

biodiesel ao óleo diesel comercializado até o ano de 2013, com o percentual mínimo de 2%  no ano 

de 2008 [BRASIL (2005)].  

Altas quantidades de combustíveis estão diariamente sendo produzidas e transportadas no 

país. Na fabricação e distribuição destes combustíveis existem riscos de acidentes, podendo 

acarretar contaminação de ecossistemas. Quando ocorre um derramamento de combustível no meio 

ambiente, este composto sofre inúmeros processos de partição ambiental que determinam o destino 

do poluente e seus possíveis impactos ambientais. Pesquisadores afirmam que a dissolução, 

representada pela FSA (Fração Solúvel em Água) do combustível, é responsável por grande parte 

da contaminação ambiental causada por esses acidentes [Griffin e Calder (1977); Saeed e Al-

Mutairi (1999); Navas et al. (2006)]. Além disso, os ecossistemas aquáticos representam os 

receptáculos finais de qualquer poluição causada, sendo ela aquática, atmosférica ou depositadas no 

solo [Fleeger et al. (2003)]. 

A toxicologia ambiental é uma ciência que visa estudar os efeitos nocivos causados aos 

organismos vivos por substâncias químicas liberadas no ambiente. Para o conhecimento destes 

efeitos usam-se testes toxicológicos. Os testes toxicológicos apresentam-se como uma boa 

ferramenta para avaliação da qualidade e monitoramento das águas uma vez que evidenciam a 

presença de efeitos nocivos causados por poluentes, ainda que sejam encontrados em baixas 

concentrações. Estes testes consistem na exposição de organismos a concentrações conhecidas de 
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uma ou mais substâncias-teste, ou a fatores ambientais, por um período de tempo determinado 

[CETESB (1990)]. Ao longo desta exposição são observados os efeitos causados aos organismos e 

calculado o grau de toxicidade da substância a ser testada. Assim, os testes de toxicidade aos quais 

são expostos organismos aquáticos às FSA de combustíveis, fornecem dados que permitem 

mensurar os efeitos toxicológicos causados por essas amostras no caso de um derramamento que 

atinja o ecossistema aquático, podendo, desta forma, auxiliar na tomada de decisão sobre as 

medidas necessárias de prevenção, proteção e remediação dos impactos causados. O microcrustáceo 

aquático Daphnia magna apresenta-se como um bom organismo para a realização de testes de 

toxicidade, pois é um organismo representativo da cadeia trófica, de fácil cultivo, manuseio simples 

e conhecido internacionalmente como organismo-teste [Knie e Lopes (2004)]. Portanto, este estudo 

tem como principal objetivo avaliar os efeitos toxicológicos da FSA do diesel, biodiesel e B5, 

através de testes de toxicidade aguda utilizando o microcrustáceo aquático D. magna como 

organismo-teste, com o intuito de observar os efeitos toxicológicos causados pela fase solúvel 

desses combustíveis ao ecossistema aquático. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Substância-Teste 

 

O biodiesel utilizado foi produzido por transesterificação por rota metílica utilizando óleo de 

soja (95%) e gordura animal (05%) como matéria-prima, portanto trata-se de um metil éster de óleo 

misto. O diesel usado foi um diesel puro com baixo teor de enxofre. O B5 foi preparado 

misturando-se 380 mL de diesel e 20 mL de biodiesel, perfazendo um combustível contendo 95 % 

de diesel e 5% de biodiesel (V/V). 

 

Preparo das Frações Solúveis em Água 

 

O preparo das FSA seguiu as orientações da norma ABNT 15469 (2007). Foram misturadas, 

com o auxílio de agitadores magnéticos, uma parte da amostra em nove partes de água de diluição 

do teste em uma relação volume/volume (V/V). As amostras permaneceram sob agitação constante 

durante 20 horas em uma velocidade de agitação de forma que o vórtex formado não ultrapassasse 

25% da coluna do líquido, na ausência de luminosidade e com temperatura constante. Ao término 

do tempo de mistura as amostras permaneceram em repouso durante 2 horas. Em seguida foi 

recolhida a fase aquosa para a realização dos testes de toxicidade. 
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Testes de Toxicidade com o microcrustáceo aquático Daphnia magna 

 

Cultivo do microcrustáceo Daphnia magna   

 

O cultivo dos microcrustáceos D. magna foi realizado segundo as normas  ISO 6341 (1996). 

Foram utilizados recipientes de vidro com capacidade de 1,5 L contendo água reconstituída como 

meio de cultivo M4 [ISO (1996)], meio utilizado para crescimento dos organismos. Os organismos 

foram alimentados diariamente com cultura algal de Scenedesmus subspicatus. Em cada lote de 

cultivo foram mantidos de 20 a 30 indivíduos, sendo exclusivamente fêmeas. Os lotes foram 

mantidos em ambiente com temperatura controlada a 20 ± 2°C e com fotoperíodo de 16 horas, 

condições obtidas com o uso de uma germinadora. Três vezes por semana foi realizada a troca do 

meio de cultura e retirada dos filhotes e carapaças. 

 Controle da sensibilidade dos organismos-teste  

O controle do nível de sensibilidade dos organismos foi realizado visando assegurar a 

qualificação dos mesmos dentro dos padrões internacionais e garantir a validação dos testes 

realizados conforme a ISO 6341 (1996). Para isso, foram realizados testes de toxicidade aguda com 

a substância de referência dicromato de potássio (K2Cr2O7). Foram considerados aptos para 

utilização em testes, os neonatos produzidos em lotes de cultivo que apresentaram CE50, 24 horas entre 

0,6 e 1,7 mg.L
-1

 de K2Cr2O7 [ISO, (1996)].  

Teste de toxicidade aguda com o microcrustáceo Daphnia magna  

 

O princípio do teste de toxicidade aguda com D. magna consiste na exposição de indivíduos 

jovens por um período de 24 a 48 horas a várias diluições de uma amostra, sobre o qual é verificado 

seu efeito sobre a capacidade natatória desses organismos. Foi utilizada a metodologia de teste de 

toxicidade aguda com o organismo-teste D. magna descrita na ABNT 12713 (2004). Inicialmente 

foram realizados testes preliminares objetivando definir as concentrações (diluições) que seriam 

avaliadas. Após, as amostras foram testadas com base na exposição de neonatos de D. magna com 2 

a 26 horas de idade, no controle negativo e em diferentes diluições da amostra 100% (FD = 1), 50 

% (FD = 2), 25% (FD = 4), 12,5% (FD = 8), 6,25% (FD = 16), por um período de 48 horas. O 

controle negativo foi composto somente de água de diluição do teste. Como água de diluição foi 

utilizado o meio ISO conforme descrito na norma ABNT 12713 (2004). Foram adicionados 20 

organismos-testes por diluição da amostra testada, sendo que para cada diluição foram feitas duas 

réplicas, sendo, portanto adicionados 10 neonatos por réplica. O teste foi mantido a temperatura de 

20 a 22ºC, sem alimentação ou iluminação.  Após o tempo de prova (48 horas) foi observado o 
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número de indivíduos imóveis por diluição testada, definida a CE50 e observada a CEzero. A CE50 

representa a Concentração Efetiva que causa efeito agudo a 50% dos organismos testados. A CEzero 

refere-se ao menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% 

dos organismos expostos [ABNT (2004)]. A CE50, 48horas foi calculada utilizando-se os métodos 

estatísticos Probit Method [Weber (1993)] para dados paramétricos e Trimmed Sperman-Karber 

Method [Hamilton et al. (1977)] para dados não paramétricos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os testes de toxicidade aguda fornecem dados que permitem mensurar os efeitos 

toxicológicos causados pela FSA dos combustíveis nas primeiras horas de um derramamento. Os 

testes de toxicidade aguda com o microcrustáceo aquático D. magna apresentaram toxicidade em 

CE50,48 horas, de  39,56% para  a FSA do diesel, 43,42% para a FSA do B5 e 94,43% para a FSA do 

biodiesel, conforme comparativo de toxicidade aguda apresentado na Figura 1. Os resultados 

obtidos mostram que a FSA do biodiesel estudado é considerada pouco tóxica para a D. magna, 

enquanto a FSA do diesel e do B5 são consideradas tóxicas. A CEzero observada foi de 12,5% para 

as FSA do diesel e do B5 e 25% para a FSA do biodiesel. A Tabela 1 apresenta os resultados dos 

testes de toxicidade aguda com D. magna para as diferentes amostras avaliadas. 

 

 
Figura 1 – Comparativo da toxicidade aguda das FSA dos diferentes combustíveis estudados  
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Tabela 1 – Resultado dos testes de toxicidade aguda para as diferentes amostras de combustíveis 

avaliadas utilizando o microcrustáceo aquático D. magna 
 

Amostra pH 
Oxigênio 

Dissolvido (mg.L
-1

) 
CEzero 

FSA Diesel 7,69 5,2 12,5% 

FSA B5 8,30 3,9 12,5% 

FSA Biodiesel 7,73 6,2 25% 

 

 

O diesel vem sendo substituído pelo biodiesel na matriz energética, entre outros motivos, 

pelos possíveis benefícios ambientais obtidos pela utilização dos ésteres metílicos (biodiesel).  Os 

efeitos toxicológicos agudos observados neste trabalho demonstraram que a FSA do diesel e do B5 

são consideravelmente mais tóxicas que a FSA do biodiesel estudado, o que também é evidenciado 

por Khan et al. (2007), DeMello et al. (2007), Silva et al. (2007) e Hollebone et al. (2008). 

Portanto, na avaliação dos efeitos toxicológicos causados pela dissolução dos compostos solúveis 

em água, observa-se que o uso do biodiesel em detrimento ao diesel representa impactos 

toxicológicos significativamente menores.  

A introdução do biodiesel na matriz energética brasileira se deu pelo uso de misturas binárias 

de diesel/biodiesel. A FSA do B5, mistura binária exigida por legislação do país, apresentou 

toxicidade aguda muito semelhante à FSA do diesel para os organismos expostos, comportamento 

também observado por Khan et al. (2007) que estudaram a toxicidade aguda do diesel, B5 e 

biodiesel de óleos e gorduras recicláveis sobre o mesmo organismo-teste. Portanto, pode-se concluir 

que o uso da mistura binária diesel/biodiesel de 5 %, conforme exigido pela legislação brasileira, 

não apresenta expressivo benefício ambiental quanto ao aspecto toxicidade aguda aquática.  

Com relação à toxicidade aguda da FSA do óleo diesel, levando em conta as diferenças nos 

organismos-testes estudados, os dados literários corroboram com os obtidos no presente trabalho. 

Neste estudo, a CE50,48 horas foi de 39,56%. Rayburn et al. (1996) utilizando embriões de camarão 

para a realização dos ensaios de toxicidade aguda obtiveram uma CL50 média de 30%, enquanto 

Silva et al. (2007), que avaliaram a toxicidade aguda de eluatos de óleo diesel sobre o organismo-

teste Danio rerio, observaram uma CL50,48 horas de 35,35%. A toxicidade aguda da FSA do biodiesel 

tem sido menos investigada. Além disso, há variações das matérias-primas dos biodieseis avaliados. 

Neste estudo, o biodiesel avaliado apresentou-se pouco tóxico (CE50,48 horas = 94,43%). Silva et al. 

(2007) avaliaram a toxicidade aguda de eluatos do biodiesel metílico de soja, de origem semelhante 

ao estudado, sobre o organismo-teste Danio rerio e concluíram que este combustível não apresenta 

toxicidade para o organismo avaliado. Já a FSA do biodiesel de palma, que possui uma composição 

de ésteres semelhante ao biodiesel de soja [Moser (2009)], apresenta uma toxicidade (CI50,96 horas) de 
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93,52% para as microalgas Tetraselmis chuii [Leite et al. (2011)]. Portanto, assim como para a FSA 

do diesel, levando em conta as diferenças nos organismos-testes estudados, pode-se considerar que 

os dados literários corroboram com os obtidos neste estudo. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos demonstram que a FSA do biodiesel estudado é pouco tóxica, 

permitindo concluir que a fase aquosa deste combustível não apresenta altos riscos ambientais para 

o ecossistema aquático.  Já as FSA do diesel e do B5 apresentaram-se tóxicas, desta forma, conclui-

se que, no caso de esses combustíveis atingirem o ecossistema aquático, estes produtos apresentarão 

um risco para o equilíbrio do ecossistema afetado. Além disso, este estudo mostrou que o uso da 

mistura binária diesel/biodiesel de 5%, conforme exigido pela legislação brasileira, não apresenta 

expressivo benefício ambiental quanto ao aspecto toxicidade aquática, pois os resultados dos testes 

com a FSA do diesel e do B5 foram muito semelhantes. Por este motivo, acredita-se que o aumento 

da porcentagem de biodiesel ao diesel comercial poderá representar vantagens sob o ponto de vista 

da toxicologia aquática. 
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