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INTRODUÇÃO 

Os testes ecotoxicológicos são hoje uma ferramenta de ampla utilização, pois fornecem 

dados de extrema importância sobre a condição ambiental do ecossistema. Servem de instrumento 

para uma melhor compreensão das condições ambientais e fornecem respostas às ações que vem 

sendo realizadas no sentido de reduzir a toxicidade do despejo líquido, de seu efeito sobre o corpo 

receptor e em última instância, promover a melhoria da qualidade ambiental. Tais testes podem 

ainda, subsidiar o estabelecimento de limites admissíveis para várias substâncias químicas nas 

águas, avaliar o impacto de efluentes líquidos industriais ou domésticos nos corpos receptores e 

avaliar a eficiência dos diferentes métodos de tratamento dos efluentes industriais em termos 

ecotoxicológicos (Zagatto & Bertoletti, 2006). 

Existe uma variedade de testes de toxicidade já estabelecidos, sendo que alguns se 

encontram padronizados em nível nacional e internacional por associações ou organizações de 

normalização. A utilização de métodos padronizados apresenta algumas vantagens em relação aos 

demais, como a de permitir que os resultados gerados em diferentes laboratórios possam ser 

comparados entre si (Zagatto & Bertolette, 2006). 

O problema na realização de testes de toxicidade aparece na hora de escolher o método e a 

espécie a ser utilizada. Para isso não existe nenhuma norma, a legislação brasileira fala apenas sobre 

a presença ou ausência de toxicidade aguda e crônica, não determinando quais organismos 

indicadores que deverão ser utilizados. Deve-se observar principalmente, as características da 

amostra, se estas enquadram nas condições ideais para o desenvolvimento do organismo escolhido, 

tais como salinidade, pH e dureza. Este fato é de extrema importância para não se gerar um falso 

resultado. Alguns organismos já são conhecidos por serem bons indicadores de funções específicas 

e por isso são escolhidos quando o objetivo é avaliar a toxicidade voltada para esse único fator, tal 

como mutagenicidade e metais pesados. Diante disso fica clara a necessidade da escolha cautelosa e 

cuidadosa do organismo, do ensaio e do método utilizado para cada amostra.  

Os microcrustáceos, de forma geral, desempenham um papel importante na cadeia alimentar, 

e mudanças na sua população e comportamento podem interferir em outros níveis tróficos do 

ecossistema aquático. Alguns gêneros da família Daphnidae, são facilmente cultivados em 

laboratório, possibilitando assim a obtenção de populações homogêneas, com sensibilidade 

constante para uso em testes de toxicidade. Por esses motivos, os microcrocrustáceos da família 

Daphnidae, são amplamente utilizados em testes de toxicidade, tanto em nível agudo, como crônico. 

Porém esses organismos são de água doce e vivem em condições limitadas de pH, condutividade e 

dureza, as quais são essenciais para seu cultivo, sobrevivência e reprodução.  

Segundo a ABNT NBR 13373 e 12713 (2006), a metodologia utilizada para ensaios com 

Ceriodaphnia spp e Daphnia spp, respectivamente, ressalta que algumas características das 

amostras, como por exemplo, oxigênio dissolvido, pH e material particulado, podem interferir no 

resultado do ensaio e caso seja necessário evidenciar a influência destas características, um ensaio 

em paralelo deve ser realizado, com modificações ou ajustes efetuados na amostra.  

A partir destas análises o presente trabalho objetiva demonstrar a importância da escolha do 

melhor método a ser utilizado nos ensaios de toxicidade com a finalidade de evitar a possível 

geração de resultados “falsos” ou não expressivos. 
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Como estudo de caso, foi utilizado, resultados de ensaios de toxicidade realizados com o 

microcrustáceo Ceriodaphnia dubia, em amostras de cursos d’água do PERPRETO (Parque 

Estadual do Rio Preto, localizado em São Gonçalo do Rio Preto, próximo a Diamantina, cujo 

objetivo principal é a proteção do Rio Preto e de sua nascente. Apesar da ótima qualidade e 

conservação dos mananciais do PERPRETO, suas águas apresentam condições naturais de pH ácido 

e baixa concentração de íons, principalmente Ca
+2 

(CETEC, 2005). 

Foram selecionados cinco pontos de coleta e para cada ponto coletado, foram realizados três 

ensaios, segundo a metodologia da ABNT NBR13373, sendo um com as amostras “in natura”, 

outro com ajuste de pH e o último com ajuste de pH, dureza e condutividade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observado efeito tóxico agudo nas amostras do PERPRETO. Este fato foi devido às suas 

condições naturais de pH ácido e baixa concentração de íons, principalmente Ca
+2

, como visto em 

CETEC (2005), já que todos os pontos de amostragem foram dentro do parque, não havendo 

nenhum tipo de lançamento ou fonte contaminante. Isso demonstra que uma amostra pode 

apresentar efeito tóxico, mesmo sendo de boa qualidade, não possuindo qualquer substância tóxica. 

Este fato mostra à relevância de se fazer a correção físico-química como sugere a norma, ou ainda 

de se escolher organismos indicadores específicos de acordo com as características naturais da bacia 

em estudo.  

A reconstituição da água-teste, assim como o ajuste do pH, minimizou o efeito tóxico, 

passando de “efeito agudo”, para “tóxico”, deixando de provocar letalidade, mas afetando a 

reprodução. Talvez a toxicidade poderia ter sido até mesmo eliminada com ajustes mais finos. 

 

CONCLUSÕES 

Existe uma variedade de testes de toxicidade já estabelecidos e padronizados, com 

metodologia normatizada, o que é uma grande vantagem, por permitir que os resultados gerados em 

diferentes laboratórios possam ser comparados entre si. No entanto, a escolha adequada do método 

a ser utilizado em cada estudo dependerá dos objetivos do trabalho, o que, por vezes, exigirá 

adequações dos procedimentos existentes ou, até mesmo, criação de novos métodos. 

Deve-se ter cautela ao realizar e interpretar um teste, devendo sempre conhecer a origem e 

características da amostra a ser testada, de forma a avaliar a aplicabilidade do ensaio ou a 

necessidade de manipulação prévia da mesma.  

É preciso ter em mente que os parâmetros físico-químicos e biológicos são complementares 

nas análises ambientais, e sempre que possível, deve-se utilizar mais de uma espécie de organismo 

aquático, de diferentes níveis tróficos, tentando associar a eficiência dos testes ao fator econômico. 
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