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RESUMO 

 
OLIVEIRA, G.A.R. Avaliação toxicogenética e ecotoxicológica de corantes 
têxteis. 2013. 98f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 

O tingimento de tecidos começou há milhares de anos e a disponibilidade comercial 
de corantes é enorme e crescente. A indústria têxtil brasileira desempenha um papel 
de inquestionável importância, destacando-se entre as principais atividades 
econômicas do país. O processo de tingimento é um dos fatores fundamentais no 
sucesso comercial dos produtos têxteis, uma vez que o consumidor exige cores 
resistentes à exposição ao calor, à luz, à transpiração e às lavagens. Segundo a 
literatura, condições de transpiração intensa contribuem para uma alta taxa de 
migração e subseqüente penetração de corantes têxteis para a pele humana. Além 
disso, 2 a 50% desses compostos permanecem no banho de tingimento e são 
descartados nos efluentes industriais, contaminando o ambiente e colocando em 
risco a saúde humana, uma vez que os métodos convencionais de tratamento de 
efluentes são ineficientes na remoção da coloração e da mutagenicidade de alguns 
corantes. Dentro deste contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos 
toxicogenéticos do corante Direct Black (DB38) original e após extração por 
lixiviação com suor sintético, utilizando o teste do cometa com fibroblastos e 
queratinócitos de pele humana, o teste Anexina V com fibroblastos e o ensaio de 
mutagenicidade com Salmonella typhimurium. Adicionalmente, foi investigada a 
ecotoxicidade dos corantes têxteis Direct Black 38 e Reactive Blue 15 (RB15) 
originais por meio de ensaios com sementes, dapnhias, minhocas e zebrafish 
realizados na UTOX, em Barcelona. O corante DB38 original e lixiviado não 
induziram genotoxicidade em fibroblastos e queratinócitos de pele humana. O 
corante DB38 original foi mutagênico para as linhagens TA98 e TA100 de S. 
typhimurium na presença de S9. Entretanto, o corante lixiviado não induziu 
mutagenicidade para essas linhagens testadas, considerando que a maior taxa de 
migração do corante para a solução de suor foi de ~1% nas seguintes condições: 
tingimento sem ensaboamento, pH 8,0 e 8 horas de incubação à 42°C. O corante 
original é citotóxico para fibroblastos após 48 horas de exposição. No entanto, essa 
citotoxicidade não foi mais observada após a lixiviação no suor. Os corantes DB38 e 
RB15 originais não foram tóxicos para as sementes de pepino, alface e tomate, e 
nem para as minhocas Eisenia foetida. Ambos os corantes foram fracamente tóxicos 
para Daphnia magna, porém o RB15 apresenta maior potencial tóxico em relação ao 
DB38. Os corantes DB38 e RB15 induziram malformações em larvas de zebrafish 
Danio rerio, caracterizadas por falha na inflação da bexiga natatória e alteração na 
cauda. Portanto, nossos resultados mostram a importância de se fazer não só a 
análise individual de corantes têxteis, mas também dos tecidos que os contêm. Além 
da necessidade de se desenvolver técnicas de tingimento mais seguras em relação 
à solidez da cor sob condições úmidas e as perdas de corante para o ambiente 
durante a etapa de fixação, indicando maior atenção ao estudo de efeitos sub-letais 
na avaliação do impacto desses compostos no ecossistema aquático. 
 
Palavras-chave: Direct Black 38, Reactive Blue, Citotoxicidade, Genotoxicidade, 
Fibroblastos (NDHF), Queratinócitos (HaCat), Mutagenicidade, Suor sintético, 
Ecotoxicidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A Evolução dos Corantes e a Implantação da Indústria Têxtil  

As cores sempre exerceram fascínio sobre a humanidade. Por toda a história, 

os corantes e pigmentos foram ferramentas importantes em atividades comerciais 

(REVISTA ELETRÔNICA DE QUÍMICA [QMCWEB], 2012). O primeiro corante a ser 

conhecido pelo homem foi o Negro-de-Fumo (Carbon Black) e com o tempo muitos 

corantes naturais foram sendo descobertos. No Período Glacial, os caçadores 

utilizavam fuligem e ocre para pintar as paredes das cavernas, criando obras que 

resistem há milênios. Na Roma Antiga, a cor púrpura, obtida de um molusco marinho 

chamado Murex, era símbolo de riqueza e poder, sendo utilizada nas vestes reais. 

Outro corante natural muito utilizado era o índigo, conhecido desde os egípcios até 

os bretões, extraído da planta Isatis tinctoria e que, ainda hoje é utilizado para dar 

coloração ao jeans (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA 

[ABIQUIM], 2012).  

O primeiro corante orgânico sintetizado foi o Mauve, obtido em 1856 na 

Inglaterra, por William H. Perkin, através da oxidação da fenilamina com o dicromato 

de potássio (K2Cr2O7) (SMITH, KANAWA, 2008; ABIQUIM, 2012). Após essa 

descoberta, diversos corantes foram sintetizados. No fim do século XIX, houve a 

instalação de fábricas de corantes sintéticos na Alemanha, Inglaterra, França e 

Suíça, que forneciam insumos para as indústrias de tecidos, couro e papel, seguidos 

por China, Índia e Indonésia nos anos 90 (ABIQUIM, 2012). 

No Brasil, foi o setor têxtil que iniciou o processo de industrialização. Suas 

raízes precedem a chegada e a ocupação do país pelos portugueses, uma vez que 

os índios que aqui habitavam já exerciam atividades artesanais, utilizando-se de 

técnicas primitivas de entrelaçamento manual de fibras vegetais e produzindo telas 

grosseiras para várias finalidades, inclusive para proteção corporal (PORTAL 

TEXTILIA.NET: O maior conteúdo da cadeia têxtil, 2010).  

Portanto, o setor têxtil representa um dos ramos industriais mais antigos do 

país e do mundo, sendo um dos segmentos precursores da Revolução Industrial. 

Até 1950, este ramo industrial não apresentou grande evolução do ponto de vista 

tecnológico. Após tal década, porém, e pela incorporação de outras áreas como a 

química, mudanças significativas ocorreram, tanto no âmbito produtivo, como no 
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comercial (FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS [FINEP], 2010). 

Atualmente, no Brasil, as indústrias têxteis constituem um setor de grande 

importância na economia, sendo o sétimo parque industrial do mundo 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TEXTIL E DE CONFECÇÕES [ABIT], 

2012). 

  

1.2 Processo de Tingimento das Fibras 

A tecnologia moderna no tingimento consiste de várias etapas que são 

escolhidas de acordo com a natureza da fibra têxtil, características estruturais, 

classificação e disponibilidade do corante para aplicação, propriedades de fixação 

compatíveis com o destino do material a ser tingido, considerações econômicas e 

muitas outras (GUARATINI, ZANONI, 2000). 

O processo de tingimento das fibras têxteis é constituído por três etapas: a 

montagem, a fixação e o tratamento final. A montagem é a fase na qual o corante é 

transferido da solução para a superfície da fibra podendo ser feita por esgotamento 

(processo descontínuo) ou por impregnação (processo contínuo). A segunda fase 

corresponde à fixação que é a reação entre o tecido e o corante, feita através de 

reações químicas e que pode envolver basicamente quatro tipos de interações: 

ligações iônicas, de hidrogênio, de Van der Waals e covalentes. A última etapa é o 

ensaboamento que consiste de uma lavagem em banhos correntes para retirada do 

excesso de corante original ou corante hidrolisado não fixado à fibra nas etapas 

precedentes (ALCÂNTARA, DALTIN, 1996; GUARATINI, ZANONI, 2000). Este 

processo evita que o corante que não se ligou à fibra, se desprenda no momento em 

que o tecido for umedecido novamente, com o suor, por exemplo, durante o uso da 

roupa ou na lavagem, manchando outras roupas no mesmo banho (ALCÂNTARA, 

DALTIN, 1996). 

 

 1.2.1 Fibras têxteis 

As fibras têxteis podem ser divididas e classificadas em dois grandes grupos 

denominadas fibras naturais e sintéticas. As fibras naturais podem ser de origem 

animal, vegetal ou mineral (lã, seda, algodão, linho e amianto), baseadas em 

celulose e proteína (Figura 1). As fibras sintéticas são comercializadas como 

viscose, acetato de celulose, poliamida, poliéster e acrílico (ALCÂNTARA, DALTIN, 
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1996; GUARATINI, ZANONI, 2000). Cada fibra possui características e propriedades 

diferentes que irão conferir aos tecidos aplicações diversas. Daí a grande 

importância de se conhecer de forma profunda as fibras têxteis e seus aspectos 

técnicos, a fim de selecionar a fibra e os processos adequados para se atingir os 

objetivos desejados (PICCOLI, 2008).  

 

FIGURA 1. Estrutura química dos principais grupos presentes em fibras têxteis 
naturais: (A) Celulose e (B) Proteína (Fonte: GUARATINI, ZANONI, 2000). 
 

Estudos recentes têm mostrado que alguns corantes têxteis podem migrar do 

tecido tingido e penetrar na pele humana em casos de transpiração excessiva 

(BROOKSTEIN, 2009; LADEMANN et al., 2009; MEINKE et al., 2009). Considerando 

esse fato, um dos objetivos desse trabalho foi avaliar os efeitos toxicogenéticos da 

solução resultante da extração por lixiviação do corante Direct Black 38 de fibras 

têxteis com suor sintético. Para tanto, o algodão foi escolhido como modelo, pois 

devido às características climáticas do Brasil, a produção da indústria têxtil é 

baseada principalmente nesta fibra natural (70%), que é constituída basicamente por 

celulose, ceras naturais e proteínas. O grande número de grupos hidroxilas da 

celulose propicia ao algodão uma grande capacidade de absorver água (cerca de 

50% de seu peso) (ALCÂNTARA, DALTIN, 1996) e por isso é largamente utilizado 

em países de clima quente, devido à sua capacidade em absorver o suor. 

  

 1.2.2 Mecanismo de reação corante/fibra 

Como já citado, existem três etapas fundamentais no processo de tingimento: 

montagem, fixação e tratamento final. Na fase de fixação, há duas etapas 

importantes para a compreensão do processo de tingimento, de acordo com a 

Teoria Geral do Tingimento: 

 Fase Cinética: determina a velocidade de deslocamento do corante para a 

superfície da fibra, a velocidade de difusão e de adsorção dentro dela, assim 

como, as influências de concentração de corante e eletrólitos, pH e temperatura. 
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  Fase Termodinâmica: analisa os fatores que favorecem a fixação do corante 

na fibra, sendo denominados de “afinidade”. 

 A Figura 2 apresenta as etapas do processo de tingimento (PICCOLI, 2008). 

 

FIGURA 2. As fases cinética e termodinâmica do processo de tingimento (Fonte: 
PICCOLI, 2008). 

  

 1.2.3 Propriedades e classificação dos corantes 

 Algumas propriedades como cor intensa, afinidade (substantividade ou 

reatividade), solubilidade permanente/temporária ou dispersabilidade, difundibilidade 

e solidez devem ser avaliadas durante o comportamento tintorial. A constituição 

química dos corantes também possui alguns aspectos importantes que influenciam 

no processo de tingimento e na solidez à luz e a tratamentos úmidos. O tamanho da 

molécula, os grupos funcionais presentes, a planaridade e o número de grupos 

iônicos interferem na difusão do corante para fibra e, conseqüentemente, na solidez 

do substrato tingido (PICCOLI, 2008). 

A molécula dos corantes possui grupos de átomos responsáveis pela cor, 

denominados de cromóforos (grupos azo, metano antraquinona, carbonil, 

ftalocianina) e substituintes que modificam ou intensificam a cor dos cromóforos e 

ainda conferem solubilidade ao corante, conhecidos como auxocromos (amino, 

carboxílico, sulfônico e hidroxílico) (SANTOS et al., 2007). A Figura 3 mostra a 

posição desses grupos funcionais relacionados à estrutura química dos corantes. 
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FIGURA 3. A posição dos grupos cromóforos e auxocromos na estrutura química de 
corantes (Fonte: <http://www.transtutors.com/chemistry-homework-help/chemistry-in-
action/theory-of-dyes.aspx> Acesso em: 22 de abril de 2013). 

 

Os corantes podem ser classificados de acordo com sua estrutura química ou 

com método pelo qual ele é fixado à fibra têxtil. De acordo com o modo de fixação, 

os corantes são classificados em reativos, diretos, azóicos, ácidos, à cuba, de 

enxofre, dispersivos, pré-metalizados e branqueadores (GUARATINI, ZANONI, 

2000). Para este estudo foram escolhidos dois grupos de corantes aplicáveis às 

fibras celulósicas que serão descritos a seguir. 

Corantes Diretos – Estes corantes são também chamados de substantivos, 

devido à grande substantividade (capacidade do corante de se deslocar do banho de 

tingimento para a fibra) em relação à fibra celulósica. Caracterizam-se como 

compostos solúveis em água capazes de tingir fibras de celulose (algodão, viscose) 

através de interações de Van der Waals. A afinidade do corante é aumentada pelo 

uso de eletrólitos (que aumenta a força iônica do meio), pela planaridade na 

configuração da molécula do corante ou a dupla ligação conjugada que aumenta a 

adsorção do corante sobre a fibra. A maioria desses compostos é azo sulfonados, 

contendo mais de um grupo azo (diazo, triazo) ou pré-transformados em complexos 

metálicos (ALCÂNTARA, DALTIN, 1996; GUARATINI, ZANONI, 2000; PICCOLI, 

2008). 

Corantes Reativos - são corantes com alta solubilidade em água e que 

contêm um ou mais grupos eletrofílicos (reativos) capazes de formar ligação 

covalente com grupos hidroxilas das fibras celulósicas, com grupos amino, hidroxila 

e tióis das fibras protéicas e também com grupos amino das poliamidas. Existem 

numerosos tipos de corantes reativos, porém os principais contêm a função azo, 

antraquinona ou ftalocianina como grupos cromóforos e os grupos clorotriazinila e 

sulfatoetilsulfonila como grupos reativos. Nesta classe de corantes, a reação química 

se processa diretamente através da substituição do grupo nucleofílico pelo grupo 

hidroxila da celulose. A reação desse corante com as fibras é obtida em meio 
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alcalino. Eles apresentam melhor propriedade de solidez do que os corantes diretos 

e outros tipos de corantes devido ao estabelecimento de ligação covalente entre o 

corante e a fibra, que confere maior estabilidade na cor do tecido tingido ao contrário 

dos demais corantes em que o processo de coloração se opera através de ligações 

de maior intensidade (ALCÂNTARA, DALTIN, 1996; GUARATINI, ZANONI, 2000). 

Devido à intensa utilização desses compostos pelas indústrias de tingimento 

têxtil, o corante Direct Black 38 (DB38), um corante direto com a função azo como 

grupo cromóforo e o Reactive Blue 15 (RB15), um corante reativo com o grupamento 

ftalocianina de cobre responsável pela cor, foram selecionados para esse trabalho e 

estão apresentados na Figura 4.  

 

FIGURA 4. Estrutura molecular dos corantes Direct Black 38 (A) e Reactive Blue 15 
(B). 

Existem vários grupos cromóforos utilizados atualmente na síntese de 

corantes. No entanto, o grupo mais representativo e largamente empregado na 

indústria pertence à família dos azo corantes (60 a 70%) (MANSOUR et al., 2007; 

MANSOUR et al., 2012), o que demonstra que esta é a maior classe de corantes 

com uma grande variedade de cores (BAE, FREEMAN, 2007).  

Os azo compostos se caracterizam por apresentarem um ou mais 

grupamentos azo (-N=N-) ligados a sistemas aromáticos (KUNZ et al., 2002; 

MANSOUR et al., 2007) e podem estar relacionados às várias categorias de 

corantes, como por exemplo, básico, direto, dispersivo e azóico (KONSTANTINOU, 

ALBANIS, 2004). Essa grande utilização se deve ao fato desses corantes permitirem 

um método de tingimento de fibras celulósicas (especificamente alongadas) com alto 
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padrão de fixação e alta resistência contra luz e umidade em relação às outras 

classes (GUARATINI, ZANONI, 2000). 

Os corantes ftalocianinas também são comumente usados na síntese de 

corantes com tonalidades em azul ou verde e, frequentemente estão relacionados à 

categoria dos reativos. Os corantes reativos que contêm o grupamento ftalocianina 

são caracterizados por alta solidez da cor, estabilidade e resistência à degradação 

oxidativa (MATTHEWS, BOTTOMLEY, PAVLOSTATHIS, 2009).  

 

1.3 Toxicidade dos Corantes Têxteis 

 Como mencionado anteriormente, há milhares de corantes disponíveis no 

mercado para a utilização nas indústrias têxteis. A toxicidade aguda desses 

compostos não é relevante, já que cerca de 90% dos 4000 corantes avaliados pela 

ETAD (Ecological and Toxicological Association of the Dyestuff Manufacturing 

Industry) apresentaram valores de DL50 para ratos maiores que 2 x 103 mg/kg, sendo 

que os maiores valores foram atribuídos aos corantes tipo azo (ROBINSON et al., 

2001; OSUGI et al., 2006). Muitos corantes, apesar de terem sido submetidos a uma 

avaliação toxicológica preliminar a sua utilização, têm se mostrado potencialmente 

ecotóxicos, genotóxicos e/ou mutagênicos em inúmeros trabalhos da literatura 

(TSUBOY et al., 2007; CHEQUER et al., 2009; OSUGI et al., 2009; FERRAZ et al., 

2010; OLIVEIRA et al., 2010; VACCHI et al., 2013). 

 Entretanto, considerando que existem mais de 3.000 tipos de azo corantes 

disponíveis para os vários ramos industriais e que seus efeitos tóxicos estão 

intimamente relacionados com a natureza e a posição dos substituintes ligados ao 

grupo azo, há a necessidade de se realizar a avaliação da toxicidade de cada 

corante individualmente, tendo em vista que pequenas mudanças na molécula 

podem alterar drasticamente suas propriedades tóxicas (CHUNG, STEVENS, 1993; 

CHEQUER et al., 2009; FERRAZ et al., 2010). 

 Aproximadamente 130 de 3200 azo corantes em uso produzem aminas 

aromáticas carcinogênicas após a clivagem redutiva da ligação azo. No passado, 

azo corantes baseados em benzidina, 3,3’-diclorobenzidina, 3,3’-dimetilbenzidina e 

3,3’-dimetoxibenzidina foram sintetizados em larga escala (BAE, FREEMAN, 2007). 

Estudos em trabalhadores expostos demonstraram que ocorre azo-redução desses 

corantes no homem, gerando aminas aromáticas que podem causar câncer de 
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bexiga (GOLKA, KOPPS, MYSLA, 2004). A redução de azo corantes a aminas 

aromáticas pode ser catalisada por enzimas da fração microssomal do fígado e 

também por azoredutases produzidas pela microbiota intestinal (FRANCE, CARTER, 

JOSEPHY, 1986). 

 Os azo corantes que entram no corpo humano pela ingestão podem ser 

metabolizados em aminas aromáticas pelas azoredutases dos microrganismos 

intestinais (CHUNG, STEVENS, CERNIGLIA,1992; RAFII, HALL, CERNIGLIA, 1997; 

TSUBOY et al., 2007). Já os corantes que entram no organismo humano através do 

contato dérmico, poderão ser metabolizados a aminas aromáticas por bactérias 

presentes na pele (STAHLMANN et al., 2006). 

 Dessa forma, os efeitos mutagênicos, carcinogênicos e tóxicos de azo 

corantes poderiam decorrer da ação direta do próprio agente ou de derivados aril 

amina, gerados durante a biotransformação da ligação azo (RAFII, HALL, 

CERNIGLIA, 1997; RAJAGURU et al., 1999; GUARATINI, ZANONI, 2000).  

 O corante Direct Black 38 (Figura 4A) é um triazo, à base de benzidina, uma 

amina aromática, classificada como carcinógeno humano pela International Agency 

for Research on Cancer (IARC) (MANTHUR et al., 2005). Embora a Comunidade 

Européia (DIRECTIVE 2002/61/EC of the EUROPEAN PARLIAMENT) tenha banido 

o uso de corantes a base de benzidina desde 2003 (DIRECTIVE 2002/61/EC), esse 

composto tem sido detectado em diversos países, como México (BANDALA et al., 

2008), Índia (MANTHUR et al., 2005) e Brasil (SAUER et al., 2006). De acordo com 

Dapson (2009), o uso de corantes a base de benzidina é ainda muito comum em 

países subdesenvolvidos, onde as ambições em relação ao comércio internacional 

superam as preocupações quanto ao risco à saúde e ao ambiente (DAPSON, 2009). 

 O corante Reactive Blue 15 (Figura 4B), que também é objeto desse estudo, 

apresenta o ftalocianina de cobre como grupamento cromóforo e é amplamente 

utilizado na indústria de curtume e de tingimento têxtil. Há poucos dados na literatura 

sobre a toxicidade desse corante, no entanto, sabe-se que é tóxico para a bactéria 

marinha bioluminescente Vibrio fischeri (OSUGI et al., 2006) e moderadamente 

genotóxico para girinos de Rana hexadactyla (RAJAGURU et al., 2001). 

 Assim, uma vez que um corante com características tóxicas possa ser 

introduzido no corpo através da pele, por meio da transpiração, este poderá causar 

efeitos prejudiciais às células expostas e até mesmo induzir danos sobre o DNA 
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humano (SPEIT, 2009; LORD, ASHWORTH, 2012). Dentro deste contexto, este 

trabalho propôs simular as condições de transpiração, com o intuito de avaliar a 

migração do corante das fibras tingidas em laboratório para as soluções sintéticas 

de suor e analisar os possíveis efeitos tóxicos para a cultura de fibroblastos e 

queratinócitos de pele humana e mutagênicos para as linhagens de Salmonella 

typhimurium, mimetizando o sistema citocromo P-450 através da adição de um 

sistema de metabolização exógena (fração S9).  

  

 1.3.1 Sudorese 

 Os humanos têm a habilidade de transpirar até 1,8 L por hora e a sudorese é 

uma função fisiológica importante para o controle e a manutenção da temperatura 

corporal em aproximadamente 37°C, mesmo em diferentes climas. Além disso, o 

suor mantém a hidratação e a plastificação da camada córnea (NASCIMENTO, 

RAFFIN, GUTERREZ, 2004). 

 O suor é produzido por glândulas sudoríparas écrinas e apócrinas. As 

glândulas écrinas são responsáveis pela sudorese, sendo mais numerosas, menores 

e distribuídas por toda a superfície corporal. Por outro lado, as glândulas apócrinas 

têm tamanho muito maior que as écrinas, encontram-se localizadas nas axilas, 

abdômen e região púbica e estão relacionadas ao desenvolvimento sexual. Devido 

ao seu pequeno número, sabe-se que estas não contribuem na termorregulação. O 

suor écrino consiste de uma solução eletrolítica diluída que contém principalmente 

cloreto de sódio, potássio, amônia e bicarbonato, além de substâncias orgânicas, 

como lactato e uréia. Embora seja mais abundante que o suor apócrino, trata-se de 

uma solução muito diluída para originar o odor axilar, conferindo também à pele um 

pH ácido (4,7 para os homens e 6,0 para as mulheres) que se opõe à proliferação 

bacteriana (NASCIMENTO, RAFFIN, GUTERREZ, 2004). O pH da pele humana 

porém pode variar com a transpiração e regiões do corpo (STEFANIAK, HARVEY, 

2006). 

O uso de roupas tingidas permite o contato direto do corante têxtil com a pele 

humana (BROOKSTEIN, 2009). Apesar do extrato córneo da pele promover a 

proteção do corpo contra agentes tóxicos (KATRITZKY et al., 2006), dados na 

literatura mostram que em casos de transpiração excessiva, alguns corantes têxteis 
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são capazes de migrar do tecido tingido e penetrar na pele humana (BROOKSTEIN, 

2009; LADEMANN et al., 2009; MEINKE et al., 2009).  

 

1.4 Avaliação Toxicogenética  

Tendo em vista todo o potencial tóxico dos corantes têxteis e a falta de dados 

sobre os riscos que eles oferecem quando a exposição é feita através de roupas 

tingidas, este trabalho avaliou a toxicidade genética provocada por uma solução de 

corante lixiviada da fibra têxtil no suor sintético. 

Para isso, foram escolhidos dois ensaios que detectam danos distintos ao 

DNA: ensaio do cometa em fibroblastos e queratinócitos de pele humana, que 

detecta quebra na cadeia de DNA e ensaio de mutagenicidade com 

Salmonella/microssoma, que detecta mutações de ponto. Os ensaios de 

citotoxicidade com Anexina V e iodeto de propídeo também foram utilizados para 

avaliar a capacidade da solução de corante resultante da lixiviação no suor em 

induzir morte celular em fibroblastos de pele humana por necrose e/ou apoptose. 

Como objetivo principal desse projeto era avaliar os efeitos tóxicos das 

soluções dos corantes Direct Black 38 e Reactive Blue 15 lixiviados de fibra de 

algodão tingida em laboratório, utilizando suor sintético como extrator, fez-se 

necessário a remoção do corante Reactive Blue 15, uma vez que esse corante foi 

testado por nosso grupo e apresentou resultados preliminares negativos para os 

ensaios do cometa em fibroblastos de pele humana e teste de AMES. O mesmo fato 

foi observado para outros corantes reativos, o que permite concluir que esta classe 

de corantes é constituída por mutágenos fracos em relação à indução de danos 

primários ao DNA e de mutações de ponto. Porém, outros ensaios de toxicidade 

devem ser realizados, para garantir a segurança no uso desta classe. 

 

1.4.1 Genotoxicidade e Mutações 

Uma substância é dita genotóxica quando tem a capacidade de reagir com o 

DNA diretamente ou após sua ativação metabólica, produzindo danos em sua 

estrutura e/ou função (WEISBURGER, 1999). Quando esses danos são transmitidos 

à descendência diz-se que ocorreu uma mutação (SANTELLI, 2003). As mutações 

fornecem a variação genética na qual a seleção da evolução opera (GRIFFITHS et 

al, 2001a). Porém, elas são responsáveis por várias doenças hereditárias humanas, 
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entre elas o câncer (GRIFFITHS et al., 1998a). Sua ocorrência se dá de maneira 

espontânea ou induzida por mutágenos (LEWIS, 2004). 

 

Níveis em que ocorre uma mutação 

Uma mutação pode ocorrer em dois níveis diferentes: 

 Mutação cromossômica: segmentos de cromossomos, cromossomos inteiros 

ou mesmo grupos inteiros de cromossomos se alteram (GRIFFITHS et al., 

1998a).  

 Mutação gênica: os eventos mutacionais ocorrem dentro de genes individuais 

(GRIFFITHS et al., 1998a). É também denominada de mutação de ponto, uma 

vez que as alterações ocorrem em pares de bases únicos do DNA ou num 

pequeno número de bases adjacentes (GRIFFITHS et al., 2001b). O ensaio 

de mutagenicidade com Salmonella, utilizado neste trabalho, detecta 

mutações de ponto. Assim, esta forma de mutação será mais detalhada a 

seguir. 

Tipos de mutação de ponto 

Ao nível de DNA, existem dois tipos principais de alterações mutacionais de 

ponto: as substituições de bases e as adições ou deleções de bases. Essas últimas 

têm consequências na sequência de polipeptídeos que vão bem além do local de 

mutação. Como a sequência do mRNA é “lida” pelo aparelho traducional em grupos 

de três pares de bases (códons), a adição ou deleção de um único par de bases de 

DNA mudará a matriz de leitura, começando do local da adição ou deleção e se 

estendendo até o terminal carboxila da proteína. Assim, estas lesões são chamadas 

mudanças de matriz de leitura ou deslocamento do quadro de leitura (GRIFFITHS et. 

al, 2001b).  

As células vivas desenvolveram uma série de sistemas enzimáticos que 

reparam o DNA danificado por uma variedade de mecanismos. Alguns sistemas 

enzimáticos neutralizam compostos potencialmente danosos antes que eles reajam 

com o DNA (GRIFFITHS et al., 2001b). Outros já agem sobre o próprio dano no DNA 

(BROWN, 1999). Uma falha nestes sistemas pode levar a uma maior taxa de 

mutação (GRIFFITHS et al., 1998b). 

Baseado no exposto, quando acontece um dano no DNA, vários são os 

eventos que podem ocorrer, como ilustrado na Figura 5. Em células sob proliferação, 
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será ativado o ciclo celular, conduzindo a um bloqueio no mesmo, o que fornecerá 

tempo para que o mecanismo de reparo seja ativado. Em células diferenciadas o 

sistema de reparo será ativado diretamente. Quando o reparo é completo, a célula 

poderá prosseguir o seu ciclo. Se o dano não puder ser reparado ou se houver 

muitas lesões no DNA, o ciclo celular poderá ser bloqueado permanentemente, 

conduzindo ao envelhecimento da célula ou induzindo apoptose. Se lesões não 

reparadas permanecerem sem serem detectadas, acarretará o aparecimento de 

mutações e instabilidade genômica, o que poderá conduzir à oncogênese 

(HOUTGRAAF, VERSMISSEN, GIESSEN, 2006). 

 

 

FIGURA 5. Fluxograma da resposta celular para os diferentes tipos de dano ao DNA 
(Fonte: HOUTGRAAF, VERSMISSEN, GIESSEN, 2006). 

 

1.4.2 Ensaio do cometa  

 Nas últimas décadas, diversas metodologias para avaliação de danos ao DNA 

têm sido desenvolvidas e, dentre elas, o ensaio do cometa tem sido considerado 

como uma das mais eficientes ferramentas para tal finalidade. Este destaque é 

devido ao teste ser sensível, rápido e econômico, além de requerer poucas células 

para a sua execução (MITCHELMORE, CHIPMAN, 1998; TICE et al., 2000). O 

ensaio não é empregado para detectar mutagenicidade, mas sim lesões genômicas 

(genotoxicidade) que, após serem processadas, podem se tornar mutações. Desta 

maneira, o teste do cometa tem sido indicado como um método apto a detectar 
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mudanças muito pequenas na estrutura do DNA, tais como as atividades de reparo, 

o modo de seu empacotamento e sua integridade (KOPPEN et al., 1999; GONTIJO, 

TICE, 2003).  

 Östling e Johanson (1984) foram os primeiros pesquisadores a 

desenvolverem uma metodologia capaz de mensurar danos no DNA em células 

individuais com a utilização da eletroforese em gel. Para o sucesso de tal técnica, os 

pesquisadores consideraram o comportamento da molécula de DNA em células 

individualizadas, bem como sua organização dentro do núcleo. Deste modo, as 

células foram embebidas em agarose e dispostas em uma lâmina de microscopia, 

tendo as membranas lisadas por detergentes, as proteínas nucleares extraídas por 

altas concentrações de sais e, consequentemente, a liberação do DNA. 

Posteriormente, as lâminas foram submetidas à eletroforese sob condições neutras 

e os nucleóides migraram em direção ao anodo. As células com alta frequência de 

quebras no DNA apresentaram migrações em diferentes velocidades pelos 

diferentes fragmentos de DNA com diferentes tamanhos, gerando a aparência de 

uma cauda de cometa. Ao contrário, as células sem danos não apresentaram essas 

caudas e são chamadas nucleóides. Entretanto, esta técnica permite somente a 

detecção de quebra de fita dupla de DNA, o que limita o método. Em 1988, Singh e 

colaboradores inovaram este método, utilizando a eletroforese em pH alcalino 

(pH>13), o que tornou possível a detecção de quebra de fita simples e sítio álcali-

lábeis, aumentando assim a sensibilidade do método, visto que quase todos os 

compostos genotóxicos induzem mais esses tipos de danos do que quebra de fita 

dupla de DNA. Hoje, conforme o pH da eletroforese, o teste do cometa pode 

detectar quebras de fita dupla e simples, ligações cruzadas, sítios álcali-lábeis, sítios 

abásicos e excisão de sítios incompletos de reparo (TICE et al., 2000, GONTIJO, 

TICE, 2003, COLLINS, 2008).  

 Além do baixo custo, alta sensibilidade e fácil execução, o grande uso desse 

ensaio pode ser explicado pela flexibilidade quanto aos tipos de células que podem 

ser usadas. Qualquer célula eucariota pode ser utilizada nos ensaios (TICE et al., 

2000).  

 Esse método pode ser aplicado em diagnósticos e tratamentos médicos, em 

estudos ecotoxicológicos, em medicina ocupacional e no biomonitoramento 

ambiental. A maior vantagem desse teste é a possibilidade de sua aplicação em 
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diferentes tipos celulares que não necessariamente estejam em proliferação, tanto in 

vitro quanto in vivo (SINGH et al. 1988; TICE et al., 2000). Este ensaio também é 

muito utilizado devido à flexibilidade, pois qualquer célula eucariota pode ser 

utilizada no teste do cometa (TICE et al., 2000). 

 Este trabalho utilizou fibroblastos e queratinócitos de pele humana, não 

provenientes de células cancerosas, e que apresentam uma alta capacidade de 

diferenciação. Assim, esses tipos celulares permitem uma melhor correlação dos 

possíveis efeitos tóxicos e genotóxicos para os seres humanos, facilitando a 

extrapolação de resultados. 

 

1.4.3 Ensaio de mutagenicidade com Salmonella ou Teste de Ames 

 O teste de mutagenicidade com Salmonella typhimurium é um ensaio de curta 

duração utilizado para detectar substâncias que podem causar mutações de ponto. 

Está em uso por mais de 20 anos devido à sua alta sensibilidade (83%) e 

reconhecida validação (JARVIS et al., 1996). Além disso, é recomendado pela 

Sociedade Brasileira de Mutagênese, Carcinogênese e Teratogênese Ambiental 

para proteção da saúde humana e do meio ambiente (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE MUTAGÊNESE, CARCINOGÊNESE E TERATOGÊNESE AMBIENTAL 

[SBMCTA], 2004) e reconhecido por comunidades científicas, agências e 

corporações governamentais (MORTELMANS, ZEIGER, 2000). É usado 

mundialmente como um ensaio inicial para determinar a mutagenicidade de novas 

drogas e substâncias químicas porque há um alto valor preditivo para 

carcinogenicidade em roedores quando uma resposta mutagênica é obtida 

(MORTELMANS, ZEIGER, 2000).  

 Assim, esse teste pode ser aplicado para a avaliação da qualidade do ar, 

esgoto, sedimentos, efluentes do processo industrial, água para consumo humano, 

tecidos animais, solos (JARVIS et al., 1996), além de produtos químicos, naturais, 

sintéticos e fitoterápicos (SBMCTA, 2004).  

 As linhagens de Salmonella usadas no teste sofreram mutações nos genes 

responsáveis pela biossíntese da histidina e por isso não são capazes de produzir 

esse aminoácido (JARVIS et al., 1996). Assim, outra mutação é necessária para 

fornecer subsídios às células bacterianas e permitir que elas cresçam na ausência 
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do referido aminoácido. Essa mutação ocorre quando as bactérias usadas são 

expostas a agentes mutagênicos (MORTELMANS, ZEIGER, 2000).  

 Bactérias não têm o sistema de oxidação via citocromo P450 usado pelos 

vertebrados na biotransformação de xenobióticos. Como alguns dos metabólitos 

produzidos pelo citocromo P450 associado com enzimas são mutagênicos, é 

importante mimetizar esse sistema nos ensaios com bactérias através da adição da 

fração S9. Nos casos em que se associa o Teste de Ames com ativação metabólica 

exógena, esta é feita mediante adição de um homogeneizado de células de fígado 

de rato pré-tratado com Aroclor-1254 (mistura S9). Assim, as substâncias que 

exercem sua atividade mutagênica após metabolização via citocromo P450 serão 

detectadas pela adição de S9 e os mutágenos que não precisam ser metabolizados 

por essa via para exercerem seu efeito mutagênico, serão identificados sem S9 

(MARON, AMES, 1983; JARVIS et al., 1996). 

 

Linhagens de Salmonella typhimurium      

 As linhagens de Salmonella usadas no ensaio pertencem ao grupo de 

Enterobactéria capazes de produzir azoredutase e nitroredutase, especialmente 

desenvolvidas para detectar mutações do tipo deslocamento de quadro de leitura ou 

substituição de pares de base no DNA (MARON, AMES, 1983). 

 Assim, o ensaio Salmonella/microssoma, apesar de ser um teste bacteriano, é 

uma ferramenta importante capaz de predizer os possíveis efeitos desses 

compostos para a saúde humana após ingestão, pois a Salmonella é uma 

enterobactéria com características metabólicas similares à microbiota intestinal de 

mamíferos (UMBUZEIRO et al., 2005a). 

 As linhagens usadas podem reverter espontaneamente a auxotrofia para 

histidina (His-) e assim podem crescer em um meio pobre no referido aminoácido. 

Esta é uma reversão espontânea relativamente fraca que pode ser aumentada 

através de mutações. Cada linhagem tem uma faixa característica de reversão 

espontânea. O aumento desta taxa permite avaliação da mutagenicidade das 

substâncias analisadas (MARON, AMES, 1983, MORTELMANS, ZEIGER, 2000).  

 As linhagens TA98 e TA100 são comumente utilizadas para estudos de 

triagem, mostrando eficiência na detecção de grande número de agentes 

mutagênicos. A escolha de outras linhagens depende da disponibilidade e tipo da 
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amostra, do foco do estudo e do conhecimento prévio do material a ser testado 

(CLAXTON et al., 1987, MORTELMANS, ZEIGER, 2000). 

 A Tabela 1 mostra as características genéticas das linhagens de Salmonella 

typhimurium utilizadas neste trabalho e obtidas da Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB) de São Paulo. 

TABELA 1. Características genéticas das linhagens de S. typhimurium utilizadas no 
teste Salmonella/microssoma empregada no presente trabalho. 

 
Linhagem 

 
Genótipo 

 
Tipo de mutação 

 
Referências 

 
TA98 

 
hisD30521, rfa2, bio3, ΔuvrB4, 

pKM101 (Apr)5 

 
Deslocamento do 
quadro de leitura 

 
MARON e 

AMES (1983) 

 
TA100 

 
hisG461, rfa2,  bio3, Δ uvrB4,  

pKM101 (Apr) 5 

 
Substituição de 
pares de bases 

 
MARON e 

AMES (1983) 

1  his mutação responsável pela síntese da histidina  
2  rfa permeabilidade da membrana de lipopolissacarídeos     
3 dependência à biotina 
4 Δ uvrB deleção do gene uvrB 
5 Apr ampicilina resistente 

 

1.4.4 Indução de morte celular 

Vários são os mecanismos pelos quais os compostos citotóxicos podem 

causar danos às células, dentre eles pode-se citar: a interferência na integridade das 

membranas e citoesqueleto, no metabolismo, na síntese e degradação ou liberação 

de constituintes ou produtos celular, na regulação de íon e na divisão celular 

(SEIBERT et al., 1996). Aqueles que afetam o metabolismo de energia celular, 

homeostase de Ca2+ e estado redox e finalmente causam necrose, podem também 

induzir apoptose (WYLLIE, 1997).  

Apoptose é um processo normal no qual os organismos pluricelulares mantêm 

a homeostasia dos seus tecidos. Esse processo é também importante para a 

regulação do sistema imune e para a eliminação de células infectadas por 

patógenos (PIRET et al., 2004). As anormalidades na regulação deste evento podem 

conduzir a patologias como doenças autoimunes, neurodegenerativas, AIDS e 

câncer (PIRET et al., 2004, ELMORE, 2007). A apoptose é um processo coordenado 

e dependente de energia que envolve a ativação de um grupo de cisteína proteases 

chamadas caspases e uma cascata complexa de eventos (ELMORE, 2007). É muito 

importante ressaltar que além de auxiliar nos estudos de citotoxicidade, a verificação 



Introdução  

Gisele Augusto Rodrigues de Oliveira 

17 

de morte por apoptose é muito útil para avaliar a capacidade de uma célula fixar 

uma mutação. Assim, a deficiência da célula em sofrer apoptose contribui com a 

carcinogênese, uma vez que a supressão da apoptose pode desencadear a 

iniciação de tumores, além de sua progressão e metástase (LOWE, LIN, 2000). 

Dessa forma, é possível identificar células pré-dispostas ao desenvolvimento do 

câncer quando expostas a agentes mutagênicos (EGUCHI et al., 1997).  

Já a morte celular por necrose, ao contrário, segue um caminho independente 

de energia. Esses dois processos podem ocorrer independentemente, 

sequencialmente ou simultaneamente. Em alguns casos os tipos e/ou o grau de 

estímulo que determina se a célula morre por necrose ou apoptose (ELMORE, 

2007). 

Na necrose as células incham e a membrana plasmática se rompe o que 

resulta na liberação do conteúdo citoplasmático para os tecidos vizinhos e 

recrutamento de células inflamatórias, desencadeando um processo inflamatório. 

Uma vez que na apoptose a membrana permanece íntegra e as células são 

rapidamente fagocitadas por macrófagos ou células normais adjacentes, não há 

reação inflamatória (ELMORE, 2007).  

Nos últimos anos pesquisas têm sido conduzidas no intuito de desenvolver e 

avaliar o uso de testes in vitro como pré-triagem e até mesmo substituição dos 

ensaios in vivo (SEIBERT et al., 1996).  

O ensaio com anexina V oferece a possibilidade de detectar as fases iniciais 

de apoptose antes da perda da integridade da membrana plasmática. O método se 

baseia no fato de que, nos estágios iniciais da apoptose, a fosfatidilserina, um 

fosfolipídeo carregado negativamente, é translocada da parte interna da membrana 

plasmática para a superfície externa da célula. A anexina V, uma proteína Ca2+ 

dependente, tem alta afinidade por este fosfolipídeo, o que a torna um marcador 

sensível de morte celular por apoptose. Porém, essa exposição da fosfatidilserina 

também ocorre na necrose, o que diferencia as duas vias de morte é que, na 

apoptose, a célula permanece com a membrana intacta (VERMES et al., 1995). 

 Sendo assim, é necessário executar o ensaio em conjunto com um teste 

capaz de determinar a integridade da membrana (teste de viabilidade celular). As 

células apoptóticas excluem todos os corantes que estão em uso nos ensaios de 

viabilidade, como o iodeto de propídeo (PI), o que não ocorre com as células 
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necróticas, nas quais esse corante se liga às bases nitrogenadas do DNA (VERMES 

et al., 1995). 

 

1.5 Contaminação Ambiental 

Embora a economia de água em processos produtivos esteja ganhando 

especial atenção devido ao valor agregado que tem sido atribuído a este bem, a 

possibilidade de escassez de água em um futuro próximo é uma realidade 

preocupante. A exemplo disso, há uma previsão anunciada pela Companhia de 

Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP), que estima que em um futuro 

próximo a demanda de água será superior à capacidade hídrica dos mananciais do 

estado (KUNZ et al., 2002; COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO [SABESP], 2009). Este problema ambiental está relacionado não só ao 

desperdício por mau uso desse recurso, mas também ao lançamento de efluentes 

industriais e domésticos (FERRAZ, 2011). 

A indústria é a atividade que mais contribui para a contaminação ambiental, 

visto que a maioria dos seus processos utiliza grandes volumes de água levando, 

consequentemente, à produção de rejeitos líquidos contendo espécies tóxicas ou 

difíceis de serem degradadas (SALLES, PELEGRINI, PELEGRINI, 2006). 

 Entre os vários setores responsáveis pela poluição ambiental, a indústria de 

tingimento das mais variadas fibras têxteis é considerada uma das maiores 

contribuidoras, devido ao seu grande parque industrial instalado gerar considerável 

quantidade de efluentes carregados com corantes e outras substâncias químicas 

indesejáveis (ARSLAN et al., 2000; GUARATINI, ZANONI, 2000; KUNZ et al., 2002; 

CARNEIRO et al., 2004; GUENDOUZ et al., 2012, MANSOUR et al., 2012), os quais, 

quando não corretamente tratados, podem causar sérios problemas de 

contaminação de mananciais (KUNZ et al., 2002). Somado à geração de resíduos 

altamente coloridos, este setor industrial ainda consome grandes volumes de água 

utilizados nas operações de tingimento e acabamento dos produtos têxteis 

(GUENDOUZ et al., 2012, MANSOUR et al., 2012). De acordo com a literatura, para 

o processamento de cada quilograma de algodão são consumidos em média 200 

litros de água (CARNEIRO et al., 2004), que na maioria das vezes não é reutilizada. 

 Para atender à demanda do mercado consumidor em relação às cores e 

tonalidades, como também à resistência da fixação dos corantes às fibras têxteis, 
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10.000 diferentes corantes e pigmentos são usados industrialmente (SPADARO, 

GOLD, RENGANATHAN, 1992; RAJAGURU et al., 1999; ROBINSON et al., 2001) o 

que representa uma produção anual de cerca de 800.000 toneladas desses agentes 

no mundo (MANSOUR et al., 2007) e das quais 26.500 são produzidas somente no 

Brasil (KUNZ et al., 2002). 

 Como citado anteriormente, o processo de tingimento envolve várias etapas 

que são escolhidas de acordo com a natureza da fibra têxtil e as características dos 

corantes e pigmentos. Independente das características do(s) corante(s) 

escolhido(s), todo processo de tintura envolve como operação final uma etapa de 

lavagem em banhos correntes para retirada do excesso de corante original ou 

corante hidrolisado não fixado à fibra nas etapas precedentes (GUARATINI, 

ZANONI, 2000). Assim, durante o processamento têxtil, a ineficiência no tingimento, 

mais precisamente na etapa de fixação do corante à fibra, resulta em grandes 

quantidades de resíduos sendo diretamente perdidos para os efluentes, e que 

consequentemente são lançados no ambiente aquático. A quantidade de corante 

perdido é dependente da classe de corante utilizado na aplicação das fibras, 

variando de 2% de perda quando se utiliza corantes básicos a 50% perdidos para 

corantes reativos (RAJAGURU et al., 1999; McMULLAN et al., 2001; 

KONSTANTINOU, ALBANIS, 2004; GURAV et al., 2011; MANSOUR et al., 2012). 

 Os corpos d’água recebem efluentes com alta carga orgânica e demanda 

bioquímica de oxigênio, baixas concentrações de oxigênio dissolvido, forte coloração 

e pouca biodegradabilidade. Dessa forma, o descarte de corantes em ecossistemas 

aquáticos é indesejável não somente por razões estéticas, mas porque muitos 

desses compostos contribuem significativamente para a poluição de recursos 

hídricos, por dificultarem a penetração dos raios solares sobre a água, afetando 

principalmente os processos de fotossíntese e oxigenação do corpo d’água, 

alterando os ciclos biológicos dos organismos aquáticos (KUNZ et al., 2002; 

ROBINSON, CHANDRAN, NIGAM, 2002; PEREIRA, FREIRE, 2005; PRZYSTAŚ, 

ZABŁOCKA-GODLEWSKA, GRABIŃSKA-SOTA, 2012).   

 Além deste fato, estudos têm mostrado que algumas classes de corantes, 

principalmente azo corantes, e seus subprodutos, podem ser carcinogênicos e/ou 

mutagênicos, devido à presença ou produção de aminas aromáticas por esses 

compostos (CHUNG, CERNIGLIA, 1992, HOUK, 1992, RAJAGURU et al., 1999, 
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JAGER, HAFNER, SCHNEIDER, 2004, UMBUZEIRO et al., 2005a, UMBUZEIRO et 

al., 2005b), o que coloca em risco a saúde humana, uma vez que os métodos 

convencionais de tratamento de efluentes e as Estações de Tratamento de Água são 

ineficientes na degradação do corante, assim como na remoção da coloração (KUNZ 

et al., 2002; KONSTANTINOU, ALBANIS, 2004; FRANCISCON et al., 2012) e 

mutagenicidade dessas substâncias (OLIVEIRA et al., 2010; VACCHI et al., 2013). 

Os corantes ftalocianinas também são potencialmente mutagênicos e de 

grande preocupação em relação à sua toxicidade provocada principalmente pela 

associação com metais, como cobre e níquel (MATTHEWS, BOTTOMLEY, 

PAVLOSTATHIS, 2009).  

 

1.6 Avaliação ecotoxicológica 

 Tendo em vista a ineficiência do processo de tingimento têxtil, resultando na 

perda de corantes que alcançam o efluente industrial e, consequentemente 

contaminam o ambiente, este trabalho investigou a ecotoxicidade dos dois corantes 

Direct Black 38 (Figura 4A) e Reactive Blue 15 (Figura 4B), pertencentes a grupos 

distintos em relação ao modo de fixação à fibra e ao grupo cromóforo. 

 Esses corantes foram selecionados com o objetivo de avaliar se os diferentes 

grupos funcionais relacionados à cor, solubilidade e aplicação à fibra oferecem 

riscos sobre os diferentes ecossistemas, utilizando os endpoints que serão 

apresentados a seguir.  

 Essa parte do trabalho foi desenvolvida durante um estágio na Unidade de 

Toxicologia Experimental e Ecotoxicologia (UTOX), em Barcelona, na Espanha. A 

UTOX é uma unidade do Parc Científic de Barcelona, de reconhecida importância na 

análise de ecotoxicidade de compostos e que recebe o apoio da Universidade de 

Barcelona para atuar como um centro de pesquisa, inovação e serviços em 

Toxicologia, destinado ao setor público e privado. Essa unidade apresenta 

reconhecida importância na análise de ecotoxicidade de compostos. 

A pesquisa ecotoxicológica determina o destino e os efeitos prejudiciais de 

contaminantes (orgânicos e inorgânicos) no ambiente, dependendo da fonte (ar, 

solo, água) e da natureza do toxicante (solubilidade, volatilidade, 

biodegradabilidade), além da rota de transferência (via de precipitação, lixiviação), 
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compartimentos expostos (sedimentos, água subterrânea) e dos alvos biológicos 

(ecossistemas, animais e humanos) (KAHRU, PÕLLUMAA, 2006). 

 

1.6.1 Teste de toxicidade aguda com sementes  

A fitotoxicidade é descrita como uma intoxicação de plantas vivas, pela 

absorção de substâncias tóxicas presentes no ambiente de crescimento e pelo 

acúmulo das mesmas no tecido do vegetal (ARAÚJO, MONTEIRO, 2005). 

Uma maneira simples, sensível e rápida de avaliar o potencial tóxico de 

substâncias químicas para plantas é através de estudos toxicológicos utilizando 

sementes, mediante a avaliação do processo de germinação das sementes e 

desenvolvimento das raízes (ARAÚJO, MONTEIRO, 2005; BRITO-PELEGRINI et al., 

2009).  

A germinação normalmente é reconhecida como um processo fisiológico, que 

inicia com a absorção de água pelas sementes, por embebição, em que ocorre a 

reidratação dos tecidos e, consequentemente, a intensificação da respiração e de 

todas as outras atividades metabólicas, que resultam no fornecimento de energia e 

nutrientes necessários para culminar as radículas e ocorrer o crescimento (BRITO-

PELEGRINI et al., 2009). 

A análise da fitotoxicidade de compostos químicos utilizando o teste de 

germinação das sementes e desenvolvimento das raízes pode ser realizada com 

diferentes espécies vegetais, tais como, pepino, agrião, rúcula, tomate, brócolis, 

alface, rabanete, soja e trigo (ARAÚJO, MONTEIRO, 2005; SALVATORE et al., 

2008; BRITO-PELEGRINI et al., 2009) e com diferentes substratos de crescimento, 

como papel de filtro ou ágar (SALVATORE et al., 2008). 

Como citado anteriormente, durante a etapa de germinação da semente e do 

desenvolvimento da raiz, ocorrem inúmeros processos fisiológicos, nos quais a 

presença de uma substância tóxica pode interferir negativamente, alterando a 

sobrevivência e o crescimento normal da planta (BRITO-PELEGRINI et al., 2009; 

SOUZA, 2011). 

A determinação do comprimento da radícula da semente permite ponderar o 

efeito tóxico provocado por uma substância química. Um composto tóxico pode não 

ser suficiente para inibir a germinação da semente, porém pode comprometer o 

processo de alongamento da radícula. Desta forma, a germinação das sementes e 
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desenvolvimento das raízes, constituem indicadores que se complementam no que 

se refere aos efeitos biológicos em organismos vegetais (SOUZA, 2011). 

Em síntese, o bioensaio de toxicidade com sementes tem se mostrado uma 

ferramenta bastante promissora no biomonitoramento ambiental, devido ao baixo de 

custo, além de não necessitar de equipamentos sofisticados e de ambientes 

extremamente controlados para a sua execução. 

Neste trabalho foi utilizado método com papel de filtro como substrato de 

crescimento para as sementes de tomate (Lycopersicon esculentum), pepino 

(Cucumis sativus) e alface (Lactuca sativa). 

 

1.6.2 Teste de toxicidade aguda com Eisenia foetida 

As minhocas são importantes membros do ecossistema terrestre e 

desempenham um papel importante na melhoria da estrutura e fertilidade do solo, 

uma vez que estão significativamente envolvidas na decomposição da matéria-

orgânica e ciclagem de nutrientes (LANGDON et al., 2003; KLOBUCAR et al., 2011; 

WANG et al., 2012). Estas características fazem das minhocas organismos atraentes 

para monitorar o impacto de contaminantes nos solos (LANGDON et al., 2003). 

Elas atuam como consumidores primários nas cadeias alimentares terrestres 

e como presas para muitos vertebrados, como as aves, por exemplo, 

proporcionando uma rota através da qual os contaminantes podem ser transferidos 

para os níveis tróficos superiores. Além disso, as minhocas apresentam uma 

elevada capacidade para acumular compostos tóxicos. A extensão da 

bioacumulação depende do tipo de substância e também das propriedades do solo. 

Esta é outra razão, que justifica a aplicação desses organismos como indicadores da 

qualidade do solo (LANGDON et al., 2003; WANG et al., 2012). 

Há vários ensaios para a avaliação do potencial tóxico de substâncias 

químicas e de solo contaminado sobre as minhocas como, por exemplo, teste de 

imersão, de aplicação tópica, teste de alimentação forçada, em solo natural, em solo 

artificial e por contato com papel de filtro (WANG et al., 2012), desempenhados com 

diferentes espécies de minhocas (Aporrectodea rosea, Eisenia fetida, Lumbricus 

rubellus, Eisenia andrei) (LANGDON et al., 2003). 

Neste trabalho foi utilizado o teste por contato em papel de filtro com 

minhocas adultas da espécie Eisenia foetida. 
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1.6.3 Teste de toxicidade aguda com Daphnia magna 

O gênero Daphnia é extensivamente usado como organismo teste em 

avaliações ecotoxicológicas, devido a sua ampla distribuição no ambiente aquático, 

alta sensibilidade a um grande número de contaminantes aquáticos, facilidade de 

cultivo e manutenção em laboratório, reprodução partenogenética (redução da 

variabilidade biológica) e ao rápido crescimento populacional (TATARAZAKO, ODA, 

2007; GUTIERREZ, PAGGI, GAGNETEN, 2012). Além disso, esses microcustáceos 

do zooplâncton ocupam uma posição importante na cadeia alimentar, uma vez que 

se alimentam do fitoplâncton e servem de alimento para peixes e outros predadores, 

o que os torna um elo crucial entre a produção primária e secundária 

(TATARAZAKO, ODA, 2007).  

Alguns procedimentos padrões para ensaios ecotoxicológicos utilizando esse 

gênero como organismo-teste, recomendam espécies temperadas como a Daphnia 

magna e Daphnia pulex. Daphnia magna são crustáceos de água doce, que medem 

cerca de 3,0 mm, vulgarmente conhecidas como pulgas d'água, são altamente 

sensíveis à agentes tóxicos e por isso são consideradas a espécie-teste 

recomendada pela OECD (Organization for Economic Cooperation and Development 

[OECD], 1997, 2004]. Entretanto, a utilização de outras espécies é possível, desde 

que sua sensibilidade seja maior ou igual às espécies indicadas, como por exemplo, 

a Daphnia similis, muito utilizada no Brasil e que está intimamente relacionada a 

Daphnia magna, pertencendo ao mesmo subgrupo do subgênero Ctenodaphnia 

(BURATINI, BERTOLETTI, ZAGATTO, 2004). 

No presente trabalho foi realizado o ensaio de toxicidade aguda empregando 

Daphnia magna, que se baseia na inibição da capacidade natatória dos organismos. 

O princípio do método é a exposição de indivíduos jovens por um período de 24 a 48 

horas a várias diluições de uma amostra, após o qual é verificado a capacidade de 

imobilização dos organismos (OECD, 2004). 

 

1.6.4 Ensaio de toxicidade com embriões de zebrafish (Danio rerio) 

O zebrafish, também conhecido como paulistinha ou peixe-zebra, é um 

teleósteo, de 3-4 cm de tamanho, tropical de água doce, nativo de rios do Sul da 

Ásia, pertencente à família dos Cyprinidae, à ordem dos Cypriniformes e a espécie 

Danio rerio. Entre as características do zebrafish, a mais marcante é o seu padrão 



Introdução  

Gisele Augusto Rodrigues de Oliveira 

24 

de listras pretas e brancas ao longo do corpo. Ele possui nadadeiras anal e caudal e, 

os machos são geralmente mais delgados e escuros que as fêmeas (LAWRENCE, 

2007; SPENCE et al., 2008; SCHOLZ et al., 2008). 

Nas últimas décadas, ensaios utilizando embriões e larvas do zebrafish 

(Danio rerio) têm atraído à atenção de toxicologistas como organismos modelo para 

estudos da toxicidade de compostos químicos em relação ao desenvolvimento 

desse vertebrado tanto para a avaliação do risco ambiental quanto humano 

(SCHOLZ et al., 2008; CARLSSON et al., 2013).  

 Algumas características têm contribuído para a popularidade do zebrafish 

entre a comunidade científica internacional como modelo experimental, são elas: o 

tamanho pequeno, a facilidade de manutenção em laboratório e de produção de 

grande número de embriões, que se desenvolvem fora do útero materno; a 

transparência dos ovos e larvas, que possibilita acompanhar o desenvolvimento do 

peixe e observar a presença de malformações; além de apresentar um curto ciclo de 

reprodução e alcançar a maturidade sexual em cerca de 3 meses. O genoma do 

zebrafish está completamente caracterizado e a similaridade genética aos humanos 

também oferece uma posição privilegiada desse organismo-teste na avaliação 

genética e toxicológica (KIMMEL et al., 1995; LAWRENCE, 2007; SPENCE et al., 

2008; SCHOLZ et al., 2008; SHI et al., 2008; HASSAN, MOUSSA, ABBOTT, 2011).  

 Adicionalmente, a atual legislação Européia (DIRECTIVE 2010/63/EU) sobre 

a proteção de animais utilizados para fins científicos considera que os estágios 

iniciais do desenvolvimento do zebrafish não precisam de regulamentação, uma vez 

que embriões e larvas que não alcançaram a alimentação exógena e, por isso não 

são considerados animais (DIRECTIVE 2010/63/EU; SCHOLZ et al., 2008; TEIXIDÓ 

et al., 2013). Assim, por razões éticas os testes com embriões de zebrafish têm sido 

propostos como uma alternativa para a substituição dos experimentos com animais 

adultos em pesquisas biomédicas, ambientais, toxicológicas e ecotoxicológicas 

(SCHOLZ et al., 2008; DOMINGUES et al., 2010; TEIXIDÓ et al., 2013). 
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6. CONCLUSÕES 

 

 O corante original Direct Black 38 não é genotóxico para fibroblastos e 

queratinócitos de pele humana nas condições testadas; 

 O corante original Direct Black 38 é citotóxico para fibroblastos de pele 

humana, provocando morte celular por necrose após 48 horas de exposição; 

 O corante original Direct Black 38 é mutagênico para as linhagens TA98 e 

TA100, na presença de ativação metabólica exógena (S9), e, portanto, causa 

mutação pontual tanto por deslocamento do quadro de leitura do DNA quanto 

por substituição dos pares de bases, após metabolização pelo citocromo P-

450; 

 Houve a extração por lixiviação do corante Direct Black 38 com suor sintético 

e a maior taxa dessa migração ocorreu em pH 8,0 à 42°C e após 8 horas de 

exposição das fibras de algodão tingidas sem ensaboamento; 

 O corante Direct Black 38 extraído por lixiação com suor não é genotóxico 

para fibroblastos e queratinócitos de pele humana nas condições testadas; 

 O corante Direct Black 38 extraído por lixiação com suor não é citotóxico para 

fibroblastos de pele humana, uma vez que a concentração do DB38 lixiviado é 

muito menor em relação às doses do corante original que causaram o efeito 

citotóxico; 

 A solução de suor obtida após a lixiviação do corante Direct Black 38 não 

apresentou atividade mutagência para as linhagens TA98 e TA100, na 

presença ou ausência de ativação metabólica exógena (S9), já que a 

concentração do DB38 lixiviado é muito menor em relação às doses do 

corante original que causaram o efeito mutagênico; 

 Embora a solução de suor contendo o corante Direct Black 38 tenha originado 

respostas negativas, o uso deste composto em roupas deve ser evitado, 

considerando a resposta positiva obtida no ensaio de mutagenicidade com 

Salmonella para o corante original, na presença de S9. O contato dérmico 

com roupas tingidas pode favorecer a ação de bactérias metabolizadoras e de 
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enzimas de biotransformação presentes na pele, gerando produtos 

mutagênicos. 

 Os corantes originais Direct Black 38 e Reactive Blue 15 não são fitotóxicos 

para espécies de pepino (Cucumis sativus), alface (Lactuca sativa) e tomate 

(Lycopersicon esculentum);  

 Os corantes originais Direct Black 38 e Reactive Blue 15 não são tóxicos para 

minhocas da espécie Eisenia foetida;  

 Ambos os corantes Direct Black 38 e Reactive Blue 15 são fracamente tóxicos 

para Daphnia magna. Porém, o RB15 apresenta maior potencial tóxico em 

relação ao DB38; 

 Os corantes originais Direct Black 38 e Reactive Blue 15 induzem à 

malformações em embriões e larvas de zebrafish Danio rerio, caracterizadas 

por falha na inflação da bexiga natatória e alteração da cauda; 

 Nossos resultados claramente apontam para a necessidade de realização de 

testes com organismos aquáticos que revelam outros efeitos além da 

toxicidade aguda, como as malformações.  
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