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RESUMO

MEIRELES, G. Perfil do impacto ecogenotoxicológico induzido após exposição
de diferentes organismos à corantes têxteis dispersos. 2018. 127f. Tese
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.
Os corantes são utilizados pelo homem há mais de 20 mil anos, com emprego nas
indústrias têxteis, farmacêuticas, alimentícias, cosméticas, fotográficas, entre outras.
Contudo, apesar de sua importância, os corantes podem ser tóxicos, mutagênicos e
resistentes a muitos processos de degradação utilizados em estações de tratamento
de águas residuais. Dentro deste contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar os
efeitos ecotoxicológicos dos corantes têxteis Disperse Red 60 (DR 60), Disperse
Red 73 (DR 73) e Disperse Red 78 (DR 78) por meio de testes de toxicidade em três
organismos de diferentes níveis tróficos: a bactéria Vibrio fischeri, o microcrustáceo
Daphnia similis e o peixe Danio rerio (zebrafish), além da mutagenicidade na
bactéria Salmonella typhimurium. Nossos resultados mostraram que os corantes DR
73 e DR 78 induzem toxicidade aguda em Vibrio fischeri e Daphnia similis, reduzindo
a luminescência da bactéria e causando imobilidade no microcrustáceo, ao passo
que o corante Disperse Red 60 não altera esses endpoints. No entanto, todos os
corantes causam efeitos tóxicos em embriões e larvas de Danio rerio. O corante DR
60 ocasionou edemas oculares, alteração no comportamento e indução de efeitos
pró-oxidantes em zebrafish. O corante DR 73 reduziu a inflação da bexiga natatória,
induziu edemas do pericárdio, promoveu escoliose e alteração no saco vitelínico.
Além disso, os corantes DR 73 e DR 78 alteraram o comportamento e balanço
energético, induziram efeitos pró-oxidantes e neurotoxicidade. Quanto à
mutagenicidade, o corante DR 73 induziu deslocamento do quadro de leitura e
substituição de pares de base, enquanto o corante DR 78 causou apenas
deslocamento do quadro de leitura e o corante DR 60 não induziu mutagenicidade.
Em conclusão, os corantes Disperse Red 73 e Disperse Red 78 foram os mais
tóxicos para os organismos avaliados, uma vez que alteraram maior número de
endpoints, assim como causaram efeitos em menores concentrações, a partir de 1
µg/L. Este estudo também demonstra a importância do uso de organismos testes de
diferentes níveis tróficos, bem como a necessidade de uma maior atenção quanto ao
registro e liberação para uso de corantes, visando prevenir danos ao ambiente e à
saúde humana.

Palavras-chave: corantes dispersos; ecotoxicidade, malformações, comportamento,
biomarcadores, mutagenicidade.
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ABSTRACT

MEIRELES, G. Ecogenotoxicological effects of three disperse textile dyes to a
test battery of organisms from different trophic levels. 2018. 127f. Thesis
(Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.
Dyes have been used for more than twenty thousand years in the textile,
pharmaceutical, food, cosmetic, and photographic industry, among others. Despite
their importance in these applications, dyes can be toxic, mutagenic and resistant to
many degradation processes used in wastewater treatment plants. In this context, the
aim of this research was to evaluate the ecotoxicological effects of the Disperse Red
60 (DR 60), Disperse Red 73 (DR 73) and Disperse Red 78 (DR 78) textile dyes by
means of toxicity tests on three organisms of different trophic levels: the bacterium
Vibrio fischeri, the microcrustacean Daphnia similis and the fish Danio rerio
(zebrafish). In addition, the mutagenicity of these dyes to the bacterium Salmonella
typhimurium was evaluated. Our results demonstrate that the dyes DR 73 and DR 78
induce acute toxicity to V. fischeri (luminescence reduction) and D. similis
(immobility), whereas the DR 60 did not alter these endpoints at the concentrations
tested. However, all dyes caused toxic effects on embryos and larvae of D. rerio. DR
60 caused ocular edema, altered behavior and induced pro-oxidant effects in
zebrafish. DR 73 reduced swim bladder inflation, induced pericardial edema,
promoted scoliosis and changes in yolk sacs. In addition, DR 73 and DR 78 altered
the zebrafish juvenile behavior and energy balance, and induced pro-oxidant effects
and neurotoxicity. As for the mutagenicity test, DR 73 induced frameshift and base
pair substitution, whereas DR 78 caused only frameshift and DR 60 did not induce
any mutagenic effects. In conclusion, DR 73 and DR 78 were the most toxic for the
organisms tested since they altered a greater number of endpoints and caused toxic
effects at lower concentrations, i.e. from 1 μg/L onwards. These results indicate the
importance of using a battery of test organisms from different trophic levels when
evaluating the environmental risks of dyes, as well as the need for greater attention
regarding the Registration and authorization of the use of dyes in order to prevent
unacceptable risks to the environment and human health.
Keywords: disperse dyes, ecotoxicity, malformations, behavior, biomarkers,
mutagenicity.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Corantes: histórico de uso e impactos ambientais
Os corantes são utilizados pela humanidade há mais de 20 mil anos, sendo
que o primeiro foi o negro de fumo (Carbon Black), obtido por meio da combustão
incompleta de hidrocarbonetos. Até a metade do século XIX, todos os corantes
conhecidos provinham de fontes naturais, sendo que a maioria era obtida de fontes
vegetais, como o índigo obtido da planta Isatis tinctoria e, um menor número de
origem animal, como o composto vermelho extraído do caramujo marinho Murex. No
entanto, a limitada variedade, além da instabilidade da cor obtida com corantes
naturais demandou a síntese de novos compostos BAFANA; DEVI; CHAKRABARTI,
2011; WORD DYES & ORGANIC PIGMENTS, 2018; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA QUÍMICA, 2017).
O primeiro corante orgânico sintético, Mauve, foi produzido por Willian Henry
Perkin em 1856, na Inglaterra, por meio da oxidação da fenilamina com dicromato de
potássio. No início de 1900, cerca de 85% da demanda mundial de corantes era
produzida na Alemanha. Porém, durante o período da Primeira Guerra Mundial, a
atenção das fábricas alemãs voltou-se aos explosivos, incentivando a produção de
corantes por outros países, por se tratar de um mercado economicamente atraente.
Aos poucos, devido aos menores custos de produção conseguidos nesta região, o
polo de corantes migrou para a Ásia. A partir de então, esse setor ampliou-se
continuadamente, com a demanda mundial atual em crescimento exponencial com
taxas de 6% ao ano e uma estimativa de movimentação de aproximadamente US$
20 bilhões durante o ano de 2019 (SMITH; KANAWA, 2008; BAFANA; DEVI;
CHAKRABARTI,

2011;

WORD

DYES

&

ORGANIC

PIGMENTS,

2018;

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA, 2017).
Os corantes são utilizados nas indústrias têxtil, farmacêutica, alimentícia,
cosmética, de papel e fotográfica, entre outras (GONEN; AKSU, 2009; TILLI et al.,
2011). No entanto, a indústria têxtil é responsável pelo consumo de dois terços do
mercado total de corantes (ŠAFAŘÍKOVÁ et al., 2005). Para suprir esta demanda,
existem cerca de 10.000 diferentes corantes empregados industrialmente a fim
atender às exigências do mercado consumidor que busca estabilidade da cor e
diversidade de tons (ROBINSON et al. 2001). Mais de 700.000 toneladas destes
compostos são consumidas anualmente no mundo, das quais cerca de 26.500
toneladas apenas no Brasil (KUNZ et al., 2002; SOUZA; FORGIARINI; SOUZA,
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2007). No entanto, durante a fabricação e processamento dos corantes pode ocorrer
uma perda de 2 a 50% para os efluentes e cerca de 20% desta quantidade atinge o
ambiente aquático (O’NEILL et al., 1999; CHI; CHEN; LIU, 2009).
Atualmente, há no Brasil cerca de trinta mil empresas têxteis consumidoras de
corantes, que geram mais de 1,5 milhões de empregos diretos e 8 milhões indiretos.
Este setor é o 2° maior empregador da indústria de transformação, com um
faturamento anual de US$ 37 bilhões. Com isso, o Brasil se posiciona como o quinto
maior produtor têxtil do mundo e o único no Ocidente com cadeia completa, que
engloba desde a produção de fibras até os desfiles de moda (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO, 2017).
Apesar de sua grande importância econômica, o setor têxtil contribui para o
agravamento de diversos problemas ambientais, com grande consumo de água
(cerca de 150 litros para cada quilo de algodão tingido) e geração de um volume
considerável de efluentes contendo resíduos de composição diversa, o que o torna o
mais poluente dentre todos os setores industriais. Dentre as diferentes substâncias
encontradas nos efluentes têxteis, destacam-se sais, aditivos, detergentes,
surfactantes e principalmente os corantes, o que dificulta seu tratamento
(ROBINSON et al., 2001; HAI; YAMAMOTO; FUKUSHI, 2006; JADHAV et al., 2010;
ANASTASI et al., 2011). Os corantes correspondem a 20% da poluição total de
águas residuárias e os efluentes que os contêm são considerados por alguns
autores como um dos mais graves problemas ambientais do mundo (KANT, 2012;
PRZYSTAS; ZABLOCKA-GODLEWSKA; GRABINSKA-SOTA, 2015).
Medidas legislativas pouco restritivas levaram à disseminação do uso de
corantes tóxicos, afetando cerca de 40% da população global que vive em países
como China, Índia e Bangladesh, que atendem cerca de 50% da demanda mundial
de tingimento (GHALY et al., 2014). Além disso, são comuns exemplos como o do
Brasil, em que uma parte expressiva das empresas do ramo têxtil é de pequeno
porte, o que dificulta a fiscalização (GUARATINI; ZANONI, 2000).
Os corantes são aprovados para o uso apenas com base na toxicidade do
produto primário. Porém, características como a salinidade dos efluentes têm
implicações na estrutura e funcionalidade da comunidade microbiana responsável
pela degradação dos compostos. Por exemplo, em estudo recente, RAWAT et al.
(2017), mostraram que, em condições salinas, os microorganismos são capazes de
biotransformar um corante inicialmente não tóxico (Acid Orange 7) em compostos

3

tóxicos, induzindo a alteração de parâmetros moleculares, celulares e individuais de
Allium cepa. Logo, a aprovação dos corantes com base apenas na toxicidade do
produto primário pode estar subestimando os reais efeitos deletérios dos mesmos.
Adicionalmente, os tratamentos convencionais utilizados em estações de
tratamento de efluentes de indústrias têxteis, como as lagoas aeróbicas ou de lodo
ativado, não são eficientes na remoção ou degradação dos corantes. Nesses
procedimentos, há comumente uma preocupação apenas com a redução de cor,
nível de oxigênio e produtividade biológica do corpo receptor, sem considerar as
interações entre os fatores bióticos e abióticos que podem ocorrer, como a formação
de produtos tóxicos, como aminas aromáticas, culminando na presença dessas
substâncias em efluentes tratados, sedimentos e rios (ROBINSON et al., 2001;
VACCHI et al., 2016; RAWAT et al., 2017).

1.2 Classificação dos corantes
Os corantes são compostos capazes de conferir coloração a diferentes
substratos. A cor dos corantes depende da sua capacidade de absorver a luz na
região do espectro visível (400-700 nm) e é causada pela excitação dos elétrons π
na camada de valência pela luz visível (MURRELL, 1973; BAFANA; DEVI;
CHAKRABARTI, 2011). Esses compostos se ligam aos materiais por adsorção,
dissolução, retenção, ligações químicas iônicas ou covalentes (GUARATINI;
ZANONI, 2000; IQBAL, 2008; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
QUÍMICA, 2017).
Os corantes apresentam grupos de átomos responsáveis pela coloração,
chamados de cromóforos (azo, antraquinona, ftalocianina e outros), bem como
substituintes

que

intensificam

a

coloração

e

lhes

conferem

solubilidade,

denominados auxocromos (amino, sulfônico, carboxílico e outros) (SANTOS et al.,
2007). Não há uma nomenclatura sistemática para os corantes, apenas um índice de
cor (Color Index) onde é atribuído um número a cada composto, facilitando sua
identificação (BAFANA; DEVI; CHAKRABARTI, 2011).
Os corantes são classificados de acordo com sua estrutura química (azo,
antraquinona, ftalocianina e outros) ou com o método pelo qual é fixado à fibra têxtil
(reativos, diretos, azóicos, ácidos, à cuba, de enxofre, dispersos, pré metalizados e
branqueadores) (GUARATINI; ZANONI, 2000).
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Na presente pesquisa foram avaliados apenas os corantes dispersos ou
dispersivos, que são substâncias orgânicas, insolúveis em água e de baixo peso
molecular, amplamente utilizadas no tingimento de produtos têxteis, brinquedos,
papéis e outros (GUARATINI; ZANONI, 2000; ZHOU; DU; ZHANG, 2013). Esta
classe de corantes destacou-se após o período da Primeira Guerra Mundial (19141918), com a fabricação de fibras sintéticas, como acetato de celulose, poliéster e
nylon, devido a suas características hidrofóbicas (KOH, 2011). Durante o processo
de tingimento com corantes dispersos, o composto é hidrolisado e sua forma
insolúvel é precipitada como dispersa sobre a fibra sintética. O processo ocorre na
presença de agentes dispersantes com longas cadeias, que estabilizam a
suspensão do corante e, em altas temperaturas, facilitando o tingimento (GOLOB;
TUSIEK, 1999; GUARATINI; ZANONI, 2000). A lignina sulfonada é um dos principais
agentes dispersantes utilizados no tingimento com corantes dispersos, devido ao
seu baixo custo e disponibilidade (TEHRANI-BAGHA; HOLMBERG, 2013).
A maior parte dos corantes dispersos apresenta grupo cromóforo azo, que
corresponde a 70% dos corantes produzidos (CARLIELL et al., 1998; MANSOUR et
al., 2007). Essas substâncias se caracterizam pela presença de uma ou mais
ligações azo (N=N) associadas a estruturas aromáticas (KUNZ et al., 2002). O
sucesso dessa classe de corantes se deve, dentre outros, ao processo simples de
síntese e a sua grande diversidade estrutural (BAFANA; DEVI; CHAKRABARTI,
2011). Os corantes do tipo antraquinona aparecem como a segunda classe mais
utilizada (VANDEVIVERE; BIANCHI; VERSTRAETE, 1998; CARMEN; DANIELA,
2012).

1.3 Toxicidade dos corantes
A toxicidade aguda dos azo corantes é comumente baixa, porém são capazes
de induzir muitos efeitos crônicos (BAFANA; DEVI; CHAKRABARTI, 2011). Esses
compostos são conhecidos por induzirem citotoxicidade, teratogenicidade e
genotoxicidade

(AL-SABTI,

2000;

JÄGER;

HAFNER;

SCHNEIDER,

2004;

UMBUZEIRO et al., 2005; TSUBOY et al., 2007; CHEQUER, et al., 2009; FERRAZ
et al., 2011; VACCHI et al., 2013; MATHIEU-DENONCOURT et al., 2014; LEME et
al., 2015; FERNANDES; BUSTOS-OBREGON; SALVADORI, 2015; OLIVEIRA et al.,
2016; VENTURA-CAMARGO, ANJELIS; MARIN-MORALES, 2016; ABE et al.,
2017a, FRANCO et al., 2018). Além disso, os corantes dispersos induzem

5

dermatites de contato e alergias, como apresentado na revisão de Malinauskiene et
al. (2012).
Em organismos aquáticos, os azo corantes são capazes de induzir diferentes
efeitos tóxicos. O azo corante Disperse Yellow 7, na concentração de 22 µg/ L (em
água) e 1 µg/g (sedimento), reduz a sobrevivência, induz malformações e altera a
expressão

gênica

em

larvas

do

anfíbio

Silurana

tropicalis

(MATHIEU-

DENONCOURT et al., 2014). Ao passo que os corantes Disperse Red 1 e Congo
Red causam alterações bioquímicas no cladócero Daphnia similis e redução da
sobrevivência e fertilidade em Ceriodaphnia dubia, respectivamente (YU et al., 2015;
HERNÁNDEZ-ZAMORA et al., 2016).
Os azo corantes também são capazes de induzir toxicidade em peixes.
Disperse Yellow 7 e Sudan Red G reduzem a sobrevivência de larvas de Pimephales
promelas, com Concentração Letal (CL50) de 25,4 e 16,7 µg/ L, respectivamente
(PARROTT, BARTLETT E BALAKRISHNAN (2016). Darsana et al. (2015) também
demonstraram que o azo corante Reactive Red 120 é um composto nocivo para a
truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss), causando toxicidade aguda nos organismos
expostos (CL50: 78,4 mg/L). Os azo corantes Direct Blending Rebine, Direct Blending
Scarlett e Direct Blending Yellow também são capazes de alterar os níveis da
catalase, superóxido dismutase e malondialdeído no peixe Carassius auratus a partir
da concentração de 10,0 mg/L (LI et al., 2012). Em um estudo recente realizado por
Belpaire et al. (2015), em 91 rios, canais e lagos belgas durante nove anos, os
autores verificaram que enguias européias (Anguilla anguilla) estavam contaminadas
por corantes em 77% dos locais amostrados. A presença destes compostos nestes
animais pode constituir uma ameaça à vida desta espécie criticamente ameaçada de
extinção, além de as tornarem impróprias para o consumo (BELPAIRE et al., 2015).
Nos ecossistemas terrestres, os azo corantes são conhecidos por seus efeitos
sobre os vegetais, inibindo sua germinação, afetando o crescimento de plantas,
prejudicando

a

sobrevivência

das

mudas

e

o

alongamento

das

raízes

(PUVANESWARI et al., 2006).
Os azo corantes também têm sido apontados por sua atividade anti
estrogênica,

agindo

como

desreguladores

endócrinos,

o

que

aumenta

a

preocupação com seu uso (BAZIN et al., 2012). Além disso, esses compostos
podem induzir alterações morfológicas em espermatozóides, redução da fertilidade e
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de células germinativas, ocasionando danos no DNA em células testiculares, como
observado por meio da administração dos corantes Disperse Red 1 e Congo Red em
roedores (GRAY et al., 1992; FERNANDES; BUSTOS-OBREGON; SALVADORI,
2015).
É importante considerar ainda que a biotransformação dos azo corantes pode
gerar compostos de elevada toxicidade, como aminas e benzidinas, com potencial
mutagênico (GUARATINI; ZANONI, 2000). O homem está exposto a aminas
aromáticas provenientes de azo corantes por meio da metabolização destes
compostos, realizada pela microbiota intestinal ou cutânea (BAFANA; DEVI;
CHAKRABARTI, 2011). Piolatto et al. (1991), por exemplo, em um estudo com
trabalhadores expostos a corantes à base de benzidina, verificaram um aumento de
30 vezes nos casos de câncer de bexiga e um aumento menor para câncer do trato
digestório e respiratório.
A União Europeia baniu o uso de azo corantes à base de benzidina desde
2003 (UNIÃO EUROPEIA, 2002; GOLKA; KOPPS; MYSLAK, 2004). No entanto,
países como Brasil, México e Argentina não cessaram a produção destes corantes
(GUARATINI; ZANONI, 2000). A benzidina, por exemplo, já foi detectada em
efluentes têxteis de empresas localizadas no Brasil, indicando que estes compostos
ainda estão presentes nos processos de tingimento (MAZZO et al., 2006). Outro
fator agravante com relação aos azo corantes é sua capacidade de bioacumulação e
biomagnificação ao longo da cadeia alimentar, causando danos em diferentes níveis
tróficos (WEISBURGER, 2002).
Outros estudos, como o de Novotný et al. (2006), avaliaram a toxicidade de
quatro corantes (dois azo e dois antraquinona) e observaram que o corante
antraquinona Disperse Blue 3, foi o mais tóxico para a bactéria Vibrio fischeri, a alga
Pseudokirchneriella subcapita e o protozoário ciliado Tetrahymena pyriformis, além
de induzir efeitos mutagênicos em Salmonella typhimurium. Por outro lado, Wang et
al. (2009), ao investigarem a toxicidade de 14 derivados de corante do tipo
antraquinona, observaram que nenhum foi tóxico para Daphnia magna em condições
de ausência de luz, mas, em sua presença, 11 dessas substâncias induziram
toxicidade aguda ao microcrustáceo.
Os corantes do tipo antraquinona também estão relacionados a efeitos
adversos, como é o caso de Disperse Blue 1, que está diretamente associado ao
câncer de bexiga urinária em animais (NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM,
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2011). Outros estudos, como o de Chaudhari et al. (2017), demonstraram que o
corante antroquinona Reactive Blue 4 reduz a taxa de crescimento da raiz e
germinação da planta Triticum sp., a viabilidade de queratinócitos humanos (células
HaCat) e células epiteliais de peixe, assim como induz genotoxicidade em linfócitos
e queratinócitos humanos e células epiteliais de peixe, a partir da oncentração de
0.01 mg/L. Além disso, os corantes do tipo antraquinona são mais resistentes aos
processos de biodegradação quando comparado aos azo corantes (HOLKAR et al.,
2014). Dessa forma, os corantes são um risco para os organismos aquáticos e
terrestres, bem como para os seres humanos (GHALY et al., 2014).

1.4 Corantes estudados
Apesar do grande número de corantes disponíveis, de seu crescente emprego
em diferentes setores e do consequente lançamento de elevada quantidade de
resíduos principalmente nos ecossistemas aquáticos, estudos sobre a toxicidade
dessas substâncias ainda são escassos (CROCE et al., 2017) e poucos trabalhos
mensuraram

a

concentração

de

corantes

em

corpos

d’água

(MATHIEU-

DENONCOURT et al., 2014). Em uma pesquisa realizada no rio Yamaska, Quebec,
Canadá, os autores Maguire e Tkacz (1991) detectaram 15 corantes em amostras de
água, sedimento e sólidos em suspensão, identificando apenas Disperse Blue 26,
Disperse Blue 79 e Disperse Red 60 (objeto de estudo) em concentrações que
variaram entre 3-17 µg/L. No Brasil, também já foram detectados corantes dispersos,
como Disperse Red 1, Disperse Blue 373 e Disperse Violet 93, em amostras
provenientes do Ribeirão dos Cristais e do Rio Piracicaba, sendo que a
concentração destes compostos variou de 0,002 a 3,5 µg/L (CARNEIRO et al., 2010;
ZOCOLO et al., 2015).
Dentre os diferentes tipos de corantes, a presente pesquisa enfatizou a
análise dos efeitos de Disperse Red 60, Disperse Red 73 e Disperse Red 78.
Excetuando-se o Disperse Red 60, o qual já foi identificado em corpos de água no
Canadá (MAGUIRE; TKACZ, 1991) e em efluentes no Brasil (ZANONI, comunicação
pessoal, 2014), para os demais não existia registro de dados sobre ocorrência dos
mesmos no ambiente. Embora o potencial de toxicidade dos três corantes seja
reconhecido pelas suas características, são raros os registros em literatura sobre
seus efeitos deletérios na saúde humana e dos ecossistemas, o que justificou a
realização da presente pesquisa.

8

Adicionalmente, os corantes Disperse Red 73 e Disperse Red 78 foram
selecionados pela semelhança estrutural entre as estruturas químicas, buscando
avaliar se pequenas diferenças estruturais são capazes de alterar a toxicidade do
composto. A única diferença entre eles é a presença de um grupamento ciano (CN)
na posição 2 do primeiro anel aromático no corante Disperse Red 73 ao invés de um
átomo de cloro (Cl) , encontrado no Disperse Red 78 (Figura 1).

Figura 1 - Características e estruturas moleculares dos corantes têxteis avaliados.
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1.5 Ensaios de toxicidade
1.5.1 Ensaio de inibição da luminescência com Vibrio fischeri
Os ensaios ecotoxicológicos são ferramentas muito úteis na identificação de
impactos ambientais e têm se mostrado uma alternativa importante para a avaliação
global da contaminação aquática. Esses ensaios são caracterizados como
complementos ideais para as análises químicas de identificação e avaliação da
toxicidade, pois mensuram mudanças na fisiologia, no metabolismo ou no
comportamento dos organismos vivos resultantes de estresse induzidos por
compostos químicos ou biológicos (MA et al., 1999; GIROTTI et al., 2008).
Estes ensaios comumente são classificados como agudos ou crônicos,
diferindo entre si pela duração e pelas respostas avaliadas. Os ensaios de toxicidade
aguda mensuram os efeitos severos, como imobilidade ou mortalidade dos
organismos expostos ao contaminante por um curto período de tempo, geralmente
de 24 a 96 horas, para ensaios com organismos aquáticos. Por outro lado, os
ensaios crônicos avaliam os efeitos decorrentes de exposições a concentrações
subletais do agente tóxico por todo ou parte do ciclo de vida do organismo. Nestes
ensaios é possível avaliar os efeitos de concentrações que não afetam a
sobrevivência dos organismos, mas podem comprometer outras funções biológicas,
como reprodução e crescimento, por exemplo (ARAGÃO; ARAÚJO, 2006; COSTA et
al., 2008).
Diferentes organismos podem ser empregados na avaliação da toxicidade. No
entanto, é importante apresentar algumas características como seletividade e
sensibilidade constante aos contaminantes, elevada disponibilidade e abundância,
estabilidade genética, representatividade no seu nível trófico, importância ambiental
e comercial, facilidade de cultivo e manutenção em laboratório e, finalmente, ter a
sua biologia conhecida. Dentre os organismos teste, as bactérias, algas, crustáceos
e peixes são mais os mais utilizados e difundidos (COSTA et al., 2008). Neste
estudo, não foram realizados ensaios com algas, por isso as seções seguintes
tratam apenas de ensaios com bactérias, crustáceos e peixes.
Vibrio fischeri é uma bactéria marinha luminescente internacionalmente usada
e padronizada em ensaios de toxicidade (FARRÉ et al., 2001). A luminescência é
produto da respiração celular e de processos metabólicos, os quais são
influenciados pela presença de diversas substâncias tóxicas, que podem interagir
em diferentes níveis celulares, como membrana celular, cadeia de transporte de
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elétrons e constituintes citoplasmáticos. Essas interações podem levar à redução da
luminescência de espécies como a bactéria marinha Vibrio fischeri, com a
possibilidade de mensuração (Figura 2). Esse ensaio é um bom indicador de
atividade metabólica, apresenta boa correlação com muitos testes de toxicidade in
vivo e tem sido utilizado como o primeiro teste em uma bateria de ensaios na
avaliação da toxicidade, devido principalmente ao tempo de análise (5-30 minutos),
sensibilidade, reprodutibilidade, baixo custo e pequena amostra requerida, auxiliando
na identificação de compostos tóxicos (MA et al., 1999; BIZANI et al., 2006;
PARVEZ; VENKATARAMAN; MUKHERJI, 2008; GIROTTI et al., 2008, BONNET et
al., 2008; BRIX et al., 2009; FERRAZ; GRANDO; OLIVEIRA, 2011).
Figura 2 - Representação do ensaio de inibição da luminescência de Vibrio fischeri

Fonte: https://dnr.mo.gov/env/esp/wqm/images/microtox2.JPG (acesso em 2017)

1.5.2 Ensaio com microcrustáceos zooplanctônicos
Microcrustáceos zooplanctônicos estão entre os grupos mais sensíveis a
agentes estressores (GUTIERREZ; PAGGI; GAGNETEN, 2012). Dentre os
microcrustáceos, os cladóceros são globalmente utilizados como organismos teste
em

avaliações

ecotoxicológicas,

principalmente

pelo

pequeno

tamanho,

sensibilidade a várias substâncias tóxicas, reprodução partenogenética, ampla
distribuição, elevada densidade e rápido crescimento populacional (SARMA;
NANDINI, 2006). Daphnia e Ceriodaphnia (Crustacea, Cladocera), comumente
chamadas de pulga d’água, são organismos filtradores que se alimentam de algas,
bactérias e matéria orgânica. São encontrados em ambientes aquáticos e ocupam
uma importante posição na cadeia alimentar, pois constituem uma das principais
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fontes de alimento para peixes e invertebrados predadores. Além disso, tem
importante papel no controle populacional de algas, que podem interferir na
qualidade dos corpos d’água (TATARAZAKO; ODA, 2007). Logo, dafinídeos são
espécies chave em ecossistemas lênticos (MOST et al., 2015).
Esses organismos se reproduzem partenogeneticamente, no entanto, em
condições desfavoráveis ou de estresse, como falta de alimento, superpopulação ou
mudanças

ambientais,

podem

aparecer

ovos

de

resistência

e

machos

(DOMINGUES; BERTOLETTI, 2006).
Muitas espécies do gênero Daphnia são empregadas nos ensaios de
toxicidade, sendo que Daphnia magna é a mais utilizada. No Brasil, a espécie
Daphnia similis tem sido amplamente empregada na avaliação da toxicidade aguda
de diferentes compostos e amostras ambientais (Figura 3). Embora essa espécie
não ocorra naturalmente em nosso país, ela é facilmente cultivada sob as condições
de laboratório e apresenta sensibilidade muito semelhante à Daphnia magna
(BURATINI; BERTOLETTI; ZAGATTO, 2004; COSTA et al., 2008). Os ensaios de
toxicidade aguda com Daphnia similis mensuram os valores de concentração que
causam efeitos, como a imobilidade, em 50% dos organismos expostos após um
período de 24 ou 48 horas (ABNT, 2016).
Figura 3 - Exemplar de Daphnia similis

Fonte:http://www.aplysia.com.br/pt/servicos/areas/ecotoxicologia/15-ensaios-ecotoxicologicos/

1.5.3 Ensaios com Danio rerio (zebrafish)
Os peixes apresentam características relevantes que permitem seu uso como
organismo-teste, além da sua importância ecológica e econômica. Esses organismos
podem absorver os contaminantes diretamente pela água através da derme e
brânquias ou ainda pela ingestão de alimentos contaminados, podendo ocorrer
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bioacumulação nos tecidos (RAND; WELLS; MCCARTY, 1995). Dentre os diferentes
peixes empregados como organismo-teste, a espécie Danio rerio ou zebrafish tem
recebido destaque, não somente em ensaios ecotoxicológicos que visam a saúde
dos ecossistemas e manutenção de sua diversidade e processos ecológicos
associados, mas também em testes relacionados à proteção da saúde humana.
Danio rerio é um teleósteo, com tamanho entre 3-4 cm, tropical de água doce
pertencente à família Cyprinidae. Seu corpo apresenta listras pretas e brancas e os
machos são comumente mais delgados e escuros que as fêmeas (LAWRENCE,
2007; SPENCE et al., 2008) (Figura 4).
Figura 4 - Exemplares de Danio rerio

Fonte: https://www.ufrgs.br/ecotox/wp-content/uploads/Figuras/couple-danio-rerio.jpg

Segundo os princípios dos 3R (Reduction, Replacement, Refinement)
publicado por Russel e Burch em 1959, os experimentos devem utilizar o menor
número de animais, substituir sempre que possível o uso de vertebrados e empregar
técnicas que minizam a dor, sofrimento ou estresse, por isso, nas últimas décadas,
tem-se buscado métodos alternativos à experimentação animal (BRAUNBECK et al.,
2005; SCHOLZ et al., 2013). Cabe ressaltar ainda que a atual legislação europeia
considera os ensaios com os estágios iniciais de desenvolvimento de zebrafish (até
96 hpf)um método alternativo à experimentação animal, uma vez que, nesta fase,
não é necessária alimentação exógena (DIRECTIVE 2010/63/EU).

1.5.3.1 Teste de embriotoxicidade (FET)
Zebrafish tem sido o principal modelo para estudar os processos de
desenvolvimento em vertebrados devido ao rápido desenvolvimento embrionário,
transparência dos embriões, tamanho pequeno, facilidade de manutenção em
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laboratório, produção de grande número de embriões, dentre outras características
(GLASS; DAHM, 2004; LIU et al., 2007). Além disso, o genoma do zebrafish está
completamente caracterizado e, de acordo com um artigo publicado na revista
Nature em 2013, aproximadamente 70% dos genes humanos estão relacionados
aos genes encontrados em zebrafish (HOWE et al., 2013). Com isso, esse
organismo tem sido amplamente empregado como modelo no estudo de doenças
humanas (GOLDSMITH, 2004; LIESCHKE; CURRIE, 2007; XU; ZON, 2010;
SANTORIELLO; ZON, 2012).
O teste com embriões de peixes (Fish Embryo Toxicity, FET) tem sido
considerado uma alternativa aos ensaios com peixes adultos, pois sabe-se que as
fases iniciais do desenvolvimento dos peixes, embrionária e larval, são mais
sensíveis quando comparadas com organismos adultos (BOURRACHOT; SIMON;
GILBIN, 2008; BELANGER, BALON; RAWLINGS, 2010). Adicionalmente, o
crescimento destes organismos pode ser avaliado e a duração da exposição é
menor do que ensaios que envolvem o ciclo de vida, tornando este método mais
prático na avaliação de uma variedade de compostos (PARROTT; BARTLETT E
BALAKRISHNAN, 2016).
O ensaio de embriotoxicidade com peixes (FET) foi proposto por Nagel (2002)
com a premissa de monitoramento diário dos organismos, desde a exposição dos
ovos até a fase larval, observando parâmetros de letalidade, subletalidade e
teratogenicidade, como coagulação, batimentos cardíacos, desprendimento da
cauda, formação dos somitos, circulação sanguínea, desenvolvimento dos olhos,
inflação da bexiga natatória, malformações, escoliose, dentre outros (Figura 5).

Figura 5 - Estágios de desenvolvimento de Danio rerio

Fonte: Adaptado de He et al. (2014)
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Ainda há poucos registros na literatura sobre os efeitos tóxicos de corantes
em embriões e larvas de Danio rerio. Até a data de entrega da tese foram
encontrados apenas sete artigos científicos relatando estes efeitos, sendo 5 do
nosso grupo de pesquisa, como descrito na Tabela 1.
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Tabela 1 - Toxicidade de corantes a embriões e larvas de Danio rerio publicados em
periódicos até dezembro de 2017
Corante
HC Orange

Classe
Fenólico

Basic
Violet 14
Direct Red
28

Trifenilmetano

Acid Red
26

Azo

Atraso na absorção do saco vitelínico e inflação da
bexiga natatória; toxicidade cardiovascular

Direct
Black 38

Azo

Não inflação da bexiga natatória e cauda curva

Oliveira et al.
(2016)

Reactive
Blue 15

Cobreftalocianina

Não inflação da bexiga natatória

Oliveira et al.
(2016)

Reactive
Orange 16

Azo

Atraso na eclosão e inflação da bexiga natatória

Oliveira et al.
(2016)

Vat Green
3

Antraquinona

Edema do saco vitelínico e não inflação da bexiga
natatória

Oliveira et al.
(2016)

Acid Black
210

Azo

Sem efeitos observados nas condições avaliadas

Basic Red
51

Azo

Saco
vitelínico
anormal,
alteração
do
comportamento natatório, aumento da atividade da
GST e CAT, aumento da GT, peroxidação lipídica,
redução da EC e aumento da AEC

Abe at al.
(2017a); Abe et
al. (2017b)
Abe et al (2017c)

Eritrostomi
noma

Naftoquinona

Saco vitelínico anormal, edema no saco vitelínico e
de pericárdio, alteração do comportamento
natatório, aumento da atividade da GST,
peroxidação lipídica, redução da EC, aumento da
AEC e redução da atividade da AChE

Abe at al.
(2017a); Abe et
al. (2017b)
Abe et al (2017c)

Azo

Efeito tóxico
Letalidade, gastrulação incompleta, ausência de
movimentos espontâneos, não desenvolvimento
dos otólitos e melanócitos e alteração na eclosão
Atraso na absorção do saco vitelínico e inflação da
bexiga natatória; hepatotoxicidade
Atraso na absorção do saco vitelínico e inflação da
bexiga natatória

GST: glutationa S-transferase
CAT: catalase
GT: glutationa total

Referência
Liu et al. (2007)

Shen et al. (2015)
Shen et al. (2015)

Shen et al. (2015)

Rocha et al
(2017)

EC: energia consumida
AEC: alocação de energia
celular
AChE: acetilcolinesterase
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1.5.3.2 Ensaios de comportamento
A locomoção de zebrafish tem sido utilizada como endpoint na avaliação da
neurotoxicidade e toxicidade subletal de poluentes, pois sabe-se que a velocidade
de natação está associada a atividade de neurotransmissores, bioacumulação,
produção de energia e alterações na locomoção podem envolver depleção de
oxigênio, incapacidade de remover metabólitos, processos enzimáticos, dentre
outros (ANDRADE et al., 2016; HENRIQUES et al., 2016).
Alterações no comportamento causadas por substâncias tóxicas podem
modificar funções ecológicas. Por isso, elas devem ser vistas como sinais de alerta
de estresse, já que os organismos afetados apresentam atividade reduzida na busca
de alimento e refúgios, assim como comprometimento na fuga de predadores
(BURGESS; GRANATO, 2007; RODRIGUES et al., 2016). Adicionalmente,
alterações no desenvolvimento, como a não inflação da bexiga natatória e
malformações no saco vitelínico, processos de detoxificação e danos neurológicos
podem alterar o comportamento dos organismos (MACPHAIL et al., 2009;
ANDRADE et al., 2016, ABE et al., 2017a).
Os ensaios comportamentais que utilizam um sistema de monitoramento de
alto rendimento realizam uma varredura do movimento dos organismos por gravação
de vídeo, fornecendo informações como distância percorrida, tempo e velocidade de
natação (Figura 6).
Figura 6 - Larvas de Danio rerio com 144 horas pós fertilização em placas de cultura

Fonte: próprio autor

1.5.3.3 Ensaio com biomarcadores bioquímicos
Um marcador bioquímico pode ser definido como um parâmetro biológico que
se altera como resposta à exposição a determinados toxicantes, indicando uma
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modificação no estado normal do organismo, sendo muito sensíveis quando
comparados a outros endpoints como letalidade, por serem os primeiros a
responderem frente a alterações ambientais. Além disso, a avaliação de
biomarcadores pode auxiliar na previsão de mudanças no nível populacional
(CHAMBERS et al., 2002; VASSEUR; COSSU-LEGUILLE, 2003).
Estudos têm mostrado que alterações em biomarcadores bioquímicos podem
ocorrer em concentrações muito menores comparadas com os ensaios de
desenvolvimento de zebrafish, tornando esta ferramenta muito importante na
avaliação dos efeitos tóxicos de diferentes contaminantes (OLIVEIRA et al. 2009;
ANDRADE et al., 2016). Adicionalmente, sabe-se que os corantes também são
capazes de modificar biomarcadores bioquímicos em larvas de zebrafish (ABE et al.,
2017b; ABE et al., 2017c).
As colinesterases estão entre os marcadores bioquímicos mais avaliados,
especialmente para identificação de compostos neurotóxicos (HABIG; DIGIULIO,
1991; OLSEN et al., 2001), apresentando duas funções principais: atuando nas
sinapses colinérgicas por meio da rápida hidrólise do neurotransmissor acetilcolina
no sistema nervoso central e periférico e em alguns tecidos não colinérgicos, no
processo de degradação de xenobióticos (Figura 7).
Figura 7 - Reação de hidrólise da acetilcolina

Em vertebrados, há dois tipos de colinesterases: acetilcolinesterase e
butirilcolinesterases ou pseudocolinesterase, diferindo na especificidade com o
substrato (HAREL et al., 1992; LETICIA; GERARDO, 2008). Em peixes, a
acetilcolinesterase é predominante nos tecidos cerebrais e musculares, já a
butirilcolinesterase está presente principalmente no fígado e plasma (HABIG;
DIGIULIO, 1991). Há apenas um registro na literatura mostrando que um corante
natural (eritrostominoma) é capaz de alterar a atividade da acetilcolinesterase em
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embriões. Neste trabalho, o corante reduziu a atividade da enzima, culminando
numa redução da atividade locomotora desse organismo (ABE et al., 2017c).
A metabolização dos xenobióticos envolve reações de fase I e fase II com o
intuito de facilitar a excreção dos compostos, aumentando a hidrossolubilidade. A
fase I envolve reações de oxidação, redução e hidrólise e confere polaridade por
expor ou inserir grupamentos amina, carboxila, hidroxila e sulfidrila. Já as reações de
fase II envolvem glicuronidação, sulfatação, acetilação, metilação e conjugação com
glutationa e aminoácidos, incorporando cofatores endógenos aos compostos
resultantes da fase I (OGA; FARSKY; MARCOURAKIS, 2014).
A enzima glutationa-S-transferase está envolvida na biotransformação de
compostos, catalisando a conjugação da glutationa com os xenobióticos, auxiliando
na formação de produtos menos tóxicos e mais hidrossolúveis. A glutationa é
formada por três aminoácidos: glicina, ácido glutâmico e cisteína. Ela previne as
reações entre o contaminante e compostos neutrofílicos teciduais, como lipídeos,
proteínas e DNA. A medida da atividade desta enzima é bastante empregada para
avaliação de ambientes contaminados (HYNE; MAHER, 2003). É importante
ressaltar que se os níveis de glutationa estiverem reduzidos no organismo pode
ocorrer um aumento da toxicidade de substâncias que originam metabólitos reativos,
como radicais livres, podendo ocasionar estresse oxidativo e peroxidação lipídica
(OGA; FARSKY; MARCOURAKIS, 2014).
A peroxidação lipídica é um dos processos que mais contribui para perda da
função celular em situações de estresse oxidativo, podendo causar o rompimento
das membranas celulares, alterar a permeabilidade e causar desequilíbrio da
energia celular (STOREY, 1996). Ácidos graxos poli-insaturados são susceptíveis à
ação das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Nestas situações, um radical
pode retirar um átomo de hidrogênio dos ácidos graxos, formando um radical lipídico
que poderá interagir com O2 e formar um radical peroxil. Quando estas reações
ocorrem em cascata, ocorre a oxidação das membranas (ESTERBAUER, 1974).
Ainda no intuito de proteger as células contra os danos causados pelas
espécies reativas, os organismos possuem o sistema enzimático (SIES, 1993). A
atividade destas enzimas também pode ser aumentada ou diminuída na presença de
contaminantes. A catalase é uma hemeproteína presente nos peroxissomos que tem
importante papel na defesa das células contra espécies reativas de oxigênio, pois
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atua contra a formação destas espécies, convertendo peróxido de hidrogênio em
água e oxigênio (HEBBEL, 1996; JEMEC et al. 2010).
Além dos indicadores enzimáticos, também é possível avaliar os efeitos dos
contaminantes sobre o equilíbrio energético dos indivíduos, sendo que o
metabolismo energético tem papel fundamental na sobrevivência e funcionamento
dos organismos, bem como na sua capacidade de tolerância e adaptação ao
estresse. Ao ser afetado, o organismo necessitará de uma energia adicional para se
recuperar e manter suas atividades (SOKOLOVA et al., 2012).
A avaliação das reservas e do consumo de energia pode ser empregada para
compreender os efeitos de longo prazo, pois os processos de desintoxicação,
consumo e assimilação de alimento e alterações metabólicas podem modificar
também a homeostase energética dos organismos, alterando a quantidade de
proteínas, carboidratos, lipideos e atividade do sistema de transporte de elétrons
(GRAVATO et al. 2014; CAMPOS et al., 2017).
Fatores como deficiência de oxigênio, salinidade, temperatura, acidificação
dos oceanos e poluição são conhecidos por alterarem o balanço energético das
espécies (SOKOLOVA et al., 2012). A avaliação destes parâmetros energéticos
pode auxiliar na previsão do desenvolvimento e crescimento dos organismos
(RODRIGUES et al., 2017).

1.5.4 Ensaios de mutagenicidade com Salmonella typhimurium
Uma substância pode ser definida como genotóxica quando é capaz de
interagir com o DNA diretamente ou após ativação metabólica, causando danos na
estrutura e/ou função da molécula de DNA (WEISBURGER, 1999). Quando ocorre
um dano no material genético, a célula interrompe seu ciclo celular e tenta se
recuperar da lesão por meio do sistema de reparo. Se houver sucesso no reparo, o
ciclo celular prossegue. Porém, se houver falhas, a célula pode ser conduzida à
senescência, apoptose ou mutação, que pode resultar em carcinogênese
(HOUTGRAAF; VERSMISSEN; GIESSEN, 2006).
A mutação é uma alteração no material genético, que pode ocorrer em células
somáticas ou germinativas, transmitida para as células-filhas ou para a prole,
respectivamente, podendo ocorrer de forma espontânea ou induzida por mutágenos
(MACHADO-SANTELLI; SIVIERO, 2008; BENIGNI; BOSSA, 2011). Ela ocorre em
todos os seres vivos, sendo um importante fator no processo de evolução e
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diversidade das espécies. Contudo, os agentes mutagênicos são capazes de
acelerar ou aumentar o aparecimento de mutações que podem acarretar efeitos
deletérios (RIBEIRO; MARQUES, 2003).
As mutações podem ser cromossômicas, em que ocorrem alterações
estruturais ou numéricas nos cromossomos, ou gênicas, que são consideradas
pequenas alterações na sequência do DNA, confinadas em um único gene, como
substituições, adições ou deleções. Esse tipo é também conhecido como mutação
de ponto (PRESTON; HOFFMANN, 2012).
O ensaio de mutagenicidade empregando Salmonella typhimurium, também
conhecido como teste de Ames ou teste Salmonella/microssoma, é capaz de
detectar mutações gênicas. É mundialmente utilizado para determinação do
potencial mutagênico de novas drogas e substâncias químicas, devido à sua rápida
resposta (MORTELMANS; ZEIGER, 2000), sendo também bastante empregado para
análise de amostras ambientais (ar, água, solos e sedimentos) e resíduos (JARVIS
et al., 1996). Além da curta duração, o ensaio possui alto valor preditivo para
carcinogenicidade em roedores quando uma resposta mutagênica é obtida (60,3%
dos casos), de acordo com o último estudo realizado pelo National Toxicology
Program para 541 compostos (KIRKLAND et al., 2005).
As linhagens de Salmonella utilizadas no teste de Ames pertencem ao grupo
de Enterobactérias capazes de produzir azo e nitroredutases (UMBUZEIRO et al.,
2005). Cada linhagem apresenta sensibilidade específica para diferentes classes de
mutágenos. Desse modo, a combinação delas permite identificar diversos agentes
que podem interagir com o DNA (BENIGNI; BOSSA, 2011). As linhagens TA98 e
TA100 são comumente utilizadas para a triagem de amostras e são capazes de
detectar compostos que causam deslocamento do quadro de leitura e substituição
de pares de base, respectivamente. A combinação destas linhagens na presença e
ausência de sistema exógeno de metabolização é capaz de detectar 90% dos
mutágenos (MORTELMANS; ZEIGER, 2000). As características genéticas destas
linhagens estão descritas na Tabela 2.
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Tabela 2 - Características genéticas das linhagens de Salmonella typhimurium empregadas
nos ensaios de mutagenicidade deste projeto de pesquisa
Linhagem
Genótipo
Tipo de mutação
Referências
TA98

TA100

1

hisD30521; rfa2; Δbio3; Δuvrb4;

Deslocamento do

Maron e

pkm101 (Apr)5

quadro de leitura

Ames (1983)

hisG461; rfa2; Δbio3; Δuvrb4;

Substituição de pares

Maron e

pkm101 (Apr)5

de base

Ames (1983)

mutação responsável pela síntese de
histidina
2
permeabilidade da membrana de
lipopolissacarídeos

3

dependência à biotina
deleção do gene uvrB
5
resistência a ampicilina
4

Algumas substâncias precisam ser metabolizadas para apresentarem atividade
mutagênica. Em humanos e animais superiores o sistema de oxidação metabólica
citocromo P450 é capaz de biotransformar diversos compostos que, por sua vez,
podem reagir com o DNA. Contudo, bactérias não possuem essa capacidade
metabólica. Logo, é importante mimetizar esse sistema nos ensaios com bactérias,
através da adição de sistema de metabolização exógena (mistura S9) (MARON;
AMES, 1983; MORTELMANS; ZEIGER, 2000).
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2

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos neste trabalho mostram que os três corantes dispersos

avaliados são capazes de causar efeitos deletérios nos organismos expostos em
diferentes níveis de organização biológica. No entanto, os azo corantes Disperse
Red 73 e Disperse Red 78 foram mais tóxicos para os organismos Vibrio fischeri e
Daphnia similis, assim como alteraram maior número de endpoints em embriões e
larvas de Danio rerio, incluindo biomarcadores bioquímicos e de energia,
comportamento e desenvolvimento. Adicionalmente, estes dois corantes induziram
mutagenicidade em Salmonella typhimurium.
As alterações nos organismos expostos foram observadas a partir da
concentração de 1 µg/L, atividade da enzima catalase em embriões de Danio rerio
expostos ao corante Disperse Red 73. Dessa forma, este corante foi identificado
pelo seu potencial em causar efeito na menor concentração comparado aos outros
corantes.
Apesar do corante Disperse Red 60 alterar menor número de parâmetros
avaliados, devemos ressaltar que este corante já foi encontrado em efluentes no
Brasil, aumentando a preocupação com esta substância.
Dessa forma, considerando os objetivos específicos, podemos concluir que:
1) Os corantes Disperse Red 73 e Disperse Red 78 causam toxicidade aguda
em Vibrio fischeri e Daphnia similis;
2) Os corantes Disperse Red 60 e Disperse Red 73 causam alterações no
desenvolvimento de embriões e larvas de Danio rerio, assim como os três
corantes induzem alterações comportamentais e bioquímicas nestes
organismos e
3) Os corantes Disperse Red 73 e Disperse Red 78 induzem mutagenicidade em
Salmonella typhimurium.
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