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RESUMO  

 

MEIRELES, G. Avaliação eco/genotoxicológica dos corantes têxteis Reactive Blue 4 

e Reactive Blue 15. 2013. 90f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Os corantes são amplamente utilizados nas indústrias têxteis, farmacêuticas, 

alimentícias, cosméticas, fotográficas, entre outras. Contudo, essas substâncias 

podem ser tóxicas, mutagênicas e resistentes a muitos processos de degradação 

utilizados em estações de tratamento. Estima–se que cerca de 15% dos corantes 

utilizados no mundo sejam perdidos durante o processo de tingimento e lançados no 

ambiente, atingindo principalmente os corpos d’água. No entanto, apesar da grande 

quantidade de corantes comerciais disponíveis e da alta quantidade lançada no 

ecossistema aquático, os estudos sobre a toxicidade dessas substâncias são 

escassos e pouco se conhece sobre seus efeitos mutagênicos e principalmente 

ecotoxicológicos. Dentro deste contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar a 

ecotoxicidade, bem como a capacidade dos corantes têxteis Reactive Blue 4 (RB 4) 

e Reactive Blue 15 (RB 15) de lesar o material genético, empregando ensaios de 

toxicidade aguda com Daphnia similis e Vibrio fischeri, toxicidade crônica com 

Ceriodaphnia dubia, genotoxicidade (Teste do Cometa) com fibroblastos de derme 

humana e mutagenicidade com Salmonella typhimurium. Adicionalmente, avaliou-se 

a concentração de cobre em Ceriodaphnia dubia expostas ao corante Reactive Blue 

15, que possui esse metal na sua estrutura química. O corante RB 4 foi 

moderadamente tóxico e o corante RB 15 foi relativamente não tóxico para Daphnia 

similis. Ambos corantes reduziram a luminescência de Vibrio fischeri em elevadas 

concentrações, sendo o corante RB 4 mais tóxico para a bactéria quando 

comparado ao corante RB 15. O corante RB 4 induziu efeito hormesis nos ensaios 

com C. dubia, ou seja, houve um estímulo na reprodução nas menores 

concentrações, seguido por um decréscimo em concentrações mais elevadas, ao 

passo que, o corante RB 15 reduziu a fecundidade de C. dubia. Não houve acúmulo 

de cobre nos organismos expostos ao corante RB 15. Nenhum dos corantes foram 

genotóxicos para fibroblastos de derme humana e apenas o corante RB 4 induziu 

mutagenicidade, por substituição de pares de base. Os resultados obtidos mostram 

que os corantes podem causar efeitos adversos nos organismos mesmo em baixas 

concentrações e que o lançamento contínuo dessas substâncias nos corpos d’água 

é preocupante.  

 

Palavras - chave: Corantes reativos, Mutagenicidade, Ensaios ecotoxicológicos, 

Daphnia similis, Vibrio fischeri, Ceriodaphnia dubia, Hormesis.  
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ABSTRACT 

 

MEIRELES, G. Evaluation eco/genotoxicological of the textile dyes Reactive Blue 4 

and Reactive Blue 15. 2013. 90f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Dyes are widely used in different types of industries, such as textile, pharmaceutical, 

food, cosmetics, photographic, among others. However, these substances can be 

toxic, mutagenic and resistant to many degradation processes used in wastewater 

treatment. It is estimated that about 15% of the dyes used in the world is lost during 

the dyeing process and released into the environment, affecting mainly water bodies. 

However, despite the large amount of commercial dyes available and high quantity 

released in the aquatic ecosystem, studies on the toxicity of these substances are 

scarce and little is known about their mutagenic and ecotoxicological effects. 

Considering that, the aim of this study was to evaluate the ecotoxicity, and the ability 

of the Reactive Blue 4 (RB 4) and Reactive Blue 15 (RB 15) textile dyes to damage 

the genetic material, using acute toxicity tests with Daphnia similis and Vibrio fischeri, 

Ceriodaphnia dubia chronic toxicity, genotoxicity (Comet assay) in human dermal 

fibroblasts and mutagenicity with Salmonella typhimurium. Additionally, we assessed 

the concentration of copper in Ceriodaphnia dubia exposed to the Reactive Blue 15 

dye, which has this metal in its chemical structure. The RB 4 dye was moderately 

toxic and RB 15 dye was relatively non-toxic to Daphnia similis.  Both dyes reduced 

the Vibrio fischeri luminescence in high concentrations, and the RB 4 was more toxic 

to bacteria when compared to dye RB 15. The RB 4 dye induced hormesis effect in 

the C. dubia tests. We observed that the reproduction was stimulated at lower 

concentrations followed by a decrease at higher concentrations. While the RB 15 dye 

reduced fecundity of Ceriodaphnia dubia. There was no accumulation of copper in 

organisms exposed to the RB 15 dye. None of the dyes were genotoxic to human 

dermal fibroblasts, and only the RB 4 dye induced mutagenicity, by base-pair 

substitution. The results show that the dyes can cause adverse effects on organisms 

even at low concentrations and that the continuous release of these substances in 

water bodies is worrying.  

 

Keywords: Reactive dyes, Mutagenicity, Ecotoxicological assays, Daphnia similis, 

Vibrio fischeri, Ceriodaphnia dubia, Hormesis.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os problemas ambientais tem se tornado cada vez mais frequentes e 

acentuados (KUNZ et al., 2002). Dentre os compartimentos ambientais afetados pela 

contaminação e poluição, as águas merecem destaque, visto que são os principais 

receptáculos dos contaminantes, tanto de forma direta, através de fontes pontuais 

ou de forma indireta, por processos de migração dos poluentes (COSTA et al., 2008; 

RAJAGURU et al., 2001). De acordo com Parikh, Shah e Madamwar (2006), 70% 

dos resíduos industriais gerados são liberados no ecossistema aquático, reduzindo a 

quantidade e qualidade dos recursos hídricos. Dentre os diferentes setores 

industriais, o ramo têxtil tem recebido grande atenção devido ao seu elevado 

potencial poluidor (CÉRON-RIVERA; DÁVILLA-JIMÉNEZ; ELIZALDE-GONZÁLEZ, 

2004).  

A indústria têxtil tem importante papel na economia mundial. No Brasil há 

cerca de trinta mil empresas distribuídas por todo território nacional, gerando mais 

de 1,7 milhões de empregos e com um faturamento anual de US$ 56,7 bilhões. Com 

isso, o Brasil se tornou o sexto maior produtor têxtil do mundo (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO [ABIT], 2013). Contudo, 

considerando o volume e composição dos efluentes gerados, a indústria têxtil é a 

mais poluente dentre todos os setores industriais. Esse setor consome grande 

quantidade de água (cerca de 150 litros para cada quilo de algodão tingido) e, 

consequentemente, gera enormes volumes de efluentes de composição diversa, 

variando desde substâncias inorgânicas até orgânicas. Dentre as diferentes 

substâncias há sais, aditivos, detergentes, surfactantes e principalmente corantes, 

tornando o tratamento muito difícil (HAI; YAMAMOTO; FUKUSHI, 2006; JADHAV et 

al., 2010; ROBINSON et al., 2001; ANASTASI et al., 2011). Além disso, dentre as 

empresas do ramo têxtil presentes no Brasil, uma parte expressiva é de pequeno 

porte, dificultando a fiscalização (GUARATINI; ZANONI, 2000). 

A descarga de efluentes têxteis causa alterações no corpo d’água receptor, 

principalmente modificações estéticas e redução da qualidade do ambiente. A 

presença de cor na água reduz a quantidade de luz solar para os organismos 

fotossintetizantes, resultando em um decréscimo nas concentrações de oxigênio nos 

ecossistemas aquáticos. Além disso, os corantes e seus produtos de degradação 
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podem causar efeitos tóxicos aos organismos (CHAMPAGNE; RAMSAY, 2010; 

KARIYAJJANAVAR; JOGTTAPPA; NAYARA, 2011; KOLEKAR et al., 2012).  

Além da aplicação têxtil, os corantes são utilizados nas indústrias 

farmacêutica, alimentícia, cosmética, de papel, fotográfica, entre outras (GONEN; 

AKSU et al., 2009; TILLI et al., 2011). Mais de 700.000 toneladas de corantes são 

consumidas anualmente no mundo, sendo cerca de 26.500 toneladas consumidas 

apenas no Brasil (KUNZ et al., 2002; SOUZA; FORGIARINI; SOUZA, 2007). 

Infelizmente, estimam-se que 15% da produção total de corantes sejam perdidas 

durante a síntese, processamento e utilização dessas substâncias (PEKAKIS et al., 

2006). É evidente que o processo de industrialização é importante, contudo a 

poluição causada pelas indústrias não pode ser negligenciada. 

Dentro deste contexto e sabendo de sua ampla utilização na indústria têxtil, 

no presente trabalho foram avaliados dois corantes têxteis reativos, Reactive Blue 4 

e Reactive Blue 15 (Figura 1). Considerando que os grupos cromóforos podem 

interferir na toxicidade dos produtos, esses corantes foram escolhidos por 

apresentarem diferentes grupos cromóforos, sendo esses, antraquinona e 

cobreftalocianina, respectivamente. 
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Figura 1. Estruturas químicas dos corantes têxteis estudados no presente trabalho: 

Reactive Blue 4 (A) e Reactive Blue 15 (B) 

 

Assim, avaliou-se a capacidade desses corantes em lesar o material genético, 

empregando os ensaios de mutagenicidade com Salmonella e Cometa em 

fibroblastos de derme humana. Além disso, ensaios ecotoxicológicos empregando 

microcrustáceos e bactéria foram realizados a fim de identificar os efeitos da 

exposição a estes compostos em organismos aquáticos. Adicionalmente, o corante 

Reactive Blue 15 foi escolhido por apresentar um átomo de cobre em sua estrutura 

química e foi utilizado para avaliar a capacidade deste metal em bioacumular-se em 

organismos aquáticos expostos a esta substância.   

 

1.1 Classificação dos corantes 

(A) 

(B) 
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Os corantes são compostos coloridos que absorvem luz em uma região do 

espectro visível e são capazes de conferir coloração à diferentes materiais. Eles se 

prendem ao material por adsorção, solução, retenção ou ligações químicas iônicas 

ou covalentes (ABIQUIM, 2013; IQBAL, 2008; GUARATINI; ZANONI, 2000).   

Existem cerca de 10.000 diferentes corantes empregados industrialmente, a 

fim de atender às exigências do mercado consumidor que busca diversidade de tons 

e estabilidade da cor. Essas substâncias são classificadas de acordo com sua 

estrutura química (antraquinona, azo, ftalocianina, etc) ou de acordo com o método 

pelo qual é fixado à fibra têxtil (reativos, diretos, azóicos, ácidos, à cuba, pré 

metalizados e branqueadores) (GUARATINI; ZANONI, 2000). Como já citado, os 

corantes avaliados neste trabalho são reativos com a estrutura química 

representada por antraquinona e cobreftalocianina. Assim, maior ênfase será dada à 

essas classes de corantes.   

Os corantes reativos são utilizados no tingimento de algodão, lã e fibras de 

poliamida. Essa classe deve ser vista com grande atenção, uma vez que 

apresentam um mercado crescente e dificuldades no tratamento de efluentes 

gerados, pois são pouco absorvidos por biomassa e não degradados em condições 

aeróbicas existentes em métodos convencionais empregados nas estações de 

tratamento (BEYDILLI; PAVLOSTATHIS; TINCHER, 2000; EPOLITO et al., 2008; 

VANDEVIVERE; BIANCHI; VERSTRAETE, 1998; WANG et al., 2002). Outra grande 

preocupação ambiental em relação aos corantes reativos é sua baixa fixação às 

fibras, o que resulta em grandes perdas durante o banho de tingimento. Em 

condições típicas, até 50% da concentração inicial dos corantes reativos utilizada no 

banho pode não se fixar à fibra têxtil, devido a reações paralelas indesejáveis de 

hidrólise, pois o grupo quimicamente ativo do corante reage com a hidroxila do meio, 

tornando-o inativo para reação com a hidroxila ou amina da fibra, culminando em 

uma baixa eficiência de fixação e uma perda de mais de 800 mg/L. Logo, os 

corantes reativos podem ser facilmente encontrados no ecossistema aquático, 

afetando a comunidade e contaminando a água utilizada para abastecimento 

(GOZMEN et al., 2009; GUARATINI; ZANONI, 2000; CARNEIRO et al., 2005; 

OSUGI et al., 2006, AKSU; ISOGLU, 2006).  

Com relação à estrutura química, os corantes mais comuns são aqueles que 

possuem grupo cromóforo (estrutura química) tipo azo (aproximadamente 70% do 

total produzido), seguido pelo tipo antraquinona (VANDEVIVERE; BIANCHI; 
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VERSTRAETE, 1998). Alguns corantes possuem metais na sua estrutura química, 

como cobre, cromo e cobalto, a fim de melhorar suas propriedades, como 

estabilidade da cor e ligação do corante com a fibra têxtil.  

A toxicidade do corante é dependente da estrutura química e pequenas 

alterações na molécula podem modificar os efeitos causados, por isso é importante 

avaliar correta e individualmente cada corante (UMBUZEIRO et al. 2005).   

 

1.2 Toxicidade dos corantes têxteis 

Trabalhos científicos têm mostrado o potencial dos corantes têxteis em causar 

efeitos tóxicos aos organismos (ANASTASI et al., 2011; WANG et al., 2002; 

SCHNEIDER; HAFNER; JAGER, 2004; CARNEIRO et al., 2010; LIMA et al., 2007; 

FERRAZ et al. 2011). A exposição humana aos corantes têxteis pode ocorrer 

através do consumo de água contaminada ou contato com a pele, podendo gerar 

metabólitos ativos pela ação de microrganismos intestinais ou dérmicos (TSUBOY et 

al., 2007).  

Os corantes reativos são estruturados para reagiram com grupamentos 

hidroxila e amino das fibras têxteis, porém, esses grupamentos estão presentes em 

todos os organismos vivos, representado por proteínas e enzimas, por exemplo. 

Logo, podem interagir com esses compostos endógenos e causarem efeitos tóxicos 

(VENKATARAMAN ,1974 apud GUARATINI; ZANONI, 2000, p. 06). 

Dentre os corantes, aqueles com grupamento azo têm atraído maior atenção, 

pois a biotransformação dos mesmos pode gerar compostos de elevada toxicidade, 

como aminas e benzidinas com potencial carcinogênico. Existem milhares de azo 

corantes disponíveis no mercado e vários deles foram classificados como 

carcinogênicos. A comunidade européia baniu o uso de corantes a base de 

benzidina desde 2003 (OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 

2002). No entanto, países menos desenvolvidos como Brasil, México e Argentina 

não cessaram completamente a produção de alguns corantes a base de benzidina 

como o corante Congo Red (GUARATINI; ZANONI, 2000). Essa amina aromática foi 

detectada em efluentes de indústria têxtil no Brasil, confirmando que este composto 

ainda está presente nos processos de tingimento (MAZZO et al., 2006). Os efeitos 

tóxicos de corantes têxteis reportados na literatura referem-se principalmente aos 

azo corantes, porém outras classes devem ser estudadas, uma vez que, podem 

desencadear efeitos adversos nos organismos e ambiente. Como exemplo, tem-se o 
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corante Disperse Blue 1, que possui o grupo cromóforo antraquinona e está 

diretamente associado ao câncer de bexiga urinária (NATIONAL TOXICOLOGY 

PROGRAM, 2011). 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.  

Wang et al. (2009) investigaram a toxicidade de 14 derivados de corante do tipo 

antraquinona e observaram que todos não foram tóxicos para Daphnia magna em 

condições de ausência de luz. No entanto, na presença de luz, 11 dessas 

substâncias induziram toxicidade aguda ao microcrustáceo.  

A adição de metais em corantes pode causar diversos efeitos deletérios ao 

ecossistema, interferindo no ciclo de vida dos organismos, podendo alterar a 

reprodução, crescimento e desenvolvimento, além de influenciar no comportamento. 

Esses efeitos podem modificar as interações biológicas e interferir na dinâmica de 

populações, podendo causar desequilíbrio ecológico (BAE; FREEMAN, 2007; 

GONEN; AKSU, 2009; LAWS, 2000). Além disso, os metais são frequentemente 

encontrados em efluentes têxteis, tanto na forma iônica livre como complexado, 

aumentando a preocupação ambiental (JADHAV et al., 2010). Eles podem ser 

assimilados e retidos nos organismos, tanto de forma direta, pelo ambiente, ou de 

forma indireta, através de alimento contaminado. Nesse caso, os metais são 

acumulados mais rapidamente que excretados ou detoxificados (KHAN; BURY; 

HOGSTRAND, 2011). Tais processos podem levar ao acúmulo do contaminante nos 

organismos e possível biomagnificação, ou seja, os agentes são transferidos de um 

nível trófico para outro através da alimentação, resultando no aumento da 

concentração ao longo da cadeia alimentar (BURATINI; BRANDELLI, 2006; 

GONEN; AKSU, 2009).  

Dentre os metais, o cobre é um metal traço essencial para todos os 

organismos vivos, atuando como cofator em um grande número de atividades 

enzimáticas, como o transporte de elétrons. No entanto, em elevadas concentrações 

pode inibir o metabolismo celular, alterar processos bioquímicos e fisiológicos, como 

síntese protéica, divisão celular, fotossíntese, induzir a geração de espécies reativas 

de oxigênio, conduzindo ao dano celular, dentre outros (OCHOA-HERRERA et al., 

2011; KHAN; BURY; HOGSTRAND, 2011). Outros estudos também demonstram 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653505011380
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que esse elemento é capaz de causar alterações reprodutivas como oligoespermia 

em animais experimentais (SURYAVATHI et al., 2005).  

Existem alguns dados na literatura que sugerem a toxicidade do corante 

avaliado neste estudo, Reactive Blue 15. Rajaguru et al. (2001) verificaram que esse 

corante foi capaz de causar dano significativo em eritrócitos de girino e afirmam que 

o mesmo pode representar um risco para a saúde humana e para organismos 

aquáticos. Bae e Freeman (2007) avaliaram diferentes corantes diretos complexados 

com cobre e observaram que todos foram capazes de causar elevada toxicidade em 

dafinídeos, sugerindo um dano para o ecossistema receptor. 

Dentro deste contexto, os corantes Reactive Blue 4 e Reactive Blue 15 foram 

avaliados empregando ensaios eco e genotoxicológicos, como serão apresentados a 

seguir.  

 

1.3 Ensaios ecotoxicológicos 

As análises químicas são comumente adotadas no monitoramento da 

poluição. Parâmetros como oxigênio dissolvido, demanda química e bioquímica de 

oxigênio, presença de alguns contaminantes, dentre outros são bastante 

empregados. Entretanto, as análises químicas podem ser limitadas e indicar apenas 

a natureza dos poluentes, não fornecendo informações sobre seus efeitos 

biológicos, principalmente frente às misturas complexas (PARVEZ; 

VENKATARAMAN; MUKHERJI, 2008). Logo, torna-se fundamental a realização de 

ensaios ecotoxicológicos, caracterizados como complementos ideais para as 

análises químicas na identificação e avaliação da toxicidade (MA et al., 1999). 

Bioensaios mensuram mudanças na fisiologia ou comportamento dos organismos 

vivos resultantes de estresse induzidos por compostos tóxicos químicos ou 

biológicos, que podem causar distúrbios no metabolismo (GIROTTI et al., 2008).  

Desta forma, os testes ecotoxicológicos são ferramentas muito úteis para 

identificação de impactos ambientais e o uso destes tem se mostrado uma 

alternativa importante para a avaliação global da contaminação aquática. Muitos 

países têm adotado os ensaios biológicos no monitoramento da qualidade da água e 

há um crescente aumento no interesse de indústrias e governo de utilizarem os 

bioensaios para determinação da toxicidade de substâncias químicas e efluentes 

industriais, conduzindo para o desenvolvimento de ensaios mais rápidos, simples, 
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baratos e com organismos sensíveis (ZHANG et al., 2005; MARTINS; TELES; 

VASCONCELOS, 2007; MENDONÇA et al., 2009).  

Os ensaios ecotoxicológicos podem ser classificados como agudos ou 

crônicos, diferindo principalmente na duração e respostas mensuradas. Os ensaios 

de toxicidade aguda avaliam os efeitos severos, como mortalidade ou imobilidade, 

sofridos pelos organismos expostos ao agente tóxico por um curto período de 

tempo, geralmente de 24 a 96 horas. Os efeitos agudos no ambiente aquático 

podem ser representados por acidentes ambientais ou lançamento de efluentes 

industriais sem tratamento. Em contrapartida, os ensaios crônicos avaliam os efeitos 

decorrentes de exposições a concentrações subletais do contaminante por todo ou 

parte do ciclo de vida do organismo. Esses ensaios possibilitam avaliar os efeitos de 

concentrações que permitem a sobrevivência dos organismos, mas podem 

comprometer funções biológicas. O lançamento contínuo de efluentes tratados 

representa exposição crônica, pois os organismos estão expostos aos 

contaminantes por longo período de tempo, mesmo em baixas concentrações 

(ARAGÃO; ARAÚJO, 2006; COSTA et al., 2008).  

Diferentes organismos podem ser empregados na avaliação da toxicidade. No 

entanto, é importante apresentar 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 a biologia conhecida. Dentre os 

organismos teste, as algas, crustáceos, peixes e bactérias são mais utilizados e 

difundidos (COSTA et al., 2008). Neste trabalho, utilizamos microcrustáceos e 

bactérias como organismo teste.  

 

1.3.1 Ensaios de toxicidade com Daphnia similis e Ceriodaphnia dubia  

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 encontrados em ambientes 
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aquáticos e ocupam uma importante posição na cadeia alimentar, pois constituem 

uma das principais 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). Os ensaios de 

toxicidade mais difundidos mundialmente são testes com os organismos Daphnia 

magna, Daphnia similis e Ceriodaphnia dubia, sendo o último organismo mais 

empregado para ensaios de longa duração (ARAGÃO; ARAÚJO, 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 muito usada nos ensaios de toxidade aguda. 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 (COSTA et al., 2008; BURATINI; BERTOLETTI; ZAGATTO, 2004).  

 Daphnia têm em média de 0,5 a 5,00 mm de comprimento, são organismos 

filtradores que se alimentam de algas, bactérias e matéria orgânica. A reprodução é 

partenogenética, originando apenas fêmeas, porém machos podem aparecer devido 

ao estresse, como falta de alimento, superpopulação ou mudanças ambientais. As 

fêmeas em condições adversas também podem dar origem a ovos de resistência, 

denominados efípios e caracterizados pela coloração escura e rigidez 

(DOMINGUES; BERTOLETTI, 2006).  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, 2009).  

 Ceriodaphnia dubia é um microcrustáceo de regiões temperadas, com 0,8 a 

0,9 mm de comprimento e apresenta biologia muito semelhante à Daphnia. Ensaios 

com essa espécie têm sido amplamente utilizados em ensaios de toxicidade crônica, 

principalmente pela sensibilidade e menor tempo de exposição (7 dias) comparado 

com Daphnia (21 dias) (CONSTANTINE; HUGGETT, 2010; DOMINGUES; 

BERTOLETTI, 2006; ABNT, 2010, VERSTEEG et al., 1997 ). Segundo Shen et al. 

(2012), C. dubia apresenta sensibilidade a uma gama de compostos comparado com 

outros invertebrados aquáticos e tem sido utilizado mundialmente como um 

organismo teste para detectar a presença de contaminantes químicos.  

 Nos ensaios de toxicidade crônica com C. dubia é possível mensurar os 

valores de concentração que causam decréscimo na reprodução, bem como, 
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estabelecer valores de CENO (Concentração mais elevada da amostra em que não 

se observa efeito estatisticamente significativo comparado ao controle) e CEO 

(Concentração mais baixa da amostra que se observa efeitos estatisticamente 

significativos comparado ao controle) (ABNT, 2010).    

 

   1.3.2 Ensaio de toxicidade aguda com Vibrio fischeri 

 O ensaio de inibição da luminescência com a bactéria marinha Vibrio 

fischeri foi proposto em 1979 por Bulich. V. fischeri é uma bactéria luminescente 

gram negativa que tem sido empregada em vários kits comerciais para avaliação da 

toxicidade, como Microtox, Aboatox, LUMIStox e ToxAlert (BULICH, 1979; PARVEZ; 

VENKATARAMAN; MUKHERJI, 2008).  

 O ensaio é amplamente utilizado devido à rapidez (5-30 minutos), baixo 

custo, reprodutibilidade, sensibilidade e baixa quantidade de amostra requerida. A 

luminescência é produto da respiração celular e processos metabólicos. Substâncias 

tóxicas podem interagir em diferentes níveis celulares, como membrana celular, 

cadeia de transporte de elétrons, constituintes citoplasmáticos e essas alterações 

levam à redução da luminescência de V. fischeri que pode ser mensurada. Esse 

teste é um bom indicador de atividade metabólica e apresenta boa correlação com 

muitos testes de toxicidade in vivo (PARVEZ; VENKATARAMAN; MUKHERJI, 2008; 

GIROTTI et al., 2008, BONNET et al., 2008; BRIX et al., 2009; MA et al., 1999; 

BIZANI et al., 2006; FERRAZ; GRANDO; OLIVEIRA, 2011). 

Esse teste pode ser utilizado para mensurar a toxicidade de substâncias 

puras ou misturas de compostos para todos os tipos de amostras, como águas 

superficiais, subterrâneas ou efluentes. Embora muitas vezes utilizado para 

amostras aquosas, é possível empregá-lo também na avaliação de amostras de solo 

e sedimento (PARVEZ; VENKATARAMAN; MUKHERJI, 2008). O ensaio de inibição 

da bioluminescência tem sido utilizado como o primeiro teste em uma bateria de 

ensaios na avaliação da toxicidade, devido principalmente ao tempo de análise, 

custo e boa correlação com outros testes empregando algas, crustáceos e peixes, 

além de auxiliar na identificação de compostos tóxicos para humanos e mamíferos 

(GIROTTI et al., 2008). 

 

1.4 Genotoxicidade  
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Os poluentes ambientais podem causar alterações genéticas diretas e 

indiretas nas populações e resultar num processo denominado “micro-evolução 

devido à poluição”. As alterações diretas relacionam-se com o dano causado no 

material genético, como mutações, rearranjos e outros; e as alterações indiretas são 

resultados de modificações na variabilidade genética (GUARATINI et al., 2008).  

Uma substância é dita 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 DNA, a 

célula interrompe seu ciclo celular e tenta reparar a lesão através do sistema de 

reparo, presente em todos os organismos. 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 

(MACHADO-SANTELLI; SIVIERO, 2008). A mutação é uma alteração no material 

genético que pode ocorrer em células somáticas ou germinativas e que foram 

transmitidas para as células-filhas ou para a prole, respectivamente, podendo 

ocorrer de forma espontânea ou induzida por mutágenos e resultar em 

carcinogênese (MACHADO-SANTELLI; SIVIERO, 2008; BENIGNI; BOSSA, 2011). 

Esse evento ocorre em todos os seres vivos, atuando no processo de evolução e 

diversidade das espécies. Contudo, os agentes mutagênicos são capazes de 

acelerar ou aumentar o aparecimento de mutações que podem acarretar em efeitos 

deletérios (RIBEIRO; MARQUES, 2003).  

As mutações podem ser cromossômicas ou gênicas. Nas mutações 

cromossômicas ocorrem alterações estruturais ou numéricas nos cromossomos. As 

mutações gênicas são consideradas pequenas alterações na sequência do DNA, 

confinadas em um único gene, são substituições, pequenas adições ou deleções. 

Esse tipo de mutação também pode ser chamada de mutação de ponto (PRESTON; 

HOFFMANN, 2012).   

 

1.4.1 Teste do Cometa 

 O teste do Cometa é um ensaio de genotoxicidade capaz de detectar lesões 

genômicas que, após serem processadas, podem se tornar mutações. Dessa forma, 

o ensaio identifica mudanças muito pequenas na estrutura do DNA que podem ser 

passíveis de correção pelo sistema de reparo. Esse ensaio é considerado uma 

ferramenta importante na avaliação de compostos genotóxicos, pois é sensível, 
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rápido, econômico e requer pouca quantidade de células para sua realização. 

Adicionalmente, pode ser realizado tanto in vivo como in vitro, sendo que não são 

necessárias células em divisão para a realização do ensaio como ocorre em outros 

testes para detecção de danos no DNA, possibilitando o uso de diversos tipos 

celulares (TICE et al., 2000; SASAKI et al., 1997; GONTIJO; TICE, 2003). 

 Na década de 80, o ensaio do cometa, também conhecido como SCGE 

(Single Cell Gel Electrophoresis) foi proposto por Ostling e Johanson (1984) e anos 

depois, Singh et al. (1988) modificaram algumas condições propostas, criando a 

versão alcalina (solução de eletroforese com pH > 13), possibilitando a detecção de 

quebra de fita simples, sítio álcali-lábeis no DNA, além das quebras de dupla fitas, já 

visualizadas com o protocolo inicial (OSTLING; JOHANSON, 1984; SINGH et al., 

1988; GONTIJO; TICE, 2003). Outras variações foram inseridas no ensaio, como a 

adição de enzimas específicas, permitindo que danos como incorporações erradas 

de uracila, sítios de reparo, ligações cruzadas e outros fossem detectados pelo 

método (GONTIJO; TICE, 2003). 

 As células selecionadas para o ensaio do cometa são depositadas numa 

lâmina com agarose, a membrana é rompida por detergentes e as proteínas 

nucleares são extraídas por elevada concentração de sais. O DNA das células, 

devido a sua estrutura, permanece na lâmina como um nucleóide. Em seguida, o 

material genético é exposto a uma corrente elétrica e conforme o dano, a migração 

ocorrerá em menor ou maior distância e intensidade. Ao final do ensaio, as lâminas 

são coradas e as células analisadas em microscopia de fluorescência. A avaliação 

do dano pode ser quantificada visualmente de acordo com a migração da cauda ou 

através de análise computacional, podendo analisar parâmetros como tamanho ou 

intensidade da cauda e tail moment (TICE et al., 2000; GONTIJO; TICE, 2003).  

   

 1.4.2 Ensaio de mutagenicidade com Salmonella typhimurium 

O ensaio de mutagenicidade empregando Salmonella typhimurium, também 

conhecido como teste de Ames, é capaz de detectar mutações gênicas, dentre 

essas, podemos destacar as substituições e as adições ou deleções de base. Esse 

ensaio é mundialmente utilizado para determinação do potencial mutagênico de 

novas drogas e substâncias químicas, devido a sua rápida resposta. Além da curta 

duração, o ensaio possui alto valor preditivo para carcinogenicidade em roedores 

quando uma resposta mutagênica é obtida (61% de acordo com o último estudo 
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realizado pelo National Toxicology Program para 446 compostos) (MORTELMANS; 

ZEIGER, 2000; SOCIEDADE BRASILEIRA DE MUTAGÊNESE, CARCINOGÊNESE 

E TERATOGÊNESE AMBIENTAL [SBMCTA], 2004). Esse ensaio também é 

bastante empregado para amostras ambientais, como ar, água, resíduos, solos e 

sedimentos (JARVIS et al., 1996).   

As linhagens de Salmonella utilizadas no teste de Ames pertencem ao grupo 

de Enterobacterias capazes de produzir azo e nitroredutases (UMBUZEIRO et al., 

2005). Essas linhagens apresentam mutações nos genes responsáveis pela 

biossíntese de histidina e consequentemente não conseguem sintetizar esse 

aminoácido. Dessa forma, outra mutação é necessária para que as bactérias 

consigam crescer na ausência do referido aminoácido. Esse evento ocorre quando 

os organismos são expostos a agentes mutagênicos (MORTELMANS; ZEIGER, 

2000). 

Cada linhagem apresenta sensibilidade específica para 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. As linhagens YG1041 e YG1042 são derivadas 

das linhagens TA98 e TA100, respectivamente, e apresentam elevada quantidade 

das enzimas nitro e acetiltransferase, aumentando a sensibilidade para derivados 

nitro de compostos orgânicos (HAGIWARA et al., 1993).  

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).  

 Cada linhagem de Salmonella typhimurium apresenta diferentes 

características genéticas.  As linhagens selecionadas neste estudo estão 

representadas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Características genéticas das linhagens de Salmonella typhimurium 

empregadas nos ensaios de mutagenicidade deste trabalho 

Linhagem Genótipo Tipo de mutação Referências 

TA98 hisD3052
1
; rfa

2
; Δbio

3
; Δuvrb

4
; pkm101 

(Ap
r
)
5
 

Deslocamento do quadro 

de leitura 

Maron e Ames 

(1983) 

TA100 hisG46
6
; rfa

2
; Δbio

3
; Δuvrb

4
; pkm101 

(Ap
r
)
5
 

Substituição de pares de 

base 

Maron e Ames 

(1983) 

YG1041 hisD3052
1
; rfa

2
; Δbio

3
; Δuvrb

4
; pkm101 

(Ap
r
)
5
, alta produção de nitroredutase 

e acetiltransferase (pYG233) (Cn
r
)
7
 

Deslocamento do quadro 

de leitura 

Hagiwara et al. 

(1993) 

YG1042 hisG46
6
; rfa

2
; Δbio

3
; Δuvrb

4
; pkm101 

(Ap
r
)
5
; alta produção de nitroredutase 

e acetiltransferase (pYG233) (Cn
r
)
7
 

Substituição de pares de 

base 

Hagiwara et al. 

(1993) 

1 
mutação responsável pela síntese de histidina 

2 
permeabilidade da membrana de 

lipopolissacarídeos 
3
 dependência à biotina 

   4
 deleção do gene uvrB 

   5
 resistência a ampicilina 

   6
 mutação responsável pela síntese de histidina 

  
7
 resistência a canamicina 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Os objetivos do trabalho foram avaliar a eco e genotoxicidade dos corantes 

têxteis Reactive Blue 4 e Reactive Blue 15.  

  

2.2 Objetivos específicos   

 Avaliar a ecotoxicidade aguda dos corantes empregando os bioensaios 

com o microcrustáceo Daphnia similis e com a bactéria marinha Vibrio 

fischeri; 

 Avaliar a toxicidade crônica dos corantes empregando Ceriodaphnia 

dubia como organismo teste; 

 Avaliar se o metal cobre presente na estrutura do corante Reactive 

Blue 15, é capaz de bioacumular em Ceriodaphnia dubia após o 

período de exposição de sete dias ao corante metálico;   

 Avaliar a genotoxicidade dos corantes têxteis pelo ensaio do Cometa 

com células de fibroblasto de derme humana e  

 Avaliar a mutagenicidade dos corantes empregando as linhagens de 

Salmonella typhimurium TA98, TA100, YG1041 e YG1042, na 

presença e ausência de sistema exógeno de metabolização. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os testes de toxicidade aguda e crônica com Daphnia similis, Vibrio fischeri e 

Ceriodaphnia dubia foram realizados em parceria com o Setor de Laboratórios de 

Ribeirão Preto da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB) 

sob supervisão de Eduardo Angelino Savazzi e alguns ensaios de mutagenicidade 

foram realizados no Setor de Toxicologia Humana e Saúde Ambiental da CETESB 

de São Paulo sob supervisão de Célia Maria Rech e Deborah Arnsdorff Roubicek.   

 

3.1 Corantes estudados 

 Neste trabalho foram avaliados os corantes têxteis Reactive Blue 4 (RB 4) e 

Reactive Blue 15 (RB 15). Ambos foram adquiridos da Sigma-Aldrich e suas 

características estão descritas abaixo: 

 

 Reactive Blue 4 

 Sinonímia: 1-Amino-4-[3-(4,6-dichlorotriazin-2-ylamino)-4-

 sulfophenylamino]anthraquinone-2-sulfonic acid, Procion®blue 

 MX-R 

 Fórmula Molecular: C23H14Cl2N6S2O8 

 Peso molecular: 637,43 g/mol 

 Pureza: 35% 

 Número CAS: 13324-20-4 

 Grupo Cromóforo: Antraquinona 

 Método de fixação a fibra têxtil: Reativo 

 

 Reactive Blue 15 

 Sinonímia: Turquoise Blue 

 Fórmula Molecular: C41H19N14Na4S5ClCuO14 

 Peso molecular: 1282,96 g/mol 

 Pureza: 35% 

 Número CAS: 12225-39-7 

 Grupo Cromóforo: Cobreftalocianina  

 Método de fixação a fibra têxtil: Reativo 
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3.2 Ensaio de toxicidade aguda com Daphnia similis 

Os ensaios foram realizados segundo a Norma ABNT NBR12713:2009 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009). 

 

3.2.1 Soluções utilizadas 

 Água de cultivo e diluição - Meio MS (KEATING, 1985) 

 Esse meio foi preparado adicionando-se para cada litro de água 

ultrapura 5,00 mL das soluções estoque 1 e 2;  4,00 mL da solução estoque 4 e 1,00 

mL das soluções estoque 3, 5, 6 e 7. 

 Solução estoque 1: 

 10,00 g de nitrato de sódio (NaNO3), 1,7183 g de silicato de sódio 

(Na2SiO3), 1,8125 g de fosfato monobásico de potássio (KH2PO4) e 2,00 g de fosfato 

dibásico de potássio (K2HPO4) foram dissolvidos em 1.000 mL de água ultrapura.  A 

solução foi mantida ao abrigo da luz por até 3 meses. 

 Solução estoque 2: 

 2,00 g de cloreto de potássio (KCl) e 5,1455 g de sulfato de magnésio 

heptahidratado (MgSO4.7H20) foram dissolvidos em 1.000 mL de água ultrapura. A 

solução foi mantida ao abrigo da luz por até 3 meses. 

 Solução estoque 3 

 24,4769 de cloreto de cálcio dihidratado (CaCl2.2H2O) foram 

dissolvidos em 500,00 mL de água ultrapura. A solução foi mantida ao abrigo da luz 

por até 3 meses. 

 Solução 4 

 2,50 g de EDTA; 2,80 g ácido bórico (H3BO3), 0,5803 g de cloreto de 

ferro anidro (FeCl3); 0,36 g de cloreto de manganês tetrahidratado (MnCl2.4H2O); 

0,3035 g de cloreto de lítio (LiCl); 0,071 g de cloreto de rubídio (RbCl); 0,1517 g de 

cloreto de estrôncio hexahidratado (SrCl2.6H2O); 0,0321 g de brometo de sódio 

(NaBr); 0,063 g de molibdato de sódio dihidratado (Na2MoO4.2H2O); 0,0336 g de 

cloreto de cobre dihidratado (CuCl2.2H2O); 0,026 g de cloreto de zinco (ZnCl2); 

0,0101 g de cloreto de cobalto hexahidratado (CoCl2.6H2O) e 0,0033 g de iodeto de 

potássio (KI) foram dissolvidos em 2.000 mL de água ultrapura. A solução foi 

armazenada em frasco âmbar por até 1 mês a 4 °C.   

 Solução 5 
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 0,0014 g de dióxido de selênio (SeO2) foi dissolvido em 1.000 mL de 

água ultrapura. A solução foi mantida por até 1 mês a 4 °C.   

 Solução 6 

  0,0011 g metavanadato de amônio (NH4VO3) foi dissolvido em 1.000 

mL de água ultrapura. A solução foi mantida a 4 °C por até 1 ano. 

 Solução 7 

  0,0010 g de cianocobalamina (Vitamina B12) foi dissolvido em 1.000 mL 

de água ultrapura. A solução foi congelada por até 15 dias e descongelada apenas 

no momento de preparo do meio MS. 

 

 O meio MS foi aerado por 24 horas após o preparo para homogeneização. 

Em seguida, o pH e dureza foram mensurados, sendo que os mesmos deveriam 

seguir o padrão abaixo:  

o pH: entre 7,00 e 7,60 

o Dureza: entre 40 e 48 mg CaCO3/L  

 Depois do período de 24 horas de aeração, a viabilidade de meio de cultivo 

MS foi avaliada, expondo neonatas ao meio por 48 horas, sem alimento e 

iluminação. A água de cultivo foi utilizada quando a imobilidade nos organismos não 

excedeu 10%. 

 

3.2.2 Manutenção dos organismos teste  

Os organismos teste foram obtidos de uma cultura de Daphnia similis do 

laboratório da CETESB de Ribeirão Preto. Eles foram cultivados em meio MS, 

alimentados diariamente com 3,2 X 106 células da alga Pseudokirchneriella 

subcapita e 0,02 mL de solução de ração para peixe Tetramin por Daphnia/dia. Os 

organismos foram mantidos em incubadora com fotoperíodo (16 horas de luz e 8 

horas de escuro) sob a temperatura de 20±2°C. A troca do meio de cultivo foi 

realizada duas vezes por semana e as culturas foram mantidas no laboratório até a 

idade de 28 dias. Semanalmente, uma nova cultura de Daphnia foi iniciada com 

neonatas, organismos com idade entre 6 e 24 horas, oriundas de fêmeas com idade 

entre 7 e 28 dias.  

  

 3.2.3 Teste de sensibilidade ao cloreto de potássio 
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A sensibilidade das culturas de Daphnia similis foi avaliada mensalmente com 

cloreto de potássio (KCl), empregando neonatas.  Nesse ensaio, os organismos 

foram expostos ao sal nas concentrações estabelecidas pela Cetesb de 370; 480; 

620; 800 e 1000 mg/L e um controle negativo, meio MS. Cada concentração foi 

testada em quadruplicata com 5 organismos em cada frasco. Os testes foram 

incubados por 48 horas, sem iluminação e alimento. 

Após a fase de exposição, os indivíduos foram avaliados visualmente quanto 

à sua mobilidade e foram contabilizados os organismos imóveis, ou seja, incapazes 

de nadarem após leve agitação da amostra.  

O cloreto de potássio foi selecionado como substância de referência devido 

ao seu baixo risco à saúde humana e ao ambiente comparado com outras 

substâncias de referência, como dicromato de potássio, sendo essa substância 

facilmente absorvida pela pele, com potencial carcinogênico e mutagênico e 

perigoso para o ambiente (ABNT, 2009; ZAGATTO, 2006). Dessa maneira, o cloreto 

de sódio apresenta vantagens como fácil manuseio e descarte. 

 

3.2.4 Testes de toxicidade com corantes têxteis 

Inicialmente foi realizado um teste preliminar com os corantes (dados não 

apresentados) para determinar a faixa de concentração que causa toxicidade aguda 

nos organismos. A partir dos resultados observados, foi possível determinar as 

concentrações dos ensaios definitivos. O corante Reactive Blue 4 foi avaliado nas 

concentrações de 4,74; 7,11; 10,67; 16,00; 24,00 e 36,00 mg/L e o corante Reactive 

Blue 15 nas concentrações de 15,00; 30,00; 60,00; 120,00; 240,00 e 480,00 mg/L. 

Ambos os corantes foram diluídos em meio MS. Neonatas foram expostas a 10 mL 

de amostra de corantes ou controle negativo (meio MS). Os ensaios foram 

realizados em quadruplicata, com cinco organismos em cada frasco, incubados por 

48 horas, sem iluminação e alimento. Para a validação dos resultados, a 

porcentagem dos organismos imóveis no controle negativo não pode exceder 10%.  

No início e final dos ensaios foram monitorados os valores de pH e oxigênio 

dissolvido das amostras e controle negativo, pois essas variáveis podem interferir 

nos resultados. 

 

3.3 Ensaio de toxicidade aguda com Vibrio fischeri 
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Os ensaios foram realizados segundo a Norma ABNT NBR15411-3 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012) e Norma Técnica 

CETESB L5.227 (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2001). 

 

3.3.1 Soluções utilizadas 

 Solução de sulfato de zinco heptahidratado (ZnSO4.7H2O) 

0,01 g de sulfato de zinco heptahidratado foi dissolvido em 100,00 mL de 

solução de cloreto de sódio (NaCl) 2% e armazenado em geladeira por 4 meses. 

 Diluente Microtox (Solução de cloreto de sódio 2%) 

 20,00 g de cloreto de sódio (NaCl) foram dissolvidos em 1.000 mL de água 

ultrapura. Essa solução foi mantida em refrigerador (2 a 8 °C) por até 1 ano. 

 Solução de ajuste osmótico (SAO)  

 22,00 g de cloreto de sódio (NaCl) foram dissolvidos em 100,00 ml de água 

ultrapura. A solução foi mantida em refrigerador (2 a 8 °C) por até 1 ano. 

 Solução de reconstituição 

 A solução utilizada para reconstituição da bactéria foi fornecida pela empresa 

Azur Environmental com certificado de qualidade.  

 

3.3.2 Organismo teste 

Para o ensaio utilizou-se uma cultura liofilizada da bactéria marinha 

bioluminescente Vibrio fischeri, contendo 108 células por ampola, estocadas em 

freezer (entre -25 e -20 °C).  

 

3.3.3 Teste de sensibilidade ao sulfato de zinco 

Os ensaios de toxicidade com sulfato de zinco e com as amostras foram 

realizados com o equipamento Analisador de Toxicidade Sistema Microtox Modelo 

500, Software Microtox Omni (Azur Environmental, USA). 

Para avaliar a sensibilidade do organismo teste foi realizado anteriormente às 

análises das amostras, um ensaio com sulfato de zinco heptahidratado (controle 

positivo). Inicialmente foram realizadas diluições seriadas com a solução estoque de 

ZnSO4 (100 mg/L), resultando em sete diluições. A bactéria foi ressuspendida com a 

solução de reconstituição e a luminescência foi mensurada antes e após 15 minutos 

de contato entre o organismo e as diluições do sal. Os resultados foram expressos 
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em CE50 (Concentração Efetiva da amostra capaz de reduzir 50% da luminescência 

dos organismos expostos).  

 

3.3.4 Teste de toxicidade com os corantes têxteis 

A bactéria foi exposta a nove concentrações do corante, preparadas a partir 

de diluições seriadas (1:2) com as soluções estoque de RB 4 e RB 15, que foram 

osmoticamente ajustadas com solução de cloreto de sódio 22% (m/v). A solução de 

cloreto de sódio 2% (m/v) foi utilizada como controle negativo. O ensaio foi realizado 

em temperatura constante de 15 °C e empregou-se o protocolo “81,9% Basic Test”, 

indicado para amostras com baixa toxicidade (AZUR ENIRONMENTAL, 1998). Os 

corantes foram diluídos em água ultrapura. A luminescência da bactéria foi 

mensurada antes do contato com os corantes e após 5 e 15 minutos de contato.   

Amostras de corantes apresentam coloração acentuada que podem interferir 

na leitura da luminescência. Portanto, é necessário realizar o procedimento de 

correção da cor. Nesse ensaio, realizou-se esse método através da leitura da 

absorvância das amostras em espectrofotômetro e posteriormente inseriu-se esses 

dados no programa MicrotoxOmni, que corrigiu os valores de luminescência. Os 

resultados foram expressos em Concentração Efetiva da amostra que causou 

redução de 20% na luminescência dos organismos após quinze minutos de 

exposição. 

Os valores de pH da amostra também podem interferir no resultado, valores 

entre 6,0 e 8,5 não necessitam de correção. Contudo, valores abaixo ou acima 

destes devem ser ajustados para 7±0,2 com adição de ácido clorídrico ou hidróxido 

de sódio.  

Para validação dos resultados de toxicidade das amostras e controle positivo 

é necessário que o valor do fator de correção (empregado para correção dos valores 

de luminescência) seja igual ou maior que 0,7 e CE50 do sulfato de zinco (controle 

positivo) esteja dentro da faixa de 3,00 a 10,00 mg/L (ABNT, 2012; CETESB, 2001). 

 

3.4 Ensaio de toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia 

 Os ensaios foram realizados segundo a Norma ABNT NBR 13373:2010 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) 

 

3.4.1 Organismo teste 
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Os organismos teste foram obtidos de uma cultura de Ceriodaphnia dubia do 

laboratório da CETESB de Ribeirão Preto. Eles foram cultivados em água natural, 

alimentados diariamente com alga (Pseudokirchneriella subcapitata) e ração para 

peixe Tetramin. O meio de cultivo foi renovado três vezes por semana e as culturas 

foram mantidas no laboratório até a idade de 21 dias. Semanalmente, uma nova 

cultura de Ceriodaphnia foi iniciada, com neonatas oriundas de fêmeas com idade 

entre 7 e 21 dias. 

 

3.4.2 Meio de cultivo 

O meio de cultivo adotado para Ceriodaphnia dubia foi água natural coletada 

em Cachoeira de Emas, SP, Brasil (21°55’36” de latitude sul e 47°22’15” de 

longitude oeste) conforme estabelecido pela Cetesb de Ribeirão Preto. Após a 

coleta, a água foi filtrada em rede de plâncton e os parâmetros pH e dureza foram 

ajustados, sendo que esses parâmetros finais deveriam estar compreendidos entre:   

o pH: entre 7,00 e 7,60 

o Dureza: entre 40 e 48 mg CaCO3/L  

A viabilidade do meio de cultivo também foi avaliada como descrito 

anteriormente para Daphnia similis.  

 

3.4.3 Teste de sensibilidade ao cloreto de sódio 

Mensalmente a sensibilidade dos organismos foi avaliada empregando cloreto 

de sódio (NaCl) como substância de referência.  Nesse ensaio, as neonatas foram 

expostas ao sal nas concentrações de 250; 500; 1000 e 2000 mg/L e à água natural 

de cultivo (controle negativo). Para cada concentração foram preparadas 10 

replicatas com um indivíduo em cada frasco, mantidos em incubadoras por sete 

dias, com fotoperíodo (16 horas de luz e 8 horas de escuro) e temperatura de 

25±2°C. A renovação da solução teste foi realizada a cada 2 dias e os organismos 

foram alimentados diariamente. Durante a renovação da solução teste, o número de 

neonatas produzidas e de organismos mortos foram contabilizados. Os testes foram 

considerados válidos quando a mortalidade dos organismos adultos no controle não 

excedeu 20% e quando 60% ou mais das fêmeas adultas do controle negativo 

produziram no mínimo 15 neonatas até o oitavo dia (ABNT, 2010).  

 

3.4.4 Testes de toxicidade com corantes têxteis 



26 

 

Primeiramente foi realizado um teste preliminar com os corantes a fim de 

determinar as concentrações que causam efeitos subletais (dados não 

apresentados). Os corantes foram diluídos em água natural de cultivo.  

O corante Reactive Blue 4 foi testado nas concentrações de 0,625; 1,25; 2,50; 

5,00; 10,00 e 20,00 mg/L, ao passo que, o corante Reactive Blue 15 foi avaliado nas 

concentrações de 1,25; 2,50; 5,00; 10,00; 20,00 e 40,00 mg/L.  

Neonatas foram expostas a 15 mL de amostra de corantes ou controle 

negativo (água natural de cultivo). Para cada concentração e controle foram 

preparadas 10 réplicas com um organismo em cada frasco, incubados por 7 dias, 

com fotoperíodo (16 horas de luz e 8 horas de escuro), alimentação diária (alga e 

ração) e renovação da solução teste ou água natural a cada 2 dias. Durante a 

renovação, o número de neonatas produzidas e de organismos mortos foram 

contabilizados.   

A validação dos ensaios foi realizada como descrito anteriormente no teste de 

sensibilidade com Ceriodaphnia dubia.   

 

3.5 Quantificação de cobre em Ceriodaphnia dubia 

A quantificação de cobre nos organismos e soluções teste (água de cultivo e 

corante) foi realizada em parceria com o Laboratório de Toxicologia e 

Essencialidade de Metais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto, sob supervisão do Prof. Dr. Fernando Barbosa Júnior.  

A determinação dos valores do metal foi realizada empregando 

espectrofotometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). 

Após o período de exposição aos corantes, 7 dias, os organismos de cada 

concentração foram colocados em tubos de fundo cônico de 15,00 mL. Adicionou-se 

100,00 µL de ácido nítrico para digestão das amostras e posteriormente completou-

se o volume para 5,00 mL. Em seguida, foi realizada a leitura das amostras no ICP-

MS. A concentração de cobre nos organismos e soluções foi mensurada em ng/mL. 

Para as amostras de C. dubia, esse valor foi convertido em ng de cobre/organismo 

para facilitar a interpretação dos dados. O ródio foi utilizado com padrão interno. 

 

3.6 Teste de genotoxicidade Cometa 

 

3.6.1 Soluções utilizadas 
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 Meio de cultivo celular 

O meio de cultivo FBM (Fibroblast Basal Medium) foi acrescido de insulina, 

gentamicina/anfoteromicina, fator de crescimento para fibroblasto humano (hFGF-B) 

e soro bovino fetal, sendo que os três primeiros compostos foram adicionados na 

proporção de 0,1% e o último na proporção de 10%.  

 Tampão fosfato salino (PBS) 

Em balão volumétrico, foram dissolvidos 0,20 g de cloreto de potássio (KCl), 

0,20 g de fosfato monobásico de potássio (KH2PO4), 8,00 g de cloreto de sódio 

(NaCl) e 1,15 g de fosfato dibásico de sódio anidro (Na2HPO4) em água destilada 

qsp 1.000 mL, agitou-se até completa solubilização. Posteriormente, o pH foi 

ajustado para 7,4 com ácido clorídrico ou hidróxido de sódio e a solução foi 

autoclavada por 30 minutos a 120 °C. 

 Tripsina  

A tripsina é uma enzima proteolítica, capaz de desprender as células aderidas 

ao frasco de cultura por meio da degradação da matriz glicoprotéica celular. Para o 

preparo, foram misturados, em capela de fluxo, 10,00 mL de tripsina e 90,00 mL de 

PBS estéril. 

 Agarose Normal 1,5% 

3,30 g de agarose (Ultra PureTM Agarose Invitrogen) foram dissolvidos em 

220,00 mL de PBS diluído (10X), aquecidos em microondas até completa 

solubilização e posteriormente, colocados em banho maria a 60 °C para 

estabilização. Em seguida, as lâminas foram mergulhadas na solução e secas em 

temperatura ambiente.  

 Agarose LMP 0,5% (baixo ponto de fusão) 

250,00 mg de agarose LMP (Low Melting Point Invitrogen) foram dissolvidos 

em 50,00 mL de PBS diluído (10X) e aquecido em microondas. Aliquotou-se em 

frascos de penicilina de 5,00 mL e armazenou-se em geladeira. No momento de uso, 

a solução foi derretida em microondas e estabilizada em banho maria a 37 °C.  

 Solução de lise (estoque) 

233,70 g de cloreto de sódio (NaCl), 59,52 g de EDTA e 1,92 g de Tris foram 

dissolvidos em qsp 1.600 mL de água destilada. O pH foi ajustado para 10 com 

hidróxido de sódio. Esta solução foi preparada no dia do ensaio, bem como a 

solução de lise (uso). 

 Solução de lise (uso) 
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Homogeneizou-se 40,00 mL de DMSO, 4,00 mL de Triton X-100 e 356,00 mL 

da solução de lise estoque. 

 Solução de EDTA 200 mM (Solução A) 

3,72 g de EDTA foram solubilizados em 50,00 mL de água destilada e o pH foi 

ajustado para 10 com hidróxido de sódio. Essa solução pode ser armazenada por 

até 2 semanas na geladeira ao abrigo da luz. 

 Solução de hidróxido de sódio (Solução B) 

100,00 g de hidróxido de sódio foram dissolvidos em qsp 250,00 mL de água 

destilada. Essa solução foi preparada em capela de exaustão e armazenada em 

frasco plástico resistente por até 2 semanas na geladeira. 

 Solução de eletroforese 

Essa solução foi preparada no momento do ensaio. Homogeneizou-se 10,00 

mL da solução A, 60,00 mL da solução B e 1.930 mL de água destilada gelada. O 

pH desta solução deve ser maior que 13. 

 Solução de neutralização 

 77,60 g de Tris (hidroximetil) aminometano foram dissolvidos em 1.400 mL de 

água destilada. Após completa solubilização, o pH foi ajustado para 7,5 com HCl e o 

volume ajustado para 1.600 mL. Essa solução pode ser armazenada por até 2 

semanas em geladeira.  

 Solução de coloração (20µg/mL) 

10,00 µL da solução de brometo de etídio (10,00 mg/mL-Invitrogen) foram 

diluídos em 4.990 µL de água destilada. Essa solução foi conservada ao abrigo da 

luz em temperatura ambiente. 

O brometo de etídio é um agente mutagênico e carcinogênico, capaz de 

intercalar na estrutura do DNA. Logo, o manuseio deve ser feito com muito cuidado 

(MACHADO-SANTELLI; SIVIERO, 2008). 

 

 3.6.2 Cultura de fibroblastos de derme humana adulta 

 

3.6.2.1 Cultura inicial e congelamento das células 

As células foram obtidas da empresa Lonza (n° catálogo: CC 2511) e 

mantidas em meio FBM, acrescido de suplementos e fatores de crescimento em 

atmosfera contendo 5% CO2 e 96% de umidade a 37 ˚C. Alíquotas da cultura celular 
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foram congeladas com solução de dimetilsulfóxido e soro bovino fetal (10% DMSO e 

90% SBF) e mantidas em nitrogênio líquido.  

 

3.6.2.2 Descongelamento das células 

No período dos ensaios, as células foram descongeladas. Inicialmente, as 

células foram removidas do nitrogênio líquido e ressuspendidas com 1,00 mL de 

meio de cultivo a 37 °C. Posteriormente, este conteúdo foi transferido para uma 

garrafa de cultura (75 cm2) com 14,00 mL de meio FBM.  O frasco foi colocado na 

estufa a 37 °C com 5% de CO2.  

 

3.6.2.3 Repique e manutenção das células 

Para a manutenção da cultura celular, o meio de cultivo das garrafas de 

cultura foi descartado e as células foram lavadas com tampão fosfato salino (PBS). 

Posteriormente, adicionou-se tripsina para o desprendimento das células da parede 

do frasco. Acrescentou-se meio de cultivo e centrifugou-se todo o conteúdo a 1.000 

rpm por 8 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet de células foi 

ressuspendido com 1,00 mL de meio de cultivo. Em seguida, o volume foi dividido e 

colocado em 2 novos frascos de cultura celular e os mesmos foram acomodadas na 

estufa a 37 °C com 5% de CO2.   

 

3.6.2.4 Procedimento para o teste do Cometa 

No dia do ensaio, as células foram contabilizadas em câmara de Newbauer 

para obter-se a quantidade adequada para a realização do teste. Os ensaios foram 

realizados segundo o protocolo estabelecido por Tice et al. (2000) com 

modificações. 

Inicialmente, em cada poço da placa de cultura de células foram colocados 

2,0x105 fibroblastos e incubados por 24 horas a 37 ˚C. Após este período, as células 

foram expostas às soluções de corantes por 3 horas. Foram analisadas sete 

concentrações para cada corante, sendo essas: 0,0005; 0,005; 0,05; 0,50; 5,00; 

50,00 e 500,00 µg/mL, além dos controles negativo (tampão fosfato salino-PBS) e 

positivo (peróxido de hidrogênio 60,00 µM). Os corantes foram diluídos em tampão 

fosfato (PBS). Ao final do tratamento, as células foram tripsinizadas, centrifugadas e 

o sobrenadante foi descartado. 



30 

 

 Foram homogeneizados 60,00 µL de suspensão celular com 200,00 µL de 

agarose de baixo ponto de fusão. Na sequência, cerca de 70,00 µL dessa mistura 

foram distribuídos nas lâminas com agarose. As lâminas foram recobertas com 

lamínula e colocadas na geladeira por 15 minutos. Após este período, as lamínulas 

foram retiradas e as lâminas colocadas na solução de lise por 2 horas.  

 Na etapa seguinte, as lâminas foram transferidas para a solução de 

eletroforese por 20 minutos e em seguida iniciou-se corrida eletroforética por 20 

minutos (300mA e 25V). Posteriormente, as lâminas foram colocadas em solução de 

neutralização e fixadas com etanol absoluto. No momento de leitura das lâminas, 

elas foram coradas com brometo de etídio (20,00 µg/ml) e examinadas em 

microscópio de fluorescência com o software Comet IV. Os resultados foram 

mensurados empregando-se o tail moment, produto da quantidade de DNA na 

cauda e a média da distância de migração na cauda (OLIVE; BANÁTH; DURAND, 

1990). Foram analisadas 100 células, distribuídas igualmente em 2 lâminas. 

Realizou-se três repetições para esse ensaio.  

O parâmetro escolhido para avaliar a genotoxicidade, tail moment, tem sido 

sugerido e muito utilizado como um índice para avaliação do dano ao DNA, uma vez 

que considera tanto a migração do material genético quanto a quantidade desse 

material na cauda (OLIVE; BANÁTH; DURAND, 1990; HELLMAN; VAGHEF; 

BOSTROM, 1995, GARAJ-VRHOVAC; OREŠČANIN, 2009; VALVERDE; ROJAS, 

2009). 

 

3.6.2.5 Teste de viabilidade celular 

Uma alíquota da suspensão celular foi utilizada para avaliação da viabilidade 

empregando o método de exclusão por Azul de Tripan, garantindo o uso de células 

viáveis no ensaio (TICE et al., 2000). Para isso, foram homogeneizados 20,00 µL de 

suspensão celular e 20,00 µL de Azul de Tripan. Posteriormente, uma fração foi 

utilizada para preencher a câmara de Newbauer. Foram avaliadas 100 células de 

cada concentração em microscópio óptico e a porcentagem de células viáveis foi 

determinada. 

 As células viáveis apresentam membranas intactas e não permitem a entrada 

do corante na célula, ao passo que, as células inviáveis, que não apresentam 

membrana celular íntegra, permitem a incorporação do corante.  Desta forma, as 
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células inviáveis coram-se de azul e as viáveis permanecem transparentes 

(SALVADORI; RIBEIRO; FENECH, 2003).  

 

  3.7 Ensaio de mutagenicidade com Salmonella typhimurium 

A atividade mutagênica foi avaliada pelo ensaio Salmonella/microssoma 

empregando as linhagens de Salmonella typhimurium TA98, TA100, YG1041 e 

YG1042. As amostras de corantes foram diluídas em tampão fosfato salino (PBS) e 

as concentrações variaram entre 0,50 e 5.000 µg/placa, baseado em ensaios 

preliminares (dados não apresentados). 

Os testes foram realizados de acordo com o protocolo de pré incubação, na 

presença e ausência de ativação metabólica exógena (mistura S9) (MARON; AMES, 

1983; MORTELMANS; ZEIGER, 2000). Essa solução, é constituída por um 

homogenato de células de fígado de rato pré tratado com a mistura de bifenilas 

policlorinadas (Aroclor 1254), que induz um aumento das enzimas (P450) neste 

órgão, e cofatores necessários (MARON; AMES, 1983).  

 

3.7.1 Soluções utilizadas 

 Solução de Agar 

15,00 g de bacto agar foram dissolvidos em 780,00 mL de água destilada. 

Essa solução foi autoclavada e estabilizada em banho maria a 55 °C. A solução 

deve ser preparada no dia do ensaio e não pode ser estocada. 

 Solução de glicose 

20,00 g de glicose foram dissolvidos em qsp 200,00 mL de água destilada. 

Após esterilização em autoclave, a solução foi estabilizada em banho maria a 55 °C. 

Essa solução deve ser preparada no dia do ensaio e não pode ser estocada. 

 Solução de Vogel Bonner 

10,00 g de sulfato de magnésio pentahidratado (MgSO4.7H2O), 91,43 g de 

ácido cítrico (C6H8O7), 500,00 g de fosfato de potássio dibásico (K2HPO4), 175,00 g 

de fosfato de sódio e amônio tetrahidratado (NaNH4HPO4.4H2O) foram dissolvidos 

em qsp 1.000 mL de água destilada. Após esterilização em autoclave, a solução foi 

estabilizada em banho maria a 55 °C.  Essa solução pode ser armazenada por até 6 

meses em geladeira ao abrigo da luz. 

 Solução de biotidina 
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0,0122 g de D-biotina (MM=244,3 mol/L) e 0,0078 g de L-histidina (MM=155 

mol/L) foram dissolvidos em 100,00 mL de água destilada. Após esterilização em 

autoclave, a solução foi estabilizada em banho maria a 55 °C.  Essa solução pode 

ser armazenada por até 80 dias em geladeira ao abrigo da luz. 

 Agar mínimo 

Este meio de cultura é composto por 780,00 mL de solução de agar, 200,00 

mL de solução de glicose, 20,00 mL de solução de Vogel Bonner e 12,00 mL de 

solução de biotidina. Foram distribuídos 20,00 mL desse meio em cada placa de 

Petri estéril utilizada no ensaio. 

 Agar de superfície (Top agar) 

3,00 g de bacto agar e 2,50 g de cloreto de sódio (NaCl) foram dissolvidos em 

500,00 mL de água destilada. A solução foi esterilizada em autoclave. 

 Caldo nutriente 

2,50 g de nutriente Broth n° 2 (Oxoid) foram dissolvidos em 100,00 mL de 

água destilada, distribuídos em volumes de 20,00 mL e esterilizados em autoclave. 

 Solução de fosfato de sódio dibásico (Solução A) 

28,40 g de fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) foram dissolvidos em qsp 

1.000 mL de água destilada.  

 Solução de fosfato de sódio monobásico (Solução B) 

27,60 g de fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4. H2O) foram dissolvidos 

em qsp 1.000 mL de água destilada. 

 Tampão fosfato 0,2 M 

O tampão fosfato é constituído de 880,00 mL de solução A e 120,00 mL de 

solução B. O pH foi ajustado para 7,4 e esterilizado em autoclave. Esse tampão 

pode ser armazenado por até 2 meses em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. 

 NADP 0,1 M 

0,7654 g de NADP (β nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato) foram 

solubilizados em 10,00 mL de água destilada estéril, filtrados em membrana de 0,22 

µm e armazenada em frasco autoclavado. Essa solução pode ser estocada em 

freezer  (-20 °C) por até 2 meses. 

 Glicose 6 fosfato 1M 

2,821 g de glicose 6 fosfato foram dissolvidos em 10,00 mL de água destilada, 

filtrados em membrana de 0,22 µm e armazenado em frasco autoclavado. Essa 

solução pode ser estocada em freezer (-20 °C) por até 2 meses. 
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 Solução de sais 

8,13 g de cloreto de magnésio (MgCl2) e 12,30 g de cloreto de potássio (KCl) 

foram dissolvidos em qsp 100,00 mL de água destilada e esterilizados em autoclave. 

Essa solução pode ser armazenada em geladeira por até 4 meses.  

 Fração S9 

Esse reagente é adquirido liofilizado e congelado. No momento de uso, o 

mesmo foi ressuspendido com 2,10 mL de água destilada estéril. 

 Mistura S9 

A mistura S9 é constituída por 39,50 mL de água destilada estéril, 50,00 mL 

de tampão fosfato 0,2 M, 4,00 mL de NADP 0,1 M, 0,50 mL de glicose 6 fosfato 1 M, 

2,00 mL de solução de sais e 4,00 mL de fração S9. Essa solução foi preparada em 

ambiente asséptico.  

 Agar nutriente 

25,00 g de nutriente Broth n°2 (Oxoid) e 15,00 g de bacto agar foram 

dissolvidos em 1.000 mL de água destilada. O meio foi esterilizado em autoclave, 

estabilizado em banho maria a 55 °C. Foram distribuídos 20,00 mL desse meio em 

cada placa de Petri estéril utilizada no ensaio. 

 Solução de fosfato de potássio monobásico (Solução C) 

34,00 g de fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) foram dissolvidos em 

qsp 1.000 mL de água destilada.  

 Solução de cloreto de magnésio (Solução D) 

81,10 g de cloreto de magnésio hexahidratado (MgCl2.6H2O) foram 

dissolvidos em qsp 1.000 mL de água destilada.  

 Água de diluição 

A água de diluição é composta por 1,25 mL de solução C, 5,00 mL de solução 

D e 993,75 mL de água destilada. Foram distribuídos 90,00 mL dessa solução em 

frascos de vidro e esterilizados em autoclave.  

 

3.7.2 Procedimento para o ensaio de mutagenicidade 

As linhagens de Salmonella foram mantidas em freezer (-70 °C). No dia do 

ensaio, foram descongeladas, inoculadas no caldo nutriente e mantidas overnight a 

37 °C sob agitação de 150 a 170 rpm. Após o período de crescimento, as culturas 

foram mantidas na geladeira até o momento de uso. 



34 

 

100,00 µL da cultura bacteriana de Salmonella typhimurium, 500,00 µL de 

tampão fosfato de sódio 0,2M (para ensaio na ausência de ativação metabólica) ou 

mistura S9 (para ensaio na presença de ativação metabólica) e 100,00 µL de 

solução de corante foram introduzidos em tubos de vidro e incubados por 30 minutos 

a 37°C. Após incubação, foram adicionados 2,00 mL de top agar em cada tubo que 

foram vertidos em placa contendo agar mínimo. As placas foram incubadas 

invertidas por 66 horas a 37°C.  

O tampão PBS (100,00 uL) foi utilizado como controle negativo em todas as 

condições testadas. Para as linhagens TA98 e TA100 na ausência de S9 o controle 

positivo foi óxido de 4 nitroquinolina (0,05 µg/µL) e na presença de ativação 

metabólica foi o 2 aminoantraceno (0,25 µg/µL). Para a linhagem YG1041 foi 

utilizado o 4 nitro orto fenilenodiamina (1,00 µg/µL) e 2 aminoantraceno (0,00625 

µg/µL) na ausência e presença de S9, respectivamente. E finalmente, para YG1042 

utilizou-se 2 nitrofluoreno (1,00 µg/µL) e 2 aminoantraceno (0,25 µg/µL) na ausência 

e presença de S9, respectivamente.  

Ao final do ensaio, o número de colônias foi contabilizado. O teste de 

viabilidade foi realizado em paralelo com os ensaios de mutagenicidade.   

 

3.7.3 Avaliação da viabilidade 

A viabilidade das culturas de Salmonella typhimurium foi avaliada em todos os 

ensaios de mutagenicidade. Para esse teste, foram aliquotados 100 µL da cultura 

bacteriana e descartados no frasco com 90 mL de água de diluição. Essa solução foi 

homogeneizada vigorosamente, retirados 100,00 µL e transferidos para um novo 

frasco com 90,00 mL de água de diluição. Agitou-se continuamente e retirou-se 100 

uL, sendo esse volume, descartado em placas de Petri com agar nutriente e 

espalhados com auxílio de alça de Drigalski e próximo a chama de fogo. As placas 

foram incubadas invertidas, a 37 °C por 24 horas. Ao final, a densidade da cultura 

deveria estar contida entre 1,0-2,0X109 unidades formadoras de colônias (UFC)/mL. 

 

3.8 Análise estatística 

No ensaio de toxicidade aguda com Daphnia similis, a concentração efetiva 

que causou imobilidade em 50% dos organismos expostos, CE50 48 h, foi calculada 

através do método estatístico Trimmed Spearman – Karber com um intervalo de 
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confiança de 95% e os resultados foram expressos em mg/L (HAMILTON; RUSSO; 

THURSTON, 1977). 

Os dados obtidos no ensaio de toxicidade aguda com Vibrio fisheri foram 

analisados no software Microtox Omni e os resultados expressos em % de inibição 

da bioluminescência e Concentração Efetiva que causa 50% e 20% de inibição da 

luminescência após quinze minutos de exposição, para o sulfato de zinco (controle 

positivo) e amostras de corantes, respectivamente. 

Para o ensaio de toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia, os resultados 

foram analisados no programa TOXSTAT 3.5 (WEST INC; GULLEY, 1995) para 

determinação de CENO (Concentração mais elevada da amostra em que não se 

observa efeito estatisticamente significativo comparado ao controle) e CEO 

(Concentração mais baixa da amostra que se observa efeitos significativos 

comparado ao controle). Nesse método, empregou-se ANOVA e teste estatístico 

Dunnett (p<0,05). Os resultados também foram avaliados pelo método de 

interpolação linear, empregando o programa ICPIN (NORBERG-KING, 1993) para 

determinar a concentração capaz de inibir 25 e 50% da reprodução nos organismos 

expostos (CI25 e CI50, respectivamente). Adicionalmente, os dados foram analisados 

por ANOVA e o teste estatístico Scott-Knott, para verificar se houve diferença 

estatisticamente significativa entre a fecundidade observada no controle negativo e 

nos diferentes tratamentos com os corantes têxteis (p<0,05) (SCOTT; KNOTT, 

1974). 

Os resultados obtidos na análise de cobre em Ceriodaphnia dubia foram 

analisados por ANOVA e teste de Tukey (p<0,05) empregando o programa 

estatístico SISVAR 5.3 (FERREIRA, 2011).  

Os dados obtidos no ensaio do Cometa com fibroblastos foram 

estatisticamente avaliados por ANOVA e teste de Dunnett (p<0,05) empregando o 

programa estatístico Graph Pad Prism 5.  

 Para os ensaios de mutagenicidade com Salmonella, os resultados foram 

expressos em média do número de revertentes por placa ± desvio padrão e potência 

mutagênica quando as amostras foram positivas. A potência é obtida através da 

inclinação da reta no gráfico, empregando o software Salanal. Esse software 

emprega o modelo Bernstein, que por sua vez, utiliza ANOVA e regressão linear na 

análise dos dados (BERSTEIN et al., 1982; UMBUZEIRO; VARGAS, 2003).  
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 4 RESULTADOS 

 

4.1 Toxicidade aguda com Daphnia similis 

 

4.1.1 Teste de sensibilidade ao cloreto de potássio 

A sensibilidade de Daphnia similis ao cloreto de potássio (KCl) foi avaliada 

mensalmente. As concentrações do sal que causaram imobilidade em 50% dos 

organismos expostos (CE50) nos meses dos ensaios com os corantes estão 

representadas na Tabela 2. Os testes 1, 2, 3, 4 e 5 representam os meses de 

outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de 2011 e 2012, respectivamente. 

 

Tabela 2. Concentração de cloreto de potássio (KCl) que causa imobilidade em         

50% dos organismos expostos (Daphnia similis) ao sal por 48 horas sem  iluminação 

e alimento nos ensaios de sensibilidade realizados no período dos testes de 

toxicidade aguda com os corantes 

Cloreto de Potássio (KCl) 

Teste CE50 48h (mg/L) Intervalo de confiança (95%) 

1 735,04 685,15-788,56 

2 774,29 730,14-821,12 

3 678,53 642,77-716,28 

4 788,77 735,01-846,47 

5 792,27 743,74-843,96 

Média ± Desvio Padrão: 753,78 mg/L ± 47,80 

Faixa de Sensibilidade (mg/L): 642,77-846,47 

 

Esses valores estavam compreendidos num intervalo de ± 2 desvios padrão 

em relação aos valores médios da carta controle obtidos para a mesma espécie em 

testes realizados pela CETESB em meses anteriores. Logo, a sensibilidade dos 

organismos estava dentro da faixa de aceitação para a realização dos ensaios com 

os corantes. 

 

4.1.2 Testes de toxicidade com os corantes têxteis 

Nos ensaios de toxicidade aguda com D. similis, o corante RB 4 foi cerca de 

20 vezes mais tóxico que o corante RB 15, induzindo a imobilidade nos organismos 
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em menores concentrações (CE50 48 h = 10,91 mg/L) em comparação com RB 15 

(CE50 48 h = 223,93 mg/L), como pode ser observado nas Tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3. Imobilidade de Daphnia similis expostas ao corante Reactive Blue 4 por 48 
horas sem iluminação e alimento e valor de CE50 obtido pelo programa Trimmed 
Spearman Karber 

Reactive Blue 4 Número de organismos imóveis 
Imobilidade 

Réplicas 

Concentração (mg/L) 1 2 3 4 Total Porcentagem (%) 

Controle (0) 0 0 0 0 0/20 0 

4,74 0 0 0 1 1/20 5 

7,11 1 1 2 2 6/20 30 

10,67 1 2 3 3 9/20 45 

16 3 4 3 4 14/20 70 

24 4 5 5 5 19/20 95 

36 5 5 5 5 20/20 100 

CE50 48h: 10,91 (9,23-12,90) mg/L 

  

 
Tabela 4. Imobilidade de Daphnia similis expostas ao corante Reactive Blue 15 por 
48 horas sem iluminação e alimento e valor de CE50 obtido pelo programa Trimmed 
Spearman Karber 

Reactive Blue 15 Número de organismos imóveis 
Imobilidade 

Réplicas 

Concentração (mg/L) 1 2 3 4 Total Porcentagem (%) 

Controle (0) 0 0 0 0 0/20 0 

15 0 0 0 0 0/20 0 

30 0 0 0 0 0/20 0 

60 0 0 1 0 1/20 5 

120 1 1 1 0 3/20 15 

240 2 1 2 3 8/20 40 

480 5 5 5 5 20/20 100 

CE50 48h: 223,93 (183,39-273,42) mg/L 
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Os valores de pH e oxigênio dissolvido (OD) das amostras não interferiram na 

toxicidade dos corantes, pois todos os valores monitorados no início e final dos 

testes estavam dentro dos valores estabelecidos pelas normas técnicas. 

 

4.2 Toxicidade aguda com Vibrio fischeri 

 

4.2.1 Teste de sensibilidade ao sulfato de zinco 

O sulfato de zinco foi utilizado como substância de referência nos ensaios 

com Vibrio fischeri. Todos os valores obtidos no período dos ensaios apresentaram-

se dentro da faixa de aceitação (3,00-10,00 mg/L) e a média da sensibilidade foi 

4,653 mg/L (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Valores de CE50 obtidos nos ensaios de sensibilidade com Vibrio fischeri 

após exposição ao sulfato de zinco por 15 minutos  

Sulfato de Zinco Heptahidratado (ZnSO4.7H2O) 

Teste CE50 15’ (mg/L) Intervalo de Confiança 

1 4,481 3,015-6,660 

2 4,928 3,420-7,101 

3 4,514 3,653-5,578 

4 4,689 3,302-6,658 

Média ± Desvio Padrão: 4,653 mg/L ± 0,2048 

Faixa de Sensibilidade (mg/L): 3,015-7,101 

 

 

4.2.2 Testes de toxicidade com os corantes têxteis 

As soluções de corantes RB 4 e RB 15 apresentaram valores de pH igual a 

4,02 e 5,69, respectivamente. Para fins de comparação, decidimos realizar os 

ensaios com as amostras sem ajuste de pH. No entanto, sabendo-se que esse 

parâmetro pode interferir nos resultados, avaliou-se também a toxicidade das 

amostras com ajuste de pH. Para este segundo ensaio, utilizou-se soluções de 

corantes mais concentradas com pH inicial igual a 4,02 (RB 4) e 5,77 (RB 15). Após 

ajuste com hidróxido de sódio, o pH passou para 6,90 e 7,00 para os corantes RB 4 

e RB 15, respectivamente.  
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Neste ensaio, o corante RB 4 também foi mais tóxico comparado ao corante 

RB 15, apresentando valores de CE20 15’ de 100,20 e 132,30 mg/L, nos ensaios sem 

e com ajuste de pH, respectivamente (Figuras 2 e 3). Já o corante RB 15 apresentou 

CE20 15’ de 350,04 mg/L sem ajuste de pH e 454,37 mg/L com ajuste de pH (Figuras 

4 e 5).  

 

 

  

Figura 2. Porcentagem de inibição da luminescência da bactéria Vibrio fischeri após 

exposição por 15 minutos ao corante Reactive Blue 4 sem ajuste de pH 

 

 

CE20=100, 20 mg/L 
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Figura 3. Porcentagem de inibição da luminescência da bactéria Vibrio fischeri após 

exposição por 15 minutos ao corante Reactive Blue 4 com ajuste de pH 

 

  

Figura 4. Porcentagem de inibição da luminescência da bactéria Vibrio fischeri após 

exposição por 15 minutos ao corante Reactive Blue 15 sem ajuste de pH 

 

 

CE20=132, 30 mg/L 

CE20=350,04 mg/L 
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Figura 5. Porcentagem de inibição da luminescência da bactéria Vibrio fischeri após 

exposição por 15 minutos ao corante Reactive Blue 15 com ajuste de pH  

 

 Os valores de CE50 (mg/L) encontrados nesse ensaio para o corante RB 4 

foram de 319,26 (272,22-374,46) e 584,82 (430,38-794,88), sem e com ajuste de 

pH, respectivamente. Para o corante RB 15 os valores foram de 2.385,6 (1.733,8-

3.282,8) e 18.886 (11.319-31.514), sem e com ajuste de pH, respectivamente.  

Todos os ensaios realizados apresentaram valores de fator de correção maior 

que 0,7 e CE50 para o sulfato de zinco (controle positivo) dentro da faixa de 3,00 a 

10,00 mg/L. Logo, todos os resultados foram validados.  

 

4.3 Toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia 

 

4.3.1 Teste de sensibilidade ao cloreto de sódio 

A sensibilidade dos organismos no período do ensaio foi mensurada e a 

concentração de cloreto de sódio que causou redução de 50% na reprodução após 

sete dias de exposição foi de 1161,90 e 1398,06 mg/L para os meses de janeiro e 

março de 2013, respectivamente. Esses valores foram inseridos na carta controle, 

que ainda está em fase de elaboração pela CETESB.  

 

4.3.2 Testes de toxicidade crônica com os corantes têxteis 

CE20=454, 37 mg/L 
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O corante Reactive Blue 4 reduziu a fecundidade apenas na maior concentração 

(20,00 mg/L). Nas demais concentrações avaliadas foi observado aumento no 

número de filhotes produzidos pelos organismos. A Figura 6 representa a média e 

desvio padrão de 3 repetições dos ensaios.  

 

 

Figura 6. Número médio de neonatas produzidas por jovens de Ceriodaphnia dubia 

após sete dias de exposição ao corante Reactive Blue 4  

* p<0,05 

 

O corante Reactive Blue 15 reduziu a fecundidade de Ceriodaphnia dubia 

comparado ao controle negativo (CN). Os resultados das 3 repetições estão 

representados no Figura 7.  

 

* 
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Figura 7. Número médio de neonatas produzidas por jovens de Ceriodaphnia dubia 

após sete dias de exposição ao corante Reactive Blue 15 

* p<0,05 

 

Os valores de CENO, CEO, CI25 e CI50 foram determinados para todas as 

repetições dos testes de toxicidade. Os resultados para o corante RB 4 e RB 15 

estão sumarizados nas Tabelas 6 e 7, respectivamente. 

 

  Tabela 6. Valores de CENO, CEO, CI25 e CI50 obtidos nos ensaios de toxicidade 

crônica com Ceriodaphnia dubia exposta ao corante Reactive Blue 4 por 7 dias  

Reactive Blue 4 

REPETIÇÃO 
CENO 

(mg/L) 

CEO 

(mg/L) 

CI25                  

(mg/L) 

CI50                              

(mg/L) 

1 10 20 12,05 (9,84-13,58) 15,82 (14,36-17,27) 

2 20 > 20 13,87 (9,32-15,86) 19,41 (---) 

3 10 20 16,24 (---) >20 (---) 

Média ± Desvio Padrão 14,05 ± 2,10 17,62 ± 2,54 

  CENO: Concentração de Efeito Não Observado 

  CEO: Concentração de Efeito Observado 

  CI25: Concentração capaz de inibir 25% da reprodução 

  CI50: Concentração capaz de inibir 50% da reprodução 

  ---: Valores não determinados 

  Valores entre parênteses representam o intervalo de confiança de 95% 

 

 
* 
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  Tabela 7. Valores de CENO, CEO, CI25 e CI50 obtidos nos ensaios de toxicidade 

crônica com Ceriodaphnia dubia exposta ao corante Reactive Blue 15 por 7 dias  

Reactive Blue 15 

REPETIÇÃO 
CENO 

(mg/L) 

CEO 

(mg/L) 

CI25                  

(mg/L) 

CI50                              

(mg/L) 

1 2,5 5 10,65 (3,12-12,65) 17,59 (15,32-19,10) 

2 5 10 11,68 (5,23-14,88) 20,45 (17,28-24,20) 

3 5 10 12,72 (7,10-18,37) 25,09 (20,75-28,74) 

Média ± Desvio Padrão 11,68 ± 1,04 21,04 ± 3,78 

  CENO: Concentração de Efeito Não Observado 

  CEO: Concentração de Efeito Observado 

  CI25: Concentração capaz de inibir 25% da reprodução 

  CI50: Concentração capaz de inibir 50% da reprodução 

  Valores entre parênteses representam o intervalo de confiança de 95% 

 

Na análise dos dados por ANOVA e pelo teste Scott-Knott foi possível identificar 

os tratamentos que diferiram estatisticamente do controle negativo. Os resultados 

estão representados nas Tabelas 8 e 9. 

 

Tabela 8. Comparação entre o número médio de neonatas produzidas por adultas 

de Ceriodaphnia dubia no controle negativo (0) e tratamentos com o corante 

Reactive Blue 4 em três repetições nos ensaios de toxicidade crônica 

Reactive Blue 4 

Concentração 

(mg/L) 
0 0,625 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00 

Média ± 

desvio 

padrão 

18,53 ± 

4,13 

20,00 ± 

3,78 

22,00 ± 

2,07
*
 

22,73± 

1,50
*
 

25,47 ± 

1,76
*
 

19,93 ± 

2,67 

10,23 

± 5,55
*
 

*: estatisticamente diferente do controle negativo (p<0,05) 
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Tabela 9. Comparação entre o número médio de neonatas produzidas por adultas 

de Ceriodaphnia dubia no controle negativo (0) e tratamentos com o corante 

Reactive Blue 15 em três repetições nos ensaios de toxicidade crônica 

Reactive Blue 15 

Concentração 

(mg/L) 
0 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00 40,00 

Média ± 

desvio 

padrão 

28,00 ± 

3,90 

25,60 ± 

5,51 

25,23 ± 

4,35 

23,83± 

1,70 

22,03 ± 

2,68 

14,10 ± 

0,92
*
 

3,37 ± 

0,61
*
 

*: estatisticamente diferente do controle negativo (p<0,05) 

 

4.4 Quantificação de cobre em Ceriodaphnia dubia 

Os valores de concentração de cobre detectados nos organismos expostos ao 

corante Reactive Blue 15 foram semelhantes e não houve diferença estatisticamente 

significativa comparado ao controle negativo (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Concentração de cobre (ng/organismo) em Ceriodaphnia dubia expostas 

por 7 dias a diferentes concentrações de cobre, presente na água de cultivo 

(controle negativo) e soluções do corante Reactive Blue 15 

 

4.5 Teste de genotoxicidade/ Ensaio do Cometa 

Ambos corantes não induziram genotoxicidade em fibroblastos de derme 

humana em nenhuma das condições testadas, uma vez que, não houve diferença 
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estatística significativa no tail moment encontrado nas amostras e controle negativo. 

Os resultados estão representados nas Figuras 9 e 10.   

 

  

Figura 9. Tail moment observado no ensaio de genotoxicidade Cometa empregando 

células de fibroblastos de derme humana expostas ao corante Reactive Blue 4. Os 

resultados representam a média e desvio padrão de três repetições  
*: p<0,05 (estatisticamente diferente do controle negativo)   

CN: Controle Negativo (Tampão Fosfato Salino- PBS) 

CP: Controle Positivo (H2O2: Peróxido de hidrogênio 60µM) 

 

 

 

 

    

* 
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Figura 10. Tail moment observado no ensaio de genotoxicidade Cometa 

empregando células de fibroblastos de derme humana expostas ao corante Reactive 

Blue 15. Os resultados representam a média e desvio padrão de três repetições 
*: p<0,05 (estatisticamente diferente do controle negativo)  

CN: Controle Negativo (Tampão Fosfato Salino- PBS) 

CP: Controle Positivo (H2O2: Peróxido de hidrogênio 60µM) 

 

É importante salientar que os tratamentos empregados (corantes e controles 

negativo e positivo) não alteraram a viabilidade das células empregadas nos testes, 

visualizados a partir do ensaio com Azul de Tripan. Em todos os testes a viabilidade 

foi superior a 90%. 

 

4.6 Teste de mutagenicidade com Salmonella typhimurium 

O corante Reactive Blue 4 induziu mutagenicidade na linhagem TA100 na 

presença de metabolização exógena (S9), com potência mutagênica de 0,35 rev/μg. 

Para as demais linhagens e condições testadas não foram observados efeitos 

mutagênicos (Tabela 10).  

De forma análoga, não foi observado aumento significativo no número de 

revertentes por placa comparando o controle negativo com as amostras do corante 

Reactive Blue 15. Logo, esse corante não foi capaz de induzir mutagenicidade em 

nenhuma linhagem de Salmonella sob as condições testadas (Tabela 11). 

 O número de unidades formadoras de colônias (UFC) encontrado nos testes 

de viabilidade se apresentou dentro dos padrões estabelecidos, 1,0-2,0 X 109 

UFC/mL.   

* 
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Tabela 10. Avaliação da mutagenicidade do corante Reactive Blue 4 com as linhagens de Salmonella typhimurium TA98, TA100, 

YG1041 2 YG1042 

SEM S9 COM S9 SEM S9 COM S9 SEM S9 COM S9 SEM S9 COM S9

0.5 43,7 ± 5,5 50,7 ± 7,6 167,7 ± 9,6 166,0 ± 21,6  -  - 140,0 ± 12,0 147,7 ± 10,0

5 45,3 ± 2,1 52,7 ± 5,1 168,3 ± 6,5 169,3 ± 6,1  -  - 125,3 ± 2,5 136,7 ± 13,6

10  -  -  - 170,0 ± 7,8  -  -  -  -

25  -  -  - 185,3 ± 4,2*  -  -  -  -

50 32,5 ± 0,7 47,0 ± 3,6 182,3 ± 13,6 199,3 ± 18,6* 49,0 ± 2,6  - 130,3 ± 3,8 151,7 ± 11,6

100  -  -  - 221,0 ± 8,5** 47,7 ± 2,1  -  -  -

250  -  -  - 240,3 ± 15,5** 44,7 ± 7,4 55,7 ± 5,1  -  -

400  -  -  - 276,3 ± 21,0**  -  -  -  -

500 41,7 ± 0,6 49,7 ± 6,0 179,7 ± 8,5  - 49,0 ± 1,0 46,0 ± 2,6 165,0 ± 16,6 169,0 ± 12,5

1000  -  -  -  - 46,3 ± 1,5 50,7 ± 4,5  -  -

2500  -  -  -  - 50,0 ± 4,4 52,7 ± 1,5  -  -

5000 28,3 ± 3,2 40,0 ± 4,6 160,3 ± 9,8  - 52,7 ± 10,1 56,3 ± 4,1 167,3 ± 6,0 154,0 ± 7,2

Controle Negativo 42,2 ± 3,4 39,4 ± 7,9 160,6 ± 10,7 156,2 ± 10,7 42,8 ± 4,3 50,8 ± 6,1 134,2 ± 16,0 128,5 ± 7,3

Controle Positivo 495,0 ± 7,1
a 

1252,5 ± 3,5
b

1965,0 ± 7,1
a

1880,0 ± 28,3
b

530,0 ± 42,4
c

2375,0 ± 21,2
d

1024,5 ± 37,5
e

499,5 ± 16,3
b

Potência mutagênica (rev/μg) X X X 0,35 X X X X

Concentração (µg/placa)

Média do número de revertentes/placa ± desvio padrão

TA98 TA100 YG1041 YG1042

 

: concentração não testada 
a
: óxido de 4 nitroquinolina (0,05 µg/μL) 

b
: 2 aminoantraceno (0,25 µg/ μL) 

c
: 4 nitro-orto-fenilenodiamina (1,00 µg/ μL) 

d
: 2 aminoantraceno (0.00625 µg/ μL) 

e
: 2 nitrofluoreno (1,00 µg/ μL) 

X: não mutagênico 

*: significância em 5% 

**: significância em 1% 
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Tabela 11. Avaliação da mutagenicidade do corante Reactive Blue 15 com as linhagens de Salmonella typhimurium TA98, TA100, 

YG1041 2 YG1042 

SEM S9 COM S9 SEM S9 COM S9 SEM S9 COM S9 SEM S9 COM S9

0.5 27,0 ± 2,0 39,0 ± 6,9 191,0 ± 12,7 219,3 ± 10,7 137,0 ± 2,6 209,3 ± 5,5 105,7 ± 9,8 145,0 ± 9,9

5 27,5 ± 0,7 37,5 ± 4,9 188,0 ± 4,2 207,0 ± 9,0 146,3 ± 14,2 187,6 ± 16,0 122,0 ± 15,0 141,0 ± 12,8

50 22,0 ± 1,4 44,5 ± 6,4 184,5 ± 6,4 225,5 ± 6,4 131,7 ± 15,9 198,0 ± 15,0 131,3 ± 11,7 148,0  ± 13,7

500 21,0 ± 5,0 37,3 ± 6,6 184,0 ± 5,3 218,0 ± 15,6 123,0 ± 8,5 166,0 ± 13,2 134,7 ± 11,0 137,7 ± 11,2

5000 18,7 ± 4,7 28, 7 ± 5,0 170,7 ± 14,0 202,7 ± 7,5 131,0 ± 3,6 140,0 ± 16,1 128,7 ± 9,0 137,7 ± 11,2

Controle Negativo 26,5 ± 3,7 30,75 ± 5,6 194,0 ± 4,7 219,0 ± 8,5 197,8 ± 15,8 221,8 ± 7,9 134,2 ± 16,0 128,5 ± 7,3

Controle Positivo 310,0 ± 14,1
a 

1430,0 ± 99,0
b

2110,0 ± 42,4
a

2415,0 ± 91,9
b

1947,5 ± 89,8
c

542,0 ± 11,3
d

1024,5 ± 37,5
e

499,5 ± 16,3
b

Potência mutagênica (rev/μg) X X X X X X X X

Média do número de revertentes/placa ± desvio padrão

TA98 TA100 YG1041 YG1042Concentração (µg/placa)

 
a
: óxido de 4 nitroquinolina (0,05 µg/μL) 

b
: 2 aminoantraceno (0,25 µg/ μL) 

c
: 4 nitro-orto-fenilenodiamina (1,00 µg/ μL) 

d
: 2 aminoantraceno (0.00625 µg/ μL) 

e
: 2 nitrofluoreno (1,00 µg/ μL) 

X: não mutagênico 
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5. DISCUSSÃO 

 

O corante Reactive Blue 4 foi cerca de 20 vezes mais tóxico para Daphnia similis 

comparado ao corante Reactive Blue 15. Essa toxicidade pode estar associada à 

estrutura química do corante. O primeiro apresenta diclorotriazina como grupo 

reativo e o segundo monoclorotriazina. Possivelmente a inserção de um átomo de 

cloro na estrutura do corante Reactive Blue 4 seja responsável pelo efeito 

observado. Ferraz et al. (2011) avaliaram dois corantes têxteis e também verificaram 

esse efeito do cloro ao estudar a toxicidade dos corantes Disperse Red 1 e Disperse 

Red 13 para Daphnia similis. As impurezas das amostras de corantes também 

podem ter contribuído para a toxicidade observada.  

De acordo com Bae e Freeman (2007), os corantes diretos complexados com 

cobre estudados, na sua maioria, apresentaram elevada toxicidade para Daphnia 

magna (CE50 48 h=1,00-10,00 mg/L) . Possivelmente esse efeito não se deve 

apenas ao átomo de cobre, pois o corante RB 15 apresenta esse elemento 

complexado à sua estrutura e não apresentou elevada toxicidade. Sugere-se que o 

grupo cromóforo e a classe sejam fatores importantes na toxicidade dos corantes. 

Villegas-Navarro et al. (2001) realizaram estudos com efluentes têxteis e 

observaram que os corantes contribuíram para a toxicidade em Daphnia magna em 

todas as amostras coletadas em diferentes etapas do tratamento do efluente.  

Os corantes RB 4 e RB 15 podem ser classificados como moderadamente tóxico 

(CE50 de 10,00-100,00 mg/L) e relativamente não tóxico (CE50 > 100,00 mg/L), 

respectivamente (BAE; FREEMAN, 2007). Segundo a Global Harmonization System 

(GHS), sistema que visa padronizar a classificação de produtos químicos, o corante 

RB 4 também pode ser classificado como nocivo para a vida aquática (CE50 de 

10,00-100,00 mg/L). Ressalto que informações como exposição e concentração no 

meio ambiente devem ser consideradas para determinar de forma mais efetiva o 

risco dessas substâncias para os organismos e ambiente.   

Nos ensaios com Vibrio fischeri, parâmetros como pH e coloração das amostras 

devem ser avaliados com atenção, uma vez que esse organismo é sensível ao pH, 

bem como a coloração pode causar uma redução não específica na luminescência 

que não se diferencia da redução causada por uma substância nociva, alterando os 

valores de toxicidade das amostras. 
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Para amostras com coloração intensa é adequado expressar os resultados em 

valores de CE20, pois a concentração que causa imobilidade em 50% dos 

organismos (CE50) é mais colorida e pode interferir na leitura da bioluminescência, 

tornando o ensaio menos realístico (WANG et al., 2002).  Por isso, neste ensaio nós 

determinamos tanto os valores de CE20 quanto CE50. Em ambos os casos, RB 4 foi 

mais tóxico que o RB 15. 

A maioria dos corantes têxteis estudados quanto a sua toxicidade para Vibrio 

fischeri pertence ao tipo azo. Gotllieb et al. (2003) avaliaram seis azo corantes e os 

mesmos apresentaram CE50 entre 15,70 e 71,00 mg/L. Comparado aos valores 

obtidos para os corantes RB 4 e  RB 15, verificamos que os azo corantes avaliados 

foram mais tóxicos para Vibrio fischeri, sugerindo que a estrutura química pode 

interferir na toxicidade. Wang et al. (2002) também avaliaram onze azo corantes 

reativos e observaram uma faixa de CE20 de 5-600,00 mg/L. Embora os corantes 

reativos avaliados no presente estudo não pertençam a classe dos azo corantes, o 

RB 4 e RB 15 apresentaram valores de CE20 dentro da faixa obtida por Wang et al. 

(2002). 

Epolito et al. (2005) investigaram a toxicidade do corante comercial RB 4 para 

V. fischeri e encontraram CE50 igual 1.108 mg/L, cerca de 2 vezes menos tóxico 

comparado com o resultado obtido neste trabalho (584,82 mg/L). No entanto, é 

importante salientar que os corantes são de diferentes empresas (Sigma e DyStar) e 

corantes comerciais podem conter outras substâncias químicas em sua formulação, 

como foi observado por Vacchi et al. (2013). Os autores encontraram diferentes 

substâncias no corante comercial Disperse Red 1, como outros corantes e agentes 

dispersantes.   

Osugi et al. (2006) avaliaram a toxicidade aguda do corante RB 15 para a 

bactéria luminescente.  A CE20 15’ foi igual a 62,00 mg/mL. Esse valor diferiu do 

encontrado nesse trabalho. Essa diferença pode estar associada com impurezas e 

variações que podem ocorrer nas amostras de corantes ou ainda por diferenças de 

técnicas empregadas.  

Apesar da baixa toxicidade encontrada nos bioensaios de toxicidade aguda, o 

corante RB 15 merece atenção, pois Osugi et al. (2006) observaram que após o 

tratamento por fotoeletrocatálise, a toxicidade aumentou, resultado da liberação dos 

íons cobre presente na sua estrutura química durante o processo de tratamento.  



54 

 

Analisando os valores de CE50 encontrados nos testes de toxicidade aguda 

com Daphnia similis e Vibrio fischeri observou-se que os ensaios com 

microcrustáceo foi mais sensível que o ensaio com a bactéria. Para o corante RB 15, 

Daphnia similis foi cerca de 84 vezes mais sensível que Vibrio fischeri e para RB 4 

cerca de 53 vezes. 

Da mesma forma, Barata et al. (2008) avaliaram misturas contendo compostos 

de origem industrial empregando diferentes bioensaios e observaram que testes 

com Daphnia magna foram mais sensíveis que outros, como o ensaio com Vibrio 

fischeri. 

Liu et al. (2002) também compararam a toxicidade de diferentes tipos de 

efluentes para os organismos Daphnia similis e Vibrio fischeri. Ao final do trabalho 

verificaram que Daphnia se mostrou mais sensível nos ensaios. No entanto, houve 

efluentes tóxicos apenas para uma espécie, evidenciando a importância de se 

utilizar mais de um organismo teste na avaliação da toxicidade. 

A maior sensibilidade de Daphnia comparada com Vibrio fischeri aos corantes 

pode estar relacionada com a presença de compostos nitrogenados, visto que, de 

acordo com Martins et al. (2007), Daphnia magna possui elevada sensibilidade a 

estes compostos. Ressalto que D. similis, utilizada neste trabalho, apresenta 

sensibilidade semelhante a D. magna (BURATINI; BERTOLETTI; ZAGATTO, 2004).  

Outra hipótese para a diferença de sensibilidade está relacionada com a 

ingestão de contaminantes, visto que organismos como microcrustáceos e peixes 

durante os bioensaios podem ingerir mais substâncias, comparado a bactérias 

(BARATA et al., 2008). 

No entanto, a comparação direta da sensibilidade de Daphnia similis e Vibrio 

fischeri deve ser realizada com muita cautela, uma vez que os endpoints analisados 

são distintos e há diferença na complexidade dos organismos teste. 

Dados de toxicidade crônica de corantes empregando dafinídeos são 

escassos. No entanto, são de grande relevância, pois os organismos no ambiente 

aquático estão expostos a níveis subletais dos contaminantes, devido principalmente 

a fatores de diluição dos corpos d’água (ARAGÃO; ARAÚJO, 2006). 

O corante Reactive Blue 4 apresentou efeitos aparentemente discrepantes em 

relação à fecundidade, nas menores concentrações induziu a reprodução, na maior 

concentração (20,00 mg/L) foi capaz de reduzir o tamanho da prole e na 
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concentração de 40,00 mg/L (dado não apresentado), o corante causou mortalidade 

em cerca de 60% dos organismos expostos. 

Como citado acima, o corante RB 4 foi capaz de aumentar a fecundidade de 

C. dubia na maioria das concentrações avaliadas. Esse aumento observado pode 

ser classificado como hormesis. Segundo Chapman (2001), hormesis pode ser 

definida como um efeito estimulante que ocorre quando as substâncias em altas 

concentrações causam efeitos negativos e produz um efeito positivo nas menores 

concentrações, como aumento na reprodução ou crescimento. Comumente esse 

evento causa um acréscimo de 30-60% de efeito comparado ao controle. A hipótese 

é que hormesis seja uma compensação para uma alteração na homeostasia dos 

organismos (STEBBING, 1998). No presente trabalho, observou-se que o corante 

Reactive Blue 4 aumentou até cerca de 68% do número médio de neonatas 

(segunda repetição).     

O efeito hormesis também foi observado por Rodriguez; Martinez-Madrid e 

Cid (2006) expondo Daphnia magna a diferentes efluentes industriais. Nas 

condições avaliadas pelos autores houve aumento da reprodução nas menores 

concentrações de efluentes comparado ao controle negativo. Zalizniak e Nugegoda 

(2006) observaram efeito hormesis em Daphnia carinata expostas a concentrações 

subletais do inseticida clorpirifós, aumentando o tamanho da prole nas 

concentrações mais baixas. Pagnanelli et al. (2008) identificaram o efeito hormesis 

em Lepidium sativum expostos a efluentes de atividades mineradoras após 

tratamento biológico, identificando um índice de germinação superior nas amostras 

comparado ao controle negativo. De Nicola et al. (2004) observaram o mesmo efeito 

em organismos expostos a taninos utilizados em curtumes, aumentando as taxas de 

fertilização em ouriços do mar e crescimento em algas.  

Segundo Rodriguez; Martinez-Madrid e Cid (2006) o efeito hormesis deve ser 

avaliado com profundidade para entender os processos que culminam a este evento. 

Segundo o autor, a sobrevivência das neonatas e alterações na geração seguinte 

devem ser avaliadas. Hammers-Wirtz e Ratte (2000) observaram um aumento no 

número de filhotes de dafinídeos expostos a um dispersante, utilizado na produção 

de corantes e tingimento têxtil. No entanto, esse aumento na prole estava associado 

a uma queda na qualidade da mesma, pois a geração proveniente dessa apresentou 

maior mortalidade e decréscimo no tamanho, peso e reprodução. Nesse estudo, foi 

possível concluir que a segunda geração apresentou danos mesmo em baixas 
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concentrações, ao passo que a primeira geração aparentemente não foi prejudicada. 

Bervoets et al. (1996) avaliaram os efeitos de efluentes industriais sob a primeira e 

segunda geração de Daphnia magna e observaram que os valores de CENO na 

segunda geração eram cerca de dez vezes menores quando comparados com a 

primeira geração. Dessa forma, é possível predizer que o efeito hormesis pode 

prejudicar as populações através do aumento da sensibilidade, redução do tamanho 

e peso dos organismos, possivelmente maior predação e menor sucesso na 

competição, podendo reduzir a viabilidade populacional.  

De acordo com Chapman (2001) não é raro dafínideos expostos a agentes 

estressores aumentarem o tamanho da prole, mas a reprodução pode ser atrasada e 

o tamanho dos ovos reduzido. Segundo Hammerz-Wirtz e Ratte (2000) a mudança 

na distribuição de biomassa em um número e tamanho diferente dos ovos 

produzidos por dafinídeos é uma adaptação ecológica importante frente às 

mudanças das condições ambientais, como tentativa de manter a população mesmo 

em condições adversas. Frente ao exposto, sugerimos que a exposição ao corante 

RB 4, ainda que em baixas concentrações, pode conduzir a efeitos deletérios em 

populações de microcrustáceos à longo prazo.  

Os poluentes podem causar uma mudança no balanço de espécies 

coexistentes e à longo prazo podem alterar a biodiversidade. Esse processo é 

resultado do aumento ou redução das populações (GUARATINI et al., 2008). 

Os dafinídeos apresentam um papel central na cadeia alimentar. Eles são 

alimentos de peixes devido ao tamanho, mobilidade e alto valor nutricional, além de, 

serem muito importantes na passagem de energia dos produtores primários para 

outros consumidores. A extinção ou mesmo a redução nas populações de dafinídeos 

podem afetar a complexa teia alimentar do ecossistema aquático (SIPAÚBA-

TAVARES; ROCHA, 2001; ABRANTES; GONÇALVES, 2003; LEE et al., 2011).  

Steinberg; Sturzenbaum e Menzel (2008) afirmam que o efeito hormesis não 

está limitado apenas a uma resposta adaptativa simples, mas relacionado com a 

ativação de diferentes vias celulares. Gong et al. (2007) identificaram um aumento 

na reprodução de Eisenia fetida expostas a baixas concentrações de trinitrotolueno 

(TNT) e verificaram que nessas condições a expressão de vários genes foi 

modificada.    

De acordo com Calabrese e Blain (2011) há na literatura mais de 2.500 

artigos publicados sobre o efeito hormesis, com cerca de 9.000 endpoints avaliados. 
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Aproximadamente 2.000 diferentes agentes de 245 classes químicas foram testados 

empregando principalmente modelos animais. Esse elevado número de resultados 

pode refletir a plasticidade biológica, ou seja, a capacidade dos organismos de 

responderem a mudanças no ambiente através de ajustes bioquímicos e fisiológicos 

para sobreviverem às condições adversas.   

Os ensaios de crescimento populacional, considerando as gerações 

subsequentes e avaliações toxicogenômicas, podem ser uma alternativa para 

explicar os efeitos causados pelo corante RB 4. 

Em contrapartida, o corante Reactive Blue 15 foi capaz de reduzir a 

fecundidade de C. dubia.  Esse corante foi classificado como relativamente não 

tóxico para D. similis no ensaio de toxicidade aguda. No entanto, observamos que 

ele causa efeitos na reprodução mesmo em baixas concentrações. Resultados 

semelhantes foram observados no trabalho de Ferrão-Filho et al. (2009). Os 

pesquisadores observaram efeitos crônicos em Daphnia gessneri e Moina micrura 

expostas a cianotoxinas presentes na água de um reservatório eutrófico e baixa 

mortalidade nos ensaios de toxicidade aguda. Esses resultados expressam a 

importância dos ensaios crônicos na avaliação da toxicidade de substâncias.  

Os resultados obtidos no presente trabalho são preocupantes do ponto de 

vista ambiental, pois as concentrações testadas podem ser facilmente atingidas 

considerando a estimativa de lançamento de 1,2 toneladas de corantes por dia no 

ambiente aquático, sendo que essa grande quantidade lançada é devida 

principalmente à baixa fixação dos corantes às fibras tingidas (GUARATINI; 

ZANONI, 2000). Considerando os corantes reativos, como citado anteriormente, até 

50% da concentração inicial pode não se fixar à fibra têxtil (AKSU; ISOGLU, 2006). 

Adicionalmente, é importante considerar que devido às exigências do mercado 

consumidor em relação à robustez da cor nas fibras coloridas frente a diferentes 

processos, como transpiração, lavagem e exposição ao sol, as moléculas de 

corantes utilizadas são cada vez mais estáveis, aumentando o tempo de meia vida 

destes compostos no ambiente. Por exemplo, o tempo de meia vida da forma 

hidrolisada do corante Reactive Blue 19 é de 46 anos sob pH 7,00 e 25 °C (HAO; 

KIM; CHIANG, 2000).  

Podemos observar que houve uma diferença de sensibilidade nos ensaios de 

toxicidade aguda com D. similis e os testes de toxicidade crônica com C. dubia, 

especialmente para o corante RB 4, que apresentou valores de inibição na 
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reprodução acima da concentração que causou mortalidade em 50% dos 

organismos expostos (CE50). Segundo Cowgill (1987) essa diferença pode ser 

atribuída a características fisiológicas do animal (estado nutricional ou estágio no 

ciclo de vida), condições da cultura (alimentação, temperatura ou fotoperíodo) e 

propriedades da substância avaliada (solubilidade, degradação ou pureza). Coelho e 

Rocha (2010) observaram diferença na sensibilidade de 3 microcrustáceos expostos 

a surfactante comparado com dados da literatura e atribuíram essa diferença 

principalmente à dureza da água, que é capaz de alterar a toxicidade. Lopes et al. 

(2009) compararam os efeitos tóxicos da ivermectina em duas linhagens de Daphnia 

magna (européia e japonesa) e Ceriodaphnia dubia e observaram que há diferenças 

entre a mesma espécie, D. magna, visto que a linhagem japonesa foi mais resistente 

à ivermectina quando comparado com a linhagem européia. Adicionalmente, 

identificaram maior sensibilidade de D. magna comparado com C. dubia e afirmaram 

que organismos menores tendem a ser mais sensíveis, porém essa regra nem 

sempre é válida.  

Em relação à quantificação de cobre em C. dubia, não houve diferença 

estatisticamente significativa na concentração de cobre mensurada nos organismos 

do controle negativo e organismos expostos ao corante Reactive Blue 15. Esse fato 

provavelmente se deve à regulação do metal no organismo, que poderia aumentar a 

excreção para manter a concentração do metal essencial em uma faixa adequada.  

Segundo Santos; Melão e Lombardi (2008), a regulação da concentração de 

cobre no zooplâncton não é um processo incomum e pode ser utilizado como uma 

estratégia para a regulação do metal. Esses autores avaliaram a quantidade de 

cobre em Ceriodaphnia silvestrii expostas a concentrações crescentes do metal na 

presença e ausência de substâncias húmicas e observaram que essa espécie 

apresentou valores de concentração de cobre semelhantes nos tratamentos. 

De acordo com o trabalho de Bossuyt e Janssen (2005) há evidências de que 

Pseudokirchneriella subcapitata e Daphnia magna possam regular a concentração 

de cobre no seu organismo para manter a homeostasia do metal dentro da faixa 

ótima.   

Testes com o anfípoda de água doce, Hyalella azteca, também mostraram 

que a concentração de cobre foi totalmente regulada por esse organismo e 

consequentemente o metal não se acumulou nos indivíduos (BORGMANN; 

NORWOOD; CLARKE, 1993). 
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Os metais essenciais como cobre e zinco tendem a ser ativamente regulados 

por algas, crustáceos, decápodes e peixes, ou seja, esses organismos mantêm as 

concentrações estáveis excretando o metal em taxas comparáveis com a ingestão 

(AMIARD et al., 1987). Quando os organismos são expostos a altas concentrações 

de metais, proteínas podem ser induzidas, como matalotioneínas e fitoquelatinas, 

para se ligarem e detoxificarem o metal no organismo, sendo essas proteínas 

importantes na regulação da homeostasia, armazenamento, transporte e 

metabolismo de metais traço essenciais, como cobre e zinco. Dessa forma, os 

organismos podem desencadear algum grau de tolerância aos metais (GRILL; 

WINNACKER; ZENK, 1985; ROESIJADI, 1992; RAINBOW, 2002; CHAPMAN; 

WANG, 2000; BOSSUYT; JANSSEN, 2005).  

Os corantes RB4 e RB15 não foram capazes de induzir lesões genômicas em 

fibroblastos de derme humana sob as condições testadas.   

Wollin e Gorlitz (2004) estudaram 9 azo corantes e todos foram capazes de 

induzir lesões no DNA, identificadas a partir do ensaio do Cometa. Tsuboy (2007) 

observou que o azo corante Disperse Blue 291 também foi capaz de induzir a 

fragmentação do DNA. Oliveira et al. (2010) avaliaram a genotoxicidade de 3 azo 

corantes, Disperse Orange 1, Disperse Red 1 e Disperse Red 13, e todos foram 

capazes de induzir lesões genômicas. O azo corante Reactive Blue 59 também foi 

capaz de causar danos ao DNA em colemócitos da minhoca Dichogaster curgensis 

expostas ao corante (KOLEKAR; KODAM, 2012). Sasaki et al. (2002) avaliaram 5 

azo corantes, utilizados como aditivos alimentares, em 8 órgãos de ratos e 

observaram que 4 foram genotóxicos para cólon, estômago, fígado, rim, bexiga 

urinária e pulmão. Tsuda et al. (2000) estudaram 24 azo corantes em diferentes 

órgãos de rato e verificaram que 17 foram genotóxicos para pelo menos um órgão, 

14 induziram danos no cólon e 12 causaram danos no fígado. O azo corante Sudan I 

também foi capaz de causar quebras na estrutura do DNA em células HepG2 (AN et 

al., 2007). Desta forma, a estrutura do corante pode estar relacionada com a 

genotoxicidade encontrada nos trabalhos citados, sendo que, a toxicidade dos azo 

corantes está associada principalmente com o potencial de formação de produtos 

aromáticos tóxicos, com propriedades mutagênicas e carcinogênicas (ZBAIDA, 

1995).   

Rajaguru et al. (2001) verificaram que o corante Reactive Blue 15 foi 

moderadamente genotóxico nos ensaios in vivo com eritrócitos de girinos de Rana 
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hexadactyla. Segundo os autores, geralmente os corantes precisam de ativação 

metabólica para causar danos no DNA. Desta forma, é possível que os produtos de 

metabolização do corante RB 15 exerçam atividade genotóxica. No entanto, é 

possível também que este dano no DNA seja reparado, pois este corante não 

induziu mutagenicidade mesmo na presença de S9 nos ensaios com Salmonella, 

como apresentado anteriormente no item resultados. Para comprovarmos esta 

hipótese, poderíamos realizar o ensaio in vitro adicionando-se ativação metabólica 

exógena, como a fração S9 (TICE et al., 2000).  

O uso de linhagens celulares derivadas de derme humana é uma ferramenta 

importante na avaliação da toxicidade, pois as mesmas podem representar a 

exposição dérmica aos contaminantes (WOLLIN; GORLITZ, 2004).  

O corante Reactive Blue 4 foi capaz de induzir mutagenicidade em Salmonella 

typhimurium através do mecanismo de substituição de pares de base, visto que esse 

é o mecanismo detectado pela linhagem TA100. Apesar da baixa potência 

mutagênica do corante RB 4, é importante ressaltar que não há um limiar de 

tolerância para compostos mutagênicos (CHASIN; AZEVEDO, 2003).  

O sistema de metabolização exógeno teve um papel importante na 

mutagenicidade observada. Possivelmente, os produtos gerados após a ação das 

isoformas do citocromo P450 foram mais reativos com o DNA. Segundo Rajaguru et 

al. (2001) alguns corantes necessitam de ativação metabólica para indução de 

genotoxicidade. Umbuzeiro et al. (2005) também verificaram que a adição de S9 é 

capaz de aumentar a resposta mutagênica do produto comercial CI Disperse Blue 

291.  

De acordo com Hagiwara et al. (1993) existem compostos mutagênicos que não 

são ativados por nitroredutases e acetiltransferases, com isso, a mutagenicidade do 

composto nas linhagens parentais TA98 e TA100 são semelhantes ou maiores que 

nas linhagens modificadas YG1041 e YG1042, como foi observado para o corante 

Reactive Blue 4. 

Malachová et al. (2006) avaliaram diferentes corantes têxteis, dentre eles o 

Reactive Orange 16. Esse corante exibiu comportamento semelhante ao corante 

Reactive Blue 4, ambos apresentaram baixa potência mutagênica para a linhagem 

TA100 e a elevada produção de  nitroredutases e acetiltransferases nas linhagens 

YG não contribuíram ou aumentaram a mutagenicidade. 



61 

 

O corante Reactive Blue 15 não induziu mutagenicidade em nenhuma linhagem 

de Salmonella typhimurium sob as condições testadas. Essa resposta também foi 

observada por Osugi et al. (2006). 

O tratamento correto dos efluentes têxteis é de grande importância e atualmente 

não há no estado de São Paulo uma legislação ambiental que disponha unicamente 

sobre corantes. No entanto, em 19 de junho de 2013 foi aprovado pela Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) o Projeto de Lei n° 333/2012 elaborado 

pelo deputado estadual Reinaldo Alguz (PV). De acordo com o deputado, o projeto 

de lei “proíbe o lançamento de efluentes que contenham corante em rios, lagos, 

represas e demais corpos de água doce do Estado de São Paulo, e determina a 

classificação dos corantes como contaminantes ambientais”. Atualmente, o projeto 

está tramitando no governo estadual. Se esse projeto for sancionado, certamente 

contribuirá para a preservação do ambiente e redução dos riscos associados a estes 

compostos, pois é cientificamente conhecido o efeito nocivo ao homem e muitos 

outros organismos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 O corante Reactive Blue 4 foi mais tóxico para Daphnia similis e Vibrio 

fischeri quando comparado ao corante Reactive Blue 15; 

 Reactive Blue 4 foi classificado como moderadamente tóxico e RB 15 

como relativamente não tóxico para Daphnia similis;  

 Ambos corantes foram capazes de reduzir a bioluminescência de Vibrio 

fischeri em elevas concentrações; 

 O ensaio com Daphnia similis se mostrou mais sensível que o teste com 

Vibrio fischeri para os corantes e endpoints avaliados; 

 Reactive Blue 4 induziu efeito hormesis, ou seja,  houve um estímulo na 

reprodução de C. dubia nas menores concentrações, seguido por um 

decréscimo em concentrações mais elevadas;   

 Reactive Blue 15 reduziu a fecundidade de Ceriodaphnia dubia;    

 Não houve acúmulo de cobre em Ceriodaphnia dubia expostas a 

concentrações crescentes do metal presente na estrutura do corante 

Reactive Blue 15, provavelmente devido à autoregulação da 

concentração de cobre em seu organismo; 

 Ambos corantes não foram genotóxicos para fibroblastos de derme 

humana nas condições testadas; 

 O corante Reactive Blue 4 foi capaz de induzir substituição de pares de 

base em Salmonella typhimurium e a metabolização exógena (S9) 

possivelmente gerou produtos mais reativos com DNA para a linhagem de 

Salmonella TA 100;  

 A elevada produção de nitroredutases e acetiltransferases presentes nas 

linhagens de Salmonella YG1041 e YG1042 não alterou a toxicidade dos 

corantes Reactive Blue 4 e Reactive Blue 15 e 

 Os corantes podem causar efeitos adversos nos organismos e o 

lançamento contínuo dessas substâncias nos corpos d’água é 

preocupante.  
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