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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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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 



14 

 

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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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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