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Sísifo 

 

“Recomeça… 

Se puderes, 

Sem angústia e sem pressa. 

E os passos que deres, 

Nesse caminho duro 

Do futuro, 

Dá-os em liberdade. 

Enquanto não alcances 

Não descanses. 

De nenhum fruto queiras só metade. 

E, nunca saciado, 

Vai colhendo 

Ilusões sucessivas no pomar 

E vendo 

Acordado, 

O logro da aventura. 

És homem, não te esqueças! 

Só é tua a loucura 

Onde, com lucidez, te reconheças.” 

 

(MIGUEL TORGA) 
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Resumo 

Contaminantes emergentes são substâncias potencialmente tóxicas, que estão presentes numa 

grande variedade de produtos como medicamentos, pesticidas e produtos de higiene e cuidado 

pessoal. São frequentemente detectadas no ambiente em concentrações-traço (ng.L
-1

 e µg.L
-1

), 

mas ainda não incluídas em programas de monitoramento. Entre essas substâncias destaca-se 

o fármaco Diclofenaco, um anti-inflamatório não esteroide (AINE), frequentemente detectado 

em águas superficiais de todo mundo, sendo que a maioria dos estudos já realizados 

concentram-se em ambientes de água doce. Nesse contexto, o presente trabalho realizou um 

estudo ecotoxicológico e uma avaliação de risco ambiental para o composto Diclofenaco na 

Baía de Santos, empregando uma abordagem escalonada (TIER) que envolve a determinação 

das concentrações ambientais em coluna d’água e dos efeitos biológicos adversos associados, 

considerando uma metodologia prevista pelo framework da União Europeia (EMEA 

CPMP/SWP/4447/00). No TIER 0 foram realizadas as análises químicas da água coletada no 

Emissário Submarino de Santos.  No TIER I foi realizado o ensaio de fertilização. No TIER II, 

foram analisados os efeitos subletais. Os organismos foram expostos em três concentrações: 

20 ng.L
-1

, 200 ng.L
-1

 e 2000 ng.L
-1

, durante 96h e os tecidos das brânquias e glândulas 

digestivas foram retirados para avaliação de biomarcadores (Citotoxicidade, EROD, DBF, 

GST, GPX, bem como Danos em DNA, Lipoperoxidação, AChE e COX). O Diclofenaco foi 

quantificado apenas em um ponto da superfície (20 ng.L
-1

). No ensaio de fertlização, a CE50 

obtida foi de 388,52 mg.L
-1

 e no ensaio embriolarval a CI50 obtida foi de 18,92 mg.L
-1

. 

Efeitos negativos na estabilidade da membrana lisossômica foram observados em todas as 

concentrações testadas. A atividade da EROD foi inibida apenas na concentração de 200 ng.L
-

1
 e a DBF não sofreu nenhuma alteração significativa. As atividades das enzimas GST e GPx 

foram negativamente afetadas pelo Diclofenaco. Houve dano em DNA no tecido das 

glândulas apenas na maior concentração e a lipoperoxidação foi mais intensa no tecido das 

brânquias a partir da concentração de 200 ng.L
-1

, indicando estresse oxidativo. A atividade da 

AChE foi induzida no tecido das brânquias. Em relação à COX, houve uma significativa 

inbição da atividade a partir da concentração de 20 ng.L
-1

 no tecido das brânquias. A 

avaliação do risco empregando ensaios agudo e crônico normalizados indicou baixo risco 

ecológico na Baía de Santos. No entanto, os resultados demonstram que a concentração 

ambiental do fármaco, mesmo sendo da ordem de 20 ng.L
-1

 já é suficiente para provocar 

danos celulares e comprometimento fisiológico a partir da desestabilização da membrana 

lisossômica, corroborando com os dados de biomarcadores. Nossos resultados apontam para 
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um risco ambiental na baía de Santos promovido pelo Diclofenaco e sugerem a necessidade 

de melhoria no tratamento de efluentes domésticos para redução desse composto, bem como 

regulamentação na legislação ambiental.  

 

Palavras-chave: Diclofenaco. Perna perna. Risco Ambiental. Biomarcadores.Santos 
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Abstract 

Emerging contaminants are potentially toxic substances that are present in a wide variety of 

products such as drugs, pesticides and toiletries and personal care products. These substances 

are often detected in trace concentrations (ng.L
-1

 e µg.L
-1

), but not included in monitoring 

programs. Among these substances it highlights the drug Diclofenac that is an non-steroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAIDs), most frequently detected in surface waters worldwide, 

and the majority of previous studies are in freshwater environments. In this context, this study 

conducted an ecotoxicological study and an environmental risk assessment for Diclofenac in 

Santos Bay, using a tiered approach (TIER) which involves determining the environmental 

concentration in the water column and adverse biological effects associated, considering a 

methodology prescribed by the framework of the European Union (EMEA 

CPMP/SWP/4447/00). At TIER 0 were carried out chemical analysis of water collected in the 

outfall of Santos. At TIER I was made the fertilization test. In TIER II, sublethal effects were 

analyzed. The organisms were exposed in three concentrations: 20 ng.L
-1

, 200 ng.L
-1

 and 

2000 ng.L
-1

, for 96 hours and tissues of the gills and digestive glands were removed for 

evaluation of biomarkers (Cytotoxicity, EROD, DBF, GST, GPX, and DNA damage, 

Lipoperoxidation, AChE and COX). Diclofenac was quantified only on a point of the surface 

(20 ng.L
-1

). In the fertilization test, the EC50 obtained was 388.52 mg.L
-1

and the IC50 assay 

embriolarval obtained was 18.92 mg.L
-1

. Negative effects on the stability of the lysosomal 

membrane were observed in all concentrations tested. The EROD activity was inhibited only 

in the concentration of 200 ng.L
-1

 and DBF has not changed significantly. The activities of 

GST and GPx enzymes were negatively affected by Diclofenac. There was damage to DNA 

in the tissue of the gland only at the highest concentration and lipid peroxidation was more 

intense in the tissue of the gills from the concentration of 200 ng.L
-1

, indicating oxidative 

stress. The AChE activity was induced in the tissue of the gills. Regarding COX, there was a 

significant inhibition of activity at concentrations of 20 ng.L
-1

 in the tissue of the gills. The 

risk assessment indicated low ecological risk in the Bay of Santos, when standard acute and 

crhonic ecotoxicological assays were employed. However, our results show that the 

environmental concentration of the drug, even though the order of 20 ng.L-1 is enough to 

cause cellular damage and physiological damage as of the lysosomal membrane 

destabilization, corroborating the biomarker data. Our results point to a environmental risk in 

the Santos bay caused by Diclofenac and suggest the need for improvement in the treatment 
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of domestic wastewater to reduce this compound as well as regulations on environmental 

legislation.  

Keywords: Diclofenac. Perna perna. Environmental Risk. Biomarkers. Santos . 

 



                                                                                                      

1 
 

1. Introdução 

A preocupação com a questão ambiental cresce a cada dia, uma vez que a 

disponibilidade de recursos naturais se encontra comprometida pela contaminação de 

ecossistemas, devido, principalmente, ao lançamento de resíduos não  tratados ou tratados e 

dispostos de maneira inadequada e que apresentam um elevado potencial poluente 

(DURIGAN et al; 2012). Dentre os principais contaminantes presentes no ambiente, 

destacam-se os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPA), bifenilas, dioxinas, metais 

tóxicos e praguicidas, pois são contaminantes que podem gerar uma série de efeitos negativos 

sobre a biota devido ao seu potencial citotóxico e/ou carcinogênico (ALMEIDA, 2003). Além 

desses problemas clássicos associados à contaminação por poluentes prioritários, novas 

preocupações surgiram recentemente devido aos processos de contaminação envolvendo 

micropoluentes emergentes (BOLONG et al; 2009). 

Poluentes Orgânicos Emergentes (POE) referem-se a quaisquer compostos químicos 

presentes em uma grande variedade de produtos comerciais como medicamentos, produtos de 

uso veterinário, embalagens de alimentos, produtos de higiene pessoal, agrotóxicos, bem 

como constituintes microbianos que, historicamente, não tem sido considerados como 

contaminantes, mas que apresentam risco à saúde humana e ao meio ambiente, e que ainda 

não possuem legislação regulatória correspondente (SILVA; COLLINS, 2011). São 

substâncias frequentemente detectadas no ambiente em concentrações-traço (ng.L
-1

 e µg.L
-1

), 

mas ainda não incluídas em programas de monitoramento (BOXALL, 2010).  

Fármacos, cosméticos e produtos de higiene pessoal têm sido detectados em águas 

subterrâneas e superficiais, água para consumo humano, e até mesmo em solos nos quais 

ocorre à disposição de lodo do esgoto (MCCLELLAN; HALDEN, 2010). Dentre as principais 

vias de entrada de fármacos no ambiente destaca-se a excreção após ingestão, remoção de 

medicação tópica durante o banho, e disposição de medicamentos vencidos ou indesejados no 

esgoto ou no lixo (CARVALHO et al; 2009).  

 Efluentes de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) ou Estações de Pré-

Condicionamento (EPC) têm sido apontados como as principais vias potenciais de liberação 

de fármacos no ambiente aquático (DAUGHTON, 2007), pois, frequentemente, apenas uma 

parte do ingrediente ativo é removida pelo tratamento, e o efluente é então lançado nos corpos 

hídricos (TERNES, 1998). Na zona costeira, principalmente em áreas de grande 

adensamentos populacionais, a disposição de esgoto têm sido realizada por duas alternativas: 

1) o lançamento do esgoto em alto mar por meio de emissários submarinos, incluindo ou não 
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algum tratamento prévio (pré-condicionamento); e 2) o tratamento primário e secundário dos 

resíduos, com lançamento do efluente em um corpo hídrico interior (Abessa et al; 2012). 

 Emissários submarinos são estruturas hidráulicas lineares capazes de conectar a 

superfície terrestre ao corpo d’água receptor, possuindo três componentes principais: a 

estação de lançamento localizada na parte terrestre, e que pode conter uma ETE; o emissário 

cuja função é transportar o efluente (por gravidade ou bombeamento) para o local exato de 

disposição; e o sistema difusor, onde um orifício ou bocal, ou um conjunto deles, lançam e 

dispersam o efluente (FORTIS, 2005). O pre-condicionamento de esgotos é reconhecido 

como pouco efetivo na eliminação de contaminantes presentes nos efluentes e pode causar 

diversas alterações ambientais (ABESSA et al; 2012). Além disso, em se tratando de 

fármacos, há um lançamento contínuo dessas substâncias no ambiente pelas ETE, fato que 

pode resultar numa exposição crônica de organismos aquáticos a esses compostos, aos seus 

metabólitos ou produtos de transformação (LOLIC et al; 2015). 

Produtos farmacêuticos estão entre as tecnologias mais importantes para preservar e 

restaurar a saúde, mas apesar desses benefícios, estudos ambientais têm demonstrado que 

essas substâncias podem causar impactos negativos em organismos não alvos, devido à sua 

capacidade de produzir efeitos biológicos, mesmo em baixas concentrações (FERRARI et al; 

2003; CARVALHO et al; 2009; GAMARRA JR et al; 2015). Entre os efeitos biológicos já 

observados, estão indução da vitelogênese em moluscos (ANDREW et al; 2008), 

intersexualidade (BALCH et al;2004), disrupção endócrina em crustáceos (ZOU, 2005), 

alterações no fígado e intestino de trutas (TRIEBSKORN et al; 2004), alterações 

embriolarvais em Danio rerio (HALLARE et al; 2004), alterações comportamentais e 

diferenciação sexual em peixes medaka (SCHOLZ; GUTZEIT, 2000).  

Embora uma ampla gama de fármacos seja utilizada na medicina humana e veterinária, 

apenas alguns são considerados de importância ambiental devido ao seu volume de consumo, 

toxicidade e persistência no ambiente. Nesse sentido destacam-se os betabloqueadores, 

citostáticos, fármacos para tratamento de câncer, compostos neuro-ativos, antiparasitários, 

hormônios esteróides, analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos (MORLEY, 2009). 

SANTOS et al. (2010) quantificaram alguns desses fármacos no ambiente aquático, sendo que 

16% estão na classe dos  anti-inflamatórios,  15% antibióticos, 12% reguladores lipídicos e 

9% hormônios sintéticos.Entre as substâncias mais frequentemente detectadas em ETE 

encontram-se os anti-inflamatórios não esteroidais (AINE), um dos grupos de produtos 

farmacêuticos mais utilizados no mundo, cuja produção anual é estimada em quilotoneladas 
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(CLEUVERS, 2004). Destaca-se, nesse grupo, o Diclofenaco como um dos mais importantes 

fármacos presentes no ciclo da água (HEBERER; FELDMANN, 2005). 

 O Diclofenaco (2-[2-[(26-dichlorophenil)amino]phenil] ácido benzenoacético é 

encontrado principalmente na formas de Diclofenaco de Sódio e Diclofenaco de Potássio 

(MINETTO, 2009) (Figura 1), sendo utilizado como medicamento humano e age como um 

composto analgésico e anti-reumático (SCHEYTT et al; 2006) e pode ser encontrado em 

diversas formas tais como comprimidos, cápsulas, supositórios, soluções intravenosas, 

pomadas e géis (PRASKOVA et al; 2014). Ao ser absorvido pelo organismo, sofre 

metabolização hepática e transforma-se em  4’-hidroxi-Diclofenaco, seu principal metabólito, 

sendo eliminado pela urina (65%) e bile (35%) (MINETTO, 2009). Possui uma solubilidade 

razoável em água e baixa pressão de vapor (que promove sua permanência em água) e não 

dissipação para a atmosfera. Além disso, em pH neutro se comporta como um ácido, tendo, 

portanto, baixa tendência à adsorção em matéria orgânica do lodo ou sedimentos suspenso 

(JOHNSON et al; 2007). As principais características físico-químicas são apresentadas na 

Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Características físicas e químicas do Diclofenaco 

Fórmula Molecular 

Peso Molecular 

Cor 

Ponto de Fusão 

Solubilidade em água 

pKa 

log Kow 

C14-H11-Cl2-NO2 

296.15g/mol 

Cristais 

156-158ºC 

2.37 mg solúvel em 1 litro a 25ºC 

4,16 

4,51 

 

Conforme às suas propriedades anti-inflamatórias, o Diclofenaco age inibindo a 

atividade das enzimas cicloxigenases (COX) envolvidas na síntese de diferentes 

Figura 1. Estrutura química do Diclofenaco. 
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prostaglandinas, a partir do ácido aracdônico, que atuam no processo inflamatório (SANTOS 

et al; 2010). Além de atuarem nos processos de inflamação e dor, as prostaglandinas também 

estão envolvidas em processos de coagulação sanguínea, proteção da mucosa gástrica, e 

regulação do fluxo sanguíneo nos rins (FENT et al; 2006). Em organismos marinhos, as 

prostaglandinas são importantes para regular o transporte de íons, oogênese, espermatogênese 

e defesa imune (SCHIMIDT et al; 2011).  

Devido a sua ampla utilização, resíduos de Diclofenaco podem ser regularmente 

detectados em águas superficiais de todo mundo, sendo que a maioria dos estudos já 

realizados concentra-se em ambientes de água doce (Tabela 2). Além disso, o potencial das 

ETE para eliminar resíduos farmacêuticos têm se mostrado ineficiente (HOEGER, 2005).  

 

Tabela 2. Concentrações médias de Diclofenaco encontradas em rios, efluentes de ETE, e água do mar em 

alguns locais do mundo. 

Localização Ambiente País Concentração (ng.L
-1

) Referência 

Curitiba Água do Rio Iguaçu Brasil 285 Kramer, 2012 

Curitiba Água doRio Belém Brasil 61 Kramer, 2012 

Rio de Janeiro Água do Rio Paraíba do Sul Brasil 60 Stumpf et al; 1999 

Campinas Água do Rio Pinheiros Brasil 96 Raimundo, 2007 

Campinas Água do Ribeirão Anhumas Brasil 115 Raimundo, 2007 

Frankfurt Efluente ETE Alemanha 810 Ternes,1998 

Galícia Água do Rio Mero Espanha 230 Rodil et al; 2012 

Guangzhou Água do Rio Pearl China 94 Huang et al; 2011 

Zurique Água do Lago Greifensee Suíça 370 Buser et al; 1998 

Catalunha Mar Mediterrâneo Espanha 4 Gros et al; 2012 

Vila Nova de Gaia Oceano Atlântico Portugal 241 Lolic et al; 2015 

Malorca Efluente ETE Palma Espanha 298 Rodrigues-Navas et al; 2013 

Almería Mar Mediterrâneo Espanha 900 Gómez et al; 2007 

 

A ecotoxicologia possui aplicações importantes no diagnóstico e avaliação da 

degradação ambiental, pois fornece informações para o controle de impactos, análises de risco 

ecológico, em programas de monitoramento ambiental, dentro dos quais fornece significado 

biológico para os dados de contaminação, além de prova legal, possibilitando o 

desenvolvimento de métodos mais eficazes para a conservação e gestão ambiental, 

responsabilização por danos e passivos, entre outros (ABESSA, 2002). Dessa forma, um dos 

objetivos principais da ecotoxicologia é o desenvolvimento de protocolos de testes de 
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toxicidade que auxiliem na definição de limiares de toxicidade permissíveis com níveis de 

incerteza aceitáveis e que possam ser utilizados como guia para as entidades reguladoras para 

a tomada de decisões (DORNFELD, 2002). 

 A toxicidade provocada por determinado contaminante pode ser classificada como 

aguda ou crônica. Testes de toxicidade aguda são mais empregados para avaliar os efeitos de 

agentes tóxicos sobre espécies aquáticas em um curto período de tempo em relação ao período 

de vida do organismo e duram em média de 24h-96h. O objetivo desse tipo de avaliação é 

estimar qual a dose ou concentração de um agente tóxico que é capaz de produzir uma 

resposta mensurável num organismo teste ou população, e normalmente são observadas a 

letalidade ou alguma outra manifestação que a antecede. Nesse tipo de teste, ainda, é possível 

determinar valores de CE50 (Concentração de Efeito em 50% dos organismos) ou CL50 

(Concentração Letal em 50% dos organismos) (RAND; PETROCELLI, 1985; GHERARDI-

GOLDSTEIN et al; 1990). É importante lembrar que o fato de uma substância química não 

produzir efeitos tóxicos sobre organismos aquáticos em testes de toxidade aguda não significa 

que ela não seja tóxica para tais indivíduos, uma vez que alguns efeitos negativos só podem 

ser verificados quando a exposição a um contaminante ocorre por um período mais 

prolongado (USEPA, 2002). 

Testes de toxicidade crônica são realizados para medir o efeito de determinada 

substância química sobre uma espécie aquática, por um período de tempo que pode abranger 

parte ou todo o ciclo de vida (em geral, superior a 72h), tratando-se, portanto, de uma 

exposição prolongada na qual é possível avaliar as concentrações sub-letais (permitem a 

sobrevivência do organismos mas podem afetar sua reprodução, desenvolvimento, 

crescimento). Nesse tipo de análise, são determinadas as CEO (Concentração de Efeito 

Observada), que é a menor concentração do agente tóxico que pode causar efeito deletério e a 

CENO (Concentração de Efeito Não Observada), que é a maior concentração do agente tóxico 

que não causa efeito deletério (RAND; PETROCELLI, 1985; COSTA et al, 2008).  

Outra linha de evidencia empregada dentro da ecotoxicologia são os biomarcadores, 

considerados alterações fisiológicas, bioquímicas, celulares e comportamentais em resposta 

ao estresse causado por algum contaminante, atuando como indicadores de exposição e/ou 

efeito de algum xenobiótico (RAND et al, 1995) e indicam um desvio do estado normal que 

não pode ser detectado no organismo intacto (VAN DER OOST, 2003).  

Os biomarcadores podem ser divididos em três classes: biomarcadores de exposição 

são aqueles que detectam e mensuram a quantidade de uma substância exógena ou seu 
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metabólito, ou ao produto de interação entre um agente xenobiótico e alguma molécula alvo 

num determinado compartimento dentro do organismo. Não informam se o organismo 

apresentou algum efeito deletério, mas indicam que ele foi exposto a algum fator estressante, 

e.g. produção de metalotionéinas (atua na homesostase de metais no interior das células (LIU 

et al; 2001).  

Os biomacardores de efeito incluem alterações bioquímicas, fisiológicas, 

comportamentais ou outra alteração em um organismo que, dependendo da magnitude, 

passam a ser reconhecidas como associado com uma deficiência estabelecida ou possível na 

saúde, ou até mesmo, uma doença. Estão associados a prejuízos nas funções essenciais ao 

funcionamento celular, tecidos e organismos, como danos em DNA, lipoperoxidação de 

membranas e inibição enzimática como acetil-colinesterase (AChE) (NRC, 1987). Por fim, 

temos os biomarcadores de susceptibilidade que indicam a capacidade inerente ou uma 

habilidade de um organismo responder a um desafio de exposição a uma substância 

xenobiótica específica, incluindo fatores genéticos, e mudanças nos receptores que alteram a 

susceptibilidade de um organismo àquela exposição (WHO, 1993). 

Alterações em organelas envolvidas na detoxificação,na atividade enzimática, no 

sistema imune, na fisiologia (padrões respiratórios e circulatorios), e no comportamento são 

utilizados para determinar uma ampla variedade de respostas biológicas ao longo de uma 

exposição contínua a contaminantes (DEPLEDGE; GALLOWAY, 2005).  

No caso dos AINEs, a análise de enzimas cicloxigenases (COX) apresenta-se como 

um biomarcador de interesse ainda maior, uma vez que esse tipo de medicamento pode agir 

de forma seletiva sobre as diferentes isoformas dessa enzima (COX-1 e COX-2). Ambas 

apresentam estrutura protéica similar, mas a COX-2 que é induzida e expressa 

predominantemente no processo inflamatório abriu novas perspectivas terapêuticas para o 

desenvolvimento de fármacos com efeitos adversos menores. Além disso, recentemente vem 

sendo descrita uma nova variante de cicloxigenase, a COX-3, possivelmente uma variante da 

COX-1, distribuída principalmente no córtex cerebral, medula espinhal e coração, cuja 

inibição poderia representar o mecanismo central primário pelo qual os AINEs desevolvem 

suas atividades de redução da dor e febre (CARVALHO et al; 2004). 

A utilização de biomarcadores, portanto, configura-se como uma ferramenta 

complementar aos testes de toxicidade tradicionais, pois permite a detecção do mecanismo de 

ação tóxica e dos efeitos biológicos adversos de substâncias bioativas, como por exemplo, os 

fármacos, em concentrações ambientalmente relevantes, sendo capazes de  identificar os 



                                                                                                      

7 
 

primeiros sinais de toxicidade e estresse, numa abordagem conhecida como “early warming 

tools” (CORTEZ et al; 2012; MARTÍN-DÍAZ et al; 2009).  

Ao se tratar de fármacos, é importante destacar que essas substâncias podem ser 

parcial ou totalmente metabolizadas por enzimas catalisadoras que permitem a conversão 

desses xenobióticos em substâncias mais facilmente excretáveis que o composto original, num 

processo conhecido como biotransformação (JEON et al; 2013). Esse processo é 

especialmente importante quando o xenobiótico é um composto lipossolúvel, pois essa 

característica pode favorecer a reabsorção ou acumulação do composto no organismo, 

podendo apresentar reações de toxicidade (PRITCHARD; BEND, 1984). 

A maioria dos xenobióticos é catalisada por reações de fase I do metabolismo, também 

conhecidas como sistema de Função Mista Oxidase (mixed function oxidases - MFO), 

destacando-se a participação do citocromo P450 (CYP450), capaz de oxidar substratos 

lipofílicos utilizando NADPH e O2 (STEGEMAN et al; 1992). Dentro da família das CYP há 

uma série de isoenzimas capazes de metabolizar uma ampla variedade de compostos, sendo 

que as mais importantes para o metabolismo de fármacos são aquelas classificadas como 

CYP1, CYP2, CYP3. Em humanos, destaca-se ainda a atuação da CYP2C9 responsáveis pela 

metabolização de anti-inflamatórios como o Diclofenaco, em metabólitos hidroxilados 

(GOMEZ-OLIVAN et al; 2013). Em moluscos, as atividades enzimáticas da fase I podem ser 

determinadas pela atividade de Ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) (CYP 450 1A-like 

proteins) e Dibenzylfluoresceina (DBF) (CYP 450 3A –like proteins) que também podem 

atuar no metabolismo de fármacos, como demonstrado por GAGNÉ et al; 2007. 

As reações de fase II do metabolismo promovem a combinação de compostos 

endógenos e xenobióticos no tripeptídeo glutation, tornando-os mais solúveis e facilmente 

excretáveis, destacando-se a participação das enzimas Glutationa- S- Transferase (GST) 

(MARANHO, 2014). Além disso, participam do sistema de defesa antioxidante enzimas 

como a Glutationa Peroxidase (GPx), qua atua na degradação do peróxido de hidrogênio e as 

enzimas complementares Glutationa Redutase (GR) que produz GSH e NADPH para manter 

os mecanismos de defesa (REED, 1986). 

Além dessas enzimas, a acetil-colinesterase (AChE) destaca-se como um dos 

principais biomarcadores utilizados na avaliação de alterações neurológicas relacionadas à 

exposição a xenobióticos (RICKWOOD; GALLOWAY, 2004), pois atua como catalisador do 

neutransmissor acetilconila, sendo de extrema importância para o bom funcionamento dos 

sistemas sensoriais e neuromusculares do organismo (PAYNE et al; 1996). 
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MARANHO (2014) destaca, ainda, que as perturbações que ocorrem a partir da 

exposição aos contaminantes são evidenciadas em diferentes processos bioquímicos, que 

podem resultar em danos nas células, como lipoperoxidação de membranas e danos em DNA. 

Entretanto, a mesma autora destaca que compreender como todos esses processos ocorrem e 

afetam organismos marinhos expostos a produtos farmacêuticos ainda é um desafio, devido à 

falta de dados em relação a esse assunto. 

Diversos estudos apontam a eficiência de moluscos bivalves como organismos 

sentinelas em ambiente marinho, sendo amplamente utilizados para monitorar os impactos e a 

presença de contaminantes (ZUYKOV et al; 2013). Os mexilhões, por exemplo, são 

utilizados como bioindicadores, pois combinam uma ampla distribuição e longo ciclo de vida 

com a habilidade natural de acumular contaminantes da água circulante, devido ao seu 

comportamento de filtração (GONZALEZ-REY; BEBIANNO, 2014). Além disso, os 

bivalves exibem muitas das características fisiológicas básicas encontradas nos vertebrados, 

tal como a capacidade de biotransformar substâncias orgânicas pelas reações de fase I e fase 

II, o que contribui para que sejam utilizados em ensaios ecotóxicológicos em substituição aos 

vertebrados que são organismos mais complexos (QUINN et al; 2011). 

Recentemente, a União Européia estabeleceu um guia para avaliar a presença de 

produtos farmacêuticos no ambiente aquático (Diretiva 2013/39/EU), que altera as Diretivas 

2000/60/EC e 2008/105/EC no que se refere a substâncias prioritárias no domínio da política 

da água. Uma lista contendo hormônios e o fármaco Diclofenaco foi criada e está sendo 

atualizada com os dados recolhidos pela União Européia (LOLIC et al; 2015). Nesse contexto, 

o Diclofenaco, bem como outros fármacos, vem sendo incluídos em programas de 

monitoramento e avaliações de risco ambiental ao redor do mundo, tais como Canadá 

(KLEYWEGt et al; 2007), Japão (YAMAMOTO et al; 2007), Coréia (GUK et al; 2006; 

HAN et al; 2006) e mais recentemente pela Irlanda (EPA, 2015). No Brasil, entretanto, a 

legislação atual não contempla a detecção e monitoramento de micropoluentes como os 

fármacos em águas superficiais, potável, e efluentes de esgoto, não existindo, portanto, 

obrigatoriedade de monitoramento ou limites estabelecidos para esses compostos na 

legislação ambiental pertinente (COLAÇO, 2013). 

A Avaliação de Risco Ambiental consiste numa caracterização do risco, no qual é 

possível realizar uma estimativa da incidência dos efeitos adversos, que podem ocorrer num 

determinado compartimento ambiental (ar, solo, ou água), como resultada de uma exposição 

atual ou prevista a determinada substância. (FERRARI et al; 2003). Essa avaliação 
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geralmente envolve o cálculo de um quociente de risco estabelecido a partir da razão entre a 

Concentração Ambiental Prevista (Predicted Environmental Concentration- PEC) ou a 

Concentração Ambiental Mensurada (Measured Environmental Concentration-MEC) e a 

Concentração de Não- Efeito (Predicted No-Effect Concentration- PNEC), que corresponde à 

concentração ambiental em que  nenhum efeito adverso é esperado no ambiente (European 

Comission, 2003). 

Nesse contexto, o presente trabalho assume como hipótese que o fármaco Diclofenaco 

é capaz de causar efeitos adversos em organismos não-alvo, mais especificamente ao bivalve 

marinho Perna perna, em concentrações ambientalmente relevantes, denotando o risco 

ecológico desse fármaco. Para verificação dessa hipótese, se propôs a realização de um estudo 

ecotoxicológico e posteriormente uma avaliação do risco ambiental na Baía de Santos, 

empregando para tanto uma abordagem escalonada que envolve a determinação das 

concentrações ambientais em coluna d’água e dos efeitos biológicos adversos associados, 

conforme framework proposto pela União Europeia (EMEA CPMP/SWP/4447/00). Essa 

abordagem contemplou: a) identificação e quantificação desse fármaco em amostras de água 

marinha (superfície e fundo) coletadas no entorno do descarte do emissário submarino de 

Santos; b) ensaios de toxicidade aguda e crônica e c) ensaios de exposição de 96 horas para 

avaliação de respostas subletais. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

 O objetivo principal desse estudo consiste na avaliação de risco ambiental do 

composto farmacêutico Diclofenaco no ambiente marinho (Baía de Santos – SP) mediante a 

utilização de um desenho metodológico escalonado utilizando como organismo-teste o 

molusco bivalve Perna perna. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 A realização do objetivo geral descrito implicou na consecução dos seguintes 

objetivos específicos: 

 - Quantificação do Diclofenaco em amostras de água superficial e de fundo na área de 

descarte do emissário submarino de Santos; 

 - Avaliação da toxicidade aguda do composto farmacêutico Diclofenaco, a partir de 

alterações na taxa de fertilização de gametas do mexilhão marinho P. perna; 

 - Avaliação da toxicidade crônica do Diclofenaco a partir do desenvolvimento 

embriolarval do mexilhão marinho P. perna; 

 - Avaliação dos efeitos subletais e o mecanismo de ação do Diclofenaco em um 

organismo não alvo (P. perna) a partir da utilização de biomarcadores em diferentes níveis de 

organização biológica  

 - Avaliação do risco ambiental do Diclofenaco por meio da relação entre as 

concentrações ambientais desse composto e as concentrações de efeito encontradas nos 

ensaios laboratoriais, a partir da utilização de uma metodologia escalonada; 

 - Geração de subsídios para a identificação de concentrações seguras desse fármaco no 

ambiente marinho para fins de gestão e regulação pela legislação pertinente.  
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3. Material e Métodos 

3.1 Área de estudo  

A baía de Santos possui 7 km de largura na parte central e 11 km na parte final, entre 

as Pontas de Itaipú a oeste e do Monduba a leste e uma profundidade que varia de 5 a 10 m. 

Ao norte, é delimitada pelas praias de Santos e São Vicente. Recebe águas do estuário de 

Santos e do estuário de São Vicente, constituindo-se numa área de mistura da água do mar 

com as águas salobras vindas do continente. Além da poluição causada pelo Porto de Santos e 

pelas indústrias da região de Cubatão carreada até a baía pelo canal do porto, outra fonte de 

poluição são os esgotos domésticos despejados tanto nos estuários quanto através do 

emissário submarino cuja saída do efluente está localizada a 4,5 km da costa, no centro da 

baía (CETESB, 2006). 

A orla de Santos é dividida por sete canais artificiais de drenagem pluvial urbana, com 

comportas que na maior parte do tempo impedem seu deságue direto nas praias, sendo o fluxo 

direcionado à Estação de Pré-Condicionamento (EPC) de esgotos do José Menino (FERRAZ 

et al; 2012). Nesse local, os efluentes passam por processos de caixa de areia (para remoção 

dos sólidos sedimentáveis), gradeamento, peneiramento para remoção dos sólidos e cloração, 

não havendo qualquer tratamento adicional (primário ou secundário), e o esgoto é 

essencialmente descarregado sem tratamento (ABESSA et al; 2005). A seguir, esses efluentes 

são encaminhados através de tubulações para serem lançados pelos difusores do emissário 

submarino no mar em uma área de alta circulação hidrodinâmica, na qual o efeito de diluição 

promove, ao menos teoricamente, a melhoria das condições ambientais da região 

(HORTELLANI et al; 2008). Entretanto, esse processo remove apenas sólidos grosseiros, 

areia, e diminui a ocorrência de organismos patogênicos (CETESB, 2004), mas é insuficiente 

para remover outras substâncias com potencial poluente.  

 

3.2 Abordagem TIERED 

 Neste trabalho abordamos os 3 (três) níveis da metodologia escalonada (Tiered 

approach) com adaptações para execução deste estudo, relacionadas à identificação e 

quantificação dos compostos nas amostras de água coletadas na área de influencia do 

lançamento do emissário submarino de efluente doméstico de Santos, localizado na Baía de 

Santos. Em seguida, foram determinadas as concentrações de efeito agudo e crônico sobre o 
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mexilhão marinho Perna perna, por meio de ensaios ecotoxicológicos que contemplaram 

diferentes fases da vida e distintos níveis de organização biológica. A metodologia foi 

dividida em 3 etapas: no TIER 0 foram identificadas as concentrações ambientais do fármaco 

Diclofenaco no entorno do lançamento do Emissário de Santos, no qual foi obtida a 

Concentração Ambiental Medida (Measured Environmental Concentration-MEC). No TIER 

1 foi realizado a avaliação do efeito agudo, com a exposição de  organismos-teste a diferentes 

concentrações do fármaco, para determinação da CE50. No TIER 2 foram avaliados os efeitos 

subletais e crônicos, para avaliar o efeito do fármaco em diferentes níveis de organização 

biológica e determinação da Concentração de Efeito Não Observado (CENO) e a 

Concentração de Efeito Observado (CEO).  

 A abordagem utilizada foi uma estimativa da incidência dos efeitos adversos que 

ocorreram na exposição via água, resultante da MEC obtida para o fármaco. Os efeitos 

ambientais foram caracterizados pelo cálculo da PNEC (Predicted no Effect Concentration) 

com base nos valores de CE50 e CENO obtidos. Foram utilizados fatores de avaliação padrão 

(1000 para efeito agudo e 100 para efeito crônico, de acordo com a quantidade de informação 

disponível sobre toxicidade) introduzidos para explicar a extrapolação da variabilidade intra e 

inter-específica na sensibilidade. A PNEC em compartimentos aquáticos (PNECwat) para o 

teste agudo (TIER 1) foi determinada pela seguinte equação: 

 

 

 

 Já a PNEC para o TIER 2 foi determinada pela fórmula abaixo: 

 

 

 

 Os dados gerados pelas análises químicas da água e pelos ensaios toxicológicos foram 

utilizados para estabelecer uma relação entre as concentrações ambientais de Diclofenaco e as 

concentrações de efeito encontradas, visando determinar o risco ambiental desse composto na 

área de influência do Emissário Submarino de Santos (Figura 2). 

𝑃𝑁𝐸𝐶𝑤𝑎𝑡 =
𝐶𝐸50 𝑜𝑢 𝐶𝐿50

1000
 

𝑃𝑁𝐸𝐶 =  
𝐶𝐸𝑁𝑂

100
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 A maior parte dos estudos de toxicidade aquática e avaliação de risco de produtos 

farmacêuticos se baseiam em estudos de exposição em curto prazo (toxicidade aguda), apesar 

de haver um reconhecimento de que a exposição mais comum se dá em baixas concentrações 

presentes nos efluentes das ETE (QUINN et al; 2011). Dessa forma, no presente estudo 

realizamos uma avaliação do risco ambiental do fármaco Diclofenaco na área de influência do 

Emissário Submarino de Santos, avaliando tanto a toxicidade aguda quanto a crônica e 

respostas subletais desse composto sobre o mexilhão Perna perna. 

3.3 TIER 0- Análises químicas 

 As amostras de água de superfície (1S, 2S, 3S, 4S, 5S) e de fundo (1F, 2F, 3F, 4F, 5F) 

foram coletadas em Março de 2014, período pós-carnaval, uma vez que os períodos de férias 

e feriados recebem uma população flutuante de atingem percentuais elevados (até 817 mil 

pessoas) das populações residentes, sobrecarregando, por exemplo, os serviços de saneamento, 

(SÃO PAULO, 2011). As coletas foram realizadas em 5 pontos pré-determinados no entorno 

do Emissário Submarino de Santos, considerando as possibilidades de dispersão de pluma do 

efluente (Figura 3). 

  

 

Figura 2. Abordagem TIERED 
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 A coleta, transporte e armazenagem das amostras foram realizados com base no Guia 

Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (CETESB, 2011). Em cada ponto foi coletado 

1L de água superficial e 1L de fundo com auxílio de uma garrafa van Dorn. Os frascos foram 

previamente lavados com detergente enzimático, enxaguados com água corrente e água 

destilada, sendo posteriormente colocados em estufas para remover possíveis contaminantes 

interferentes. Posteriormente, as amostras foram transportadas até o laboratório em caixas 

térmicas com gelo (<6ºC), e foram armazenadas em -20ºC por aproximadamente 30 dias. 

 O processamento das amostras e as análises cromatográficas foram realizados de 

acordo com as recomendações da EPA (Environmental Protection Agency), EUA, método 

1694, que dispõe sobre a Análise quantitativa de Fármacos e Produtos de Cuidados Pessoais 

presentes na água, solo, sedimentos e biossólidos por HPLC/MS/MS (Cromatógrafo Líquido 

acoplado ao Espectrômetro de massa) (USEPA, 2007). As amostras foram submetidas à 

extração por fase sólida e concentração de analitos de foi realizada de acordo com WILLE et 

al; (2010). Inicialmente, as amostras foram filtradas com auxílio de um sistema de filtração, 

com membrana GF/C de 47 mm de diâmetro e porosidade de 1,2 µm. Ao final desse 

procedimento, cerca de 2 mL de metanol também foram filtrados em membrana para 

carreamento dos componentes de interesse. 

 As colunas de Chromabond (3 mL, 200 mg, Macherey-Nagel, Duren, Alemanha) 

foram então pré-condicionadas com 5 mL de metanol e 5 mL de água Mili-q para ativação da 

coluna. Em seguida estas colunas foram carregadas com 1000 mL da amostra, lavadas duas 

Figura 3. Pontos de amostragem- Emissário Submarino de Santos. 
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vezes com 5 mL de  água Mili-q e secas à vácuo durante 30 minutos. A eluição final foi 

realizada com 5 mL de acetona e 2 x 5 mL  de metanol. 

 Ao final do experimento, os eluatos foram enviados ao Centro de Espectometria de 

Massas Aplicada do Instituto de Pesquisas Nucleares da Universidade de São Paulo 

(IPEN/USP). As amostras foram levadas à secura total sob um fluxo de ar comprimido 

visando eliminar o solvente orgânico da extração de fase sólida. Em cada amostra foi 

adicionado uma alíquota de 1 mL da mistura do solvente em água Mili-q e acetonitrila (95:5, 

v/v) e os extratos foram analisados em Cromatografia Líquida Acoplada ao Espectômetro de 

Massas (LC-MS/MS) híbrida, tipo quadrupolo linear íon trap (LC-QqLIT), no modo ESI 

negativo. A Tabela 3 apresenta os parâmetros do Multiple Reactions Monitoring for the 

positive and negative ion mode (Reações Múltiplas de Monitoramento para íons mode 

positivo e negativo).  

 

Tabela 3. Parâmetros de múltiplas reações de monitoramento para o modo de íons positivos e negativos. 

 
Q1 (primeiro quadrupolo); Q3 (ultimo quadrupolo); DP (potencial desagrupamento); CE (energia de colisão); 

CXP (Potencial Colisão de Saída); LOD (Limite de detecção); LOQ (Limite de quantificação); RT (Tempo de 

Retenção); MIM (Monitoramento de íons múltiplos). Em Q3, a célula superior está o íon quantificador e na 

célula inferior está o íon qualificador. 

 

3.4 TIER I- Ensaios ecotoxicológicos 

3.4.1 Coleta e manutenção do organismo teste (Perna perna) 

 Bivalves são membros importantes do ecossistema aquático e interagem com a água e 

o sedimento. São organismos sésseis e de vida longa que filtram grandes quantidades de água 

durante a alimentação e respiração e são particularmente suscetíveis aos estressores 

ambientais, incluindo contaminação pontual e difusa (GANGNÉ et al; 2006). Estes 

organismos podem bioacumular poluentes orgânicos e metais, sendo essas características 

altamente desejáveis em estudos ecotoxicológicos (RITTSCHOF; MCCLELLAN-GREEN, 

2005). Dentre esse grupo, os mexilhões da espécie Perna perna (Linnaeus, 1758) têm 

mostrado alto potencial para uso em estudos com biomarcadores moleculares, citológicos, 

histológicos e fisiológicos. (SÁENZ et al; 2010; ALMEIDA et al; 2004).  

Composto Q 1 Q3 DP (V) CE (V) CXP (V) LOD (ng.L
-1

) LOQ (ng.L
-1

) RT (min.) 

Diclofenaco 
296,1 2214,1 

2250,0 

21 

21 

339 

25 

4 

4 

1,0 7,4 5,77 
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 Perna perna vive preso pelo bisso a substratos duros da zona intertidal, tanto em 

locais com forte arrebentação como em pontos mais abrigados, sendo mais abundante em 

costões rochosos expostos à ação direta das ondas e com alto hidrodinamismo (RESGALLA 

JR. et al; 2008). Além disso, esses organismos ocupam uma importante posição na cadeia 

alimentar marinha, sendo considerados também fonte de alimento e renda para milhares de 

famílias que habitam as regiões costeiras (RESGALLA JR  et al;  2008) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Os moluscos Perna perna foram adquiridos em um cultivo localizado na praia de 

Toque Toque Pequeno, município de São Sebastião, SP, Brasil. Este cultivo foi escolhido, 

pois apresenta boas condições ambientais e sanitárias (CESTEB, 2015). Os organismos então 

foram transportados até o laboratório em caixas térmicas. Ao chegar ao laboratório, os 

organismos foram lavados com água do mar, visando retirar qualquer interferente. Em 

seguida, foram mantidos em um tanque de 300 L com aeração constante, sistema de filtragem 

e fotoperíodo natural (12h/12h). 

3.4.2 Soluções teste 

 Para esse estudo, o Diclofenaco foi obtido sob a forma de sal, proveniente da Sigma-

Aldrich, com alto grau de pureza (>98%). A solução estoque de Diclofenaco foi de 1000 

mg.L
-1

 e foi preparada pesando-se 100 mg fármaco, diluído em 60µL de dimetilsulfóxido 

(DMSO) (quantidade estabelecida durante os ensaios preliminares), avolumado para 100 mL 

em água do mar. A partir dessa solução estoque foram preparadas as soluções teste a serem 

avaliadas, considerando-se cinco diferentes concentrações: 1000; 500; 250; 125; 62,5 e 

31,25mg.L
-1

. Além dessas soluções, utilizamos um controle água do mar e um controle com o 

solvente DMSO a fim de verificar a influencia do mesmo sobre o ensaio (Tabela 4). 

Figura 4. Exemplar do mexilhão Perna perna. 
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Tabela 4. Soluções teste ensaio de fertilização. 

 

Volumes (mL) 

Soluções-teste (mg.L
-1

) 

Controle DMSO 1000 500 250 125 62,5 31,25 

Sol. estoque ---- ---- 10 5 2,5 1,25 0,625 0,3125 

Água do mar 10 10 --- 5 7,5 8,75 9,375 9,6875 

Volume total 10 10 10 10 10 10 10 10 

  

 O controle de água do mar foi preparado com a água reconstituída (utilizada na 

diluição), filtrada em membrana de 0,22 µm (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Características físico-químicas da água de diluição (água reconstituída). 

Salinidade 

pH 

Oxigênio dissolvido 

34- 35 ppm 

7,8 ± 0,2 

6,0 ± 1,0 mg.L-1 

 

3.4.3 Ensaios de Fertilização (toxicidade aguda) 

 Os ensaios de fertilização foram realizados de acordo com o protocolo USEPA (2002), 

adaptado para Perna perna por ZARONI et al; (2005). Os gametas (ovócitos e 

espermatozóides) foram obtidos por meio de indução térmica, onde os mexilhões (n=60) 

foram colocados em placas de Petri, imersas numa bandeja com água do mar reconstituída, 

mantida a uma temperatura de 4ºC a 10ºC durante 30 minutos. Em seguida, essa água foi 

aquecida e mantida em 37ºC, realizando, dessa forma, um choque-térmico que induzisse a 

liberação dos gametas (Figura 5). 
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 Após um período de até 8h, os gametas foram liberados e coletados com pipeta 

Pasteur, sendo depositados em béqueres, e mantidos a baixas temperaturas com o auxílio de 

gelo. A solução contendo os ovócitos obtidos (coloração alaranjada) foi filtrada em membrana 

de 0,75 µm e lavados três vezes em água de diluição. A viabilidade dos ovócitos (forma 

arredondada e tamanho homogêneo) foi verificada em microscópio óptico. Dessa solução de 

ovócitos foram separadas três alíquotas de 10 µL, analisadas em câmera de Sedgewick-Rafter 

a fim de determinar a concentração de ovócitos para cada ensaio. Os espermatozoides obtidos 

(coloração branca) também tiveram sua viabilidade analisada (forma e movimentação) e cerca 

de 1 mL da solução obtida foi diluída em 24 mL de água de diluição  (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Indução térmica para obtenção de gametas (A); gametas femininos- cor alaranjada (B); gametas masculinos- cor 

branca (C). 
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 Os espermatozóides (150 µL) foram expostos às soluções controle (água de diluição e 

DMSO) e aos tratamentos com Diclofenaco em quadruplicata, durante 40 min, em tubos de 

ensaios de 10 mL. Após esse período, 2000 ovócitos foram adicionados em cada tubo e a taxa 

de fertilização foi avaliada após 1h, observando-se os controles e considerando-se como boa 

uma taxa igual ou superior a 70% de ovócitos fertilizados, e os ensaios foram encerrados 

adicionando-se 0,5 mL de formol tamponado com bórax em cada tubo de ensaio. 

 A leitura das células foi realizada em câmara Sedgewick-Rafter, na qual foram 

avaliadas as primeiras 100 células observadas. Para o Perna perna, a fertilização pode ser 

confirmada pelo surgimento do corpúsculo polar ou pelo início de clivagens. A quantidade de 

ovócitos fertilizados e não fertilizados foi utilizada para calcular a porcentagem de 

desenvolvimento (normal ou anormal) (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Solução de ovócitos (A) proveniente das fêmeas (coloração laranja) e solução de espermatozóides (B) proveniente 

dos machos (coloração branca). 
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3.5 TIER II- Efeitos subletais e biomarcadores 

3.5.1 Soluções teste 

 A solução estoque de Diclofenaco foi de 100 mg.L
-1

 e foi preparada pesando-se 10 mg 

de fármaco, diluído em em 60 µL de dimetilsulfóxido (DMSO), avolumado para 100 mL em 

água do mar. A partir dessa solução estoque foram preparadas as soluções teste a serem 

avaliadas, considerando-se cinco diferentes concentrações: 100; 10; 1; 0,1; e 0,01 mg.L
-1

. 

Além dessas soluções, utilizamos um controle com água do mar e um controle com o solvente 

DMSO a fim de verificar a influencia do mesmo sobre o ensaio (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Soluções teste ensaio embriolarval 

 
 
 
 
 
 

 

Volumes (mL) 

Soluções-teste (mg.L
-1

)  

Controle DMSO 100 10 1 0,1 0,01 

Sol. estoque ---- ---- 10 1 0,1 0,01 0,001 

Água do mar 10 10 --- 9 9,9 9,99 9,999 

Volume total 10 10 10 10 10 10 10 

Figura 7. Esquema demonstrando o ensaio de fertilização. Exposição dos espermatozóides ao Diclofenaco (A). Após 40 

minutos acrescentam-se os ovócitos (B). Após 60 minutos é feita a leitura em Sedgwick-Rafter (C) em microscoópio 

optico (D). A fertilização é verificada pela presença do corpúsculo polar (E) ou início das clivagens (F). 
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3.5.2 Ensaios de Desenvolvimento Embriolarval (toxicidade crônica) 

 Os ensaios de desenvolvimento embriolarval seguiram as orientações dos protocolos 

da ASTM (1992) para mexilhões, adaptada por ZARONI et al; (2005). A obtenção de zigotos 

foi realizada pela adição de uma quantidade de 1-2 mL da solução de espermatozóide à 

solução de ovócitos, aguardando-se, em seguida, cerca de 1h para que fosse possível observar 

a fertilização e início do processo embrionário. Cerca de 500 embriões foram transferidos 

para cada tubo de ensaio, mantidos em uma câmara com fotoperíodo (12h/12h), a temperatura 

de 25ºC, durante 48h. Ao final desse período, o ensaio foi encerrado com a adição de 0,5 mL 

de formol tamponado. Em microscópio óptico foram avaliadas as primeiras 100 larvas véliger, 

observando-se inicialmente os controles, cuja taxa ideal de desenvolvimento deve ser igual ou 

maior do que 70%. As larvas consideradas normais são aquelas que apresentam valvas 

simétricas e fechadas, conteúdo interno visível e morfologicamente se assemelham à letra "D" 

(Figura 8).  

 Em paralelo aos ensaios de fertilização e embriolarval, também foram realizados testes 

com substância de referência Dodecil Sulfato de Sódio (DSS) (SIMM, 2009; CORTEZ, 2011) 

a fim de verificar a sensibilidade dos organismos-teste. Análises físico-químicas (oxigênio 

dissolvido, pH, e salinidade) também foram realizados no início e final de cada experimento. 

Figura 8. Esquema demonstrando o ensaio embriolarval. A fertilização ocorre pela união dos ovócitos com os 

espermatozóides (A). Após 60 minutos iniciam-se as clivagens (B). Após 48h, é feita a leitura em Sedgwick-Rafter 

(C) em microscoópio optico (D). Larvas normais apresentam formato de letra "D" (E). Larvas anormais 

apresentam formato irregular e extravasamento do conteúdo (F). Imagem: Simm, 2009. 
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3.5.3  Biomarcadores 

3.5.3.1 Ensaio de Citotoxicidade (Tempo de Retenção do Vermelho Neutro - TRVN) 

 O ensaio foi conduzido de acordo com o protocolo de Lowe et al; (1995), e o objetivo 

foi verificar o tempo de retenção do corante vermelho neutro pela membrana lisossomal. O 

corante é lipofílico e acidófilo, e se difunde passivamente pelas membranas celulares, até que 

ao penetrar o lisossomo, recebe um próton devido ao baixo pH da organela. Ao se difunfir, 

então, do citoplasma adjacente para a membrana lisossômica, o vermelho neutro se torna cada 

vez mais concentrado e visível no interior dessa organela ao decorrer do tempo (SOUZA et 

al; 2011). Dessa forma, espera-se que em células saudáveis e com uma membrana lisossomal 

íntegra, o tempo de retenção do corante seja maior, e consequentemente, demorem mais 

tempo para entrar em apoptose do que as células estressadas por xenobióticos, que provocam 

danos aos lisossomos (SVENDSEN et al; 2004).  

 A eficiência da retenção depende do pH do lisossomo, o qual é mantido pela bomba de 

prótons H
+
-ATPase encontrada na membrana lisossômica. Em células saudáveis, a bomba de 

prótons pode manter o influxo e o gradiente de prótons, mas quando essas células são 

expostas à  um xenobiótico, a eficiência da bomba pode reduzir ocasionando a diminuição 

desse gradiente de prótons e aumento do pH no interior dos lisossomos, que se tornam 

incapazes de reter o corante (FRANCIONI, 2007). 

3.5.3.2 Solução teste 

 A solução estoque foi preparada pesando-se 1 mg de Diclofenaco, que foi diluído em 

60 µL de DMSO e posteriormente avolumado em 100 mL de água do mar, produzindo, dessa 

forma, uma solução de concentração 10mg.L
-1

. Dessa solução estoque foram retiradas três 

alíquotas distintas, a fim de atingir as concentrações-teste de 20 ng.L
-1

, 200 ng.L
-1

, 2000 ng.L
-

1
), considerando-se a concentração ambiental determinada no TIER 0, além de um controle de 

DMSO. Para cada tratamento foram utilizados 2 aquários de 20 L, totalizando 8 aquários. 

Cada aquário recebeu 10 mexilhões e foi preenchido com 10 L de água do mar, atingindo a 

proporção de 1 mexilhão por litro (Figura 9).  
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 Tanto a água quanto as soluções teste foram trocadas a cada 24h para garantir uma 

constante presença de Diclofenaco e evitar a transformação desse composto em metabólitos 

secundários. O tempo de exposição total foi de 96h e as leituras foram realizadas a cada 48h. 

Nesse tempo foram retirados 5 organismos de cada aquário (totalizando 10 por tratamento) 

para verificação da estabilidade da membrana lisossomal. Uma leitura no tempo zero foi 

realizada para avaliar as condições dos organismos após o período de aclimatação, sendo que 

esses organismos não foram expostos a nenhum tratamento. 

3.5.3.3 Solução fisiológica 

 Esta solução foi utilizada para diluir a hemolinfa dos mexilhões de modo que os 

hemócitos retirados não sofressem estresse ao serem retirados do organismo. A solução 

fisiológica foi preparada com 4,77g de HEPES, 25,48g de NaCl, 13,06g de MgSO4, 0,75g de 

KCl, e 1,47g de CaCl2 diluídos em 1L de água destilada. O pH da solução  foi ajustado para 

7,36 a salinidade para 36 e mantida em temperatura ambiente. 

3.5.3.4 Solução de vermelho neutro 

 A solução estoque de vermelho neutro foi preparada durante o período de incubação 

das células na lâmina tratada com poly-l-lisina. Uma massa de 28,8 mg do corante de 

vermelho neutro foi armazenado num pequeno frasco âmbar, onde foi adicionado 1 mL de 

DMSO para dissolver o composto. Esse frasco foi mantido protegido da luz, pois o corante é 

fotossensível. A solução de trabalho foi preparada com 10 µL dessa solução estoque, diluídos 

em 5 mL da solução fisiológica e também foi mantida sob abrigo da luz. 

Figura 9. Aquário de exposição. 
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3.5.3.5  Extração da hemolinfa 

 As valvas dos mexilhões foram delicadamente distanciadas com uma faca a fim de 

retirar o excesso de água do interior do animal. Uma pequena seringa com agulha padrão 21, 

previamente preenchida com 0,5 mL de solução fisiológica foi introduzida no músculo adutor 

do mexilhão, onde foram retirados 0,5 mL de hemolinfa, de aparência leitosa, cuja presença 

foi possível confirmar de forma visual, colocando-se a seringa contra a luz (Figura 10). 

 

 

 Essa solução de hemolinfa foi depositada em microtubos e foi incorporada à solução 

fisiológica por leve inversão. Em seguida, 40 µL dessa solução foram depositadas em uma 

lâmina previamente tratada com 10 µL de poly-L-lisina, sendo armazenada numa câmara 

úmida e escura durante 15 minutos a fim de promover uma melhor adesão das células à 

lâmina. Após esse tempo, o excesso de hemolinfa foi cuidadosamente retirado para melhorar 

a visualização. 

3.5.3.6 Incubação e Leitura 

 Dentro da câmara escura, cada lâmina recebeu 40 µL do corante vermelho e essas 

foram armazenadas por mais 15 minutos. Em seguida, o excesso de corante foi retirado, as 

lâminas foram montadas com o auxílio de uma lamínula e a leitura ao microscópio foi 

iniciada, num aumento de 400x. Ao final de cada leitura as lâminas foram novamente 

armazenadas na câmara úmida e escura e mais 15 minutos foram aguardados para se iniciar 

uma nova leitura (Figura 11). 

 

 

Figura 10. Extração da hemolinfa (A).  Detalhe músculo adutor (B). 
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 Esse procedimento foi repetido até que as células apresentassem extravasamento do 

corante, ponto no qual a análise é interrompida e o tempo de retenção é calculado, não 

ultrapassando um tempo total de 120 minutos. Os critérios para diferenciar células saudáveis 

de células estressadas encontram-se na Tabela 7. 

 

 

Figura 11. Esquema demonstrando o ensaio do tempo de retenção do corante vermelho neutro (TRCVN). Incubação das 

lâminas (A). Células saudáveis (B). Células com extravasamento do corante (C). 
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Tabela 7. Critérios utilizados para avaliar a estabilidade da membrana lisossômica. 

Critério Células saudáveis Células estressadas 

Formato das células Irregular Arredondado 

Tamanho das células Aumentado Diminuído 

Número de lisossomos Aumentado Diminuído 

Tamanho dos lisossomos Menores Alargados/Aumentados 

Cor dos lisossomos Vermelho pálido/rosado Vermelho ou rosa escuro 

Pseudópodes Não visíveis Visíveis 

Corante extravasado no citosol Não visíveis Visíveis 

 

 A cada leitura foram observadas as condições das células e esses dados foram 

anotados em planilhas, considerando-se três classificações: "+" quando mais de 90% das 

células observadas não apresentavam sinais de estresse; "+/-" quando a ausência de estresse 

ficou entre 90% e 50% e "-" quando mais de 50% das células exibiram anomalias em sua 

morfologia bem como extravasamento do corante para o citosol (KING, 2000). Dessa forma, 

o tempo médio de retenção foi considerado como sendo o último tempo que antecede o 

extravasamento. 

 Posterior às análises do tempo de retenção, os animais foram dissecados por 

rompimento do músculo adutor posterior e as brânquias e glândula digestiva foram 

armazenadas em ultrafreezer (-80ºC) para análise de outros biomarcadores. 

 

3.5.4 Biomarcadores Bioquímicos 

3.5.4.1 Homogeneização dos tecidos 

 Antes de iniciar a avaliação dos biomarcadores, os tecidos das brânquias e glândulas 

digestivas foram homogeneizados em solução tampão preparada com TRIS (50 mM), EDTA 

(1 mM), DTT (1mM), Sacarose (50 mM), KCl (150 mM), diluídos em 250 mL de água Mili-

Q , cujo o pH foi ajustado para 7,6 com HCl, no dia do uso. Além disso, foi preparada uma 

solução de PMSF (100 mM), diluído em 1 mL de etanol. A solução final de trabalho usada 

para homogeneizar as amostras foi preparada com 30 mL da solução tampão com 100 µL da 

solução de PMSF. 

 Os tecidos foram pesados e homogeneizados com 4 vezes o volume de tampão de 

homogeneização, utilizando um Tissue Tearor. Parte do volume obtido na homogeneização 

foi separado para as análises proteínas, peroxidação lipídica (200 µL) e danos em DNA (25 
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µL). Uma outra parte foi centrifugada durante 20 minutos, a 4ºC em 15000 g e o sobrenadante 

foi coletado para a análise de proteínas e as demais enzimas (EROD, DBF, GST, GPX, AChE 

e COX). Todas as amostras foram armazenadas em ultrafreezer (-80ºC) até o momento das 

análises. 

 3.5.4.2 Proteínas- Método de Bardford (1976) 

 A quantificação das proteínas foi realizada pelo método de Bradford (1976), cujo 

princípio baseia-se na interação entre o corante “Coomassie brilliant blue” BG-250 e 

proteínas que contém aminoácidos de cadeias laterais básicas ou aromáticas. 

 As alíquotas separadas para a análise de proteínas foram mantidas sobre o gelo, para 

evitar aquecimento busco durante o descongelamento. Tanto as amostras de brânquias quanto 

as de glândulas precisaram ser diluídas (20 µL de amostra em 180 µL de água Mili-Q) para 

evitar que a leitura ultrapassasse a capacidade limite do equipamento. 

 A quantificação de proteínas requer a confecção de uma curva padrão com Albumina 

de Soro Bovino (BSA). No presente estudo, foi utilizada uma BSA de concentração 

conhecida de 2 mg.L
-1

, que foi diluída em água Mili-Q, obtendo, ao final, cinco 

concentrações: 0, 0,21 mg.L
-1

, 0,42 mg.L
-1

, 0,7 mg.L
-1

 e 1,04 mg.L
-1

 (Tabela 8). As alíquotas 

obtidas foram depositadas em microplaca transparente, em duplicata. 

 

Tabela 8. Preparação da curva de BSA para o ensaio de quantificação de proteínas. 

Volume de água Mili-Q (µL) Volume de BSA (µL) Concentração final (mg.L
-1

) 

100 0 0 

85 15 0,21 

70 30 0,42 

50 50 0,7 

25 75 1,04 

 

3.5.4.3 Incubação e leitura 

 Em outra microplaca, foram adicionadas 20 µL das amostras de tecido previamente 

diluídas, bem como o “branco” composto pelo tampão de homogeneização, ambos, também 

em duplicata. Posteriormente, foi adicionado 180 µL do reagente de Bradford em todos os 

poços da microplaca (curva, branco e amostra) com o auxílio de uma pipeta multicanal, sendo 

possível observar, após a adição do reagente, uma coloração azul. A placa foi incubada no 
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escuro por 20 minutos. Após esse período, a microplaca foi levada até o leitor (Synergy HT- 

Biotek), onde foi feita leitura em absorbância de 595 nm (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5 Análises das Atividades Enzimáticas 

3.5.6 Etoxiresorufina-O-deetilase (EROD) 

 A atividade da EROD foi avaliada pelo ensaio adaptado de GAGNÉ e BLAISE (1993) 

e a reação foi iniciada pela adição de NADPH, mantida por 60 min a 30ºC, e finalizada pela 

adição de 100 μL de NaOH 0.1M. A 7-hidroxiresorufina foi determinada fluorometricamente, 

utilizando filtros de 520 nm (excitação) e 590 nm (emissão). A determinação de 7- 

hidroxiresorufina nas amostras foi realizada utilizando-se uma curva padrão de calibração de 

7- hidroxiresorufina. Os resultados foram expressos em pmol.min
-1

.mg
-1

proteína total. 

Figura 12. Ensaio de Bradford. Microplaca contendo amostras de tecido tratadas com reagente de Bradford. A 

cor azul indica presença de proteínas (A). Leitor de microplacas utilizado para quantificar as proteínas (B). 
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3.5.6.1 Soluções de NaOH 

 Inicialmente, foi preparada uma solução de NaOH (0,2 mM), com 0,04g de NaOH 

diluídos em 50 mL de água Mili-Q. 

3.5.6.2 Solução tampão substrato 

 Em seguida, foi preparada uma solução tampão substrato, com 1,5142g de Trizma 

Base, 1,50 mL de Tween 20 diluídos em 500 mL de água Mili-Q. O pH dessa solução foi 

ajustado para 7,4. 

3.5.6.3 Solução estoque de Etoxiresorufina 

 Essa solução foi preparada com 0,006g de resorufin ethyl ether (5 mM), diluída em 5 

mL de dimetilsulfóxido (DMSO) e foi mantida sob abrigo da luz e refrigerada a 4ºC. Essa 

solução possui coloração rosa-púrpura. 

3.5.6.4 Substrato Etoxiresorufina 

 Essa solução foi preparada com 50 µL de etoxiresorufina (possui coloração laranja), 

diluída em 400 µL da solução estoque de resorufina e 40 mL da solução tampão substrato. 

Essa solução foi mantida refrigerada e protegida da luz. 

3.5.6.5 Solução de NADPH 

 Essa solução foi preparada com 25 mg de NADPH (10 mM) diluído em 30 mL em 

NaOH (0,02 mM) e foi mantida refrigerada a -20ºC. Essa solução foi preparada no dia da 

utilização. 

3.5.6.6 Preparação da curva padrão 

 Um volume de 10 µL da solução estoque de resorufin foram diluídos em 9,990 mL de 

DMSO. Em uma microplaca escura, foi preparada uma curva padrão com 5 diferentes 

concentrações: 0, 0,1; 0,015, 0,005; 0,10 nmol.mL
-1

. Seguindo-se essas concentrações, foram 

pipetadas 0, 2 µL, 5 µL, 10 µL e 20 µL da resorifina previamente diluída no DMSO. Em 

seguida, foram adicionados 50 µL, 48 µL, 45 µL, 40 µL e 30 µL do tampão de 

homogeneização.  

 Com o auxílio de uma pipeta multicanal, foram adicionados 160 µL de substrato e por 

fim, 10 µL de NADPH com auxílio de uma multipipetadora combipit (Tabela 9).  
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Tabela 9. Preparação da curva do ensaio de EROD. 

Concentrações (nmol. mL 
-1

) Resorufina (µL) Tampão homog. (µL) Substrato (µL) NADPH µL 

0 0 50 160 10 

0,1 2 48 160 10 

0, 15 5 45 160 10 

0,005 10 40 160 10 

0,10 20 30 160 10 

  

 Para cada placa foi preparada uma curva. Em cada pocinho foram pipetados 50 µL de 

amostra, 160 µL de substrato e 10 µL de NADPH. A leitura foi realizada por 1h, com 

intervalos de 15 minutos em equipamento de fluorescência (580 nm- 485nm). 

3.5.7 Dibenzilfluoresceína (DBF) 

 A atividade da DBF foi realizada de acordo com método descrito por GAGNÉ et al. 

(2007) utilizando como substrato dibenzilfluoresceína 10 µM,  incubada com uma solução de 

10 mM de NADPH em uma solução de ensaio.  

 Nesse ensaio, também preparamos uma solução de NaOH e uma solução de tampão 

substrato da mesma forma como foi realizado para o ensaio da EROD. Os demais passos são 

descritos abaixo. 

3.5.7.1 Solução estoque de DBF 

 A DBF obtida da Sigma-Aldrich possui 5 mg e vem acondicionada em um microtubo 

de 1,5 mL. Para dissolver esse conteúdo, foi adicionado 1mL de acetonitrilo diretamente ao 

microtubo, que foi mantido resfriado até o momento da utilização.  

3.5.7.2 Solução de Fluoresceína 

 Essa solução foi preparada pesando-se 0,0188 g de sal de fluoresceína, posteriormente 

diluída em 10 mL de DMSO. Essa solução foi mantida resfriada e protegida da luz até o 

momento da utilização. Seguindo-se essas concentrações, foram pipetadas 0, 2µL, 5µL, 10µL 

e 20µL da solução de fluoresceína diluída do DMSO.  

3.5.7.3 Substrato (10 µM) 

 O substrato foi preparado diluindo-se 50 µL da solução estoque de DBF em 49, 950 

mL de tampão substrato. Essa solução foi mantida resfriada e protegida da luz até o momento 

da utilização. 
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3.5.7.4 Solução de NADPH 

 Essa solução foi preparada com 25 mg de NADPH (10mM) diluído em 20 mL em 

NaOH (0,02mM) e foi mantida refrigerada a -20ºC. Essa solução foi preparada no dia da 

utilização. 

3.5.7.5 Preparação da curva padrão 

 A curva foi preparada de maneira semelhante à curva de EROD. Um volume de 10 µL 

da solução de fluoresceína foram diluídos em 9,990 mL de DMSO. Em uma microplaca 

escura, foi preparada uma curva padrão com 5 diferentes concentrações: 0, 0,01; 0,025, 0,05; 

0,10 nmol.mL
-1

. Seguindo-se essas concentrações, foram pipetadas 0, 2 µL, 5 µL, 10 µL e 20 

µL da fluoresceína previamente diluída do DMSO. Em seguida, foram adicionados 50 µL, 48 

µL, 45 µL, 40 µL e 30 µL do tampão de homogeneização (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Preparação da curva do ensaio de DBF. 

Concentrações (nmol.mL
-1

) Fluoresceína (µL) Tampão homog. (µL) Substrato (µL) NADPH (µL) 

0 0 50 160 10 

0,01 2 48 160 10 

0, 025 5 45 160 10 

0,05 10 40 160 10 

0,1 20 30 160 10 

 

 Para cada placa foi preparada uma curva. Em cada pocinho foram pipetados 50 µL de 

amostra, 160 µL de substrato e 10 µL de NADPH. A leitura foi realizada por 1h, com 

intervalos de 15 minutos em equipamento de fluorescência (485nm- 535nm). 

 

3.5.8 Glutationa S- Transferase (GST) 

 O procedimento de determinação da atividade da GST foi adaptado de Mc FARLAND 

et al. (1999). A atividade foi analisada utilizando-se 42 mM 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno 

(CDNB) (1 mM) GSH como substrato e medido a 340 nm. Resultados são expressos em nmol. 

min
-1

.mg
-1

 proteína total. 

3.5.8.1 Solução tampão 

 A solução foi preparada diluindo-se 6,9672g de Fosfato de Potássio Dibásico Anidro 

(K2HPO4) em 400 mL de água Mili-Q (solução básica). Em seguida, foi preparada outra 
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solução com Fosfato de Potássio Monobásico (KH2PO4) em 400 mL de água Mili-Q (solução 

ácida). As duas soluções foram misturadas (a ácida na básica) e o pH foi ajustado para 6,5. 

3.5.8.2 Solução do meio de reação 

 Inicialmente, 0,02g de CDNB em 500 µL de etanol. Essa solução foi adicionado à 

uma outra contendo  0,24 g de Hepes (10 mM), 0,03g GSH (1 mM) e 0,73 g de NaCl (125 

mM) diluídos em 100 mL de água destilada. O pH foi ajustado para 6,5. 

3.5.8.3 Incubação e leitura 

 A leitura foi realizada em microplaca transparente. Para o branco, foram utilizados 20 

µL do tampão de homogeneização. Foram pipetadas 20 µL das amostras e 180 µL do meio de 

reação e a leitura foi feita imediatamente em 340 nm, em 30 minutos com intervalo de 5 

minutos a cada leitura. 

3.5.9 Glutationa Peroxidase (GPx) 

 A metodologia utilizada para determinação da GPx foi desenvolvida com base no 

método proposto por McFARLAND et al; (1999). A atividade da GPX foi medida a 340 nm 

por 5 minutos a cada 50 segundos, utilizando 1 mM hidroperóxido de cumeno como substrato. 

O decréscimo na absorbância de NADPH medido a 340 nm durante a oxidação do NADPH a 

NADP
+
 indicou da atividade da GPx. Resultados foram expressos em nmol.min

.-1
mg

-1
 

proteína total. 

3.5.9.1 Solução Tampão 

  A solução tampão foi preparada diluindo-se 3,405g de KH2PO4 (50mM), 0,0186g de 

EDTA (0,1 mM) e 0,00488g de azida sódica (0,15 mM) em 500 mL de água Mili-q (solução 

ácida). Em seguida, foram diluídos 8,71g de K2HPO4 (50 mM), 0,0372g de EDTA (0,1 mM) e 

0,00975g de azia sódica (0,15 mM) em 500 mL de água Mili-q. As duas soluções foram 

misturadas (a ácida na básica) e o pH foi ajustado para 7,0. 

3.5.9.2 Preparação do substrato 

 O substrato foi preparado com 9,7 µL de hidroperoxido de cumeno (1 mM) em 50 mL 

de solução tampão. Essa solução foi incubada e mantida a uma temperatura de 30 ºC. 
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3.5.9.3 Solução Diária 

 Essa solução tem um prazo de validade de 4h. Em um fálcon de 50 mL contendo 

solução tampão, foram adicionados 0,0461g de glutationa reduzida e 0,146g de NADPH. Essa 

solução foi agitada, incubada e mantida a 30 ºC. 

3.5.9.4 Incubação e leitura 

 A leitura foi realizada em microplaca transparente. Para o branco, foi utilizado 20 µL 

do tampão de homogeneização. Para as amostras, 20 µL de amostra, 200 µL da solução diária 

(com auxílio de multicanal) e a placa foi incubada por 2 minutos a 30 ºC. Em seguida, foram 

adicionados 50 µL do substrato e a placa foi colocada no equipamento de leitura.  A leitura 

foi realizada a 340 nm de absorbância, em 5 minutos, com intervalo de 50 segundos. 

3.5.10 Análise dos danos 

3.5.10.1 Danos em DNA 

 Os danos em DNA foram avaliados pelo ensaio de precipitação alcalina proposto por 

OLIVE (1988), utilizando fluorescência para quantificar vestígios de DNA livres (GAGNÉ; 

BLAISE, 1993). 

3.5.10.2 Solução de Sódio Dodecil Sulfato 

 Inicialmente foi preparada uma solução de Sódio Dodecil Sulfato (SDS) 2% com 

Trizma base (10 Mm), NaOH (40 Mm), EDTA (10Mm) e Sódio Dodecil Sulfato (SDS) a 2%, 

diluídos em 250 mL de água Mili-Q. A solução foi mantida em temperatura ambiente e 

protegida da luz. 

3.5.10.3 Solução de KCl 

 Posteriormente, foi preparada a solução de KCl com 0,2236g (0,012 M) de KCl 

diluído em 250 mL de água Mili-Q. Essa solução também foi mantida sob temperatura 

ambiente. 

 3.5.10.4 Solução de Hoechst 

 Essa solução foi preparada no momento da utilização. Inicialmente, foi preparada uma 

solução estoque de Hoechst (Trihidrocloreto Trihidratado 10 mg.L) diluídos em 900 µL de 

metanol. Em seguida foi preparada uma solução tampão utilizando-se NaCl (0,4M), colato de 

sódio (4 mM) e Trizma-acetato (1M), dissolvidos em 50 mL de água Mili-Q, cujo pH foi 

ajustado para 8,5 com ácido acético. 
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 A solução de trabalho de Hoechst foi então preparada com 10 µL da solução estoque 

diluído em 9,990 mL da solução tampão. 

3.5.10.5 Solução padrão de esperma de Salmão 

 Num primeiro momento, foi preparado uma solução tampão (tampão de 

homogeneização) com Trizma base-HCl (10 mM) e EDTA (1 mM) diluídos em de água 

Milli-Q, cujo pH foi ajustado para 8 com HCl. Em seguida, foram pesados 0,010 g de 

esperma de salmão, posteriormente diluído em 10 mL da solução de tampão de 

homogeneização. Ess solução foi utilizada para confeccionar a curva padrão. 

3.5.10.6 Incubação e leitura 

 Foram utilizados 25 µL das amostras de tecido previamente homogeneizadas. Cada 

microtubo de amostra recebeu 200 µL de SDS 2% e foi agitado por inversão duas vezes. Em 

seguida, os microtubos foram deixados em repouso por 1 minuto, e receberam 200 µL de 

solução de KCl. Mais uma vez, os microtubos foram agitados por inversão duas vezes.  

 Após esse processo, eles foram mantidos em banho-maria por 10 minutos, retirados e 

agitados por inversão mais duas vezes e incubados por 30 minutos a 4 ºC. Em seguida, as 

amostras foram centrifugadas a 8000g, por 5 minutos a 4ºC. Cerca de 50 µL do sobrenadante 

foram pipetados em microplaca escura (fluorescência) em duplicata, e foi adicionado 150 µL 

da solução de Hoechst com auxílio da pipeta multicanal (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A leitura foi realizada em espectrofluorímetro com agitação durante 5 minutos a 700 

rpm, e a fluorescência foi mensurada em 360 nm (excitação) e 460 nm (emissão). 

Figura 13. Microplaca escura utilizada em fluorescência. 
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3.5.11 Peroxidação Lipídica 

 A peroxidação lipídica foi analisada por meio de dois métodos: método FOX (Ferrous 

Oxidation Xylenol Orange Method) e quantificação do Malondialdeído (MDA) por HPLC/UV.  

3.5.11.1 Método FOX  

 A peroxidação lipídica foi analisada pelo método FOX (Ferrous Oxidation/ Xylenol 

Orange Method), no qual ocorre rápida oxidação do Fe
2+

, mediada por peróxidos sob 

condições ácidas e posterior formação do complexo Fe
3+

 laranja de xilenol, na presença do 

hidroxitolueno butilado, que atua como estabilizador que absorve luz a 550-571 nm (JIANG 

et al; 1991). 

3.5.11.2 Solução de Xylenol Orange 

 A solução de xilenol Orange (100 µM) foi preparada dissolvendo-se 0,0038g do 

laranja de xilenol em 1mL de metanol. Em seguida, foi preparada a solução de hidroxitolueno 

butilado (BHT- 4 mM), dissolvendo-se 0,0441g de BHT em 1 mL de metanol. Por fim, foi 

preparada a solução de sulfato ferroso (250 µM), dissolvend-se 0,0049g de sulfato ferroso 

amoniacal FeSO4.NH4 em 0,5 mL de água Mili-Q. 

 O meio de reação foi preparado no momento do uso, adicionando-se 47,375 mL de 

metanol, 1 mL da solução de laranja de xilenol, 125 µL de H2SO4, 1mL da solução de BHT e 

0,5 mL da solução de sulfato amoniacal. 

3.5.11.3 Incubação e Leitura 

 Nos microtubos contendo as amostras ainda congeladas (200 µL), foram adicionados 

800 µL do meio de reação, deixando as amostras em repouso por 20 minutos, sob temperatura 

ambiente, sendo agitados por inversão a cada 3 minutos. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas a 9000 g por 10 minutos, e 200 µL do sobrenadante foram pipetados, em 

duplicatas, em microplacas transparentes (Figura 14). A leitura foi realizada no leitor de 

microplaca com absorbância em 550-570 nm. 
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3.5.12 Quantificação do Malondialdeído por HPLC/UV 

 O malondialdeído é um dos principais produtos da peroxidação lipídica, e reage com o 

ácido tiobarbitúrico (TBA), formando adutos MDA- TBA. Realizamos a dosagem do MDA 

por HPLC/UV seguindo o método proposto por HONG et al; 2000. 

3.5.12.1 Homogeneização dos tecidos 

 Uma quantidade de 100 mg do tecido das brânquias e glândula digestiva foram 

homogeneizadas com solução tampão MDA/ esterase  (Tampão Tris HCL 100 mM) composto 

por solução de sacarose 250 mM, contendo 0,05% de BHT (butylated hydroxitoluene) como 

agente oxidante.  

3.15.2.2 Solução de TBA 

 Após a homogeneização, foram acrescentados 300 µL de solução de TBA, preparada 

no dia de uso com 0,04g de ácido tiobarbitúrico diluído em 10 mL de HCl  0,2 M. 

3.15.2.3 Preparação da curva 

 A curva de calibração foi preparada diluindo-se 1,65 µL de TMP 

(Tetrometoxipropano) em 1 mL de água, agitando em vórtex. Em seguida, 10 µL dessa 

solução foram diluídos em 990µL de H2O, novamente agitado em vórtex. A curva foi 

preparada conforme diluições apresentadas na Tabela 11. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Microplaca do ensaio de peroxidação lipídica pelo método FOX (Ferrous Oxidation / Xylenol Orange Method). 
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Tabela 11. Preparação da curva de calibração para ensaio de quantificação do MDA. 

Concentração (nmol.µL
-1

) 
Volum da solução 

estoque (µL) 

Volume de tampão 

Tris (µL) 

Volume solução de TBA 

(µL) 

0,5 5 295 300 

1,0 10 290 300 

1,5 15 285 300 

2,0 20 280 300 

2,5 25 275 300 

 

3.15.2.4 Incubação e leitura 

 As amostras foram incubadas por 40 minutos, onde adquiriram uma coloração rosada 

(Figura 15).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Posteriormente as amostras de MDA-TBA foram extraídas com 1 mL de n-butanol e 

centifugadas por 5 minutos a 5000 rpm. Após esse processo, 700µL de sobrenadante foram e 

colocados em vials para análise. 

 Os vials foram inseridos no equipamento, que foi ajustado para injetar 20µL de 

amostra para glândulas e 10 µL para brânquias no HPLC e monitoradas à 532 nm. A fase 

móvel consistia de solução de fosfato de potássio monobásico 50 mM, pH 7, e 40% de etanol, 

bombeada 1mL/ min. O sistema consistia de duas bombas LC-20AD, um injetor SIL-20AC, 

um detector diode array SPD-M20A. Os picos foram monitorados com auxílio do programa 

LabSolutions e a coluna utilizada foi do tipo Shim-pack VP-ODS (150 x 4,6 mm) (Figura 

16B). 

Figura 15. Amostras após reação MDA-TBA apresentando coloração rosada (A) 
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3.5.13 Cicloxigenase- (COX) 

 O ensaio da COX foi realizado de acordo com o protocolo de FUJIMOTO et al; 

(2005) baseado na taxa de oxidação do 2,7-dichlorofluoresceina na presença de peroxidase 

horseradish e ácido aracdônico.  

 3.5.13.1 Solução Tampão Fosfato de Potássio 

 Essa solução foi preparada com 0,6805g de KH2PO4 (50 mM) em 90 mL de água 

destilada. O pH foi ajustado para 8 e completado com 100 mL de água, mantido a 4 ºC. 

3.5.13.2 Solução de Ácido Aracdônico 

 Uma massa de 10 mg de ácido aracdônico foi diluída em 5,4 ml de DMSO. Para 

estocagem foram preparadas alíquotas de 500 µL, estocadas a -20ºC. 

3.5.13.3 Solução de hematina 

 Essa solução possui uma concentração de 5 mg.mL
-1

. Uma massa de 0,025 g de 

hematina foi diluída em 5 mL de DMSO e as alíquotas foram estocadas em – 80ºC. 

3.5.13.4 Solução do Tampão de Ensaio 

 Essa solução foi preparada com 0,6055 g de trizma base (50 mM), 0,0226g de EDTA 

(0,5 mM), 100 µL de Tween 20 (0,1%), 13 µL da solução estoque de hematina (10 µM) em 

100 mL de água destilada. O pH foi ajustado para 8 com auxílio de ácido acético a 20%.  

3.5.13.5 Solução Estoque de Dichlorofluoresceína diacetato (DCFH-DA) 

 Essa solução foi preparada com 0,0245 g de DCFH-DA em 5 mL de DMSO.Alíquotas 

de 150 µL foram preparadas e armazenadas em -20ºC. 

Figura 16. HPLC/UV utilizado nas análises de MDA (A). Coluna utilizada nas análises de MDA (B). 
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3.5.13.6 Solução Estoque de Peroxidase  

 Uma massa de 10 mg de peroxidase foi dissolvida em 2 mL de 0.1 M de KH2PO4 e o 

pH foi ajustado para 6. Alíquotas de 100 µL foram preparadas e estocadas a -20º C. 

3.5.13.7 Solução de Trabalho 10x DCFH-DA/Peroxidase 

 Um volume de 100 µL da solução estoque de DCFH-DA e de 20 µL do estoque de 

peroxidase foram adicionados em 9,88 mL de tampão fosfato de potássio (50 mM) ajustado 

com pH 8. Essa solução tem prazo de validade de 3h. 

3.5.13.8 Procedimento 

 Numa microplaca de cor escura foram pipetados 25 µL das amostras de brânquias ou 

glândulas digestivas, 25 µL do tampão de homogeneização, 150 µL do tampão de ensaio, 4 

µL do ácido aracdônico e 20 µL de 10x DCFH-DA/Peroxidase. 

3.5.13.9 Incubação e leitura 

 A microplaca foi introduzida no leitor e agitada durante alguns segundos. Em seguida, 

foi incubada em temperatura ambiente e fluorescência foi medida em 485 nm (excitação) e 

530 nm (emissão) a cada 5 minutos, durante 30 minutos (0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30). 

3.5.14 Acetil -colinesterase (AChE) 

  As análises de colinesterase foram realizadas de acordo com o método de ELLMAN et 

al; (1961), que consiste na detecção  do 2-nitrobenzoato-5-mercaptotiocolina e o 5-tio-

nitrobenzoato formados pela reação entre tiocolina (formado pela hidrólise da acetiltiocolina 

pela acetilcolinesterase) e o ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB). A variação da 

absorbância por minuto foi realizada a 412 nm, em temperatura de 25 ºC, registrada em um 

espectrofotômetro. O produto da reação, íon nitrotiobenzoato (NTB), foi quantificado 

utilizando-se um (ε) de 1.36 x 10
4
. Os resultados foram expressos em nmol de NTB por 

minuto por miligrama de proteína. 

3.5.14.1 Solução Tampão Fosfato 

 Inicialmente, foi preparado o tampão fosfato. Foram pesados 6,972g de K2HPO4 e 

dissolver em 400 mL de água Mili-q (solução básica). Em seguida, foram pesados 5,443g de 

KH2PO4 e também foi dissolvido em 400 mL de água Mili-q (solução ácida). Em um outro 

recipiente, a solução ácida foi misturada à solução básica e o pH foi ajustado para 7,5. 
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3.5.14.2 Solução DTNB 

 Cerca de 0,0042g de DTNB foram diluídos em 500 µL de metanol. Em seguida, foram 

adicionados 13,4 mL de tampão fosfato de potássio e a solução resultando foi armazenada em 

eppendorfes que foram mantidos no escuro até o momento da utilização.  

3.5.14.3 Solução Iodeto de Acetilcolina 

 Essa solução foi preparada diluindo-se 0,161g de Iodeto de Acetilcolina em 60mL de 

tampão fostato. A solução foi mantida a 25ºC. 

3.5.14.4  Incubação e Leitura 

 As análises foram realizadas em microplacas transparentes. Na análise das brânquias, 

foram pipetados 40 µL de amostra, e posteriormente 130 µL de solução de DTNB (com 

auxílio de multicanal), finalizando com 50 µL de solução iodeto de acetilcolina. Na análise 

das glândulas, foram pipetados 20 µL da amostra, seguindo-se por 130 µL de solução de 

DTNB e 50 µL de solução de iodeto de acetilcolina. A leitura foi realizada ajustando-se a 

cinética do equipamento para 7 minutos, com menor intervalo de leitura possível. 

3.5.15 Avaliação do Risco Ambiental 

 O quociente de risco (QR) foi calculado pela relação MEC/PNEC, no qual foram 

estabelecidos diferentes níveis de risco (“baixo risco” de 0,01 a 0,1; “médio risco” de 0,1 a 1 e 

“alto risco” acima de 1), de acordo com a proposta da União Europeia (SÁNCHEZ-BAYO et 

al; 2002; HERNANDO et al; 2006). 

3.5.16 Análise estatística 

 Nos ensaios de fertilização, foi estabelecida a concentração que causa inibição da 

fertilização a 50% dos ovócitos avaliados (CE50) através do método de Trimmed Spearman-

Karber. Já nos ensaios de desenvolvimento embriolarval, foi estabelecida a maior 

concentração onde não foram detectados efeitos biológicos (CENO – Concentração de Efeito 

Não Observado) e as menores concentrações que causaram efeito (CEO) em cada ensaio. 

Também foram estimados os valores de CI50 pelo Método de Interpolação Linear, com o 

programa ICPin da USEPA. Em todos os ensaios, as diferenças estatísticas foram 

consideradas significativas quando p ≤ 0.05.  

 A normalidade dos dados foi analisada pelo teste Chi-quadrado (x²) e a 

homogeneidade das variâncias foram feitas pelo teste de Bartlett. As concentrações 

estatisticamente diferentes ao controle, e a diferença entre os tempos em todos os ensaios 
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foram analisadas pelo teste de análise de variância de 2 fatores (two- way ANOVA), seguida 

pelo teste de Tukey, a fim de verificar diferenças entre os tratamentos (p>0,05). 
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4. Resultados 

4.1 TIER 0- Análises químicas 

 O fármaco Diclofenaco foi quantificado apenas no ponto de amostragem 4S, cuja 

concentração encontrada foi de 20 ng.L
-1

 Nos demais pontos de amostragem, o fármaco ficou 

abaixo do limite de quantificação (LQ) não sendo possível obter as concentrações exatas do 

composto nessas regiões. 

 

4.2 TIER I- Ensaios ecotoxicológicos 

4.2.1 Sensibilidade dos organismos 

 Ao todo, foram realizados três ensaios de sensibilidade visando avaliar a sensibilidade 

do lote de organismos e a aplicabilidade deles nos demais ensaios realizados. Os resultados 

estão dentro do intervalo de concentrações registrados na literatura (Simm, 2009; Cortez, 

2011), identificando a viabilidade dos organismos nos ensaios (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Ensaio de sensibilidade com DSS para o organismo Perna perna. 

Dodecil Sulfato de Sódio (DSS) 

                                                                                             CI50 

Ensaio I 

Ensaio II 

Ensaio III 

1,25 mg/L-1 (1,19 – 1,31 mg.L-1) 

1,01 mg/ L-1  (0,97 – 1,03 mg.L-1) 

1,09 mg/ L-1  (1,07 – 1,11 mg.L-1) 

 

4.2.2 Análises físico-químicas 

 Análise físico-químicas (pH, oxigênio dissolvido e  a salinidade) foram monitoradas, 

pois esses parâmetros são de grande importância para o desenvolvimento dos métodos 

utilizados. Cada parâmetro foi medido no início e final do experimento, e os resultados 

obtidos mantiveram-se dentro dos valores considerados adequados, corroborando com estudos 

já realizados (Zaroni et al; 2005) (Tabela 13). 
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Tabela 13. Parâmetros físico-químicos 

Composto 
pH OD (mg.L

-1
) Salinidade (ppm) 

Inicial             Final Inicial             Final Inicial           Final 

Diclofenaco 8,23                 8,0 6,6                   6,1 35                  35 

Mili-Q       8,16       4,8                          36                  

 

4.2.3 Ensaio de Fertilização 

 No ensaio de fertilização foi avaliada a toxicidade aguda do Diclofenaco. Apenas a 

concentração de 31,25 mg.L
-1

 não apresentou significativa inibição da taxa de fertilização em 

relação ao controle (p>0,05) (Figura 17), valor esse, portanto, definido como a CENO. A 

CEO obtida correspondeu ao valor de 62,5 mg.L
-1

, e uma  CE50 foi estimada em 388, 52 

mg.L
-1

 (356,18 mg.L
-1 

- 406,65 mg.L
-1

), apresentando um intervalo de confiança de 95% 

(Tabela 14). 
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Figura 17. Inibição da taxa de fertilização provocada pelo fármaco Diclofenaco. Os asteriscos (*) indicam as 

concentrações que apresentaram taxas de inibição significativamente diferente do controle. 
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Tabela 14. Concentrações de efeito obtidas no ensaio de fertilização (toxicidade aguda). As concentrações 

encontram em mg.L-1. 

CENO CEO CE50 LC Inf. LC Sup 

31,25 62,5 388,52 365,29 413,24 

 

4.3 TIER II- Ensaio crônico (reprodução) e respostas subletais  

4.3.1 Ensaio embriolarval 

 No ensaio embriolarval foi avaliada a toxicidade crônica do Diclofenaco. Apenas a 

concentração de 100 mg.L
-1

 apresentou taxa de desenvolvimento embriolarval 

significativamente diferente do controle (p< 0,05) (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Inibição do desenvolvimento embriolarval provocado pelo fármaco Diclofenaco. Os asteriscos (*) 

indicam as concentrações que apresentaram taxas de inibição significativamente diferente do controle. 

 

 Larvas mal desenvolvidas apresentaram forma irregular, extrusão do conteúdo interno 

da concha ou ainda acúmulo irregular de células (Figura 19), principalmente na concentração 

de 100 mg. Formações semelhantes foram observadas na concentração de 10 mg.L
-1

, mas não 

foi possível observar uma diferença significativa em relação ao controle (p>0,05), portanto 

essa concentração correspondeu a CENO.  A CEO obtida foi de 100 mg.L
-
1 e a CI50 foi 
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estimada em 18,92 mg.L
-1

 (17,93 mg.L
-1 

- 20,90 mg.L
-1

) com intervalo de confiança de 95% 

(Tabela 15).  

 

Tabela 15. Concentrações de efeito obtidas no ensaio embriolarval (toxicidade crônica). As concentrações 

encontram em mg.L-1. 

CENO CEO CI50 LC Inf. LC Sup 

10 100 18,04 16,28 19,98 

 

4.3.2 Biomarcadores 

4.3.2.1 Etoxiresorufina-O-deetilase (EROD) 

 A atividade da EROD foi medida nas brânquias e glândulas do Perna perna e os 

resultados obtidos podem ser observados na Figura 20. No tecido das brânquias, apenas a 

concentração de 200 ng. L
-1

 apresentou diferença significativa em relação ao controle no 

tempo de 96h (p<0,05). Também é possível notar que para essa mesma concentração houve 

uma diferença significativa na atividade enzimática entre os tempos analisados (p<0,05), 

sendo possível notar uma diminuição da atividade enzimática no tempo de 96h em relação ao 

tempo de 48h. 

 No tecido das glândulas digestivas, entretanto, não foi observada nenhuma diferença 

significa entre as concentrações e o controle ou entre os tempos (p>0,05). 

 

 

Figura 19. Larvas anormais encontradas no ensaio embriolarval. Detalhe para conchas vazias e larvas disformes 

(A). Aglomerado de células (B). 
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4.3.2.2 Dibenzilfluoresceína – (DBF) 

 A atividade da DBF medida nas glândulas digestivas pode ser observada na Figura 21. 

Nenhuma diferença significativa foi observada entre as concentrações e o controle ou entre os 

tempos analisados (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 21. Atividade da DBF medida no tecido da glândula digestiva do mexilhão Perna perna. 

Glândula digestiva

C
on

tr
ol

e 20 20
0

20
00

0.0000

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008 48h

96h

Concentrações (ng.L
-1

)

p
m

o
l/

m
l/

m
in

C
on

tr
ol

e 20 20
0

20
00

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005
48h

96h

Glândula digestiva

Concentrações (ng.L
-1

) 

         Brânquias

C
on

tr
ol

e 20 20
0

20
00

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

abp
m

o
l/

m
l/

m
in

Figura 20. Atividade da EROD medida no tecido das brânquias e glândula difestiva no mexilhão Perna perna. A letra “a” 

indica diferença significativa entre a concentração testada e o controle, dentro de tempo específico. A letra “b” indica diferença 

significativa entre os tempos de 48h e 96h, numa concentração específica. p<0,05. 
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4.3.2.3 Glutationa- S- tranferase (GST) 

 Os resultados obtidos para as análises da atividade da GST no tecido das brânquias e 

glândula digestiva encontram-se na Figura 22. No tecido das brânquias, todas as 

concentrações testadas apresentaram diferença significativa do controle no tempo de 48h 

(p<0,05), enquanto no tempo de 96h, apenas a concentração de 2000 ng.L
-1

 apresentou 

diferença significativa em relação ao controle (p<0,05). Além disso, também é possível notar 

que entre os tempos, houve uma diferença significativa entre os controles e a concentração de 

2000ng.L
-1

 (p<0,05), sendo possível notar uma diminuição da atividade enzimática nessas 

situações. 

 No tecido das glândulas digestivas, a atividade enzimática medida apresentou 

diferença significativa entre os tempos, tanto para o controle quanto para todas as 

concentrações testadas (p<0,05), sendo possível notar um ligeiro aumento na atividade da 

GST no tempo de 96h. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 22. Atividade da GST medida no tecido das brânquias e glândula digestiva no mexilhão Perna perna. A 

letra “a” indica diferença significativa entre a concentração testada e o controle, dentro de tempo específico. A 

letra “b” indica diferença significativa entre os tempos de 48h e 96h, numa concentração específica. p<0,05. 
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4.3.2.4 Glutationa Peroxidase (GPx) 

 Os resultados obtidos para as análises da atividade da GPx nas brânquias e glândulas 

digestivas encontram-se na Figura 23. No tecido das brânquias, é possível observar uma 

diminuição da atividade enzimática na concentração de 200 ng. L
-1

 em relação ao controle no 

tempo de 48h, bem como uma diminuição significativa na concentração de 2000 ng.L
-1

 em 

relação ao controle no tempo de 96h (p<0,05), mas entre os tempos analisados não foi 

observado nenhuma diferença significativa (p>0,05). 

 No tecido das glândulas, contudo, não foi observada nenhuma diferença significativa 

entre as concentrações testadas e o controle ou entre os tempos analisados (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.5 Danos em DNA 

 Os resultados obtidos na avaliação dos danos em DNA nos tecidos das brânquias e 

glândula digestiva podem ser observados na Figura 24. No tecido das brânquias, as 

concentrações de 200 ng.L
-1

 e de 2000 ng.L
-1

 apresentou diferença significativa em relação ao 

controle no tempo de 48h (p<0,05) sendo possível observar uma diminuição no dano. Além 

disso, também foi possível notar que os danos apresentaram diferença significativa entre os 
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Figura 23. Atividade da GPx medida no tecido das brânquias e glândula digestiva do mexilhão Perna perna.  A 

letra “a” indica diferença significativa entre a concentração testada e o controle, dentro de tempo específico. A 

letra “b” indica diferença significativa entre os tempos de 48h e 96h, numa concentração específica. p<0,05. 
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tempos tanto para o controle, quanto para a concentração ambiental de 20 ng.L
-1

, indicando 

redução do dano. 

 Entretanto, no tecido da glândula digestiva apenas a concentração de 2000 ng.L
-1

 foi 

significativamente diferente do controle no tempo de 48h (p<0,05). Não houve nenhuma 

diferença significativa entre os tempos (p>0,05). 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Danos em DNA observados nas brânquias e glândula digestiva no mexilhão Perna perna. A letra “a” 

indica diferença significativa entre a concentração testada e o controle, dentro de tempo específico. A letra “b” 

indica diferença significativa entre os tempos de 48h e 96h, numa concentração específica. p<0,05. 

 

4.3.2.6 Lipoperoxidação- FOX 

 Os resultados obtidos pela análise de hidroperóxidos nas brânquias e glândula 

digestiva encontram-se na Figura 25. Nenhuma diferença significativa foi observada no tecido 

das brânquias (p>0,05). Já no tecido das glândulas, apenas a concentração de 2000 ng. L
-1

 

apresentou diferença signiticativa em relação ao controle no tempo de 48h (p<0,05), mas 

nenhuma diferença significativa entre os tempos foi observada (p>0,05). 
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4.3.2.7 Lipoperoxidação- MDA 

 Os resultados obtidos no ensaio de lipoperoxidação pela quantificação do MDA 

medido no tecido das brânquias e glândula digestiva são apresentados na Figura 26. No tecido 

das brânquias, as concentrações 200 ng.L
-1

 e 2000 ng.L
-1

 apresentaram diferença significativa 

em relação ao controle no tempo de 48h e no tempo de 96h (p<0,05). Além disso, é possível 

notar que tanto o controle quanto a concentração de 20 ng.L
-1

 apresentaram diferenças 

significativas entre os tempos (p<0,05). 

 No tecido das glândulas, apenas a concentração de 200 ng.L
-1

 no tempo de 96h 

apresentou diferença significativa em relação ao controle (p<0,05). Além disso, é possível 

observar que houve diferença significativa na quantificação do MDA no controle, e nas 

concentrações de 20ng.L
-1

 e 2000 ng.L
-1

 entre os tempos (p<0,05). 
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Figura 25. Lipoperoxidação nas brânquias e glândula digestiva no mexilhão Perna perna pelo método FOX. A 

letra “a” indica diferença significativa entre a concentração testada e o controle, dentro de tempo específico. A 

letra “b” indica diferença significativa entre os tempos de 48h e 96h, numa concentração específica. p<0,05. 
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4.3.2.8 Ensaio de Citotoxicidade (Tempo de Retenção do Corante Vermelho Neutro- 

TRCVN) 

 O ensaio TRCVN avaliou a citotoxicidade do Diclofenaco sobre a estabilidade da 

membrana lisossômica do Perna perna. Não houve diferença significativa entre o tratamento 

T0 e os controles da exposição de 48h e 96h (p>0,05) (Figura 27).  
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Figura 26. Lipoperoxidação nos tecidos das brânquias e glândula digestiva pelo método MDA. A letra “a” indica diferença 

significativa entre a concentração testada e o controle, dentro de tempo específico. A letra “b” indica diferença significativa 

entre os tempos de 48h e 96h, numa concentração específica. p<0,05. 

 

Figura 27.  Comparação entre o TRCVN no T0 e nos controles dos tempos de exposição de T 48h e T 96h. 
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 Todas as concentrações testadas apresentaram diminuição no tempo de retenção do 

corante em relação ao controle no tempo de exposição de 48h (p <0,05). Já quanto no tempo 

de 96h, apenas as maiores concentrações (200 ng.L
-1 

e 2000 ng.L
-1

) variaram 

significativamente em relação ao controle (p <0,05) (Figura 28).  

 Na exposição de 48h não foi possível obter valor de CENO e a CEO encontrada 

possui o mesmo valor da concentração ambiental (20 ng.L
-1

). Já na exposição de 96h, obteve-

se uma CEO de 200 ng. L
-1

 e uma CENO de 20 ng. L
-1

 (Tabela 16). 

 

Tabela 16. Concentrações de efeito obtidas no ensaio do TRCVN (citotoxicidade). As concentrações encontram-

se em ng.L-1 

                  CENO           CEO 

T 48h         <20 20 

T96h            20 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Tempo médio de retenção do corante vermelho neutro nos tempo de exposição T 48h (A) e T96 h (B). 

Os asteriscos (*) indicam as concentrações que apresentaram tempo médio de retenção significativamente menor 

do que o controle (p< 0,05). 
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4.3.2.9 Acetil-colinesterase (AChE)   

 Os resultados obtidos para as análises de AChE são mostrados na Figura 29. No tecido 

das brânquias foi observado um aumento significativo da atividade da Ache na concentração 

de 2000 ng.L
-1

 em relação ao controle, no tempo de 48h (p<0,05). Nessa mesma concentração, 

também é possível observar que há uma diferença significativa da atividade enzimática entre 

os tempos (p<0,05). 

 Já para o tecido das glândulas, nenhuma diferença significativa foi observada entre as 

concentrações e o controle ou entre os tempos foi observada (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Atividade da AChE medida no tecido das brânquias e glândula digestiva no mexilhão Perna perna. 

A letra “a” indica diferença significativa entre a concentração testada e o controle, dentro de tempo específico. A 

letra “b” indica diferença significativa entre os tempos de 48h e 96h, numa concentração específica. p<0,05. 
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que entre os tempos, há uma diminuição significativa da atividade enzimática para o controle, 

e as concentrações de 200 ng.L
-1

 e 2000 ng.L
-1

 (p<0,05). 

 No tecido das glândula, não foi registrada nenhuma alteração da atividade enzimática 

no tempo de 48h. Já no tempo de 96h, apenas a concentração de 200 ng.L-1 apresentou uma 

atividade significativamente maior que o controle (p<0,05). Entretanto, se compararmos a 

atividade enzimática entre os tempos, é possível notar que o controle do tempo de 96h 

apresentou uma atividade significativamente maior do que o controle de 48h (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

4.4 Classificação das substâncias de acordo com diretiva européia 93/67/EEC 

 Essa classificação não leva em consideração a concentração ambiental do composto, 

portanto, a toxicidade do Diclofenaco foi determinada com base nos valores de CE50 obtidos 

nos ensaios de fertilização, embriolarval e citotoxicidade (TRCVN).  

 No ensaio de fertilização, a CE50 obtida (388,52 mg.L
-1

) está fora do nível máximo de 

classificação, que é de 100 mg.L
-1

, e indica que o Diclofenaco é uma substância não tóxica. 

Entretanto, ao se analisarem os dados obtidos no ensaio embriolarval, a CI50 (18,92 mg.L
-1

 ) 

indica que o Diclofenaco pode ser classificado como potencialmente tóxico aos organismos 

aquáticos. Quando foi utilizada uma linha de evidência que considera respostas mais sensíveis 
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Figura 30. Atividade da COX nos tecidos das brânquias e glândula digestiva no mexilhão Perna perna. A letra 

“a” indica diferença significativa entre a concentração testada e o controle, dentro de tempo específico. A letra “b” 

indica diferença significativa entre os tempos de 48h e 96h, numa concentração específica. p<0,05. 
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(em nível celular), ensaio de citotoxicidade (TRCVN), percebe-se que o fármaco estudado 

passa a ser classificado como extremamente tóxico aos organismos aquáticos. Este método, 

por ser mais sensível, apresentou um valor de CENO (20 ng.L
-1

), valor este, menor do que o 

valor mínimo estipulado pela Diretiva, o que indica uma alta toxicidade do fármaco (Tabela 

17). 

 

Tabela 17. Classificação da toxicidade do Diclofenaco obtida em cada ensaio. 

CI50 ou CE50 

(mg.L
-1

) 

Extremamente 

tóxico <0,1 mg.L
-1
 

Muito tóxico 

0,1-1 mg.L
-1

 

Tóxico 

1-10 mg.L
-1

 

Potencialmente tóxico 

10-100 mg.L
-1

 

Não classificado 

>100 mg.L
-1

 

Fertilização      

Embriolarval      

Citotoxicidade      

 

4.5 Avaliação do risco ambiental- EMEA 

 O cálculo do quociente de risco (QR) foi estipulado pela razão entre a MEC e as 

PNECs obtidas em cada ensaio. No ensaio de fertilização (agudo) a PNEC foi calculada 

utilizando-se a CI50 e fator de avaliação 1000, enquanto no ensaio embriolarval (crônico) foi 

utilizado o valor de CENO e fator de avaliação 100. (Tabela 18). Não foi possível obter 

CENO para o ensaio de citotoxicidade (TRCVN) no tempo de 48h, portanto, o calculo do 

risco foi realizado com base no valor de CENO obtidos para o ensaio de 96h. 

 

Tabela 18. Determinação do quociente de risco (QR) para o Diclofenaco. 

Ensaio 

MEC 

(mg.L
-1

) 

CI50/CE50 

(mg.L
-1

) 
CENO 

(mg.L
-1

) PNEC 
QR 

(MEC/PNEC) 

Classificação 

QR 

Fertilização 0,00002 388,52 --- 0,38852 0,0000514774 baixo 

Embriolarval 0,00002 --- 10 0,1 0,0002 baixo 

Citotoxicidade 0,00002 --- 0,00002 0,0000002 100 alto 
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5. Discussão 

 As concentrações de Diclofenaco encontradas no ambiente podem depender da 

farmacocinética do composto, dos processos de degradação e do consumo anual do 

medicamento (ZHANG; GEIBEN, 2008; COLAÇO, 2013). Entretanto, como no Brasil o 

Diclofenaco é distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e vendido sem a 

necessidade de receita médica, é difícil obter informações concretas sobre os reais volumes de 

consumo e liberação desse fármaco. 

 O Diclofenaco foi detectado em todas as amostras coletadas, mas a quantificação do 

composto só foi possível no ponto 4S (20 ng.L
-1

), estação amostral localizada em uma área 

conhecida como "campo próximo" na área de influência do emissário sendo caracterizada por 

uma intensa mistura do efluente com a água (BAPTISTELLI, 2008). Como os efluentes 

domésticos possuem uma densidade semelhante à da água doce (menor que da água do mar) e 

apresentam um empuxo positivo, acredita-se que essas características possam ter contribuindo 

para que uma maior concentração de Diclofenaco fosse encontrada na superfície dessa região 

(GREGORIO, 2009).  

 Apesar de ter uma meia vida curta (< 24h), o Diclofenaco é considerado um 

contaminante pseudopersistente devido ao seu contínuo lançamento no ambiente, e às baixas 

taxas de remoção que variam entre 10% a 39% (HERNANDO et al; 2006), pois os processos 

convencionais a que são submetidos os esgotos domésticos, baseados na degradação biológica 

dos contaminantes, não são eficientes para a completa remoção de fármacos residuais 

(SANTOS et al; 2010). Dessa forma, novas tecnologias empregadas recentemente vêm 

apresentando bons resultados na remoção de compostos farmacêuticos do ambiente, tais como 

filtros biológicos (97,48% de remoção), carvão ativado (85% de remoção) (ERBA et al; 

2012) e ozonização (90% a 96% de remoção) (Ternes et al; 2003). Entretanto, o efluente que 

chega ao Emissário Submarino de Santos recebe apenas pré-condicionamento, onde passam 

por um gradeamento, peneiramento para remoção dos sólidos e cloração (HORTELLANI et 

al; 2008).  

 Dados sobre a presença de compostos farmacêuticos no ambiente marinho ainda são 

escassos e pouco se sabe sobre os efeitos adversos do Diclofenaco em organismos que 

habitam regiões costeiras. Alguns estudos realizados na Europa verificaram baixas 

concentrações de Diclofenaco no ambiente, tais como 4ng.L
-1

,  no Mar Mediterrâneo (GROS 

et al; 2012), 1500 ng.L
-1

 na França (TOGOLA; BUDZINSKI, 2008) e  241 ng.L
-1

 na costa 

norte Portuguesa (LOLIC et al; 2015), na mesma ordem de grandeza encontrada no estuário 



                                                                                                      

57 
 

de Santos (19,4 ng.L
-1

). Grande parte dos estudos vêm avaliando a toxicidade aguda do 

Diclofenaco em ambientes de água doce, e distintos valores de CE50 foram obtidos, tais como 

5,3 mg.L
-1 

 para Danio rerio (VAN DEN BHANDHOF et al; 2010) 57,1 mg.L
-1 

para Vibrio 

fischeri (SCHIMDIT et al; 2011),  68 mg.L
-1 

para Daphnia magna  (CLEUVERS, 2003; 

2004).  Em nosso estudo, a toxicidade aguda foi avaliada por meio de ensaios de fertilização, 

e todas as concentrações testadas apresentaram diferença significativa em relação ao controle. 

Tais resultados em um primeiro momento indicam que o Diclofenaco está causando efeito, 

entretanto, é importante ressaltar que as concentrações testadas encontram-se na ordem de 

grandeza de mg.L
-1

, ou seja, muito superiores as concentrações medidas no ambiente (MEC), 

logo, os efeitos agudos, no ambiente, são improváveis de ocorrer (CLEUVERS, 2004; 

QUINN et al; 2011).   

 Resultados semelhantes foram encontrados por FERRARI et al; (2003; 2004), que ao 

avaliar a influência do Diclofenaco sobre a luminescência de bactérias, crescimento de algas 

de mortalidade de Daphnia também observou uma baixa toxicidade aguda para o composto.  

 Estudos pretéritos têm demonstrado alguns efeitos do Diclofenaco sobre a biota, tais 

como modificações citológica em fígado e rins de peixes Oncorhynchus mykiss 

(TRIEBSKORN et al; 2004); alterações no sistema imune de trutas Salmo trutta (Hoeger et 

al; 2005); diminuição na população de abutres (ARNOLD et al; 2013) além de mortalidade e 

inibição de crescimento em plantas aquáticas Lemna minor (CLEUVERS, 2003) e alterações 

genotóxicas em peixes Oryzas latipes (HONG et al; 2007). Estudos como esses reforçam a 

importância da ecotoxicologia como uma importante ferramenta na avaliação desses 

compostos pela sua capacidade de integrar os efeitos de misturas complexas e interações 

contaminantes- (fatores abióticos) sobre os organismos (USEPA, 2002). 

 Como a descarga de Diclofenaco no ambiente ocorre de modo contínuo, os 

organismos estão constantemente expostos a esse contaminante (SCHWAIGER et al; 2004). 

Logo, podemos considerar que as avaliações ecotoxicológicas dos efeitos crônicos e subletais 

são mais adequadas para avaliar os efetivos riscos ambientais desse composto, pois 

representam as condições de exposição mais próximas da realidade (HERNANDO et al; 

2006). 

 Em nosso estudo, a CI50 obtida apresenta um valor de 18,04 mg.L
-1

, valor próximo das 

concentrações que provocaram alterações nos batimentos cardíacos, coloração e rertardo no 

crescimento em embrioes de peixes Danio rerio (Hallare et al; 2004). ERICSON et al; (2010) 

observou que concentrações a partir de 10 mg.L
-1

 de Diclofenaco podem alterar a força do 
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bisso, o crescimento, podendo até causar a morte em bivalves da espécie Mytilus edulis 

trossulus. Mais recentemente, SCHIMDT et al; (2013) observaram que o Diclofenaco pode 

causar alterações no sistema imune, bem como causar  estresse oxidativo significativo em 

mexilhões Mytilus sp. Já nos estudos realizados por FABBRI et al; (2014), mostraram que 

concentrações ainda mais baixas (10 ng.L
-1

) podem causar alterações no desenvolvimento 

larval de bivalves Mytilus galloprovincialis, sugerindo que os estágios iniciais de vida são 

particularmente afetados por esse composto. 

 O fato de o ensaio embriolarval ter se mostrado mais sensível do que o de fertilização 

pode ser explicada pelo tempo de exposição e pelo nível de organização avaliado.  Enquanto 

os espermatozóides são células diferenciadas, os embriões ainda não passaram pelo processo 

de diferenciação e estão em constante divisão, o que os torna mais susceptíveis aos efeitos 

negativos de xenobióticos (MANZO et al; 2006) e uma vez que a desova ocorra num 

ambiente contaminado e que está recebendo poluentes de maneira contínua, as concentrações 

de efeito podem ser ainda menores do que as testadas nesse estudo. 

 Poluentes orgânicos, como os fármacos, são compostos envolvidos na produção de 

espécies reativas de oxigênio (EROs), sendo capazes de causar efeitos adversos em ambos 

organismos alvo e não-alvo, além alterar o estado oxidativo das células durante o 

metabolismo de xenobióticos (MARTÍN-DIAZ et al; 2009; AGUIRREZ-MARTINEZ;  

MARTÍN-DIAZ, 2013). EROs são produzidos por uma série de compostos químicos, tais 

como fármacos anti-inflamatórios durante o metabolismo celular, devido, principalmente, as 

reações de oxidação desse medicamento, formando produtos reativos capazes de induzir 

estresse oxidativo (GOMEZ-OLIVAN et al; 2013), levando à oxidação de proteínas e lipídeos, 

alterações na expressão de genes, danos em DNA e inativação de enzimas, principalmente 

quando as defesas antioxidantes estão debilitadas ou sobrepostas (DINIZ et al; 2015). 

 A análise dos efeitos tóxicos causados por determinados contaminantes deve levar em 

consideração não somente o tempo de exposição a esse contaminante, mas também a rota de 

exposição. Em geral, brânquias e glândulas digestivas são os principais sítios de 

biotransformação de xenobióticos e geração de enzimas oxi-radicais, sendo que as glândulas 

destacam-se como principal local de biotransformação de xenobióticos, por possuir as 

principais enzimas de detoxificação (IRATO, 2007; AGUIRREZ-MATINEZ; MARTIN-

DIAZ, 2013). Entretanto, em nosso estudo, as brânquias foram os órgãos mais responsivos e 

com atividade mais pronunciada na exposição realizada em 48h. Isso pode estar relacionado 

ao fato de as brânquias serem os primeiros órgãos a entrar em contato com o contaminante 
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ambiental, fato que pode desencadear uma série de reações que visam proteger o organismo 

dos efeitos tóxicos de xenobióticos presentes no ambiente aquático (GONZALEZ-REY; 

BEBIANNO, 2014). 

 A biotransformação de substância exógenas, como os fármacos, ocorre principalmente 

pela mediação de enzimas da família do citocromo P450, que na fase I do metabolismo são 

capazes de converter esses xenobióticos, muitas vezes lipofílicos, em substâncias mais 

facilmente excretáveis (GAGNÉ et al; 2007). Muitos autores registraram que a indução das 

enzimas EROD e DBF está diretamente associada a esses processos de biotransformação, e 

que isso também pode ocorrer em moluscos (BINELLI et al; 2009, 2014; LOPES et al; 2012).  

 Em nosso estudo, a única concentração capaz de alterar a atividade da EROD foi a de 

200ng. L
-1

, mas houve uma inibição da atividade enzimática no tempo de 96h no tecido das 

brânquias. Esses resultados se assemelham aos encontrados por FALFUSHYNKA et al; 

(2014), que também observou uma redução da atividade enzimática em mexilhões expostos 

ao anti-inflamatório Ibuprofeno. Essa inibição da atividade da EROD em organismos 

expostos ao Diclofenaco também foi observada por LAVILLE et al; (2004) ao expor trutas 

Onchorynchus mykiss ao fármaco, sugerindo que há uma interação específica entre o 

Diclofenaco ou seus metabólitos e essa enzima, mas que tal interação aparentemente não está 

relacionada a processos de citotoxicidade, fato que torna relevante a utilização de CYP1A - 

like proteins) como biomarcador de poluição aquática por fármacos. 

 As atividades da GPx e da GST também foram inibidas na presença do Diclofenaco, 

sendo esse fenômeno mais perceptível no tecido das brânquias, enquanto nas glândulas, 

apenas a GST apresentou-se alterada, havendo um leve aumento da atividade entre os tempos, 

mas sem diferença significativa entre as concentrações e o controle. Em bivalves, a GST 

representa a principal enzima de conjugação (GAGNÉ et al; 2007),  e desempenha importante 

papel na fase II do metabolismo de xenobióticos, principalmente na glândula digestiva, 

enquanto nas brânquias, ela desempenha um comportamento prevalentemente antioxidante 

(MANDUZIO et al; 2004).   

 Essa redução na atividade dessas enzimas antioxidantes observadas em nosso trabalho, 

corrobora com os resultados obtidos por SCHIMDT et al; (2013), onde mexilhões Mytillus sp 

expostos ao fármaco apresentaram significativa redução na atividade do sistema antioxidante 

quando expostos a concentrações de 1µl.L
-1

 e 1000 µl.L
-1

. Ainda, de acordo com o mesmo 

autor, essa redução nos níveis de GST confirma o potencial do Diclofenaco em induzir 

estresse oxidativo.  
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 Estudos realizados por GUILOSKI et al; (2015) com peixes Hopilas malabaricus 

expostos ao Diclofenaco também apresentaram redução na atividade da GST em todas as 

concentrações testadas (0,2 µg.Kg
-1

; 2 µg.Kg
-1

 e 20 µg.Kg
-1

), sugerindo que o processo de 

biotransformação foi inibido. 

 A GPx é responsável por catalisar a redução de peróxido de hidrogênio e peróxidos 

lipídicos e uma redução em sua atividade pode indicar que a capacidade antioxidante foi 

suprimida, favorecendo a ocorrência de processos de peroxidação lipídica (LU et al; 2013). 

Nossos resultados apontam uma diminuição da atividade da GPx a partir da concentração de 

200 ng.L
-1

 no tempo de 48h e 2000 ng.L-1 no tempo de 96h. Essa capacidade do Diclofenaco 

em inibir a atividade da GPx também foi relatada por estudos realizados em peixes Cyprinus 

carpio (SANJUAN-REYES et al; 2013) e Hopilas malabaricus (GUILOSKI et al; 2015), e 

ambos autores acreditam que essa inibição das defesas antioxidantes podem levar ao estresse 

oxidativo. 

 Mesmo que os mexihões sejam capazes de usar ambas as enzimas da fase I e fase II 

para biotransformar xenobióticos orgânicos, essas enzimas não são tão eficientes como nos 

vertebrados (GONZALEZ-REY; BEBIANNO, 2012). Dessa forma, a inibição da atividade 

das enzimas antioxidantes pode provocar danos no organismo, tais como quebras no DNA e 

lipoperoxidação (LPO) (QUINN et al; 2011).  

 Em nosso estudo, houve uma redução do dano no tecido das brânquias a partir da 

concentração de 200 ng.L
-1

 no tempo de 48h. Esse fenômeno pode sugerir um comportamento 

de recuperação ao Diclofenaco (SCHIMIDT et al;2013). Nos estudos realizados por CHING 

et al; (2001), observa-se que um sistema de reparo do DNA pode ser ativado após o mexilhão 

acumular concentrações suficientes de toxicantes abaixo de um limiar específico que 

possibilita o mecanismo de reparo. 

 A genotoxicidade foi observada apenas no tecido das glândulas expostas à 2000 ng.L
-1

 

no tempo de 48h. Esses resultados corroboram com outros trabalhos realizados em mexilhões 

M. galloprovincialis onde PAROLINI et al; (2009) também observaram que o anti-

inflamatório é capaz de causar danos em DNA. RIBAS et al; (2016) também registraram 

ocorrência de danos em peixes Hoplias malabaricus expostos a concentrações de 0,18ng.mL
-1

. 

A ocorrência de danos é um fenômeno preocupante, uma vez que pode induzir mutações, e 

alterações cromossômicas (MORACHEZ-VALDEZ et al; 2015), comprometendo a 

sobrevivência do organismo. 
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 Também foi possível observar uma indução do MDA no tecido das brânquias a partir 

de 200 ng.L
-1

 em 48h, considerado um dos principais produtos da lipoperoxidação. Essa 

capacidade do Diclofenaco em induzir lipoperoxidação corrobora com os resultados obtidos 

por KUMMEROVÁ et al; (2016) em plantas aquáticas Lemma mino, no qual o Diclofenaco 

provocou um aumento no conteúdo de MDA, acompanhado por um acúmulo do corante 

“Evans blue”, indicando danos na membrana plasmática das células. Da mesma forma, 

SAUCED-VENCE et al; (2014) também notaram um aumento do conteúdo de MDA em 

carpas expostas a esse anti-inflmatório. GUILOSKI et al; (2015) expuseram peixes Astyanax 

sp em cinco concentrações de Diclofenaco (0; 0.2; 2.0 ou 20.0 μg.Kg
-1

) e a lipoperoxidação 

foi induzida em todas as concentrações.  

 A ocorrência de lipoperoxidação é preocupante, pois está associada ao estresse 

oxidativo (STEGMAN et al; 1992) e pode levar à injúria celular direta pois danifica proteínas 

celulares e destrói as membranas celulares. Acredita-se então, que esse processo de 

lipoperoxidação seja o responsável pela diminuição da estabilidade da membrana lisossômica 

observada no ensaio de citotoxicidade  

 Os mexilhões são organismos filtradores e consequentemente podem assimilar 

contaminantes presentes no meio (PETROVIC et al; 2001). O Diclofenaco possui um Kow de 

4,5, o que faz dele um composto com certa lipofilicidade, facilitando sua bioacumulação nos 

tecidos animais (SANDERSON et al; 2003),  fato que pode ter contribuído para a 

significativa queda na estabilidade da membrana lisossômica nos ensaios de citoxicidade, uma 

vez que os lisossomos estão envolvidos nos processos de degradação de xenobióticos 

(MOORE et al; 2008).  Portanto, o ensaio do TRCVN baseia-se no fato de que células 

saudáveis retém o corante por mais tempo em comparação aos lisossomos afetados por 

contaminantes (VIARENGO et al; 2007), e vem sendo incluído em guias de monitoramento 

de qualidade ambiental, principalmente em estudos que utilizam moluscos bivalves (ZHAO et 

al; 2011). 

 Os lisossomos são organelas celulares conservadas, capazes de seqüestrar e acumular 

uma ampla variedade de contaminantes e a desestabilização da membrana lisossômica é uma 

conseqüência bem conhecida da exposição à xenobióticos, sendo considerado um importante 

biomarcador dos estágios iniciais de estresse em mexilhões (DA ROS et al; 2002; 

AGUIRREZ-MARTINEZ et al; 2013). Na presença de um xenobiótico a eficiência da bomba 

de prótons pode ser reduzida, resultando na diminuição do gradiente de prótons e no aumento 

do pH no interior dos lisossomos, que resulta na desprotonização do corante, que não é mais 
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retido pelos lisossomos. Portanto, há uma correlação direta entre alterações deletérias ao 

sistema de bomba de prótons e o tempo de retenção do vermelho neutro, ocorrendo redução 

no tempo de retenção concomitantemente ao prejuízo à bomba de prótons (FRANCIONI, 

2005). 

 Em nosso estudo, a estabilidade da membrana lisossômica foi afetada em todas as 

concentrações testadas, sendo que os efeitos negativos começaram a aparecer na concentração 

de 20 ng.L
-1

, correspondendo à concentração ambiental encontrada na região do Emissário 

Submarino de Santos. 

 Estudos realizados por PAROLINI et al; (2009) demonstraram que espécimes do 

molusco Dreissena polymorfa apresentaram queda no TRCVN quando expostos a 

concentrações de 250 µg.L
-1

 de Diclofenaco, superior ao valor encontrado em nosso estudo. 

Os mesmos autores realizaram um estudo em 2012 considerando a exposição dos organismos 

a uma mistura de AINEs e encontraram efeitos negativos a partir de 1,5 µg.L
-1

. MARTIN-

DIAZ (2009) também avaliou a influencia de AINEs na estabilidade da membrana 

lisossômica, no qual observaram reduções de até 60% no TRCN, corroborando com os dados 

obtidos em nossa avaliação. 

 A partir de 96h não encontramos diferença entre o controle e a exposição em 20 ng.L, 

provavelmente devido a estabilização dos organismos às condições de exposição, facilitando 

o processo de degradação do fármaco e a detoxificação. Nas concentrações maiores, os 

organismos podem apresentar uma maior dificuldade de biotransformar o Diclofenaco num 

composto menos tóxico, visto que, alguns estudos demonstram que os subprodutos do 

Diclofenaco, podem ser ainda mais tóxicos do que o composto parental (OVIEDO-GÓMEZ 

et al; 2010). O Diclofenaco pode ser biodegradado por microorganismos ou fotodegradado 

nos seguintes metabólitos: 5’4-dihydroxy-diclofenaco; 3-dihydroxi-diclofenaco; 

4’hidroxymetil-diclofenaco; 3’hydroxymetil-diclofenaco; 4’hydroxymetil-diclofenaco e 

5’hydroxymetil-diclofenaco, sendo que esses dois últimos compostos são oxidados para 

intermediários de imina benzoquinona, composto altamente tóxico para organismos aquáticos 

(GÓMEZ-OLIVAN et al; 2013). 

 A diminuição da estabilidade da membrana lisossômica é preocupante, pois, além de 

afetar os sistemas de nutrição celular e defesa imunológica, pode também afetar 

negativamente a eficiência reprodutiva dos mexilhões principalmente quando essas taxas de 

desestabilização são superiores a 35% (PEREIRA et al; 2014).  
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 A inibição da COX pelo uso do Diclofenaco é um fenômeno bem descrito. Anti-

inflamatórios diminuem a biossíntese de prostraglandinas do ácido aracdônico fosfolipídico 

pela inibição não seletiva das isoformas cicloxigenase COX-1 e COX-2. Essa atividade pode 

interferir em funções fisiológicas críticas, como reprodução, transporte de água, 

osmorregulação e defesa imune em organismos não alvo, tais como mexilhões (GONZALEZ-

REY; BEBIANNO, 2014). 

 Nossos resultados corroboram com os estudos realizados por GAGNÉ et al; (2005), 

no qual mexilhões Elliptio complanata expostos ao anti-inflamatório Ibuprofeno também 

demonstraram inibição da síntese de prostaglandinas e atividade da COX. MEHINTO et al; 

(2010) descreveu em seu trabalho  que uma significativa redução na atividade da COX-1 e 

COX-2 nas brânquias do peixe Oncorhynchus mykiss que implica numa redução da produção 

de eicosanoides, que pode afetar a coagulação sanguínea, homeostase e resposta imune nesses 

organismos. 

 Dor e/ou inflamação desencadeada por EROs promovem redução na atividade da 

COX, que por sua vez resulta numa diminuição na síntese de prostraglandinas. AINEs são 

conhecidos por perturbar a biossíntese de eicosanóides através da inibição da via metabólica 

de COX e prostraglandinas em ambos vertebrados e invertebrados (HECKMAN, 2008; 

GOZALEZ-REY; BEBIANNO, 2011). ARDAILOU et al; 1987 observou que  um aumento 

de EROs está associado a uma conversão de Ácido Aracdônico (AA) via LPO sendo esse 

fenômeno relacionado com processos de fagocitose e concentração de hemócitos em 

invertebrados (DELAPORTE et al; 2006). GONZALEZ-REY; BEBIANNO (2011) 

levantaram a hipótese de que um possível acúmulo de AA pela obstrução da via metabólica 

do COX pode promover o incremento da produção de H2O2 e consequentemente ser outro 

fator que contribui para o estresse oxidativo nas células. 

 A expressão da enzima COX similar a COX-2 em humanos tem sido descrita em 

peixes (SANTOS et al;2010) e tem sido investigada em moluscos bivalves (GAGNÉ et al; 

2008). QUINN et al; 2011 observou que o biomarcador de dano LPO (associado ao estresse 

oxidativo), resulta na oxidação de lipídios poliinsaturados e pode ser um efeito negativo de 

ambas inibição de COX-2 ou proliferação de peroxissomos onde ocorre a oxidação. Em 

invertebrados aquáticos essa inibição da COX pode ser preocupante pois as protaglandinas 

são importantes na regulação do transporte de íons, oogênese,  espermatogênese e defesa 

imune  (ROWLEY et al; 2005; SCHIMIDT et al; 2011).  
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 A AChE é dos biomarcadores mais efetivos na avaliação de alterações neurológicas 

provocadas por xenobióticos em organismos aquáticos (RICKWOOD; GALLOWAY, 2004), 

e a principal característica da exposição do organismo a um contaminante é a inibição da 

atividade enzimática (RICCIARDI et al; 2006). Em nosso trabalho, entretanto, é possível 

observar um aumento da atividade da Ache no tecido das brânquias expostas ao Diclofenaco. 

Nossos resultados corroboram com os estudos realizados por GONZALEZ-REY e 

BEBIANNO (2014), que também observaram uma elevação da atividade enzimática em 

mexilhões Mytilus galloprovincialis expostos ao mesmo fármaco. Em mamíferos, a indução 

da atividade enzimática da Ache está associada a um processo de apoptose celular, pois essa 

enzima é liberada depois de uma disrupção da membrana celular (ZHANG et al; 2002).  

 Podemos supor, então, que em nosso estudo, um aumento da atividade enzimática no 

tempo de 48h possa estar relacionada com os altos níveis de MDA também encontrados nas 

brânquias, bem como a citotoxicidade representada pela desestabilização da membrana 

lisossômica dos organismos expostos ao fármaco. FALFUSHYNKA et al; 2014 observaram, 

ainda,  um intenso processo apoptótico nas brânquias de mexilhões devido os genes capases 

que apresentam níveis de expressão extremamente elevados nesses órgãos, visando eliminar 

do organismo células danificadas.  

 Pode-se inferir que a diminuição da estabilidade da membrana lisossômica, 

possivelmente induzida pela lipoperoxidação, bem como a inibição da COX, com alteração 

das prostaglandinas e consequentemente permeabilidade celular estejam diretamente 

relacionadas à inibição das defesas antioxidantes, uma vez que mexilhões não demonstram ser 

tão eficientes na eliminação de fármacos lipofílicos e radicais oxigênio (GAGNÉ et al; 2006). 

 A avaliação de risco realizada foi calculada considerando-se a MEC, visando trabalhar 

com a concentração real do fármaco no ambiente, já que a utilização da PEC se tornaria 

inviável devido à ausência de dados confiáveis sobre consumo, excreção, metabolismo, etc. O 

QR obtido no ensaio de toxicidade aguda (<0,01) corrobora com os dados obtidos por 

FERRARI et al; (2003), que realizou avaliação de risco em efluentes da França, encontrando 

baixos valores de QR  (0,16) para o Diclofenaco. Esse baixo risco na avaliação do efeito 

agudo é compreensível, pois as concentrações testadas estão numa ordem de grandeza muito 

maior do que a concentração presente no ambiente. 

 ASHTON et al; (2004), ao avaliarem os efluentes das ETE do Reino Unido, também 

identificaram baixo risco ambiental para o Diclofenaco, mesmo ele tendo sido detectado em 

86% das amostras e não ter sido completamente removido pelos processos de tratamento. 
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SHANMUGAM et al; (2014) também observaram baixos valores de QR para o Diclofenaco 

em rios da Índia e atribuem essa situação aos altos valores de PNEC obtidos em relação ao 

baixos valores de MEC. O QR calculado para o efeito crônico também foi classificado como 

baixo, apesar do composto ter recebido a classificação de “potencialmente tóxico”. Estudos 

realizados por VERLICCHI et al; (2012) analisaram a composição de efluentes hospitalares e 

também observaram baixo risco ambiental para o Diclofenaco em análises de toxicidade 

crônica.  

 Embora os trabalhos citados acima indiquem um baixo risco ambiental, a análise de 

risco baseada no ensaio de citotoxicidade indicou um alto risco ambiental para o Diclofenaco, 

principalmente se considerarmos que as alterações encontradas correspondem a níveis inicias 

de estresse e que podem acarretar sérios danos à saúde do organismo. Estudos realizados por 

PAROLINI et al; (2009) demonstram preocupação acerca dos efeitos subletais do 

Diclofenaco sobre moluscos de água doce Dreissena polymorpha e assim como outros autores, 

recomendam que a avaliação de risco seja realizada de maneira integrada, incluindo a 

utilização de biomarcadores mais específicos e que tragam informações mais precisas sobre o 

mecanismo de ação e os danos subletais causados por compostos farmacêuticos (FENT et al; 

2006; SANTOS et al; 2010; QUINN et al; 2011).  
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6. Conclusões 

 Nosso estudo representa um dos primeiros trabalhos desenvolvidos no país para 

avaliar o risco ambiental do fármaco Diclofenaco. Nossa abordagem considerou os efeitos 

agudos e crônicos do Diclofenaco, de modo que foi possível identificar repostas dose e tempo 

dependentes do mexilhão Perna perna. Os resultados demonstram que a concentração 

ambiental do fármaco, mesmo sendo da ordem de 20 ng.L
-1

 já é suficiente para provocar 

danos celulares e comprometimento fisiológico a partir da desestabilização da membrana 

lisossômica, inibição COX, lipoperoxidação e alteração das defesas antioxidantes. Quando 

ensaios ecotoxicológicos agudo e crônico foram empregados, nossos resultados apontam para 

um risco ambiental baixo na Baía de Santos. No entanto, citotoxicidade e inibição de 

cicloxigenases foram observados em concentrações ambientalmente relevantes,  denotando o 

risco da introducão contínua desse fármaco em ecossistemas costeiros.  

Evidenciou-se também a necessidade de melhoria no tratamento de efluentes domésticos 

antes do lançamento em ambientes marinhos. Além disso, nossos resultados indicam a 

necessidade de regulamentação na legislação ambiental pertinente, de forma a incluir o 

monitoramento dessa classe de contaminantes emergentes e delimitar concentrações seguras 

de fármacos com potenciais efeitos adversos à biota aquática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

67 
 

Referências Bibliográficas 

ABESSA, D.M.S. 2002. Avaliação da qualidade de sedimentos do Sistema Estuarino 

de Santos [tese]. São Paulo: USP, Instituto Oceanográfico. 290 p. 

ABESSA, D.M.S; CARP, R.S; RACHID, B.R.F; SOUSA, E.C.P.M; HORTELANI, M.A; 

SARKIS, J.E. 2005. Influence of a brazilian sewage outfall on the toxicity and 

contaminantion of adjacent sediments. Marine Pollution Bulletin, 50: 875-885.  

AGUIRRE-MARTINEZ, G.V; BURATTI, S; FABBRI, E.; DEL VALLS, A.T; MARTÍN-

DIAZ, M.L. 2013. Using lysosomal membrane stability of haemocytes in Ruditapes 

philippinaru as a biomarker of cellular stress to assess contamination by caffeine, 

ibuprofen, carbamazepine and novobiocin. Journal of Environmental Sciences, 25(7): 

1408–1418 

ALMEIDA, E.A; MARQUES, S.A; KLITZKE, C.F; BAINY, A.C.D; GENNARI, M.H; 

DI MASCIO, P; LOUREIRO, A.P.M.  2003.  DNA  damage  in  digestive  gland  and  

mantle  tissue  of  the  mussel  Perna perna. Comparative Biochemistry and Physiology- 

part c, 135: 295-303.  

ALMEIDA, E.  A; GOMES, O.  F; BAINY, A. C. D; MEDEIROS, M. H. G; DIMASCIO, 

P. 2004.  Lesões oxidativas no DNA de glândulas digestivas de mexilhões Perna como 

indicadoras de estresse ambiental. Biotemas (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil. 17:(1), 163-

178.  

ARDAILLOU, R; BAUD, L; SRAER, J. 1987. Role of arachidonic acid metabolites and 

reactive oxygen species in glomerular immune-inflammatory process. 

Semin.Immunopathology. 9, 371–385, doi:10.1007/BF00197215 

ANDREW, M.N;  DUNSTAN,  R.H;   O’CONNOR,  W.A;    VAN  ZWIETEN,  L; 

NIXON,  B; MACFALANGER, G.R. 2008.  Effects  of  4-nonylphenol  and  17 alpha-

ethynylestradiol  exposure  in  the  Sydney  rock oyster,  Saccostrea  glomerata:  

vitellogenin  induction  and  gonadal  development.  Aquatic Toxicology, 88: 1, 39-47.  

ARNOLD, K.E; BOXALL, A.B; BROWN, A.R; CUTHBERT, R.J; GAW, S; 

HUTCHINSON, T.H; JOBLING, S; MADDEN, J.C; METCALFE, C.D; NAIDOO, V; 

SHORE, R.F; SMITS, J; TAGGART, M.A; THOMPSON, H.M.2013. Assessing the 

exposure risk and impacts of pharmaceuticals in the environment on individuals and 

ecosystems. Biology Letters. 9, 1-4. 



                                                                                                      

68 
 

ASHTON, D; HILTON, M; THOMAS, K.V. 2004. Investigating the environmental 

transport of human pharmaceuticals to streams in the United Kingdom. Science of the 

Total Environment 333, 167– 184. 

ASTM  –  American  Society  of  Testing  and  Materials.  Standard  guide  for  

conducting  static toxicity  tests  starting  with  embryos  of  four  species  of  saltwater  

bivalve  mollusks.  In:  Annual Book of ASTM Standards: water and environmental 

technology. 724-789. 

BALCH, G.C; MACKENZIE. C.A; METCALFE, C.D. 2004. Alterations to gonadal 

development and reproductive success in japanese medaka (Oryzias latipes) exposed to 

17alpha-ethinylestradiol.  Environmental  Toxicology  and Chemistry; 23 (3): 782-91.  

BAPTISTELLI, S.C. 2008. Análise crítica   da  utilização   de  modelagem  matemática   

na  avaliação  da  dispersão  de  efluentes  leves  no  litoral  da  Baixada  Santista (Estado  

de  São Paulo). Tese de Doutorado. Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 

Brasil. 314p. 

BELIAEFF, B; BURGEOT, T; 2002. Integrated biomarker response: a useful tool for 

ecological risk assessment.Environmental Toxicology and Chemistry.  21, 1316– 1322 

BINELLI, A; PAROLINI, M; COGNI, D; PEDRIALI, A; PROVINI A. 2009.A multi-

biomarker assessment of the impact of the antibacterial trimethoprim on the non-target 

organism Zebra mussel (Dreissena polymorpha). Comp Biochem Physiol C 150:329–336. 

BINELLI, A; MAGNI, S; SOAVE, C; MARAZZI, F; ZUCCATO, E; CASTIGLIONI, S; 

PAROLINI, M; MEZZANOTTE, V. 2014. The biofiltration process by the bivalve D. 

polymorpha for the removal of some pharmaceuticals and drugs of abuse from civil 

wastewaters. Ecological Engineering. 71, 710-721. 

BOLONG, N; ISMAIL, A.F; SALIM, M. R; MATSUURA, T. 2009. A Review of the 

effects of emerging contaminants in wastewater and options for their removal. 

desalination, 239:  229-246. 

BOXALL, A. B. A. 2010. New and emerging water pollutants arising from agriculture. 

<Disponível em: www.oecd.org/agriculture/water>. acessado em 15 de julho de 2015. 

BRADFORD, M.M. 1976. A Rapid and Sensitive Method for the Quantitation of 

Microgram Quantities of Protein Utilizing the Principle of Protein-Dye Binding. 

Analytical Biochemistry. 72: 248-254. 



                                                                                                      

69 
 

BURSER, H.R; POIGER, T;  MULLER, M.D. 1998. Occurrence and fate of the drug 

diclofenac in surface waters: rapid photodegradation in a lake. Environmental Science 

and Technology, 32: 22. 

CARVALHO, W.V; CARAVLHO, R.D.S; RIOS-SANTOS, F.2004. Analgésicos 

inibidiores específicos da cicloxigenase-2: avanços terapêuticos. Revista Brasileira de 

Anestesiologia. 54 (3):448-464. 

CARVALHO, E.V; FERREIRA, EL; MUCINI, L; SANTOS, C. 2009. Aspectos legais e 

toxicológicos do descarte de medicamentos. Revista Brasileira de Toxicologia, 22: (1-2), 1-

8.  

CETESB- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 2004. Relatório de 

qualidade das águas interiores do estado de São Paulo. 264p 

CETESB. 2006. Relatório de qualidade das águas litorâneas do estado de São Paulo: 

Balneabilidade das praias. CETESB. 254p. 

CETESB. 2012. Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, 

comunidades aquáticas e efluentes líquidos / Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo; Organizadores: Carlos Jesus Brandão .[et al.]. -- São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 

2011. 

CETESB. 2015. Qualidade das praias litorâneas no estado de São Paulo 2014 [recurso 

eletrônico] / CETESB. - - São Paulo. 223P. 

CHING, E.W.K; SIU, W.H.L; LAM, P.K.S; XU, L; ZHANG, Y; RICHARDSON, B.J; 

WU, R.S.S. 2001. DNA adduct formation and DNA strand breaks in green-lipped 

mussels (Perna viridis) exposed to benzo[a]pyr- ene: dose- and time-dependent 

relationships. Marine Pollution Bulletin. 42,603–610.  

CLEUVERS, M.  2003.  Aquatic  ecotoxicity  of  pharmaceuticals  including  the  

assessment  of  combination effects. Toxicology Letters.   142, 185-194.  

CLEUVERS, M. 2004. Mixture toxicity of the anti-inflammatory drugs diclofenac, 

ibuprofen, 

naproxen, and acetylsalicylic acid. Ecotoxicology and Environmental Safety 2004;59:309–

15. 

COLAÇO, R. 2003. Determinação de Diclofenaco e ibuprofeno em matrizes aquosas 

por EFS-CLAE-UV. Dissertação mestrado. Universidade Federal do Paraná, PR, Brasil, 

120p. 



                                                                                                      

70 
 

CORTEZ, F. 2011. Avaliação ecotoxicológica do fármaco Triclosan para 

invertebrados marinhos. Dissertação de Mestrado. Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN- USP). 203p. 

CORTEZ, F.S; PEREIRA, C.D.S; SANTOS, A.R; CESAR, A; CHOUERI, R.B; 

MARTINI, G.A;  BOHRER-MOREL, M.B. 2012. Biological effects of environmentally 

relevant concentrations of the pharmaceutical Triclosan in the marine mussel Perna 

perna (Linnaeus, 1758). Environmental Pollution. 168: 145-150. 

COSTA, C.R; OLIVI, P; BOTTA, C.M.R;  ESPINDOLA, E. L. G. 2008. A toxicidade em 

ambientes aquáticos: discussão e métodos de avaliação. Química Nova, 31(7): 1820-1830. 

DAILIANIS S; DOMOUHTSIDOU G.P; RAFTOPOULOU E; KALOYIANNI M; 

DIMITRIADIS, V.K. 2003. Evaluation of neutral red retention assay, micronucleus test, 

acetylcholinesterase activity and a signal transduction molecule (cAMP) in tissues of 

Mytilus galloprovincialis (L.), in pollution monitoring. Marine Environmental Research, 

56(4):443-70. 

DA ROS, L; MENEGHETTI, F; NASCI, C. 2002. Field application of lysosomal 

destabilisation indices in the mussel Mytilus galloprovincialis: biomonitoring and 

transplanation in the Lagoon of Venice (north-east Italy). Marine Environmental Research, 

54: (3-5), 817-822. 

DAUGHTON, C.G.  2007. Pharmaceuticals  in  the  environment:  sources  and  their  

management," chapter  1,  1-58,  In  Analysis,  fate  and  removal  of  pharmaceuticals  in  

the  water  cycle  (M. Petrovic and D. Barcelo, ed.), Wilson and Wilson's comprehensive 

analytical chemistry series  (D. Barcelo, Ed.),50, Elsevier Science. 564pp.  

DELAPORTE, M; SOUDANT, P; MOAL, J; GIUDICELLI, E; LAMBERT, C; 

SÉGUINEAU, C; SAMAIN, J.-F; 2006. Impact of 20:4n−6 supplementation on the fatty 

acid composition and hemocyte parameters of the Pacific oyster Crassostrea gigas. Lipids 

41, 567–576. 

DEPLEDGE, M.H; GALLOWAY, T.S. 2005. Healthy animals, healthy ecosystems. 

Frontiers in ecology and the environment. 3 (5): 251-258.   

DINIZ, M.S; SALGADO, R; PEREIRA, V.J; CARVALHO, G; OEHMEN, A; REIS, 

M.A.M;  NORONHA, J.P. 2015. Ecotoxicity of ketoprofen, diclofenac, atenolol and their 

photolysis by products in zebrafish (Danio rerio). Science of the Total Environment. 505, 

282-289. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02697491


                                                                                                      

71 
 

DORNFELD, C. B. 2002. Utilização de análises limnológicas, bioensaios de toxicidade 

e macroinvertebrados bentônicos para o diagnóstico ambiental do reservatório de Salto 

Grande (Americana, SP).  Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, Brasil. 

211p. 

DURIGAN, M.A.B; VAZ, S.R; PERALTA-ZAMORA, P. 2012. Degradação de 

poluentes emergentes por processos fenton e foto-fenton. Química Nova, 35(7):  1381-

1387. 

ELLMAN, G.L; COURTNEY, K.D; ANDRES, V. JR, FEATHERSTONE, R.M. 1961. A 

new and rapid colorimetrie determination of acetylcholinesterase activity. Biochemical 

Pharmacology .7, 88–95. 

ERBA, C.M; TANGERINO, E.P; CARVALHO, S.L;  ISIQUE, W.D. 2012. Remoção de 

Diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno e paracetamol em filtro ecológico seguido por filtro 

de carvão granular biologicamente ativado. Engenharia Sanitária Ambiental, 17 (2), 137-

142. 

EMEA - European Medicines Agency. 2009. Pre-Authorisation Evaluation of 

Medicines for Human Use. Guideline on the environmental risk assessment of medicinal 

products for human use. Ref. EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2*. Disponível em: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC5

00003978.pdf 

ERICSON, H; THORSÉN, G; KUMBLAD, L; 2010. Physiological effects of diclofenac, 

ibuprofen and propranolol on Baltic Sea blue mussels. Aquatic Toxicology 99:  223–231. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY- EPA. 2015. Pharmaceuticals in the Irish 

Aquatic Environment: The Assessment and Potential Human Impact of Exposure to 

Pharmaceuticals on Marine and Freshwater Bivalves. EPA Research Report 143- 

Pharmaceuticals in the Irish Aquatic Environment. 30p. 

EUROPEAN COMMISSION, 1996. Technical Guidance Documents in Support of the 

Commission Directive 93/667/EEC on risk assessment  for  new  notified  substances  

and  the  Commission  regulation  (EC)  1488/94  on  Risk substances. European Chemical 

Bureau, Ispra, Italy, 19th April 1996, part 1, 2 and 3.  

EUROPEAN COMMISSION. 2003. Technical guidance document on risk assessment. 

In support of Commission Directive 93/67/EEC on Risk Assessment for new notified 

substances Commission Regulation (EC) No 1488/94 on Risk Assessment for existing 

substances Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning 



                                                                                                      

72 
 

the placing of biocidal products on the market. European Commission Joint Research 

Centre. 328p. 

EUROPEAN COMMISSION, 2013. Directive 2013/39/EU of the European Parliament 

and of the Council Amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as Regards 

Priority Substances in the Field of Water Policy. European Environment Agency, Brussels, 

17 pp. 

EUROPEAN COMISSION. 2012.  Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera as Diretivas 2000/60/CE e 2008/105/CE no que respeita às 

substâncias prioritárias no domínio da política da água. Agência Ambiental Européia. 

Bruxelas, pp. 35.  

 FABBRI, R; MONTAGNA, M; BALBI, T; RAFFO, E; PALUMBO, F; CANESI, L. 2014. 

Adaptation of the bivalve embryotoxicity assay for the high throughput screening of 

emerging contaminants in Mytilus galloprovincialis. Marine environmental research, 99: 1-

8. 

FALFUSHYNKA, H.I;  GNATYSHYNKA, L.L;  OSADCHUNK,  O.Y; FARKAS, A;  

VEHOVSKY, A;  CARPENTER,  D.O;  GYORI, J; STOILAR,  OKSANA,  B. 2014. 

Diversity of the molecular responses to separate wastewater effluents in freshwater 

mussels. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C. 164, 51-58. 

FENT, K; WESTON, A. A; CAMINADA, D. 2006.  Ecotoxicology of human 

pharmaceuticals. Aquatic  Toxicoly, 76:122–159. 

FERRARI, B; PAXEUS, N; LO GIUDICE, R; POLLIO, A; GARRIC, J. 2003. 

Ecotoxicological Impact of Pharmaceuticals Found in Treated Wastewaters: Study of 

Carbamazepine, Clofibric Acid, and Diclofenac. Ecotoxicology and Environmental Safety, 

55(3): 359-370 

FERRARI, B; MONS, R; VOLLAT, B; FRAYSE, B; PAXÉUS, N; LO GUIDICE, R, 

POLLIO, A; GARRIC, J. 2004. Environmental risk assessment of six human 

pharmaceuticals: are the current environmental risk assessment procedures sufficient 

for the protection of the aquatic environment? Environmental Toxicology and Chemistry, 

23:1344–1354. 

FERRAZ, M.A; CHOUERI, R.B; FIORI, E.F; NOBRE, C.R; CESAR, A; PEREIRA, 

C.D.S. 2012. Avaliação da qualidade dos sedimentos da orla de Santos empregando-se 

ensaios de toxicidade e caracterização da estrutura da comunidade macrobentônica. O 

Mundo da Saúde, 36(4):625-634. 



                                                                                                      

73 
 

FRANCIONI, E; WAGENER, A.L.R; CAVALIER, B; SCOFIELD, A.L. 2005. 

Biomonitoring of polycyclic Aromatic hydrocarbon in Perna perna from Guanabara 

Bay,Brazil. Environmental Forensics. 6: 361-370. 

FRANCIONI, E; WAGENER, A.L.R; SCOFIELD, A.L; DEPLEDGE, M.H, CAVALIER, 

B. 2007. Evaluation of the mussel Perna perna as a biomonitor of polycyclic aromatic 

hydrocarbon (PAH) exposure and effects. Marine Pollution Bulletin, 54: 329-338.  

FUJIMOTO, Y; SAKUMA, S; INOUE, T; UNO, E; FUJITA, T. 2002. The endocrine 

disruptor nonylphenol preferentially blocks cyclooxygenase- 1. Life Sciences, 70: 2209–

2214. 

GAGNE´, F; E BLAISE, C. 1993. Hepatic metallothionein level and mixed function 

oxidase activity in fingerling rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) after acute exposure 

to pulp and paper mill effluents. Water Research. 27:1669–1682. 

GAGNÉ, F; BLAISE, C; FOURNIER, M; HANSEN, P.H. 2006. Effects of selected 

pharmaceutical products on phagocytic activity in Elliptio complanata mussels.  

Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 143: 179–186. 

GAGNÉ, F; ANDRÉ, C; CEJKA, P; GAGNON, C; BLAISE, C.2007. Toxicological 

effects of primary-treated urban wastewaters, before and after ozone treatment, on 

freshwater mussels (Elliptio complanata). Comparative Biochemistry and Physiology. Part 

C 145 : 542 – 552. 

GAMARRA-JUNIOR, J.S; GODOI, A.F.L; VASCONCELOS, E.C; SOUZA, K.M.T; 

OLIVERA, C.M.R. 2015. Environmental Risk Assessment (ERA) of Diclofenac and 

Ibuprofen: A public health perspective. Chemosphere, 120: 462-469. 

GHERARDI-GOLDSTEIN, E;  BERTOLETTI, E;  ZAGATTO, P. A; ARAÚJO, R. P. A; 

RAMOS, M. L. L. C. 1990. Procedimentos para utilização de testes de toxicidade no 

controle de efluentes líquidos. São Paulo, CETESB (Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental). 15p. 

GÓMEZ, M. J; BUENO, M. J. M; LACORTE, S; FERNÁNDEZ-ALBA, A. R; AGUERA, 

A. 2007. Pilot survey monitoring pharmaceuticals and related compounds in a sewage 

treatment plant located on the Mediterranean coast. Chemosphere, 66 (6): 993–1002. 

GÓMEZ-OLIVAN, L.M; GALAR-MARTINEZ, M; GÁRCÍA-MEDINA, S; VALDÉS- 

ALANIS,A; ISLAS-FLORES, H; NERI-CRUZ; N. 2013. Genotoxic response and oxidative 

stress induced by diclofenac, ibuprofen and naproxen in Daphnia magna. Drug and 

Chemical Toxicology.1-9. 



                                                                                                      

74 
 

GONZALEZ-REY, M; BEBIANNO, M.J. 2011. Non-steroidal anti-inflammatory drug 

(NSAID) ibuprofen distresses antioxidant defense system in mussel Mytilus 

galloprovincialis gills. Aquatic Toxicology. 105, 264-269. 

GONZALEZ-REY, M; BEBIANNO, M.J. 2012. Does non-steroidal anti-inflammatory 

(NSAID) ibuprofen induce antioxidant stress and endocrine disruption in mussel Mytilus 

galloprovincialis? Environmental Toxicology and Pharmacology. 33, 361-371. 

GONZALEZ-REY, M;  BEBIANNO, M.J.  2014.  Effects  of  non-steroidal  anti-

inflammatory  drug  (NSAID) Diclofenac exposure in mussel Mytilus galloprovincialis. 

Aquatic Toxicology, 148: 221-230.  

GREGÓRIO, H; P. 2009. Modelagem Numérica da Dispersão da Pluma do Emissário 

Submarino de Santos. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo (USP), SP, 

Brasil. 

GROS, M; RODRÍGUEZ-MOZAZ, S; BARCELÓ, D. 2012. Fast and comprehensive 

multi-residue analysis of a broad range of human and veterinary pharmaceuticals and 

some of their metabolites in surface and treated waters by ultra-high-performance 

liquid chromatography coupled to quadrupole-linear ion trap tandem mass 

spectrometry. Journal of Chromatography A, 1248:104–121. 

GUILOSKI, I.C; RIBAS, J.L.C; PEREIRA, L.S; NEVES, A.P.P; ASSIS, H.C.S. 2015. 

Effects of trophic exposure to dexamethasone and diclofenac in freshwater fish.  

Ecotoxicology and Environmental Safety. 114, 204-211. 

GUK, H; HAN, HOR, G; HUR; KIM; S.D. 2006. Ecotoxicological risk of 

pharmaceuticals from wasterwater treatment plants in korea: occurrence and toxicity to 

Daphnia magna. Environmental Toxicology and Chemistry, 25 (1): 265-271. 

HALLARE, A.V; KOHLER, H.R; TRIEBSKORN, R. 2004. Developmental toxicity and 

stress protein responses in zebrafish embryos after exposure to Diclofenac and its 

solvent DMSO.  Chemosphere. 56: 659-666. 

HAN, G.H; HUR, G.H; KIM, S.D. 2006. Ecotoxicological risk of pharmaceuticals from 

wastewater treatment plants in Korea: occurrence and toxicity to Daphnia magna. 

Environmental Toxicology and Chemistry. 25: (1): 265–271. 

HEBERER, T; FELDMANN, D. 2005. Contribution of effluents from hospitals and 

private households to the total loads of diclofenac and carbamazepine in municipal 

sewage effluents modeling versus measurements. Journal of Hazardous Materials, 122: 

211-218. 



                                                                                                      

75 
 

HERNANDO, M.D; MEZCUA, M; FERNÁNDEZ-ALBA, A.R, BARCELÓ, D. 2006. 

Environmental risk assessment of  pharmaceutical  residues  in  wastewater  effluents,  

surface  waters  and  sediments.  Talanta.69(2):  334–342.  

HOEGER,  B;  KOLLNER,  B;  DIETRICH, D.R;  HITZFELD,  B.  2005.  Water-borne  

Diclofenac  affects  kidney  and gill  integrity  and  selected  immune  parameters  in  

brown  trout  (Salmo  trutta  f.  fario).  Aquatic Toxicology 75: 53–64.  

HONG, H.N; KIM, H.N; PARK, K.S; LEE, S.K; GU, M.B. 2007. Analysis of the effects 

Diclofenac has on japanese medaka (Oryzias latipes) using real-time pcr. Chemosphere. 

67: 2115–2121.  

HONG, Y.L; YEH, S.L; CHANG, C.Y; HU, M.L. 2000. Total plasma malondialdehyde 

levels in 16 Taiwanese college students determined by various thiobarbituric acid tests 

and improved high-performance liquid chromatography-based method. Clinical 

Biochemistry. 33, 619–62 

HORTELLANI, M.A; SARKIS, J.E.S; ABESSA, D.M.S. SOUSA, E.C.P.M. 2008. 

Avaliação da contaminação por elementos metálicos dos sedimentos do estuário Santos – 

São Vicente. Química Nova 31(1): 10-19. 

HUANG, Q; YU, Y; TANG, C; ZHANG, K; CUI, J; PENG, X. 2011. Occurrence and 

behavior of non-steroidl anti-inflammatory drugs and lipid regulators in wastewater 

and urban river water of the Pearl River Delta, South China. Journal of Environmental 

Monitoring, 13, 855-863. 

JEON, J; KURTH, D;  HOLLENDER, J. 2013. Biotransformation Pathways of Biocides 

and Pharmaceuticals in Freshwater Crustaceans Based on Structure Elucidation of 

Metabolites Using High Resolution Mass Spectrometry. Chemical Research in 

Toxicology.26, 313-324. 

JIANG, Z. Y; HUNT, J. V; WOLFF, S.P. 1992. Ferrous ion oxidation in the presence of 

xylenol orange for detection of lipid hydroperoxide in low density lipoprotein. Analytical 

Biochemistry. 202, 384–389. 

JONHSON, A. C; KELLER, V;  WILLIAMS,  R.J; YOUNG,  A.  2007.  A  practical  

demonstration  in  modelling Diclofenac  and  Propranolol  river  water  concentrations  

using  a  gis  hydrology  model  in  a  rural uk catchment. Environmental Pollution. 146: 

155-165 

KING, R. 2000. Rapid assesment of marine pollution – Biological techniques. 

Plymouth Environmental  Research Center, University of Plymouth, UK, 37p.  



                                                                                                      

76 
 

KLEYWEGT, S; SMYTH, S-A; PARROTT, J; SCHAEFER, K; LAGACÉ, E; PAYNE, 

M; TOPP, E; BECK, A; MCLAUGHLIN, A. AND K. OSTAPYK (eds). 2007. 

Pharmaceuticals and Personal Care Products in the Canadian Environment: Research 

and Policy Directions. NWRI Scientific Assessment Report Series.8: 53 p. 

KRAMER, R.D. 2012. Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu: Caracterização física e 

química e determinação do diclofenaco, ibuprofeno e paracetamol. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, PR, Brasil. 

KUMMEROVÁ, M;  ZEZULKA,  S;  BABULA, P; TRISKA, J. 2016. Possible ecological 

risk of two pharmaceuticals diclofenac and paracetamol demonstrated on a model plant 

Lemna minor. Journal of Hazardous Materials. 302, 351-361. 

LAVILLE, N; AIT-AISSA, S; GOMEZ, E; CASELLAS, C; PORCHER, J.M. 2004. 

Effects of human pharmaceuticals on cytotoxicity, EROD activity and ROS production 

in fish hepatocytes. Toxicology.196, 41-55. 

LOLIC, A; PAÍGA, P; SANTOS, L.H.M.LM; RAMOS, S; CORREIA, M; DELEURE-

MATOS, C. 2015. Assessment of non-steroidal anti-inflammatory and analgesic 

pharmaceuticals in seawaters of North of Portugal: Occurrence and environmental risk.  

Science of the Total Environment, 508: 240–250. 

LOPES, B; FERREIRA, A.M; BEBIANNO, M.J; 2011. Responses of CYP450 

dependent system to aliphatic and aromatic hydrocarbons body burden in transplanted 

mussels from South coast of Portugal. Ecotoxicology 21, 730–749 

LIU, Y.P; LIU, J; KLAASSEN, C.D. 2001. Metallothionein-null and wild-type mice 

show similar cadmium absorption and tissue distribution following oral cadmium 

administration. Toxicology and Applied Pharmacology. 175, 253-259. 

LU, G; YANG, X; LI, Z; ZHAO, H; WANG, C. 2013. Contamination by metals and 

pharmaceuticals in northern Taihu Lake (China) and its relation to integrated 

biomarker response in fish. Ecotoxicology.22:50-59. 

LOWE, D. M; FOSSATO, V. U; DEPLEDGE, M.  H. 1995.  Contaminant-induced  

lysossomal  membrane damage in blood cells of mussels Mytilus galloprovincialis from 

the Venice Lagoon: an in vitro study. Marine Ecology Progress Series. 129, 189-196. 

MANDUZIO, H; MONSINJON, T; GALAP,  C; LEBOULENGER, F; ROCHER, B. 2004. 

Seasonal variations in antioxidant defences in blue mussels Mytilus edulis collected from 

a polluted area: major contributions in gills of an inducible isoform of Cu/Zn-

superoxide dismutase and of glutathione S-transferase. Aquatic Toxicology. 70, 83-93. 



                                                                                                      

77 
 

MANZO, S; BUONO, S; CREMISINI, C. 2006. Toxic effects of irgarol and diuron on 

sea urchin Paracentrotus lividus early development, fertilization, and offspring quality. 

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 51 (1): 61-68. 

MARANHO, L. 2014. Evaluación del riesgo ambiental de sedimentos marinos 

afectados por la contaminación de productos farmacéuticos: estudios en laboratorio e in 

situ. Universidad de Cádiz. 312p. 

MARTÍN-DÍAZ, M.L; FRANZELLITTI, S; BURATTI, S; VALBONESI, P; CAPUZZO, 

A; FABBRI, E. 2009. Effects of environmental  concentrations  of  the  antiepilectic  drug  

carbamazepine  on  biomarkers  and cAMP-mediated cell signaling in the mussel 

Mytilus galloprovincialis. Aquatic Toxicology. 94: 177-185.   

MCCLELLAN, K; HALDEN, R.U. 2010. Pharmaceuticals and Personal Care Products 

in Archived U.S. Biosolids from the 2001 EPA National Sewage Sludge Survey. Water 

Research, 44(2): 658-668.  

MCFARLAND, V.A; INOUYE, S.L; LUTZ, C.H; JARVIS, A.S; CLARKE, J.U;  

MCCANT, D.D; 1999. Biomarkers of oxidative stress and genotoxicity in livers of field 

collected brown bullhead, Ameiurus nebulosus. Archives of Environmental Contamination 

and Toxicology. 37, 236–24. 

MINETTO, L. 2009.  Reatores de discos rotativos e tubular helicoidal na degradação 

fotocatalítica de Diclofenaco e carga orgânica de efluente hospitalar.  Dissertação de 

mestado. Universidade Federal de Santa Maria (UFMS). Santa Maria, RS, Brasil. Vvp 

MORACHEZ- VALDEZ, G; DUBLÁN-GARCÍA, O; LÓPEZ-MARTÍNEZ, L.X; 

GALAR-MARTÍNEZ, M; SAUCEDO-VENCE, K;  GÓMEZ-OLIVAN, L.M. 2015. Chronic 

exposure to pollutants in Madín Reservoir (Mexico) alters oxidative stress status and 

flesh quality in the common carp Cyprinus carpio. Environmental Science Pollution 

Research. 22, 9159-9172. 

MOORE, M.N; KOEHLER, A;LOWE, D;  VIARENGO, A. 2008. Lysosomes and 

Autophagy in Aquatic Animals. Methods in Enzymology. 451:581-620. 

Morley, N.J.  2009.  Environmental  risk  and  toxicology  of  human  and  veterinary  

waste  pharmaceutical exposure  to  wild  aquatic  host–parasite  relationships.  

Environmental  Toxicology  and Pharmacology. 27: 161–175. 

MOORE, M.N; KOEHLER, A; LOWE, D;  VIARENGO, A. 2008. Lysosomes and 

autophagy in aquatic animals. Methods in Enzymology, 451:581-620. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00431354
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00431354
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00431354


                                                                                                      

78 
 

MORAES, R; CRAPEZ, M; PFEIFFER, W; FARINA, M; BAINY, A;TEIXEIRA, V. 

2001. Efeitos de poluentes em organismos marinhos. Arte e Ciência, São Paulo. 288p. 

NEBOT, C; GIBB, S.W;  BOYD, K.G. 2007. Quantification of human pharmaceuticals 

in water samples by high performance liquid chromatography–tandem mass 

spectrometry. Analytica Chimica Acta, 598: 87–94. 

NRC: Committee on Biological Markers of the National Research Council. 1987. 

Biological markers in environmental health research. Environmental Health 

Perspectives. 74, 3-9. 

OLIVE, P. L; 1988. DNA precipitation assay: a rapid and simple method for detecting 

DNA damage in mammalian cells. Environmental and Molecular Mutagenesis. 11, 487–495. 

OLIVEIRA, L.L.D. 2014. Biomarcadores enzimáticos e testes ecotoxicológicos na 

avaliação da toxicidade de fármacos em invertebrados aquáticos. Tese de Doutorado. 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo (USP). 257p. 

OSPAR. 2007. Lysosomal Membrane Stability as a global health status indicator in 

biomonitoring. In Background Document on Biological Effects Monitoring Techniques. 

Assessment and Monitoring Series, Chapter 4, page 20. ISBN 978-1-905859-72-6. 

Publication Number: 333/2007. 

OVIEDO-GÓMEZ, D.G.C; GALAR-MARTÍNEZ, M; GARCÍA-MEDINA, S; RAZO-

ESTRADA,C; GÓMEZ-OLIVÁN, L.B. 2010. Diclofenac-enriched artificial sediment 

induces oxidative stress in Hyalella azteca. Environmental Toxicology and Pharmacology, 

29: 39–43. 

PAROLINI, M;. BINELLI, A. 2012. Sub-lethal effects induced by a mixture of three 

non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) on the freshwater bivalve Dreissena 

polymorpha. Ecotoxicology, 21:379–392. 

PAROLINI, M; BINELLI, A; Cogni, D; Riva, C; e Provini, A. 2009. An in vitro 

biomarker approach for the evaluation of the ecotoxicity of nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs). Toxicology in Vitro, 23:935–942. 

PAYNE, J. F; MATHIEU, A; MELVIN, W;  FANCEY, L. L. 1996. Acetylcolinesterase, 

an old biomarker with a new future? Field trials in association with two urban rivers 

and a paper mill in Newfoundland. Marine Pollution Bulletin. 32 (2): 225-231. 

PEREIRA, C. D. S; ABESSA, D. M. S; CHOUERI, R. B; ALMAGRO-PASTOR, V; 

CESAR, A; MARANHO, L. A; MARTÍN-DIAZ, M. L; TORRES, R. J; GUSSO-CHOUERI, 

P. K; ALMEIDA, J. E;  CORTEZ, F. S;  MOZETO, A. A; SILBIGER, H. L. N; SOUZA, E. 



                                                                                                      

79 
 

C. P. M; DEL VALLS, T. A;  BAINY, A. C. D. 2014. Ecological relevance of sentinels’ 

biomarker responses: A multi-levelapproach. Marine Environmental Research, 96: 118-

126. 

PEREIRA, C. D. S.; MARANHO, L. A; CORTEZ, F. S; PUSCEDDU, F. H; SANTOS, A. 

R; RIBEIRO, D. A; CESAR, A; GUIMARÃES, L. L. 2016. Occurrence of pharmaceuticals 

and cocaine in a Brazilian coastal zone. Science of the Total Environment, 548-549: 148-

154. 

PETROVIC, S; OZRETIC, B; KRAJNOVIC’-OZRETIC’, M; BOBINAC, D. 2001. 

Lysosomal membrane stability and metallothioneins in digestive gland of mussels 

(Mytilus galloprovincialis Lam) as biomarkers in a field study. Marine Pollution Bulletin, 

42: 1373–1378 

PRASKOVA, E; PLHALOVA, L; CHROMCOVA, L; STEPANOVA, S; BEDANOVA, I; 

BLAHOVA, I; HOSTOVSKY, M; SKORIC, M; MARŠÁLEK, P; VOSLAROVA, E; 

SVOBODOVA, Z. 2014. Effects of Subchronic Exposure of Diclofenac on Growth, 

Histopathological Changes, and Oxidative Stress in Zebrafish (Danio rerio). The 

Scientific World Journal, 2014: 1-5. 

Pritchard,  J.B; e Ben, J.H. 1984. Mechanisms Controlling Excretion of Xenobiotics 

of Chemical Structure. Drug  MetabolisM Reviews. 15(4): 655-671 

QUINN, B; SCHMIDT, W; O’ROURKE, K; HERNAN, R; 2011. Effects of the 

pharmaceuticals gemfibrozil and diclofenac on biomarker expression in the zebra 

mussel (Dreissena polymorpha) and their comparison with standardised toxicity tests. 

Chemosphere, 84(5): 657–663. 

RAIMUNDO, C.C.M. 2007. Ocorrência de interferentes endócrinos e produtos 

farmacêuticos nas águas superficiais da bacia do rio Atibaia. Dissertação de mestrado. 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brasil. 

RAND, G. M; WELLS, P.G  MCCARTY, L.S. 1995. Introduction to aquatic 

ecotoxicology. In: Fundamentals of Aquatic Toxicology: Effects, Environmental Fate 

and Risk Assessment. North Palm Beach, Florida: Ecological Services Inc .1107p. 

RAND, G.M; PETROCELLI, S.R. 1985. Fundamentals of aquatic toxicology: methods 

and applications. Washington, D.C.: Hemisphere. 

REED, D. J. 1986. Regulation of reductive processes by glutathione. Biochemical 

Pharmacology. 35: 7 – 13. 



                                                                                                      

80 
 

RESGALLA JR; C.R; WEBER, L.I; CONCEIÇÃO, M.B. 2008.O mexilhão Perna perna 

(L.): biologia, ecologia e aplicações. Rio de Janeiro: Interciência. 324p.  

RIBAS, J.L.C; ZAMPRONIO, R; ASSIS, H. C. S. 2016. Effects of trophic exposure to 

diclofenac and dexamethasone on hematological parameters and immune response in 

freshwater fish. Environmental Toxicology and Chemistry.35 (4): 975-982. 

RICCIARDI, F; BINELLI, A; PROVINI, A. 2006. Use of two biomarkers (CYP450 and 

acetylcholinesterase) in zebra mussel for the biomonitoring of Lake Maggiore (northern 

Italy). Ecotoxicology and Environmental Safety. 63, 406-412. 

RICKWOOD, C.J; GALLOWAY, T.S. 2004. Can acetylcholinesterase be considered a 

biomarker of effect? A study of the mussel Mytilus edulis exposed to the priority 

pollutant Chlorfenvinphos. Aquatic Toxicology. 67, 45-56. 

RITTSCHOFF, D; MCCLELLAN- GREEN, P. 2005. Molluscs as multidisciplinary 

models in environment toxicology. Marine Pollution Bulletin. 50: 369-373.  

RODIL, R; QUINTANA, J.B; CONCHA- GRAÑA, E; LÓPEZ-MAHÍA, P; 

MUNIATEGUI-LORENZO, S; PRADA-RODRIGUEZ, D. 2012. Emerging pollutants in 

sewage, surface, and drinking water in Galicia (NW Spain). Chemosphere, 86 (10): 1040-

1049. 

RODRIGUEZ-NAVAS, C; BJOERKLUND, E; BAK, S. A; HANSEN, M; KROGH, K.A, 

MAYA, F; FORTEZA, R; CERDA, V. 2013. Pollution pathways of pharmaceutical 

residues in the aquatic environment on the Island of Mallorca, Spain. Archives of 

Environmental Contamination and Toxicology. 65:56–66. 

SÁENZ, L.A; SEIBERT.  E.L; ZANETTE, J; FIEDLER, H.D;  CURTIUS,  A.J;  

FERREIRA,  J.F;  ALMEIDA.  E.  A; MARQUES, M.R.  F; BAINY, A.C.D. 2010.  

Biochemical  biomarkers  and  metals  in  Perna  perna mussels  from  mariculture  

zones  of  Santa  Catarina,  Brazil.  Ecotoxicology and Environmental Safety. 79: 796-804.  

SANCHEZ-BAYO, F;  BASKARAN,  S;.  KENNEDY  I.R.  2002.  Ecological  relative  

risk  (ecorr):  another  approach for risk assessment of pesticides in agriculture.  

Agriculture, Ecosystems and Environment; 91:37-57. 

SANDERSON, H; JOHNSON, D.J; REITSMA, T; BRAIN, R.A; SOLOMON, K.R. 2004. 

Ranking and prioritization of environmental risks of pharmaceuticals in surface water.  

Regulatory Toxicology and Pharmacology, 39:158–83. 

SANJUAN-REYES, N;  GÓMEZ-OLIVAN, L. M; GALAR-MARTÍNEZ, M;  VIEYRA- 

REYES,P; GARCÍA-MEDINA, S; ISLAS-FLORES, H; NERI-CRUZ, N. 2013. Effluent 



                                                                                                      

81 
 

from an NSAID-Manufacturing Plant in Mexico Induces Oxidative Stress on Cyprinus 

carpio. Water, Air, & Soil Pollution. 224: (1689), 1-14. 

SANTOS, L. H;  ARAÚJO, A. N;  FACHINI,  A;  PENA,  A;  MATOS-DELERUE,  C;  

MONTENEGRO,  M.  C. 2010. Ecotoxicological  aspects  related  to  the  presence  of  

pharmaceuticals  in  the  aquatic  environment. Journal of Hazardous Materials. 175, 45–

95.  

SAUCEDO-VENCE, K; DUBLÁN-GARCÍA, O;  LÓPEZ-MARTÍNEZ, L.X; 

MORACHIS-VALDES, G;  GALAR-MARTÍNEZ, M;  ISLAS-FLORES, GÓMEZ-OLIVAN, 

L.M. 2014. Short and long-term exposure to diclofenac alter oxidative stress status in 

common carp Cyprinus carpio. Ecotoxicology. 24 (3): 527-539. 

SHANMUGAM, G; SAMPATH, S; SELVARAJ, K.K; LARSSON, D.G.J, 

RAMASWAMY, B.R. 2014. Non-steroidal anti-inflammatory drugs in Indian rivers. 

Environmental Science and Pollution Research, 21:921–931. 

SCHEYTT, T.G; MERSMANN, P; HEBERER, T. 2006. Mobility of pharmaceuticals 

carbamazepine,diclofenac, ibuprofen, and propyphenazon e in miscible-displacement 

experiments. Journal of Contaminant Hydrology ,83:53–69.  

SCHMIDT, W; O´ ROURKE, K; HERNAN, R; QUINN, B. 2011. Effecs of the 

pharmaceuticals gemfibrozil and diclofenac on the marine mussel (Mytilus spp.) and 

their comparison with standardized toxicity test. Marine Pollution Bulletin, 62(7):1389–

1395. 

SCHMIDT, W; RAINVILLE, L.C; RAINVILLE, G; SHEEHAN, D; QUINN, B. 2013. A 

proteomic evaluation of the effects of the pharmaceuticals diclofenac and gemfibrozil on 

marine mussels (Mytilus spp.): evidence for chronic sublethal effects on stress-response 

proteins. Drug Testing and Analysis, 6: 210–219 

SCHOLZ, S;   GUTZEIT, H.O.  2000.  17-alpha-ethinylestradiol  affects  reproduction,  

sexual  differentiation and aromatase gene expression of the medaka. Aquatic Toxicology. 

50: 4, 363-373.  

SCHWAIGER, J; FERLING, H; MALLOW, U; WINTERMAYR, H; NEGELE, R.D. 

2004. Toxic effects of the non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac: Part I: 

histopathological alterations and bioaccumulation in rainbow trout. Aquatic Toxicology 

68, 141–150. 

SILVA, C. G. A; COLLINS, C.H. 2011. Aplicações de cromatografia líquida de alta 

eficiência para estudo de poluentes orgânicos emergentes. Química Nova, 34 (4): 665-676. 



                                                                                                      

82 
 

SIMM, M. 2009. Avaliação da qualidade da água em amostras provenientes da Baía 

da Babitonga – SC, através de ensaios de embriotoxicidade e de exposição prolongada 

ao ar, utilizando mexilhão da espécie Perna perna (Linnaeus, 1758) na fase larval e 

adulta. Dissertação de Mestrado. Univille, Joinvile, SC, Brasil. 107p. 

SOUZA, I.C; SANTANA JR, P.J; ALMADA, B.V.P; ZARONI, L.P;  MATSUMOTO, S. 

2011. Avaliação da resposta celular do mexilhão Perna perna (Linnaeus, 1758) na Baía 

do Espírito Santo por meio do tempo de retenção do vermelho neutro (TRVN). Natureza 

on line 9 (2): 54-58. 

STEGEMAN, J. J; BROUWER, M; RICHARD, T. D. G; FORLIN, L; FOWLER, B. A; 

SANDERS, B. M; VAN VELD, P. A. 1992. Molecular responses to environmental 

contamination: enzyme and protein systems as indicators of chemical exposure and 

effect. In: Huggett R J, Kimerly R A, Mehrle P M, Jr Bergman H L (Eds.), Biomarkers: 

biochemical, physiological and histological markers of anthropogenic stress. Lewis 

Publishers, Chelsea, MI, USA, pp. 235-335. 

STUMPF, M; TERNES, T.A; WILKEN, R.-D; RODRIGUES, S.V; BAUMANN, W. 1999. 

Polar drug residues in sewage and natural waters in the state of Rio de Janeiro, Brazil.  

Science of the Total Environment. 225: 135–141. 

SVENDSEN, C; SPURGEON, D.J; HANKARD, P.K; WEEKS, J.M. 2004. A review of 

lysosomal membrane stability measured by neutral red retention: is it a workable 

earthworm biomarker?. Ecotoxicology and Environmental Safety 57: 20–29. 

TERNES,  T.  A.  1998.  Occurrence  of  drugs  in  german  sewage  treatment  plants  

and  rivers.  Water Research. 32(11):  3245-3260.  

TERNES, T.A; STUBER, J; HERRMANN, N; MCDOWELL, D; RIED, A; 

KAMPMANN, M; TEISER, B. 2003. Ozonation:  A tool  for removal  of pharmaceuticals, 

constrast media and musk fragrances from wasterwater? Water researcher, 37, 1976-1982. 

Triebskorn, R; Casper, H; Heyd, A; Eikemper, R; Kohler, H-R; e Schwaiger, J. 2004. 

Toxic effects of the non-steroidal anti-inflammatory drug Diclofenac. part ii. cytological 

effects in liver, kidney, gills and intestine of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).  

Aquatic Toxicoloy, 68: 151-166.  

TOGOLA, A; BUDZINSKI, H. 2008. Multi-residue analysis of pharmaceutical 

compounds in aqueous samples. Journal of Chromatography A, 1177:150–158. 

USEPA – UNITED  STATES  ENVIRONMENTAL  PROTECTION  AGENCY.  2002. 

Short-term  methods  for  estimating  the chronic toxicity of effluents and receiving 



                                                                                                      

83 
 

waters to marine and estuarine organisms. Relatório Técnico, 3rd. Ed, U.S. EPA-821-R-

02- 014 , 486p.  

USEPA- UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. 2007. 

Method 1694: Pharmaceuticals and Personal Care Products in Water, Soil, Sediment, 

and Biosolids by HPLC/MS/MS. <Disponível em: 

www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/method_1694_2007.pdf>. 

VALAVANIDIS, A; VLAHOGIANNI, T; DASSENAKIS, M; SCOULLOS, M; 2006. 

Molecular biomarkers of oxidative stress in aquatic organisms in relation totoxic 

environmental pollutants. Ecotoxicology and Environmental Safety. 64, 178–189, 

VAN DEN BRANDHOF, E.J; MONTFORTS, M. 2010. Fish embryo toxicity of 

carbamazepine, Diclofenac and Metoprolol. Ecotoxicology and Environmental Safety, 

73:1862–1866 

VAN DER OOST, R; BEYER, J; VERMEULEN, N.P.E. 2003. Fish bioaccumulation 

and biomarkers in environmental risk assessment: a review. Environmental Toxicology 

and Pharmacology ,  57-149 

VERLICCHI, P; AL AUKIDY, M;  ZAMBELLO, E. 2012. Hospital effluent: 

investigation of the concentrations and distribution of pharmaceuticals and 

environmental risk assessment. Science of the Total Environment, 430:109–118.  

VIARENGO, A; LOWE, D; BOLOGNESI, C; FABBRI, E;  KOEHLER, A.2007. The use 

of biomarkers in biomonitoring: a 2-tier approach assessing the level of pollutant-

induced stress syndrome in sentinel organisms. Comparative Biochemistry and Physiology 

Part C, 146(3): 281–300. 

WHO, INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY (IPCS). 1993. 

Biomarkers and risk assessment: concepts and principles. Environmental Health Criteria 

155, World Health Organization, Genevra. 

WILLE, K; NOPPE, H; VERHEYDEN, K; BUSSCHE, J.V; WULF, E.D; CAETER, P.V; 

JANSSEN, C.R; BRABANDER, H.F.D; VANHAECKE, L. 2010. Validation and 

application of an LC-MS/MS method for the simultaneous quantification of 13 

pharmaceuticals in seawater. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397:1797–1808. 

YAMAMOTO, H; NAKAMURA, Y; NAKAMURA, Y; KITANI, C; IMARI, T; 

SERIKAWA, J; TAKAO, Y; YAMASHITA, N; HIRAI, N; ODA, S;  TATARAZAKO, N. 

2007. Initial ecological risk assessment of eight selected human pharmaceuticals in 

Japan. Environmental Science, 14 (4): 177-193. 

http://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/method_1694_2007.pdf


                                                                                                      

84 
 

ZARONI, L. P; ABESSA, D. M. S; LOTUFO, G. R; SOUSA, E. C. P. M; PINTO, Y. A. 

2005. Toxicity testing with embryos of marine mussels: Protocol Standardization for 

Perna perna (Linnaeus, 1758). Bull. Environ. Contam. Toxicol. 74:  793-800. 

ZHAO, C; LI, X; LUO, S; CHANG, Y. 2011. Assessments of lysosomal membrane 

responses to stresses with neutral red retention assay and its potential application in the 

improvement of bivalve aquaculture. African Journal of Biotechnology, 10(64): 13968-

13973. 

ZHANG, X.J; YANG, L; ZHAO, Q; CAEN, J.P; HE, H.Y; GUO, L.H; ALEMANY, M; 

ZHANG, L.Y;  SHI, Y.F; 2002. Induction ofacetylcholinesterase expression during 

apoptosis in various cell types. Cell Death & Differentiation. 9, 790–800. 

ZHANG, Y; GEIBEN, S; GAL, C. 2008. Carbamazepine and diclofenac: removal in 

wastewater treatment plants and occurrence in water bodies. Chemosphere, 73(8): 1151-

1161. 

ZOU, E. 2005. Impacts of Xenobiotics on Crustacean Molting: The Invisible Endocrine 

Disruption. Integrative and Comparative Biology, 45(1):33-38. 

ZUYKOV, M; PELLETIER, E; HARPER, D.A. 2013. Bivalve mollusks in metal 

pollution studies: From bioaccumulation to biomonitoring. Chemosphere, 93(2): 201-208. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


