
Instruções de uso  

Estação Móvel Monitox®

Ensaio de Ecotoxicidade Aguda com Vibrio fischeri

Princípio do ensaio

Automonitoramento da ecotoxicidade aguda de amostras

aquosas, utilizando bactérias luminescentes liofilizadas. A

intensidade da luminescência das bactérias expostas à

amostra  é  comparada  com  a  intensidade  da

luminescência  medida em um controle  atóxico para  as

bactérias luminescentes (salina 2 %).

Aplicação

Efluentes domésticos e industriais, águas superficiais ou

subterrâneas, águas salinas e salobras, eluatos/lixiviados

de resíduos sólidos e produtos químicos.

Compõem a Estação Móvel Monitox®

* 25 cubetas contendo formulação liofilizada de biomassa

bacteriana de Vibrio fischeri NRRL-B 11177, embaladas à

vácuo;

*  1  micropipeta  com  ponteiras  plásticas,  capacidade

nominal de 0,1 mL - 1,0 mL;

* 250 un. de ponteiras de 0,1 – 1,0 mL;

* 25 cubetas de vidro vazias;

* 25 tubos de ensaio;

* 1 stift de cubetas;

* 2 refis do stift;

* 1 gelo rígido de 400 mL;

* 1 luminômetro;

* 1 termobloco para cubetas;

* 1 cronômetro;

* 1 frasco de tampão de reativação (30 mL);

* 1 frasco de solução salina 2 % (500 mL);

* 1 frasco de solução de ajuste osmótico (100 mL);

* 1  pendrive,  contendo: instruções de uso e FISPQ do

produto,  ficha  para  coleta  de  dados,  manual  do

luminômetro  e  planilha  para  realização  do  cálculo  de

inibição.

Informações de biossegurança

A bactéria  luminescente  Vibrio  fischeri NRRL-B-11177

não apresenta propriedades patogênicas (grupo de risco

1 – DSM 7151).

Estocagem do produto

As cubetas contendo a biomassa liofilizada devem ser

armazenadas em freezer, a uma temperatura máxima de

-18ºC, podendo ser estocadas a temperaturas inferiores.

O tampão de reativação, a solução salina e a solução de

ajuste  osmótico  devem  ser  armazenadas  sob

refrigeração  convencional,  em  geladeira

(aproximadamente 4ºC). A biomassa deve ser reativada

apenas  imediatamente  antes  de  sua  utilização.  O

recongelamento e posterior uso da biomassa reidratada

não devem ser realizados.

Equipamentos necessários ao ensaio

* Medidor de pH e condutividade.

*  Computador  com  sistema  operacional  Windows  ou

Linux.

Nota: todo  material  utilizado  deverá  ser  atóxico.  Para

reutilização  de  vidrarias  para  o  ensaio,  sugere-se  a

lavação destas de acordo com os seguintes passos:

1)  Preparar, em um mesmo recipiente, uma solução de

detergente neutro (cuja concentração final seja 2 %) +

hipoclorito  de  sódio  comercial  (cuja  concentração  final

seja 4%) – Solução 1.

2) Preparar, em outro recipiente, uma solução 10 % de

ácido nítrico – Solução 2. 

3)  As  vidrarias  sujas  deverão  ser  mergulhadas  na

Solução  1,  durante  24  horas.  Após  esse  período,

enxaguar  as  vidrarias  com  água  da  rede  de

abastecimento e colocá-las, mais uma vez, mergulhadas

na  Solução  1  (preparada  em  outro  recipiente  –  para

receber as vidrarias mais limpas) por mais 24 horas.

4) Enxaguar  as  vidrarias  com  água  da  rede  de

abastecimento e mergulhá-las, por 24 horas, na Solução

2.

5)  Após esse período, enxaguar as vidrarias com água

corrente  da  rede  de  abastecimento,  finalizando  com

enxagues com água deionizada.

Obs.: a água utilizada para o preparo das Soluções 1 e 2

(lavação de vidrarias) pode ser aquela da rede municipal

de abastecimento.

Preparo da amostra

A amostra a ser ensaiada deverá ser preparada conforme

os passos 1 a 3, listados abaixo, na ordem em que são

apresentados.



1) A salinidade da amostra bruta (sem qualquer diluição)

deve estar entre 20 g/L e 50 g/L de equivalentes de NaCl,

para  realização  do  ensaio.  Valores  inferiores  ou

superiores a esta faixa causam efeitos de inibição hipo

ou  hiperosmótica  de  luminescência.  A salinidade  pode

ser  medida  diretamente  ou  calculada  via  medição  de

condutividade. Para correção da salinidade da amostra, a

solução  de  ajuste  osmótico  poderá  ser  utilizada,

conforme  segue:  para  água  doce  (superficial  ou

subterrânea),  deve-se  utilizar  a  solução  de  ajuste

osmótico na proporção de 1:10 (ou seja, para cada 10 mL

de  amostra,  acrescentar  1  mL  da  solução  de  ajuste

osmótico).  Para  água  salobra,  deve-se  utilizar  a

proporção de 1:20 (ou seja, pra cada 10 mL de amostra,

acrescentar 0,5 mL da solução de ajuste osmótico). Para

água salina, NÃO é necessário realizar o ajuste.

2)  O  pH da  amostra  deve  estar  entre  6,0  e  8,5

(idealmente  7,0)  para  realização  do  ensaio.  Se

necessário, fazer o ajuste com solução de NaOH 5 N ou

HCl 6 N,  de  forma que o volume adicionado não seja

superior a 5 % do volume total da amostra.

3) A amostra,  após  ajuste  da salinidade e  pH,  deverá

sofrer pré-diluição para  realização  do  ensaio.  A pré-

diluição  deve  ser  escolhida  de  acordo  com o  fator  de

toxicidade  que  se  deseja  avaliar.  Por  exemplo:  um

laboratorista  que trabalha em uma indústria  alimentícia

precisa avaliar se o efluente da ETE está atendendo a

legislação ambiental, que estabelece o limite máximo de

toxicidade como FT = 8. Nesse caso, o laboratorista vai

diluir  a  amostra  bruta  (com  a  salinidade  e  o  pH

corrigidos)  4  vezes  (metade  do  fator  de  ecotoxicidade

que  se  quer  avaliar)  e,  em todos  os  passos  descritos

abaixo,  no  item  realização  do  ensaio,  utilizará  essa

amostra.  A  pré-diluição  deve  ser  realizada  com  a

solução salina 2  %. NÃO utilizar água destilada ou

deionizada para este fim.

Nota: se o fator de toxicidade a ser avaliado é 2 (FT = 2),

a amostra, com a salinidade e pH ajustados, NÃO deverá

ser pré-diluída.

Realização do ensaio

Atenção: o ensaio somente poderá ser realizado após as

cubetas com a biomassa liofilizada serem armazenadas

por pelo menos 24 horas, contadas a partir do horário de

seu recebimento, em temperatura máxima de -18ºC. Este

procedimento  evita  o  choque  térmico  provocado  pelo

transporte em gelo seco (-70ºC) com a temperatura de

ensaio (15ºC).

Para realização do ensaio de ecotoxicidade, os passos 1

a 13 deverão ser seguidos: 

1) 30 minutos antes da realização do ensaio, retire o gelo

rígido do freezer e deixe-o sobre a bancada de trabalho

para que sua temperatura aumente.

2)  Após  os  30  minutos,  coloque  o  termobloco  que

acompanha  a  Estação  Móvel  Monitox® sobre  o  gelo

rígido.

3) Distribua, sobre o termobloco, três cubetas vazias (no

caso de teste de UMA amostra) – conforme figura abaixo.

 4)  Transfira 1,0 mL da solução salina para a cubeta da

fenda 1.

5) Transfira  1,0  mL  da  amostra  (pré-diluída)  para  a

cubeta da fenda 2.

6) Coloque a cubeta com a biomassa liofilizada na fenda

4  e,  imediatamente,  adicione  1  mL  do  tampão  de

reativação GELADO.

7) Ajuste a pipeta para 0,5 mL.

8) Ressuspenda o conteúdo da cubeta da fenda 4 de seis

a  dez  vezes  com  auxílio  da  micropipeta  ajustada  em

0,5mL. Repasse 0,5mL do conteúdo para a cubeta vazia

ao lado (cubeta da fenda 3).

9)  Aguarde  15  minutos  para  estabilização  térmica  da

biomassa.

10) Após os 15 minutos, faça a leitura da emissão de luz

inicial (I0) das cubetas 4 e 3 no luminômetro e registre os

valores.

11) Em seguida,  acrescente  0,5  mL da solução  salina

(contida  na  cubeta  da  fenda  1)  na  cubeta  com  a

biomassa  liofilizada  (cubeta  da  fenda  4)  e  0,5  mL da

amostra (contida na fenda 2) na cubeta da fenda 3.



12) Aguarde 30 minutos.

13) Após os 30 minutos, realize a leitura final de emissão

de luz (I30), na mesma sequência da leitura inicial.

Cálculo da inibição

 Calcular o fator de correção de luz (fc) através da

equação abaixo, utilizando os valores de I0 e I30

da cubeta controle (cubeta da fenda 4).

fc=
I 30
I 0

 

 Calcular  o  I0 corrigido  (I0 corr),  através  da

equação  baixo,  para  a  cubeta  com  amostra

(cubeta da fenda 3).

I0 corr=fc× I0  

 Calcular  a  %  de  inibição  através  da  equação

abaixo.

Inibição=100×(1−
I30

I 0corr
)

Nota: cada controle gera um valor de fc, e cada valor de

fc é  usado  para  o  cálculo  de  I0corr  das  respectivas

cubetas com amostra.

Controle  de  sensibilidade  conforme  ABNT  NBR

15411-3:2012 para bactérias luminescentes

A Norma ABNT NBR 15411-3:2012 define como um dos

critérios de validade do ensaio uma faixa de sensibilidade

da  bactéria  liofilizada  tal  que  a  inibição  percentual  de

luminescência  provocada  por  três  substâncias  de

referência  distintas  (fenol,  zinco2+ e  cromo6+),  em

concentrações definidas e após um tempo de exposição

de 30 minutos,  deve estar  compreendida entre  20% e

80%.

Fontes de interferência no resultado do ensaio

* Amostras turvas e coloridas ocasionam erros de leitura

devido a efeitos de espalhamento e absorção da luz.

*  Amostras  com  elevado  potencial  de  depleção  de

oxigênio  podem  causar  inibição  de  luminescência  não

relacionada a efeitos tóxicos.

* O uso de filtros de acetato ou nitrato de celulose para a

remoção de turbidez da amostra pode ocasionar efeitos

tóxicos por contaminação. Recomenda-se o uso de filtros

de  polissulfona,  uma  vez  que  este  polímero  não

apresenta  efeito  sobre  a  emissão  de  luz  das

fotobactérias.

Possíveis causas de problemas no ensaio

Para  evitar  problemas  na  utilização  do  Monitox®,  é

preciso tomar os seguintes cuidados:

Limpeza do ambiente: o ambiente de trabalho deve ser

livre  de  poeira  e/ou  substâncias  tóxicas  que  possam

interferir na resposta do organismo-teste.

Limpeza do material para o ensaio: o material utilizado

durante o ensaio deve ser atóxico e não é recomendada

a  sua  reutilização.  Ponteiras  e  cubetas  devem  ser

devidamente descartadas.

Armazenamento: é  imprescindível  o  seguimento  das

orientações  de  armazenamento  das  cubetas  com  a

biomassa  liofilizada  e  das  soluções  que  compõem  a

Estação Móvel Monitox®.

Contaminações: adotar  procedimentos  para  evitar  a

contaminação das soluções.

Atenção do operador do ensaio: durante o ensaio, é

imprescindível  prestar  atenção  em  cada  passo  do

procedimento, para evitar equívocos.

Pipetagem: certificar-se do uso de pipetas calibradas e

do conhecimento de seu manuseio para correta medição

de volumes.

Treinamento: em  caso  de  dúvidas  de  operação  do

ensaio, favor solicitar treinamento. 

Descarte de resíduos - Riscos ambientais

As  bactérias  luminescentes  não  são  nocivas  ao  ser

humano e ao meio ambiente e podem ser descartadas no

sistema  de  tratamento  de  esgoto  do  laboratório  sem

desinfecção  prévia.  Efluentes  tóxicos,  por  outro  lado,

devem  sofrer  disposição  final  junto  a  serviços

especializados de eliminação de resíduos perigosos.

Atendimento

Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões,  entre

em contato conosco:

Umwelt Biotecnologia Ambiental
Telefone/Fax: +55 (47) 3325-3703
E-mail: falecom@umweltambiental.com.br
Rua Quixabas, nº 245 – Velha Central
Blumenau/SC – CEP: 89040-290


