
VAMOS FALAR SOBRE QUALIDADE

TEMA DE HOJE: ENSAIOS ECOTOXICOLÓGICOS COM O ORGANISMO-TESTE Vibrio
fischeri

Se você é prestador de serviços ecotoxicológicos:

No  Brasil,  o  ensaio  de  ecotoxicidade  aguda  com  o  organismo-teste  Vibrio  fischeri é
padronizado pela ABNT NBR 15411:2012.

A norma apresenta três diferentes métodos para a determinação da inibição da luminescência
da bactéria: por meio de bactérias recém-cultivadas (ABNT NBR 15411-1), desidratadas (ABNT
NBR 15411-2) ou liofilizadas (ABNT NBR 15411-3). Os três métodos diferem entre si quanto à
técnica de preservação da bactéria (a fresco, congelamento e liofilização, respectivamente).

O cultivo de bactérias apresenta diferentes desafios aos analistas que, quando trabalham em
laboratórios ambientais, já enfrentam diversos desafios relacionados à execução dos ensaios e
controle da qualidade.

Para reduzir a necessidade de mão de obra do laboratório e eliminar os riscos relacionados à
realização dos cultivos, especialmente aqueles que utilizam bactérias a fresco e desidratadas
(ex.: baixa sensibilidade, baixa reprodutibilidade, contaminações, mutações, retrabalho e não
cumprimento dos prazos acordados com clientes),  a Umwelt  desenvolveu o  Biolux®,  um kit
composto por biomassa liofilizada e solução de reativação para análises de ecotoxicidade com
o organismo-teste  Vibrio fischeri.  A liofilização, método de preservação de micro-organismos
mais utilizado na indústria, garante ao cliente um produto estruturalmente intacto, reprodutível,
livre de contaminações e mutações e com maior prazo de validade. 

Há 10  anos no  mercado,  o  Biolux  hoje  tem reconhecimento  nacional,  sendo utilizado  por
laboratórios com e sem acreditação do INMETRO.

Se você é contratante de serviços ecotoxicológicos:

Independente do método utilizado pelo laboratório contratado (cultivo a fresco, desidratado ou
liofilizado), existem requisitos que devem ser cumpridos para a geração de resultados válidos.
Como contratante, é importante saber:

-  O laboratório  contratado  deve  participar  de  ensaios  de  proficiência  regularmente  e  obter
resultados satisfatórios.

Ensaios ecotoxicológicos, diferentemente dos ensaios físico-químicos, não possuem soluções
padrão rastreáveis para avaliação da exatidão e precisão dos métodos analíticos. Por essa
razão,  os  ensaios  de proficiência  ganham atenção especial  para  avaliação  dos  resultados
emitidos  pelos  laboratórios  de  análises  ecotoxicológicas.  Laboratórios  acreditados  pelo
INMETRO precisam, para garantia da qualidade e manutenção do certificado de acreditação,
realizar ensaios de proficiência periodicamente. 

-  Outro controle de qualidade mantido pelos laboratórios é a  carta de sensibilidade.  Nesse
documento  são  registradas  as  respostas  da  bactéria  Vibrio  fischeri após  contato  com  as
substâncias de referência contidas na ABNT NBR 15411/2012, em condições padronizadas e
controladas.

Para cada substância de referência, deve-se observar um percentual de inibição de 20% a 80%
da bactéria para aceitação dos resultados obtidos.

Análise ambiental é assunto sério. Questione e avalie seu fornecedor.

Ficou com dúvidas? Entre em contato com nossa equipe!

80 % de todos os laboratórios acreditados pelo

INMETRO no Brasil utilizam o Biolux®
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