
Instruções de uso

Biolux® Lyo 10
Ensaio de Ecotoxicidade Aguda com Vibrio fischeri

Prezado cliente,

Você  pode  encontrar  o  certificado  de  análise  e  a  FISPQ  do  Biolux®  Lyo  10  no  site

www.umweltambiental.com.br, clicando na aba Qualidade e posteriormente no link Biolux®.

Princípio do ensaio

Determinação  da  ecotoxicidade  de  amostras  aquosas

para  bactérias  luminescentes  liofilizadas.  Mede-se  a

emissão  de  luz  natural  dos  micro-organismos.  A

intensidade da luminescência das bactérias expostas à

amostra é comparada àquela medida após incubação na

presença de um controle atóxico (solução salina 2%).

Aplicação

Efluentes domésticos e industriais, águas superficiais ou

subterrâneas, águas salinas e salobras, eluatos/lixiviados

de resíduos sólidos e produtos químicos.

Conteúdo da embalagem

*  10  ampolas  contendo  formulação  liofilizada  de

biomassa  bacteriana  de  Vibrio  fischeri NRRL-B  11177,

embaladas  à  vácuo.  Cada  frasco  contém  biomassa

suficiente para 10 (dez) ensaios.

* 1 frasco do tampão de reativação (conteúdo: 30 mL).

Informações de biossegurança

A bactéria  luminescente  Vibrio  fischeri NRRL-B-11177

não apresenta propriedades patogênicas (grupo de risco

1 – DSM 7151).

Estocagem do produto

Os frascos  contendo  a  biomassa  liofilizada  devem ser

armazenados  sob  congelamento  a  uma  temperatura

máxima  de  -18ºC,  podendo  ser  estocado  em

temperaturas  inferiores.  O  prazo  de  validade  da

biomassa é de 12 meses, a partir da data de fabricação.

O tampão de reativação da biomassa permanece estável

até  a  data  de  vencimento  indicada  na  embalagem

quando  armazenado  sob  refrigeração  convencional

(geladeira, 4ºC). A biomassa deve ser reativada apenas

imediatamente  antes  de  sua  utilização.  Após  a

reativação,  a  suspensão  bacteriana  deve  ser

armazenada  em  geladeira,  e  utilizada  num  período

máximo de 4 horas. Após esse período, a sensibilidade

das bactérias poderá sofrer alteração.

O  recongelamento  e  posterior  reuso  de  biomassa

reidratada não devem ser realizados.

Equipamentos e acessórios necessários ao ensaio

*  Micropipetas  com  ponteiras  plásticas,  capacidade

nominal de 10 µL - 200 µL e de 100 µL - 1000 µL;

* Solução salina: cloreto de sódio (NaCl) P.A. a 2 % em

água deionizada;

* Cubetas de vidro para leitura;

* Medidor de pH e condutividade;

* Luminômetro;

* Termobloco (T = 15ºC);

* Cronômetro;

* Computador com sistema operacional Windows.

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.



Reativação das bactérias luminescentes

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).

As técnicas de reativação da biomassa variam conforme

as  características  operacionais  dos  luminômetros

utilizados. Os dois protocolos atualmente mais utilizados

são apresentados a seguir:

Protocolo A

Para  usuários  do  luminômetro  EasyTox® e  Microtox®

(Azur Environmental).

1) Adicionar 1,0 mL do tampão de reativação refrigerado

a 4 ± 3ºC na cubeta de vidro apropriada, colocá-la no

poço  termostatizado  do  luminômetro  designado

“reagente”  e  aguardar  o  equilíbrio  térmico  da  solução

durante 2 minutos.

2) Remover o lacre de um frasco Biolux® Lyo 10, retirado

do congelador, evitando o aquecimento do produto pelo

contato com as mãos.

3) Retirar a tampa de borracha e verter, de uma só vez,

todo  o  volume  do  tampão  de  reativação  contido  na

cubeta  mencionada  no  passo  1)  sobre  a  biomassa

liofilizada.

4) Homogeneizar  o  conteúdo  do  frasco,  agitando-o

suavemente com movimentos rotatórios. Adicionalmente,

misturar  a suspensão com auxílio  de uma micropipeta,

aspirando e dispensando com cuidado para não haver

formação de bolhas. 

5) Rapidamente, passar toda a suspensão de bactérias

para  a  cubeta  e  retornar  a  mesma  ao  poço

termostatizado  do  equipamento.  Alternativamente,  a

suspensão  pode  ser  transferida  com  a  ajuda  de  uma

micropipeta.

6) Aguardar  o  equilíbrio  térmico  e  estabilização  da

suspensão bacteriana durante 5 a 15 minutos.

7) Prosseguir  conforme  previsto  para  o(s)  tipo(s)  de

ensaio(s)  a  ser(em)  realizado(s)  –  Norma  ABNT  NBR

15411-3:2012.

Protocolo B

Para  usuários  do  luminômetros  LumisTox  (Hach/Dr.

Lange).

1) Adicionar 12 mL de solução salina em um frasco de

vidro apropriado, com tampa, colocá-lo em um dos dois

poços  de  maior  diâmetro  do  termobloco  e  aguardar  o

equilíbrio térmico da solução durante 15 minutos.

2) Remover o lacre e a tampa de um frasco Biolux® Lyo

10  retirado  do  congelador,  evitando  o  aquecimento  do

produto por contato com as mãos.

3) Colocar 1 mL do tampão de reativação refrigerado a 4

± 3ºC em uma cubeta limpa e verter todo esse conteúdo

de uma só vez para a ampola aberta do Biolux®. 

4) Homogeneizar  o  conteúdo  da  ampola,  agitando-a

suavemente com movimentos rotatórios. Adicionalmente,

misturar a suspensão com auxílio  de uma micropipeta,

aspirando e  dispensando com cuidado para  não haver

formação de bolhas.

5)  Retornar a ampola de Biolux® ao termobloco (orifício

de maior diâmetro) e aguardar de 5 a 10 minutos. 

6) Pipetar 0,1 mL da suspensão bacteriana aos 12 mL de

solução  salina  termicamente  equilibrada,  tampar  e

homogeneizar  por  inversão  3  vezes,  com  movimentos

suaves. Retornar o frasco ao termobloco e aguardar 15

minutos.

7)  Guardar  imediatamente a  ampola  de Biolux® com a

suspensão-estoque na geladeira, lembrando que, se esta

não  for  utilizada  dentro  de  4  horas,  deverá  ser

descartada.

8)  Prosseguir  conforme  previsto  para  o(s)  tipo(s)  de

ensaio(s)  a  ser(em)  realizado(s)  –  norma  ABNT  NBR

15411-3:2012.

Nota:  12 mL de suspensão bacteriana é suficiente para

realização  de  um  ensaio  (9  diluições  da  amostra,  na

configuração de teste G2 geométrico). Para um ensaio

G1 (geométrico ou DIN), colocar 0,1 mL da suspensão-

estoque  em  4,5  mL  da  solução  salina  (suspensão

bacteriana concentrada), e utilizar essa suspensão para

testar a amostra em concentração de 80% e o respectivo

controle. Após passar 0,2 mL da suspensão bacteriana

concentrada  para  as  respectivas  cubetas  de  teste,

adicionar  ao  restante  da  suspensão  bacteriana

concentrada 7,5 mL de salina 2 % (15ºC) e prosseguir o

ensaio conforme a Norma ABNT NBR 15411-3:2012.

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, em concentrações definidas e após

um  tempo  de  exposição  de  30  minutos,  deve  estar

compreendida  entre  20  % e 80 %.  As  substâncias  de

referência analisadas  separadamente  em soluções não

neutralizadas são:

* Fenol (com pureza > 99 %) 23,76 mg/L (concentração

final da solução após a adição da solução bacteriana);

* Zinco2+ (na forma de sulfato de zinco heptahidratado)

0,7mg/L (concentração final da solução após a adição da

solução bacteriana);

* Cromo6+ (na forma de dicromato de potássio) 13,4 mg/L

(concentração final da solução após a adição da solução

bacteriana).

O atendimento a este critério de validade está registrado

no Certificado de Análise que acompanha o produto.

pH da amostra 

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.

Salinidade da amostra

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.  

Fontes de interferência no resultado do ensaio

* Amostras turvas e coloridas ocasionam erros de leitura

devido  a  efeitos  de  espalhamento  e  absorção  da  luz.

Usuários  do  luminômetro  LumisTox têm  acesso  a  um

dispositivo  de  compensação  automática  destas

interferências durante a realização dos ensaios. Para os

demais aparelhos, as interferências podem ser corrigidas

através da utilização de cubetas e software específicos

para correção da absorbância (acessórios diferenciados,

dependendo do fornecedor);

*  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 Biolux®, 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  ampolas  com  a

biomassa  liofilizada  e  das  soluções  que  compõem

Biolux®.

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.
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Adicione 1 mL do tampão 
de reativação gelado na 

cubeta de vidro

1 2 3 4

5

Com movimentos giratórios 

homogeinize o conteúdo da 

ampola

6

Com uma pipeta, passe 
toda a suspensão de 

bactérias para uma cubeta

7

Coloque a cubeta no 
termobloco à 15°C e aguarde 

de 5 à 15 minutos

Coloque a cubeta no 
termobloco à 15°C

Aguarde 2 minutos

Inverta todo conteúdo da 
cubeta sobre a biomassa 

liofilizada

8

Prossiga conforme 

NORMA ABNT NBR

15411-3:2012

Para maiores detalhes, consulte a bula completa.

PROTOCOLO A USUÁRIOS EASYTOX E MICROTOX
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2min
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Biolux
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15°C 5 à 15
minutos
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Adicione 12 mL de solução 

diluente (salina) em um 

frasco de vidro apropriado

1 2 3 4

5 6 7

Coloque o frasco no 

termobloco à 15°C
Aguarde 15 minutos
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PROTOCOLO B USUÁRIOS LUMISTOX
®
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Tampe o frasco e inverta 

3 vezes

11

Guarde a ampola Biolux  

na geladeira à 4°C, por no 

máximo 4 horas. Após isso, 

descarte

12

Prossiga conforme 

NORMA ABNT NBR

15411-3:2012

Adicione 1 mL do tampão 

de reativação gelado em 

uma cubeta de vidro

Biolux
®

Com movimentos giratórios 

homogeinize o conteúdo da 

ampola

Biolux
®

Inverta todo o conteúdo da 

cubeta sobre a ampola de 

biomassa liofilizada

Coloque a ampola no 

termobloco à 15°C e 

aguarde de 5 à 10 minutos

Biolux
®

15°C 5 à 10
minutos

Pipete 0,2 mL (0,1 mL para 

Lyo 10) da suspensão 

bacteriana ao frasco com 12 

mL de solução diluente

Biolux
®

Coloque o frasco no 

termobloco à 15°C e 

aguarde 15 minutos

15°C 15min

Biolux
® 4°C3X

®

Máx.
4horas


