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RESUMO

As bioincrustações causadas por moluscos bivalves invasores têm afetado os 

sistemas de resfriamento, e, consequentemente, o funcionamento geral das usinas 

hidrelétricas em todo o mundo, alterando a rotina operacional das mesmas e 

aumentando os custos com manutenção. Na América do Sul, a principal espécie 

responsável por essas bioincrustações é o mexilhão-dourado (Limnoperna.fortunei), 

que teve sua primeira presença constatada nas bacias hidrográficas da região sul 

deste continente em 1990, espalhando-se rapidamente. Justamente em detrimento 

desta alta velocidade de invasão do L. fortunei, surgiu-se a necessidade emergencial 

de controle deste organismo. Para tal, preteriu-se a utilização de métodos químicos, 

que, tendo em vista o cenário descrito, tiveram o seu impacto sobre os peixes nativos 

rasamente avaliados. O presente estudo objetivou analisar a toxicidade aguda de 3 

desses diferentes métodos, utilizados no controle do L. fortunei em usinas 

hidrelétricas, para larvas e juvenis de Astyanax altiparanae, com o intuito de avaliar 

os possíveis impactos desses métodos sobre a ictiofauna dos rios que permeiam 

essas usinas. A dinâmica de exposição aos distintos métodos químicos baseou-se na 

natureza das substâncias envolvidas e dentro das condições estabelecidas pela 

legislação brasileira vigente. Todos os experimentos tiveram duração de 96 h e foram

conduzidos em ambiente laboratorial controlado. O A. altiparanae, tanto em sua fase 

larval quanto juvenil, não demonstrou-se muito sensível a nenhum dos 3 métodos 

químicos avaliados. Constatou-se, portanto, a partir dos dados coletados, que a 

utilização desses métodos, se for feita em conformidade com o que é exigido pela 

legislação e em condições normais de operação, não apresenta potencial para causar 

impacto sobre a ictiofauna nativa de forma aguda.

Palavras-chaves: CL50, hidróxido de sódio, MXD-100, dicloroisocianurato de sódio, 

cloro residual livre.
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ABSTRACT 
 

Biofouling caused by invasive bivalve molluscs has affected cooling systems, 

impacting the overall functioning of hydroelectric power plants worldwide, altering their 

operational routine and increasing their maintenance costs. In South America, the main 

species responsible for these biofouling is the Limnoperna.fortunei (golden mussel), 

which had his presence first detected in the watersheds of the southern region of this 

continent in 1990, spreading rapidly. Mainly due this high rate of invasion of the L. 

fortunei, it became necessary an emergency approach in order to control this 

organism. To this end, the use of chemical methods was preferred. Considering the 

described scenario, their impacts on the native fishes had been poorly evaluated. The 

present study aimed to analyze the acute toxicity of 3 of these different methods used 

to control of L.fortunei in hydroelectric power plants, for larvae and juveniles of 

Astyanax altiparanae, in order to evaluate the possible impacts of these methods on 

the ichthyofauna of the rivers that permeate these industrial installations. The 

dynamics of exposure to those different chemical methods were based on the nature 

of the substances involved and following the conditions established by the brazilian 

legislation. All experiments lasted 96 hours and were conducted in a controlled 

laboratory environment. A. altiparanae, both in its larval and juvenile stages, was not 

very sensitive to any of the 3 chemical methods evaluated. Therefore, it was found, 

concerning the collected data, that the use of these methods, if done in accordance 

with what is required by the legislation and under normal operating conditions, does 

not shown potential to impact the native ichthyofauna acutely. 

 
Keywords: LC50, sodium hydroxide, MXD-100, sodium dichloroisocyanurate, free 

residual chlorine. 
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INTRODUÇÃO 

 

A energia elétrica é vital para a sociedade moderna e, desde a sua descoberta 

no século 17, tem sido a base para o crescimento e desenvolvimento de praticamente 

todas as atividades humanas (TAINTER, 1988; MUNASINGHE, 2002; EXPÓSITO et 

al., 2016). Com o inevitável e constante crescimento da população mundial, a 

demanda por eletricidade aumenta cada vez mais. Segundo dados da International 

Agency Energy (IEA, 2017), a produção de energia elétrica aumentou de 6.287 

TWh/ano em 1974 para 24.345 TWh/ano em 2015, levando à necessidade de se 

construir novas estruturas, a melhorar a eficiência das já existentes e a buscar 

alternativas que visem cobrir este aumento no consumo de energia elétrica 

(DRESSELHAUS e THOMAS, 2001; JEBARAJ e INIYAN, 2006; NEHRIR et al., 2011; 

CHU e MAJUMDAR, 2012; HODGE, 2017).  

A produção de eletricidade pode ser classificada em dois grupos de acordo 

com os recursos utilizados neste processo: energias não-renováveis, que utilizam 

como fonte combustíveis fósseis ou nucleares (ASIF e MUNEER, 2007; MENYAH e 

WOLDE-RUFAEL, 2010; GHORASHI e RAHIMI, 2011) e energias renováveis, que 

geram eletricidade a partir de recursos que são naturalmente reabastecidos, sendo as 

principais: energias eólica, solar, hidráulica e geotérmica (MENEGAKI, 2008; BANOS 

et al., 2011; SOLANGI et al., 2011; TWIDELL e WEIR, 2015). 

A geração de energia elétrica a partir de fontes não-renováveis é responsável 

por cerca de 83%, da matriz energética elétrica mundial (IEA, 2017), sendo a América 

do Sul o continente que destoa deste cenário, pois 66% da matriz energética elétrica 

é proveniente de fontes renováveis (MME, 2016). A despeito de sua visível 

importância energética e econômica, a produção de energia elétrica via fontes não-

renováveis tem diminuído nos últimos anos (JANULIS, 2004; EVANS et al., 2009; 

AKELLA e DAS, 2017). Somente entre 2015 e 2016, houve um decréscimo de 9% na 

geração elétrica não-renovável, sendo que essa tendência já havia sido registrada nos 

4 anos anteriores (IEA, 2017).  

Vários fatores ajudam a compreender o fenômeno. O mais primário deles é a 

própria disponibilidade dos recursos não-renováveis, que, naturalmente, tendem a se 

reduzir ao longo do tempo (SZARGUT, 1978; GLAVIČ e LUKMAN, 2007). Há que se 

considerar que esses recursos também não estão distribuídos de forma uniforme por 
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todo o planeta, e suas reservas estão concentradas em determinadas regiões (CHOW 

et al., 2003; DEMIRBAS, 2008; CHEN e WU, 2017; DUSASTRE e MARTIRADONNA, 

2017). A produção de petróleo, por exemplo, é dominada pelos 12 países 

pertencentes à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o que faz 

com que este grupo tenha poder de definição sobre a disponibilidade e preço deste 

recurso (MEHRARA, 2007; WÄLDE, 2009), gerando uma dependência dos demais 

países e à complexas problemáticas que abrangem o campo político (MASON, 2012), 

econômico (DESTA, 2003) e, em muitas vezes, levando até a confrontos bélicos 

(HIRO, 1989; LE BILLON, 2001; BANNON e COLLIER, 2003; ROSS, 2012). 

Outro fator de grande relevância que contribui para diminuição do uso de 

fontes não-renováveis envolve os impactos ambientais que a geração de eletricidade 

pode ocasionar (DINCER, 1999; DA SILVA et al., 2003; DOS REIS, 2015). A emissão 

de gases poluentes, provenientes da queima dos combustíveis fósseis, por exemplo, 

promove a diminuição da qualidade do ar e também o aumento médio da temperatura 

atmosférica global (CHANGE, 2007; JACOBSON, 2009; MENYAH e WOLDE-

RUFAEL, 2010; PLEVIN et al., 2017). Diversos processos desta cadeia produtiva, tais 

como: extração (RASHAD e HAMMAD, 2000), transporte (BARTON, 2004), 

armazenamento (NORDHAUS et al., 1973) e operação (HIRSCH et al., 2005), 

apresentam riscos intrínsecos envolvidos. Variados são os acidentes já ocorridos com 

extravasamento de combustíveis fósseis para o meio ambiente (BOEHM et al., 1982; 

PETERSON et al., 2003; ABDANUR, 2005; CHANG e LIN, 2006; WHITE et al., 2012), 

bem como a contaminação ambiental por material radioativo proveniente de usinas 

nucleares devido a distintos motivos (CAMBRAY et al., 1987; DANILA, 2000; 

MATSUMURA, 2006; HOLT et al., 2012).  

Com isso, a produção de energia elétrica a partir da utilização de fontes 

renováveis tem sido cada vez mais fomentada ao redor do mundo (ELLABBAN et al., 

2014; TWIDELL e WEIR, 2015; QUASCHNING, 2016; CHU et al., 2017). Das variadas 

alternativas já existentes e também daquelas em desenvolvimento, a geração de 

energia elétrica a partir de forças hidráulicas destaca-se como a mais relevante em 

termos de volume de produção. Segundo dados da IEA, de toda a eletricidade 

produzida via fontes renováveis no mundo, cerca de 73% advém de hidrelétricas (IEA, 

2017). Além disto, estes mesmos dados, em conjunto com outros fornecidos pela 

International Hydropower Association (IHA), demonstram que a geração de energia 
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hidrelétrica ao redor do globo tem potencial para produzir aproximadamente 4 vezes 

mais TWh do que ocorre atualmente (IEA, 2017; IHA, 2017). 

Entretanto, assim como as demais formas de produção de energia elétrica, a 

hidroeletricidade também apresenta problemas e impactos, como alto custo de 

implementação (EGRÉ e MILEWSKI, 2002); o barramento de corpos d´água com 

consequente alagamento de extensas áreas (MOREIRA e POOLE, 1993); a 

necessidade de deslocamento das populações ribeirinhas, a alteração de fluxos 

hídricos (ABBASI e ABBASI, 2000; PANWAR et al., 2011), além de uma série de 

outros impactos sociais e econômicos (DINCER, 2000; KOIFMAN, 2001; FREY e 

LINKE, 2002). Somado a esses entraves, há ainda o fato de que as usinas 

hidrelétricas estão sempre sujeitas às oscilações naturais dos volumes dos rios, o que 

pode afetar sua capacidade de geração de energia (MÜLLER, 1996; BEAUDIN et al., 

2010).  

Todos esses fatores anteriormente citados, de forma direta ou indireta, 

refletem-se em custos de manutenção e operação para as empresas geradoras ou 

transmissoras de energia e, logicamente, para os consumidores (DE SANTANA e DE 

OLIVEIRA, 1999; GOLDEMBERG e MOREIRA, 2005). Somente no Brasil, segundo 

dados das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), foram investidos mais de 

R$ 4 bilhões na geração, manutenção e distribuição de energia elétrica proveniente 

das principais usinas do território nacional. Deste montante, ao menos 30% foram 

custos relacionados com a operação e manutenção dessas usinas (ELETROBRAS, 

2016). Estes custos envolveram, basicamente, o pagamento dos funcionários, o 

custeio dos equipamentos e as substâncias utilizadas em todos esses processos de 

manutenção, sejam eles corretivos ou preventivos, e de operação (FERREIRA, 2000; 

CERBASI, 2003).  

Variados são os fatores que podem interferir na manutenção e na operação 

de uma usina hidrelétrica: falhas humanas e mecânicas (NOYES, 1980; DORJI e 

GHOMASHCHI, 2014), a necessidade de garantir a demanda por energia elétrica das 

regiões que são abastecidas pelas usinas (KISHOR et al., 2007), oscilações no 

volume de água das barragens das usinas (WOOD e WOLLENBERG, 2012) e 

ocorrência de incrustações que afetam as tubulações dessas usinas, desgastando-as 

ou ocluindo-as. Tais incrustações podem ser relacionadas à composição físico-

química da água utilizada em toda a usina ou ser causadas por organismos vivos, 
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sendo, nestes casos, denominadas bioincrustações (JENNER et al., 1998; 

FLEMMING, 2002).  

Os moluscos bivalves ocupam posição de destaque entre os organismos 

bioincrustantes, principalmente os dos gêneros Corbicula sp. (MATTICE, 1977), Perna 

sp. (RAJAGOPAL et al., 2006), Limnoperna sp. (DARRIGRAN e EZCURRA DE 

DRAGO, 2000) e Dreissena sp. (MACISAAC, 1996). Apenas nos Estados Unidos, os 

gastos com o controle de Dreissena polymorpha (mexilhão-zebra) foram estimados 

em US$ 277.000.000 no período entre 1989 e 2004 (CONNELLY et al., 2007). 

Na América do Sul, e particularmente no Brasil, o molusco bivalve que mais 

tem ocasionado impactos ambientais e econômicos nas usinas hidrelétricas é o 

mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei) (BARBOSA, 2009; BORGES, 2014). Essa 

espécie é oriunda de rios do sudeste da China e invadiu o continente sul americano 

por volta de 1990, transportada através da água de lastro de navios comerciais que 

desembarcavam nos portos do estuário do Rio da Prata. Já em 1999 ela teve os seus 

primeiros registros relatados em território nacional, no lago Guaíba (DARRIGRAN e 

EZCURRA DE DRAGO, 2000), tendo a sua presença atualmente já documentada em 

8 dos 27 estados brasileiros (BARBOSA et al., 2016). 

Estima-se que a velocidade de dispersão da espécie seja de até 240 km/ano 

(BORGES, 2014). Essa facilidade e a eficiência na dispersão de L. fortunei é 

potencializada pela junção de vários fatores, dois deles relacionados a características 

biológicas da espécie: possuir uma fase larval de vida livre e uma estrutura específica 

de fixação a diversos substratos quando adultos (o bisso). Os outros aspectos são 

ligados à atividades humanas: o aumento frequente no trânsito de embarcações entre 

diferentes bacias hidrográficas; a construção de barragens e reservatórios; e a 

intensificação no comercio marítimo continental (BOLTOVSKOY, 2015a). Todos 

esses aspectos relacionados ao homem estão atualmente presentes tanto no 

continente sul americano como um todo, quanto no Brasil, o que contribuiu para que 

essa espécie rapidamente começasse a causar danos nas usinas hidrelétricas 

presentes no sul do território nacional (OLIVEIRA et al., 2015). 

Na tentativa de controle das incrustações causadas por organismos como L. 

fortunei em instalações hidráulicas diversos métodos físicos e químicos são passíveis 

de serem utilizados. Os métodos físicos consistem em: remoção manual ou mecânica 

(MONTALTO, 2015), controle de temperatura (PEREPELIZIN e BOLTOVSKOY, 
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2015b), uso de filtros fixos e móveis (XU et al., 2015), correntes elétricas, luz UV 

(PENAFORTE, 2014), anóxia ou hipóxia (PEREPELIZIN e BOLTOVSKOY, 2015a) e 

aumento da velocidade da corrente de água (ZHANG et al., 2017). Os métodos 

químicos envolvem o uso de: hidróxido de sódio (NaOH) (BOLTOVSKOY et al., 2015), 

peróxido de hidrogênio (H2O2), ozônio (O3) (PENAFORTE, 2014), cloro e seus 

derivados (BOLTOVSKOY, 2015b), quaternários de amônia (MÄDER-NETTO, 2011), 

sais de potássio (CATALDO et al., 2002), e tintas antiincrustantes (MATSUI et al., 

2002).   

Na prática, os métodos químicos são os mais comumente utilizados, 

principalmente por serem mais baratos e também de mais fácil aplicação nas 

estruturas e equipamentos de usinas hidrelétricas (CLAUDI e DE OLIVEIRA, 2015). 

Entre os métodos químicos, o uso do cloro e do hidróxido de sódio destacam-se, por 

serem substâncias que já se demonstraram eficientes no controle do L. fortunei, 

possuírem fácil disponibilidade e baixo custo.  No Brasil, em particular, um produto à 

base de sais quaternários de amônia (MXD-100, produzido pela Maxclean Ambiental 

e Química S.A, Brasil) também é amplamente utilizado para este fim. O MXD-100 teve 

o seu registro concedido para uso em território nacional em caráter emergencial, com 

prazo de validade estabelecido (MÄDER-NETTO, 2011).  

Por outro lado, apesar desses 3 métodos químicos serem largamente 

empregados no controle das incrustações causadas por L. fortunei em usinas 

hidrelétricas no Brasil, pouco ainda se investigou sobre os seus possíveis impactos 

sobre a ictiofauna nativa.  

Na presente dissertação é estudada a toxicidade aguda do dicloroisocianurato 

de sódio, do hidróxido de sódio e do MXD-100 para larvas e juvenis de Astyanax 

altiparanae (o lambari-do-rabo-amarelo), em condições laboratoriais.   

Esse é um peixe da família Characidae, autóctone da Bacia do Rio Paraná 

que possui características biológicas desejáveis para ser utilizado como bioindicador 

em ensaios laboratoriais, dentre elas: apresenta pequeno porte, hábito alimentar 

flexível, curto ciclo reprodutivo e pode ter a sua reprodução induzida em condições 

laboratoriais (ORSI et al., 2004; CASTILHO-ALMEIDA, 2007). O A. altiparanae já tem 

sido utilizado como bioindicador em inúmeros outros estudos toxicológicos conduzidos 

em laboratório (RAMSDORF, 2007; GALVAN, 2011; DAL PONT, 2012; MATOZO et 

al., 2015). 
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A dissertação foi estruturada em 3 capítulos:  

 Capítulo I: Toxicidade aguda do pH alcalino para larvas e juvenis de 

Astyanax altiparanae em condições laboratoriais; 

 Capítulo II: Toxicidade aguda do moluscicida MXD-100 para larvas e 

juvenis de Astyanax altiparanae em condições laboratoriais; 

 Capítulo III: Toxicidade aguda do cloro residual livre para larvas e 

juvenis de Astyanax altiparanae em condições laboratoriais.
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CAPÍTULO I – TOXICIDADE AGUDA DO pH ALCALINO PARA LARVAS E 
JUVENIS DE Astyanax altiparanae EM CONDIÇÕES LABORATORIAIS 

 

RESUMO 
 

A presença do molusco invasor Limnoperna fortunei (mexilhão-dourado) nos sistemas 

de resfriamento das usinas hidrelétricas da América do Sul tem causado grandes 

prejuízos financeiros. Um dos métodos químicos de controle do mexilhão-dourado 

passível de ser utilizado é através da aplicação do hidróxido de sódio (NaOH), 

tornando o pH da água contida dentro das tubulações desses sistemas alcalino e 

afetando diretamente este organismo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade 

aguda da exposição à diferentes faixas de pH alcalino para larvas e juvenis de 

Astyanax altiparanae.  Foram realizados dois experimentos com duração de 96 h 

cada, sendo todos conduzidos em condições laboratoriais controladas. No 

experimento com juvenis, 10 peixes foram colocados em unidades experimentais de 

4 L de volume útil e expostos constantemente aos pHs: 8,5, 9, 9,5 e 10. No 

experimento com larvas, os indivíduos foram colocados em placas de cultivo de 6 

poços, com cada poço contendo 2 larvas e 10 mL de volume útil. Elas foram expostas 

continuamente aos pHs: 8,5, 9, 9,5, 10 e 10,5. Em ambos os experimentos havia um 

tratamento controle onde os animais permaneceram em pH próximo ao neutro (pH 7). 

A mortalidade era avaliada a cada 6 h para o cálculo da CL50 a cada 24 h. Os juvenis 

apresentaram valores de CL50 variando entre 10,1 (24 h) e 8,7 (96 h) e as larvas de 

9,5 (24 h) a 8,4 (96 h). 

 
Palavras-chave:  CL50, hidróxido de sódio, alcalose metabólica, alcalinidade, CO2.  
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ABSTRACT 
 

The presence of the invasive mussel Limnoperna fortunei (golden mussel) in the 

cooling systems of the hydroelectric power plants of South America has caused great 

financial damages. One of the chemical methods of control of this mussel that can be 

used is through the application of sodium hydroxide (NaOH), making the pH of the 

water contained in the pipes of these system turns alkaline and directly affecting this 

organism. The objective of this work was to evaluate the acute toxicity of the exposure 

to different ranges of alkaline pH on larvae and juveniles of Astyanax altiparanae. Two 

experiments were carried out lasting 96 h each, all of them being conducted in 

controlled laboratory conditions. In the experiment with juveniles, 10 fishes were 

placed in experimental units containing a volume of 4 L each and constantly exposed 

to pHs: 8.5, 9, 9.5 and 10. In the experiment with larvae, they were placed in cell culture 

plate size 6 wells, each well containing 2 larvae and 10 ml of useful volume. They were 

continuously exposed to the pHs: 8.5, 9, 9.5, 10 and 10.5. In both experiments there 

was a control treatment where the animals remained at pH close to neutral. Mortality 

was recorded every 6 h for the calculation of LC50 every 24 h. The juveniles presented 

LC50 values ranging from 10.1 (24 h) to 8.7 (96 h) and larvae from 9.5 (24 h) to 8.4 (96 

h). 

 
Keywords: LC50, sodium hydroxide, metabolic alkalosis, alkalinity, CO2. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um país de grandes dimensões continentais (8.514.876 Km2), o 

equivalente a 1,6% de toda a superfície do planeta, e conta com uma população de 

207,7 milhões de habitantes (IBGE, 2018). Cerca de 85% da oferta de energia elétrica 

do país é proveniente de fontes renováveis. A principal delas é a hidroeletricidade, a 

partir da qual são gerados aproximadamente 92 mil MW/ano (MME, 2016). 

Os custos operacionais das usinas hidrelétricas brasileiras - aqueles 

relacionados à manutenção das estruturas hidráulicas dos sistemas de resfriamento, 

que são responsáveis pela dissipação de parte do calor gerado durante o 

funcionamento de geradores, transformadores, motores de compressão e outros 

equipamentos -  têm impactado cada vez mais as empresas geradoras de energia 

(MÄDER-NETTO, 2011). Eventuais falhas de manutenção dos sistemas de 

resfriamento têm potencial para causar prejuízos financeiros e econômicos muito 

maiores que os próprios custos de manutenção (SOUZA, 2008). 

Nas usinas hidrelétricas (UHE) brasileiras, a presença do molusco invasor 

incrustante Limnoperna fortunei (mexilhão-dourado), introduzido no país em 1999 

(DARRIGRAN et al., 1999) e já presente em pelo menos 8 dos 27 estados brasileiros 

(PESSOTTO e NOGUEIRA, 2018), tem sido um fator relevante para o aumento da 

frequência das operações de manutenção dos sistemas de resfriamento (AGUDO-

PADRÓN, 2008; FELIX, 2011; MÄDER-NETTO, 2011) e, consequentemente, de 

aumento dos custos operacionais.  

Esta espécie apresenta características biológicas que lhe conferem alta 

capacidade de dispersão e de incrustação, tais como: alta prolificidade, possuir fase 

larval planctônica e uma estrutura anatômica denominada de bisso, a partir das quais 

os organismos juvenis e adultos se fixam fortemente a diversos substratos 

(DARRIGRAN et al., 1999; CATALDO et al., 2005; PESTANA et al., 2010), 

potencializando os danos causados aos sistemas hidráulicos.   

Na tentativa de controle das bioincrustações provocadas pelo mexilhão-

dourado, vários métodos químicos têm sido utilizados. Os mais comuns são: cloro 

gasoso, dióxido de cloro, dicloroisocianurato de sódio, MXD-100, hidróxido de sódio, 

ozônio, sulfato de cobre e pinturas antiincrustantes (GIORDANI et al., 2005). Nenhum 

desses produtos é homologado em caráter definitivo pela legislação brasileira para 
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controle de L. fortunei, exceto dois (o dicloroisocianurato e o MXD-100) que possuem 

licença provisória para uso com essa finalidade (BRASIL, 2015).  MÄDER-NETTO 

(2011), que estudou os efeitos desses dois produtos, além de um terceiro, o hidróxido 

de sódio, concluiu que este último apresentou os melhores resultados no controle das 

incrustações causadas por L. fortunei em instalações hidráulicas. 

 O hidróxido de sódio (NaOH), ou soda cáustica, é um produto esbranquiçado 

e deliquescente (BITTENCOUNT, 1977). Este composto caracteriza-se por ter como 

principal mecanismo de ação o aumento do pH local, alterando a atividade normal de 

organismos bioincrustantes (MONTRESOR; 2014). Por outro lado, o NaOH tem 

potencial para provocar impactos ambientais quando usado em grandes volumes em 

ambientes aquáticos.   

Lições aprendidas em relação a tais impactos vêm, por exemplo, de acidentes 

ambientais, como o ocorrido em 2003, no rio Pomba, pertencente à bacia hidrográfica 

do rio Paraíba do Sul, na região Sudeste do Brasil.  Na ocasião, o rompimento de um 

reservatório de dejetos químicos pertencente à Industria Cataguases de Papel, 

provocou o despejo de cerca de 1,2 bilhão de litros de lixivia nesse rio. Os resíduos 

derramados apresentavam pH entre 8 e 9, fruto da elevada carga de NaOH presente 

originalmente nos efluentes industriais armazenados no reservatório (ALVES et al., 

2013). Segundo COSTA e PEDLOWSKY (2004), pelo menos 60 das 169 espécies de 

peixe catalogadas no rio Paraíba do Sul foram diretamente afetadas e comprometidas 

pelo desastre. 

Nesse contexto, a utilização de bioindicadores aquáticos (espécies escolhidas 

por sua sensibilidade ou tolerância a vários parâmetros ambientais) se apresenta 

como uma das formas para avaliação dos possíveis impactos causados pelo 

lançamento acidental ou intencional de xenobiontes em ambientes naturais (AGUILAR 

IBARRA, 2005; ARIAS et al., 2007; DAL PONT, 2012; LINS et al., 2017).  

Um desses bioindicadores é o Astyanax altiparanae (lambari-do-rabo-

amarelo) (SANTOS, 2009; PIANCINI, 2013; BERTI et al., 2015). Este organismo tem 

sido amplamente utilizado em experimentos envolvendo contaminação ambiental em 

ambientes aquáticos brasileiros por se tratar de uma espécie nativa, não-migratória e 

de grande importância comercial (RAMSDORF, 2007; GALVAN, 2011; DAL PONT, 

2012). Além disso, apresentam produção artificial em escala comercial, hábito 
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alimentar flexível e idade de maturação sexual reduzida (PORTO-FORESTI et al., 

2005). 

O objetivo deste trabalho foi testar os efeitos do pH sobre a sobrevivência de 

larvas e juvenis de A. altiparanae em meio alcalino em condições laboratoriais. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
Obtenção das larvas  

Indivíduos adultos de A. altiparanae foram selecionados de um banco de 

reprodutores mantidos no Laboratório de Pesquisa com Organismos Aquáticos 

(LAPOA), pertencente ao Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais (GIA) 

localizado em Curitiba, Paraná, Brasil. As larvas utilizadas nos experimentos foram 

obtidas a partir da reprodução induzida realizada no próprio laboratório. Para isso, 

foram utilizados ao todo 12 reprodutores (n = 4 fêmeas e 8 machos). 

Para a indução hormonal, os animais receberam dose única de 1000 UI/kg de 

Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG), em seguida, foram acondicionados em um 

tanque-rede de nylon (3 mm com malha de 1,5 x 1,5 cm), com dimensões de 25 x 25 

x 20 cm (comprimento, largura e altura, respectivamente), previamente instalado 

dentro de um aquário, contendo uma bomba submersa (SB-2000, Sarlobetter, Brasil), 

filtros mecânicos e biológicos e aeração constante, até a liberação dos ovócitos e 

posterior fertilização. Após a eclosão dos embriões, as larvas foram transferidas, com 

uma pipeta de Pasteur, para placas de cultivo de 6 poços (Kasvi K12-006, China), 

onde foram submetidas aos diferentes tratamentos. 

 

Experimento piloto com larvas 
Para a definição das faixas de pH a serem testadas, realizou-se um teste 

piloto. Neste, as larvas foram acondicionadas em placas de cultivo de 6 poços (Kasvi 

K12-006, China), na densidade de 2 larvas por poço. As placas foram mantidas em 

uma incubadora vertical tipo B.O.D. microprocessada (ADAMO, Brasil), com 

fotoperíodo de 12:12 h (luz:escuro) e temperatura ajustada para 25°C. Foram testados 

5 tratamentos, sendo eles: pH 8,0, 8,5, 9,0, 9,5 e 10,0. Cada tratamento era composto 

por 3 placas de cultivo, totalizando 18 repetições. As larvas eram observadas a cada 

24 horas durante 96 horas. Constatou-se a presença de poucas ou de nenhuma larva 

morta nos tratamentos testados. Decidiu-se, portanto, utilizar no teste definitivo um pH 

mais alcalino e eliminar o tratamento com pH próximo à 8,0. 

 

Exposição das larvas ao pH alcalino 
As larvas foram submetidas a 6 tratamentos diferentes, além de um grupo 

controle (composto apenas por água do sistema). Também foi utilizado um grupo 
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branco (sem a presença de larvas, apenas para estimação da variação natural do pH 

no tratamento controle). Cada tratamento foi composto por 3 placas de 6 poços cada, 

totalizando 18 repetições por tratamento, com densidade de duas larvas por poço. As 

placas eram mantidas nas mesmas condições ambientais descritas no experimento 

piloto. Os tratamentos testados foram: pH 8,5, 9,0, 9,5, 10,0 e 10,5. Os valores 

desejados de pH foram alcançados a partir da diluição de NaOH em água da rede de 

abastecimento público previamente armazenada em caixas de 100 L, na presença de 

aeração constante e temperatura a 24 ± 1°C. Em função da capacidade tamponante 

da água, foi necessária a diluição prévia de NaOH até que o pH da água de cada 

tanque de armazenamento se estabilizasse próximo aos valores previamente 

determinados. 

O experimento teve duração de 96 horas, sendo dividido em 5 períodos: hora 

zero, 24, 48, 72 e 96 h. A avaliação da mortalidade das larvas era feita a cada período 

de 24 h, sendo constatada a morte através do aspecto geral dos animais e da ausência 

de resposta ao toque por 15 segundos. Diariamente, era feita a renovação de 80% do 

volume de água de cada um dos poços. Este volume era reposto com água reservada 

e previamente estabilizada no pH desejado. 

As seguintes variáveis abióticas da água foram monitoradas diariamente: pH 

(phmetro digital (HORIBA LAQUAtwin B-713, Japão)); temperatura (°C) e oxigênio 

dissolvido (mg/L) (oxímetro digital (YSI Pro20, EUA)); alcalinidade e concentração de 

dióxido de carbono (CO2), mensurada por titulometria com Ácido Sulfúrico a 0,02 N e 

hidróxido de sódio 0,02 N, respectivamente (APHA, 2005a); concentração de amônia 

total [NH3+NH4+] obtida pelo método do indofenol (APHA., 2005) e nitrito (APHA, 

1995). As análises colorimétricas da amônia total e do nitrito foram realizadas em 

espectrofotômetro de bancada (Spectronic 20 Genesys, EUA). 

 

Obtenção e aclimatação dos juvenis 
Mil exemplares de A. altiparanae na fase juvenil de desenvolvimento foram 

adquiridos na Central de Abastecimento do Paraná (CEASA), localizada em Curitiba, 

no estado do Paraná, Brasil. Os animais foram transportados em sacos plásticos, 

contendo água e oxigênio até o LAPOA. 

Em laboratório, os animais foram separados em dois grupos de 500 indivíduos 

e distribuídos em dois tanques plásticos com volume útil de 800 L, posicionados em 
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uma estufa agrícola, dotada de sistema de controle de temperatura, filtro biológico e 

recirculação de água, para a manutenção da qualidade das variáveis abióticas. Deste 

lote de peixes, foram coletados ao acaso 25 indivíduos para a análise biométrica 

inicial, mensurando-se seu peso total (1,66 ± 0,66 g), em uma balança digital (BEL 

Engineering S4202, Itália) e o comprimento total (3,9 ± 0,41 cm), com um paquímetro 

universal 200 mm (Vonder, Brasil). Os peixes foram mantidos nestes tanques e 

alimentados ad libitum, com ração comercial extrusada (Kowalski, Brasil), contendo 

38% de proteína bruta. 

Após 10 dias de aclimatação, 250 animais foram transferidos para uma sala 

de experimento, onde passaram por mais 3 fases de aclimatação antes do início do 

experimento. Na primeira fase (7 dias), os peixes foram separados em dois grupos e 

acondicionados em dois tanques com volume individual útil de 80 L. O fotoperíodo foi 

ajustado em 12:12 h (claro: escuro). Cada grupo de animais foi alimentado, ad libitum, 

com a mesma ração comercial anteriormente utilizada. Diariamente, 50% do volume 

de água de cada tanque foi renovado. Diariamente, 50% do volume de água de cada 

tanque era renovado. 

Posteriormente, na segunda fase de aclimatação (dois dias), os peixes eram 

transferidos para 4 aquários esféricos de vidro, com capacidade útil de 14 L. A 

temperatura foi mantida em 24oC. O manejo nutricional, alimentar e de manutenção 

foram os mesmos da fase anterior de aclimatação.  

Na terceira fase (dois dias), os animais foram distribuídos em aquários 

esféricos de vidro, com capacidade útil de 4 L idênticos aos das unidades 

experimentais. Cada aquário recebeu 10 peixes, que foram mantidos nas mesmas 

condições da fase anterior. Porém, neste caso houve a renovação diária de 80% do 

volume de água de cada aquário e não foi fornecido alimento aos animais neste 

período. 

Experimento piloto com juvenis 
Para a definição das faixas de pH a serem testadas, realizou-se um teste 

piloto. Neste, 5 juvenis foram acondicionados dentro de aquários contendo 3 L de 

volume de água cada, com aeração constante e temperatura média de 25,3°C.  Os 

seguintes tratamentos (pH) foram testados: 8,0, 8,5, 9,5, 10,0, 10,5, 10,8, 11,0 e 12,0. 

Os animais foram mantidos nas unidades experimentais por 16 h. A cada hora, os 

aquários eram vistoriados e os animais mortos eram contabilizados e retirados. 
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Observou-se que acima do pH 10, todos os animais morreram e no pH 8,0 todos 

sobreviveram. A partir destes resultados, os limites de pH testados no experimento 

definitivo foram definidos entre 8,5 e 10,0. 

 

Exposição dos juvenis ao pH alcalino 
Dez exemplares de A. altiparanae foram acondicionados em aquários 

contendo 4 L de água, com a presença de aeração constante e em temperatura a 25,5 

± 1°C. Esses animais foram expostos, pelo período de 96 h, a diferentes pH: 8,5, 9,0, 

9,5 e 10,0. Além dos tratamentos, foi testado um grupo controle (composto apenas 

por água do sistema), todos em duplicata, e uma unidade experimental, com as 

mesmas condições do grupo controle, em que não havia nenhum animal (branco). Os 

animais não foram alimentados durante o experimento. 

Após a retirada diária da água das unidades experimentais (80% do volume 

total), a reposição era feita utilizando a água estabilizada com o pH previamente 

definido para cada tratamento, previamente clorada e neutralizada, com presença de 

aeração constante, contida nos tanques de 80 L presentes no interior da sala de 

experimento. 

Antes da renovação eram mensuradas as seguintes variáveis abióticas da 

água: temperatura e oxigênio dissolvido (oxímetro digital YSI® Pro 20, USA); pH 

(pHmetro Sensoglass® SP1400, Brasil); concentração de amônia total (NH3+NH4+) e 

nitrito (NO2-), obtidas pelo método colorimétrico (Apha, 2005), mediante leitura das 

amostras por espectrometria em fluorímetro (Molecular Devices® – ExpectraMax M2, 

EUA); alcalinidade e concentração de dióxido de carbono (CO ), mensurada por 

titulometria com ácido sulfúrico a 0,02 N e hidróxido de sódio 0,01 N, respectivamente 

(APHA, 2005a). 

Diariamente, a cada 6 horas, as unidades experimentais eram vistoriadas. 

Durante este processo, os animais mortos eram quantificados e retirados e o pH de 

cada tratamento era medido e corrigido. A confirmação da morte foi feita através do 

aspecto geral dos animais, da ausência de movimentos operculares por 15 segundos 

e da ausência de resposta ao toque nesse mesmo período. 
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Análises estatísticas 
Os dados coletados sobre as variáveis abióticas da água foram agrupados e 

sua normalidade testada pelo método de Shapiro & Wilk. Quando confirmada a 

normalidade dos dados (p>0,05) os mesmos eram submetidos ao teste de 

homogeneidade das variâncias de Chochan C., Hartley & Bartlett e ao teste de 

homocedasticidade. Posteriormente, os dados eram submetidos ao teste de ANOVA 

One Way e ao teste a posteriori de Tukey, para comparação entre os tratamentos. 

Nos casos em que era constatada a distribuição não-paramétrica dos dados, era 

realizado o teste de ANOVA de Kruskal-Walis e, posteriormente, o teste de 

comparação múltipla de p. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando-

se o software Statistica 10.0 (StatSoft®). 

Os dados diários de mortalidade foram utilizados para o cálculo da CL50 nos 

experimentos com larvas e juvenis. Para isso, utilizou-se o Software Risk Assessment 

Tools no modo Estimating Acute Toxicity (EAT). O método de cálculo é baseado na 

análise padrão Probit. 
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RESULTADOS 
Variáveis abióticas da água 

No experimento com larvas, não houve diferenças na temperatura da água e 

nas concentrações de oxigênio dissolvido (p>0,05), mantendo-se estes parâmetros 

dentro dos limites considerados toleráveis para a maioria dos peixes teleósteos 

(BURGGREN e ROBERTS, 1991). As concentrações de amônia total e nitrito foram 

inferiores a 0,05 mg/L e 0,08 mg/L, respectivamente, valores estes muito abaixo dos 

considerados capazes de causar efeitos tóxicos para Astyanax sp. (MARTINEZ e 

SOUZA, 2002; DAL PONT, 2012). As concentrações de CO2 apresentaram tendência 

de diminuição à medida que o pH testado se tornava mais alcalino no experimento 

com larvas. Os grupos branco e controle não variaram entre si, mas diferiram 

significativamente dos demais tratamentos. Houve um aumento da alcalinidade com 

a elevação do pH dos tratamentos. 

 
Tabela 1: Média e desvio padrão das variáveis abióticas da água dos diferentes tratamentos com larvas. 
Tratamento pH T(ºC) OD CO2 (mg/L) Alcalinidade (mg/L) 

Branco 7,6 ± 0,4 24,4 ± 1 6,4 ± 0,3 1,53 ± 0,07 b 11 ± 0,4 a 

Controle 7,6 ± 0,4 24,4 ± 1 6,4 ± 0,4 1,40 ± 0,14 b 11 ± 0,9 ab 

8,5 8,5 ± 0,4 24,4 ± 1 6,1 ± 0,4 0,19 ± 0,13 a 220 ± 15 abc 

9,0 9,0 ± 0,2 24,4 ± 1 6,5 ± 0,5 0,05 ± 0,06 a 597 ± 199 abc 

9,5 9,4 ± 0,3 24,3 ± 1 6,3 ± 0,5 0,02 ± 0,05 a 1131 ± 226 bc 

10,0 9,8 ± 0,1 24,4 ± 1 6,5 ± 0,3 0 a 2196 ± 32 c 

10,5 10,3 ± 0,3 23,7 ± 1 5,9 ± 0,9 0 a 2718 ± 102 c 

Letras indicam diferenças significativas (p<0,05) observadas entre os tratamentos. 
OD: Oxigênio dissolvido. T: Temperatura. 

 

No experimento com juvenis a temperatura e o oxigênio dissolvido também 

não apresentaram diferença (p>0,05), e estavam em conformidade com os índices 

toleráveis pela espécie; os níveis de amônia e nitrito, que se mantiveram, assim como 

no experimento com larvas, respectivamente abaixo de 0,05 mg/L e 0,08 mg/L. A 

concentração de CO2, apresentou uma tendência a se reduzir e a alcalinidade a 

aumentar conforme se elevavam os valores de pH nos tratamentos. 
Tabela 2: Média e desvio padrão das variáveis abióticas da água dos diferentes tratamentos com 
juvenis.  
Tratamento pH T(ºC) OD CO2 (mg/L) Alcalinidade (mg/L) 

Branco 7,5 ± 0,2 25,9 ± 1 6,7 ± 0,2 0,45 ± 0,02 bc 24 ± 0,4 a 

Controle 7,4 ± 0,1 25,6 ± 1 6,6 ± 0,3 0,86 ± 0,3 d 24 ± 0,8 a 

8,5 8,4 ± 0,1 25,5 ± 1 6,7 ± 0,2 0,48 ± 0,2 c 69 ± 41 ab 

9,0 8,9 ± 0,1 25,8 ± 1 6,4 ± 0,3 0,3 ± 0,13 ab 104 ± 24,5 bc 

9,5 9,4 ± 0,1 25,5 ± 1 6,5 ± 0,1 0,13 ± 0,09 a 129 ± 46 c 
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Tratamento pH T(ºC) OD CO2 (mg/L) Alcalinidade (mg/L) 
10 9,9 ± 0,1 25,6 ± 1 6,4 ± 0,1 0 a 148 ± 58 c 

Letras indicam as diferenças significativas (p<0,05) observadas entre os tratamentos. 
OD: Oxigênio dissolvido. T: Temperatura 
 

CL50 para larvas e juvenis 
Os valores de CL50 dos diferentes tratamentos com pH alcalino para larvas e 

juvenis de A. altiparanae estão representados na figura 1 e variaram entre 9,5 (24 h)  

e 8,4 (96 h) no caso das larvas e entre 10,1 (24 h) e 8,7 (96 h) no caso dos juvenis. 

 
Figura 1 - CL50 dos distintos meios alcalinos para larvas e juvenis de A. altiparanae nos diferentes 
períodos de exposição. 
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DISCUSSÃO 
O NaOH é um composto que apresenta elevada solubilidade em água (1090 

g/L a 20 ºC) e o seu processo de dissociação em meio aquoso é representado pela 

seguinte equação: 

                                                H2O (l) 

NaOH (s) -------------> Na+ (aq) + OH- (aq) 

 

A concentração da hidroxila OH- é responsável por alcalinizar o meio, bem 

como alterar as concentrações de CO2 livre e a alcalinidade (HCO3- + CO2-) (WOLF-

GLADROW et al., 2007; BOYD et al., 2016). Esperava-se a ausência de CO2 nos 

tratamentos com pH igual ou superiores a 8,0 (BOYD et al., 2011; BOYD et al., 2016), 

o que não ocorreu nos experimentos, provavelmente devido à presença dos animais 

e a consequente liberação deste composto na água em decorrência do metabolismo 

respiratório (WURTS e DURBOROW, 1992; STONE e THOMFORDE, 2004). A 

presença de CO2 constatada também explica a tendência de redução do pH da água 

mensurada nos tratamentos ter sido menor em relação à água de reposição usada 

nos mesmos (GRACE et al., 1994; SUMMERFELT et al., 2000). 

A tendência de elevação da alcalinidade em função do aumento do pH é 

relatada por diversos autores (STICKNEY, 1994; BOYD et al., 2011; BOYD et al., 

2016; CLAUDE, 2017; MUSTAPHA, 2017). Porém, os valores desse parâmetro foram, 

em média, maiores nos tratamentos com pH alcalino das larvas que de juvenis, o que 

pode ser explicado pelo maior volume gasto para reposição da água dos diferentes 

tratamentos com juvenis.  

A exposição dos peixes ao pH alcalino afeta diretamente o seu equilíbrio 

osmótico, ocasionando um quadro de alcalose metabólica (HEMING e BLUMHAGEN, 

1988; DANULAT, 1995; WILKIE e WOOD, 1995; 1996; BALDISSEROTTO, 2002; 

BOLNER e BALDISSEROTTO, 2007; PARRA e BALDISSEROTTO, 2007) que é um 

distúrbio no equilíbrio ácido-base gerando um aumento no pH plasmático (PERRY e 

GOSS, 1994; CLAIBORNE et al., 2002), podendo levar o animal a óbito rapidamente 

(PARRA e BALDISSEROTTO, 2007). Um dos motivos que causa a morte do animal 

é que, com o pH plasmático elevado, a metabolização e excreção de compostos 

nitrogenados, principalmente de amônia (NH3 + NH4+), sofre redução (CAMERON e 

HEISLER, 1983; THOMAS et al., 1992; WRIGHT, 1993; WILKIE e WOOD, 1996), 
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levando ao acumulo dela em diversos tecidos como cérebro (NORENBERG et al., 

2004; SANDERSON et al., 2010; THOMPSON et al., 2015), fígado (SAHA et al., 

2002), rins (SAHA et al., 2002; BOLNER et al., 2014), músculos (SAHA et al., 2002; 

BOLNER et al., 2014) e também no plasma (WRIGHT et al., 1993; WILKIE e WOOD, 

1996; SAHA et al., 2002), interferindo no processo de polarização das membranas e 

causando morte celular (YESAKI e IWAMA, 1992; WILKIE et al., 1993; BEAUMONT 

et al., 2000; IP et al., 2001; RANDALL e TSUI, 2002).  

     Outra consequência causada pela alcalose metabólica, que contribui para 

a mortalidade, é o alto gasto energético que este quadro patológico acarreta ao 

animal, acionando mecanismos que visam frear a elevação no pH plasmático 

(WILKIE, 1994; WILKIE e WOOD, 1996) Este repentino aumento no gasto energético 

obriga o organismo a utilizar rotas de produção de energia de forma anaeróbica, 

acumulando lactato em diversos tecidos (WILKIE e WOOD, 1991; WILKIE et al., 1993; 

WILKIE e WOOD, 1995; 1996; SAHA et al., 2002; BOLNER et al., 2014). Por fim, a 

alcalose metabólica também promove um desequilíbrio iônico (HEMING e 

BLUMHAGEN, 1988; LIN e RANDALL, 1990; WILKIE e WOOD, 1991; YESAKI e 

IWAMA, 1992; SAHA et al., 2002). 

Algumas espécies de peixes são naturalmente mais tolerantes a meios com 

pH alcalino, para tal, desenvolveram uma série de mecanismos que evitam a 

ocorrência de uma alcalose metabólica (RANDALL et al., 1989; WOOD et al., 1989; 

DANULAT e KEMPE, 1992; LINDLEY et al., 1999). Estes mecanismos adaptativos 

descritos geralmente não são encontrados de forma aprimorada em peixes que 

habitam ambientes com águas mais ácidas como as das regiões onde o A. altiparanae 

é naturalmente encontrado, variando entre 3,9 a 9,0 (ZAIONS e BALDISSEROTTO, 

2000; BALDISSEROTTO, 2002). Segundo ORSI et al. (2004), essa espécie apresenta 

ainda preferência por ocupar regiões junto à superfície na coluna de água e próximo 

às margens, locais estes naturalmente mais ácidos. Estas características da espécie 

podem estar refletidas na relativamente baixa tolerância ao pH alcalino encontrada 

nos experimentos com larvas e juvenis, em que as CL50 após 96 horas foram, 

respectivamente, 8,4 e 8,7. 

Outro aspecto importante observado foi a maior tolerância dos juvenis ao pH 

alcalino em relação às larvas. É possível que este fato esteja ligado ao incipiente grau 

de desenvolvimento tecidual das larvas, que ainda não possuem o fígado, brânquias 
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e rins completamente desenvolvidos, o que contribui para que tenho menor 

capacidade de osmorregulação (VARSAMOS et al., 2005; EVANS, 2008).  

Apesar dos dados obtidos nos experimentos demonstrarem que A. altiparanae 

é uma espécie sensível ao pH alcalino, alguns aspectos devem ser levados em conta 

para analisar os reais impacto que o efluente gerado pelo uso do NaOH para o controle 

do L. fortunei em sistemas de resfriamento de usinas hidrelétricas podem ocasionar 

nessa espécie. 

Em condições laboratoriais, o ambiente é estático, não tendo a mesma 

dinâmica observada à jusante de uma usina hidrelétrica. Nos sistemas de 

resfriamento, onde o NaOH é injetado, não há presença de juvenis devido a todas as 

estruturas filtrantes que compõe os mesmos. O volume de água dessas tubulações 

em relação ao volume dos rios onde o efluente é lançado também é baixo, uma vez 

que são estruturas que não possuem grandes vazões. No meio ambiente, a 

capacidade tamponante para o pH alcalino tende a ser alta.  

A sensibilidade do A. altiparanae, tanto de larvas quanto de juvenis, observadas 

nos experimentos, sugerem que o uso do NaOH para o controle do L. fortunei em 

sistema de resfriamento de usinas hidrelétricas não apresenta potencial para causar 

impactos ambientais na ictiofauna nativa do meio em que se encontram as usinas. 

Contudo, pontua-se que estudos futuros devem ser considerados para melhor análise 

do comportamento dos animais, em meio natural, frente ao efluente gerado por este 

método químico de controle. 
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CAPÍTULO II – TOXICIDADE AGUDA DO MOLUSCICIDA MXD-100 
PARA LARVAS E JUVENIS DE Astyanax altiparanae EM 
CONDIÇÕES LABORATORIAIS 

 

RESUMO 
Procurando ocupar a lacuna existente no mercado de produtos destinados à 

prevenção e controle de bioincrustações provocadas pelo mexilhão-dourado 

(Limnoperna fortunei) em sistemas de resfriamento de usinas hidrelétricas, foi 

desenvolvido comercialmente o moluscicida (MXD-100), a base de dois sais 

quaternários de amônia e taninos. Seu registro e licença para uso foram concedidos 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) em caráter provisório. No entanto, pouco se conhece ainda sobre os 

potenciais ou reais impactos que este produto poderia causar aos ambientes 

aquáticos. Este estudo teve como objetivo avaliar a toxicidade aguda do MXD-100, 

em condições laboratoriais, para juvenis e larvas de Astyanax altiparanae, espécie de 

peixe autóctone da bacia do Rio Paraná. Foram conduzidos dois experimentos, com 

larvas e juvenis, com duração de 96 h. Os juvenis foram expostos, em unidades 

experimentais com volume útil de 4 L às seguintes concentrações do produto: 2,4,6,8 

e 10 ppm. As larvas foram expostas ao MXD-100 em poços de placas de cultivo 

celular, com cada poço contendo 10 ml de volume útil, contendo as seguintes 

concentrações: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 ppm. Em ambos os experimentos havia um 

tratamento controle, onde os animais não eram expostos ao produto testado. A cada 

6 horas a mortalidade era avaliada para o cálculo da CL50, que variou de 132,1 ppm 

(24 h) a 2,8 ppm (96 h) para juvenis e 10,6 (24 h) a 3,8 (96 h) para larvas. 

 
Palavras-chave: CL50, quaternário de amônia, tanino, MXD-100. 
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ABSTRACT 
Due to the lack of offert of products that can be used in the control of biofouling caused 

by the Limnoperna fortunei (golden mussel) in cooling system of hydroeletric power 

plants, a molluscicidal product composed by two quaternaries of ammonia and tannins 

was developed, called MXD-100. Its registration and license for use was provisionally 

granted, with a deadline date established. This project has the aim to evaluate the 

possible impact that this product could cause in the environment around the 

hydroelectric power plants, evaluating the acute toxicity of MXD-100 in laboratory 

conditions, on juveniles and larvae of the specie Astyanax altiparanae, native to the 

Paraná river basin. Two experiments were conducted, lasting 96 hours each. The 

juveniles were exposed, in experimental units with a useful volume of 4 L, continuously, 

to the following concentrations: 2,4,6,8 and 10 ppm. The larvae were also exposed to 

the MXD-100 in cell culture plate size 6 wells with 10 mL of volume each well to the 

following concentrations: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ppm. In both experiments there 

was a control treatment where the animals were not exposed to the tested product. 

Mortality was recorded every 6 h for the calculation of LC50 every 24 h. The MXD-100 

presented LC50 ranging from 132.1 ppm (24 h) to 2.8 ppm (96 h) for juveniles and 10.6 

(24 h) to 3.8 (96 h) for larvae. 

 
Keywords: LC50, ammonium quaternary, tannin, MXD-100. 
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INTRODUÇÃO 
A introdução acidental ou proposital de espécies não-autóctones constituiu 

grave ameaça à integridade e à estabilidade de ecossistemas aquáticos, gerando 

consequências negativas não somente de natureza ambiental, mas afetando também 

a economia e o meio social (PIMENTEL et al., 2005; PEJCHAR e MOONEY, 2009). 

Um dos exemplos mais evidentes dos impactos provocados por um organismo 

bioinvasor na região sulamericana é o do Limnoperna fortunei (mexilhão-dourado). 

(DARRIGRAN e DAMBORENEA, 2009). A espécie, originária do sudeste asiático, é 

um molusco bivalve de água doce que apresenta elevado potencial de invasão 

(BARBOSA e MELO, 2009). O L. fortunei foi introduzido na América do Sul em 1991, 

através da água de lastro de navios que atracavam nos portos do estuário do Rio da 

Prata (PASTORINO et al., 1993; DARRIGRAN e EZCURRA DE DRAGO, 2000), 

disseminando-se para grande parte do território brasileiro (PESTANA et al., 2010).  

Essa espécie se adere às estruturas hidráulicas, como as dos sistemas de  

resfriamento das usinas hidrelétricas, provocando graves prejuízos operacionais e 

econômicos, principalmente pela necessidade, cada vez mais frequente, de paradas 

de máquinas para limpeza do sistema; pelo aumento de  gastos com a mão-de-obra 

especializada;  pelo aumento do uso de materiais e substâncias utilizadas para 

limpeza do sistema; pelo desgaste provocado pela espécie às próprias estruturas dos 

sistemas hidráulicos (BELZ, 2006; DARRIGRAN e DAMBORENEA, 2009; 

PENAFORTE, 2014). O problema pode se tornar particularmente grave quando se 

considera que cerca de 61% matriz elétrica brasileira é dependente de usinas 

hidrelétricas (MME, 2016). 

Por outro lado, há uma flagrante carência de produtos já registrados ou em 

processo de registro no Brasil voltados para prevenção e controle das incrustações 

provocadas pelo mexilhão-dourado em sistemas hidráulicos dessas usinas. Apenas 

dois produtos possuem licença (e em caráter provisório) para uso nessas condições: 

o dicloroisocianurato de sódio e o MXD-100 (Maxclean Ambiental e Química S.A, 

Brasil) (BRASIL, 2015).  Segundo MÄDER-NETTO (2011), o MXD-100, um 

moluscicida que possui em sua composição dois sais quaternários de amônia como 

ingredientes ativos DDAC (cloreto de didecil dimetilamônio) (CAS Nº 7173-51-5) e 

cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio (ADBAC) (CAS Nº 124046-05-5), 

é o produto disponível mais eficiente no combate ao L. fortunei.  
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 O MXD-100 possui “Certificado de registro como agrotóxicos e afins para uso 

emergencial no controle do Mexilhão-Dourado – Limnoperna fortunei em sistemas de 

resfriamento de usinas hidrelétricas” Nº 6925/15 (IBAMA, 2016), recebendo o produto 

a classificação toxicológica: I – Extremamente tóxico e classificação quanto ao 

potencial de periculosidade ambiental: I – Altamente perigoso ao Meio Ambiente. A 

Instrução Normativa (IN) do IBAMA Nº17/2015 (IBAMA, 2015), em seu anexo II, 

estabeleceu as condições e restrições de uso do MXD-100: 
b.) Dose e frequência de aplicação: a dose pode variar entre 1 mg/l a 7 mg/L, 
de acordo com o tamanho dos dutos a serem limpos e o nível de incrustação 
local. O teor de ingrediente ativo a ser alcançado para garantir a eficácia do 
tratamento varia de 0,08 mg/L a 0,56 mg/L, assim permanecendo no sistema 
aquoso por 10 minutos a cada 8 horas, totalizado 30 minutos diários. 
Concentrações de MXD-100 superiores a 2 mg/L só poderão ser utilizadas 
pelo prazo máximo de 30 dias, e após esse período devem ser reduzidas para 
1 a 2 mg/L. 
c.) Modo de aplicação: a aplicação do produto, sem prévia diluição, deverá 
ser feita com o uso de sistema de controle acoplado ao sistema de 
resfriamento das unidades geradoras da usina hidrelétrica, sendo o produto 
dosado automaticamente, por bomba dosadora, conforme programação 
estabelecida e a manutenção da concentração do produto no sistema deve 
ser monitorada. 
d.) Deve ser realizado monitoramento do efluente a ser lançado no corpo 
hídrico, além de outras exigências que possam vir a ser estabelecidas pelo 
órgão ambiental competente, nos termos da Resolução CONAMA n° 467 de 
2015 e visando o atendimento da Resolução CONAMA n° 430 de 2011. 

Apesar de ter tido seu registro concedido em caráter emergencial e de se 

encontrar em processo de registro definitivo, há poucos estudos desenvolvidos que 

avaliam os possíveis impactos deste produto sobre a ictiofauna dos rios onde o 

mesmo será utilizado. 

Uma das formas de estudar esses possíveis impactos envolve o uso de 

bioindicadores, como é o caso do Astyanax altiparanae (lambari-do-rabo-amarelo). 

Uma espécie de pequeno porte, não-migratória, de hábito alimentar flexível, idade de 

maturação sexual reduzida e que pode ser cultivada em condições laboratoriais 

controladas (PORTO-FORESTI et al., 2005). 

O presente trabalho teve como objetivo determinar a toxicidade aguda, em 

condições laboratoriais, do MXD-100 para larvas e juvenis do A. altiparanae. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
Obtenção das larvas e juvenis 

Indivíduos adultos de A. altiparanae foram selecionados de um banco de 

reprodutores do Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais (GIA) 

localizado no Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná em 

Curitiba, Paraná, Brasil. As larvas utilizadas nos experimentos foram obtidas a partir 

da reprodução induzida realizada no próprio laboratório. Foram utilizados ao todo, 12 

reprodutores (n = 4 fêmeas e 8 machos). 

Para a indução hormonal, os animais receberam dose única de 1000 UI/kg de 

Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG), em seguida, foram acondicionados em um 

tanque-rede de nylon (3 mm com malha de 1,5 x 1,5 cm), com dimensões de 25 x 25 

x 20 cm (comprimento, largura e altura, respectivamente), previamente instalado no 

interior de um aquário, contendo uma bomba submersa (SB-2000, Sarlobetter, Brasil), 

filtros mecânicos e biológicos e aeração constante, até a liberação dos ovócitos e 

posterior fertilização. Após a eclosão dos embriões, as larvas foram transferidas, com 

uma pipeta de Pasteur, para placas de cultivo de 6 poços (Kasvi K12-006, China), 

onde foram submetidas aos diferentes tratamentos. 

Os exemplares de A. altiparanae na fase juvenil de desenvolvimento foram 

adquiridos na Central de Abastecimento do Paraná (CEASA), localizada em Curitiba, 

no estado do Paraná, Brasil. Os animais foram transportados em sacos plásticos, 

contendo água e oxigênio até o LAPOA. 

 

Experimentos piloto com larvas e juvenis 
Para a definição da metodologia experimental e das concentrações de MXD-

100 que seriam utilizadas nos testes definitivos, dois experimentos pilotos, envolvendo 

a exposição de larvas e de juvenis de A. altiparanae ao moluscicida, foram 

conduzidos. Inicialmente, 5 juvenis foram acondicionados em um aquário contendo 3 

L de água, com aeração constante e temperatura média de 26,1°C.  Os animais foram 

expostos a 8 concentrações do produto: 1, 10, 25, 50, 75, 100, 1000, 10000 e 100000 

ppm, e mantidos nestes aquários por 12 h. A cada hora, os aquários eram vistoriados 

e os animais mortos eram contabilizados e retirados. Posteriormente, as mesmas 

concentrações do moluscicida foram testadas em larvas, mantidas em placas de 

cultivo celular de 6 poços (Kasvi K12-006, China), na densidade de duas larvas por 
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poço. As placas foram acondicionadas em incubadora vertical do tipo B.O.D. 

microprocessada (ADAMO, Brasil), com foto período ajustado para 12 h luz: 12 h 

escuro, e temperatura ajustada para 25°C. 

Observou-se, em ambos os experimentos, que todos os animais (larvas e 

juvenis) expostos a concentrações maiores que 10 ppm de MXD-100, morreram. Por 

isso, as concentrações utilizadas nos testes definitivos variaram entre 1 até 10 ppm. 

 

Exposição das larvas ao MXD-100 
Os animais foram submetidos a 10 tratamentos (1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 ppm), 

um grupo controle (composto apenas por água da rede pública de abastecimento, 

previamente clorada, neutralizada, com a presença e larvas e sem a exposição ao 

MXD-100) e um grupo branco (nas mesmas condições do grupo controle, mas sem a 

presença de larvas). Cada tratamento foi testado em 3 placas de cultivo celular de 6 

poços cada, totalizando 18 repetições por tratamento, com densidade de duas larvas 

por poço. As placas foram mantidas em incubadora vertical tipo B.O.D. 

microprocessada (ADAMO, Brasil), com fotoperíodo de 12 h claro: 12 h escuro e 

temperatura a 25,2 ± 1°C.  

O experimento foi dividido em 5 períodos e teve duração total de 96 horas: 

hora zero; 24, 48, 72 e 96 h. A avaliação da mortalidade das larvas foi feita a cada 

período de 24 h, sendo constatada a morte através do aspecto geral dos animais e da 

ausência de resposta ao toque por 15 segundos. Diariamente, 80% do volume de 

água de cada um dos poços foram renovados. Este volume era reposto com as 

devidas soluções de reposição de cada tratamento, previamente preparadas. 

 

Aclimatação dos juvenis 
Em laboratório, os animais foram separados em dois grupos de 500 indivíduos 

e distribuídos em dois tanques plásticos com volume útil de 800 L, posicionados em 

uma estufa agrícola, dotada de sistema de controle de temperatura, filtro biológico e 

recirculação de água, para a manutenção da qualidade das variáveis abióticas. Deste 

lote de peixes, foram coletados ao acaso 25 indivíduos para a análise biométrica 

inicial, mensurando-se seu peso total (0,7 ± 0,2 g), em uma balança digital (BEL 

Engineering S4202, Itália) e o comprimento total (3,0 ± 0,3 cm), com um paquímetro 

universal 200 mm (Vonder, Brasil). Os peixes foram mantidos nestes tanques e 
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alimentados ad libitum, com ração comercial extrusada (Kowalski, Brasil), contendo 

38% de proteína bruta. 

Após 10 dias de aclimatação, 300 animais foram transferidos para uma sala 

de experimentos, onde passaram por mais 3 fases de aclimatação antes do início do 

experimento. Na primeira fase (3 dias), os peixes foram separados em dois grupos e 

acondicionados em dois tanques com volume individual útil de 80 L. O fotoperíodo foi 

ajustado em 12:12 h (claro: escuro). Cada grupo de animais foi alimentado, ad libitum, 

com a mesma ração comercial anteriormente utilizada. Diariamente, 50% do volume 

de água de cada tanque foi renovado. 

Posteriormente, na segunda fase de aclimatação (dois dias), os peixes eram 

transferidos para 4 aquários esféricos de vidro, com capacidade útil de 14 L. A 

temperatura foi mantida em 24oC. O manejo nutricional, alimentar e de manutenção 

foram os mesmos da fase anterior de aclimatação.  

Na terceira fase (dois dias), os animais foram distribuídos em aquários 

esféricos de vidro, com capacidade útil de 4 L idênticos aos das unidades 

experimentais. Cada aquário recebeu 10 peixes, que foram mantidos nas mesmas 

condições da fase anterior. Porém, neste caso houve a renovação diária de 80% do 

volume de água de cada aquário e não foi fornecido alimento aos animais neste 

período. 

 

Exposição dos juvenis ao MXD-100 
Dez exemplares de A. altiparanae foram acondicionados em aquários 

contendo 4 L de água, em presença de aeração constante e temperatura a 26,3 ± 

0,5°C. Cada aquário correspondia a uma unidade experimental. Foram testados 5 

tratamentos com as seguintes concentrações de MXD-100: 2,4,6,8 e 10 ppm, além de 

um grupo controle, testado sem a presença do MXD-100 e um grupo branco, com as 

mesmas condições do grupo controle, porém sem a presença de animais. Todos os 

tratamentos foram realizados em duplicata, exceto o grupo branco que era composto 

por apenas uma unidade experimental. O experimento teve duração total de 96 h, com 

renovação de 75% do volume total a cada 24 h, soluções previamente preparadas 

com água livre de cloro e contendo as mesmas concentrações originais de MXD-100. 

Os animais não foram alimentados durante o experimento.  
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Antes da renovação eram mensuradas as seguintes variáveis abióticas da 

água de cada tratamento: temperatura e oxigênio dissolvido (oxímetro digital YSI® Pro 

20, USA); pH (HORIBA LAQUAtwin B-713, Japão); concentração de amônia total 

(NH3+NH4+) e nitrito (NO2-), obtidas pelo método colorimétrico (Apha, 2005), mediante 

leitura das amostras por espectrometria em fluorímetro (Molecular Devices® – 

ExpectraMax M2, EUA); alcalinidade e concentração de dióxido de carbono (CO ), 

mensurada por titulometria com ácido sulfúrico a 0,02 N e hidróxido de sódio 0,02 N, 

respectivamente (APHA, 2005a).  

Diariamente, a cada 12 horas, as unidades experimentais eram vistoriadas 

para a retirada de animais mortos, os quais eram quantificados e retirados.  A 

confirmação da morte foi feita através do aspecto geral dos animais, da ausência de 

movimentos operculares por 15 segundos e da ausência de resposta ao toque nesse 

mesmo período. 

 

Análises estatísticas 
Os dados coletados sobre as variáveis abióticas da água foram agrupados e 

sua normalidade testada pelo método de Shapiro & Wilk. Após confirmada a 

normalidade dos dados (p>0,05), os mesmos foram submetidos ao teste de 

homogeneidade das variâncias e ao teste de homocedasticidade. Posteriormente, os 

dados foram submetidos ao teste de ANOVA One Way. Todas essas análises 

estatísticas descritas foram realizadas utilizando-se o software Statistica 10.0 

(StatSoft®). 

Os dados diários de mortalidade foram utilizados para o cálculo da CL50 nos 

experimentos com larvas e juvenis utilizando-se o Software Risk Assessment Tools 

no modo Estimating Acute Toxicity (EAT). O método de cálculo é baseado na análise 

padrão Probit. 
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RESULTADOS 
Variáveis abióticas da água 

A temperatura, oxigênio dissolvido e alcalinidade mensuradas na água não 

apresentaram diferenças significativas nos experimentos com larvas e juvenis 

(p>0,05) e mantiveram-se dentro dos limites toleráveis para a maioria dos peixes 

teleósteos (BURGGREN e ROBERTS, 1991). As concentrações de amônia total e 

nitrito foram, respectivamente, inferiores a 0,05 mg/L e 0,08 mg/l, tanto para larvas 

quanto para juvenis, níveis estes muito abaixo dos observados para causar efeitos 

tóxicos em peixes em ambas as fases de vida (MARTINEZ e SOUZA, 2002; DAL 

PONT, 2012). 

 
Tabela 3: Média e desvio padrão das variáveis abióticas mensuradas na água dos diferentes 
tratamentos ao longo do experimento com larvas. 

Tratamento (ppm) pH  T (°C) OD (mg/L) Alcalinidade (mg/L) 
Branco 7,3 ± 0,1 25,9 ± 1 4,2 ± 0,8 25 ± 2 

Controle 7,4 ± 0,1 25,7 ± 1 4,4 ± 0,6 26 ± 3 
1 7,5 ± 0,1 25,4 ± 1 4,8 ± 0,3 26 ± 3 
2 7,5 ± 0,1 25,4 ± 1 4,9 ± 0,2 25 ± 3 
3 7,5 ± 0,1 25,2 ± 1 5,0 ± 0,2 26 ± 3 
4 7,5 ± 0,1 25,3 ± 1 5,0 ± 0,3 26 ± 2 
5 7,5 ± 0,1 25,1 ± 1 4,9 ± 0,4 25 ± 4 
6 7,5 ± 0,1 25,2 ± 1 4,9 ± 0,4 25 ± 3 
7 7,6 ± 0,1 24,8 ± 1 4,9 ± 0,4 25 ± 2 
8 7,5 ± 0,1 25,3 ± 1 4,8 ± 0,3 26 ± 3 
9 7,5 ± 0,1 25,2 ± 1 4,6 ± 0,5 25 ± 3 
10 7,5 ± 0,1 25,0 ± 1 5,0 ± 0,3 24 ± 3 

T: Temperatura; OD: Oxigênio dissolvido 

 

Tabela 4: Média e desvio padrão das variáveis abióticas mensuradas na água dos diferentes 
tratamentos ao longo do experimento com juvenis. 
Tratamento (ppm) pH T (ºC) OD (mg/L) Alcalinidade (mg/L) 

Branco 7,4 ± 0,1 26,1 ± 0,1 4,9 ± 0,4 30 ± 3 
Controle 7,5 ± 0,2 26,5 ± 0,2 4,3 ± 0,4 28 ± 1 

2 7,6 ± 0,2 26,5 ± 0,2 4,3 ± 0,4 29 ± 2 
4 7,5 ± 0,2 26,5 ± 0,2 4,1 ± 0,4 30 ± 4 
6 7,5 ± 0,2 26,2 ± 0,2 4,3 ± 0,4 30 ± 3 
8 7,5 ± 0,2 26,2 ± 0,2 4,3 ± 0,4 29 ± 1 
10 7,6 ± 0,2 26,2 ± 0,2 4,3 ± 0,4 29 ± 2 

T: Temperatura; OD: Oxigênio dissolvido 
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CL50 para larvas e juvenis 
Os valores calculados para as CL50 dos diferentes tratamentos com MXD-100 

para larvas variaram entre 10,6 (24 h) e 3,8 ppm (96 h), (figura 2) e nos juvenis, entre 

132,1 (24 h) e 2,8 ppm (96 h) (figura 3).  

 
Figura 2 - CL50 do MXD-100 para larvas de A. altiparanae nos diferentes períodos de exposição.
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Figura 3 - CL50 do MXD-100 para juvenis de A. altiparanae nos diferentes períodos de exposição. 
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DISCUSSÃO 
O MXD-100 possui em sua formulação, de acordo com os dados fornecidos 

pelo fabricante, dois compostos quaternários de amônia: cloreto de didecil 

dimetilamônio (DDAC) e cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio (ADBAC), 

além de taninos, como principais ingredientes ativos. A concentração dos quaternários 

de amônia descrita na rotulagem do produto é de 100 g/L (10 %), não informando qual 

a parcela de cada um deles, assim como não há informações sobre a concentração 

dos taninos e qual a origem ou composição deles. 

Os taninos são polifenóis de origem vegetal solúveis em água (HASLAM, 

1966) utilizados em sua maioria como biocidas (MAHADEVAN e MUTHUKUMAR, 

1980; CHUNG et al., 1998) e na indústria de processamento do couro (DE NICOLA et 

al., 2007; ORHON et al., 2009; SERRANO et al., 2009; LIBRALATO et al., 2011) que 

apresentam natureza dicotômica. Há estudos demonstrando que os taninos possuem 

efeito hepatotóxico (GOEL e AGRAWAL, 1981; CHUNG e WEI, 1998; IBRAHEM, 

2012; NURSYAM et al., 2017), hematotóxico (VARADARAJAN et al., 2014; 

NURSYAM et al., 2017), carcinogênico (BALAJI e CHOCKALINGAM, 1989; 

RAMANATHAN et al., 1992), afetam negativamente o sistema imunológico 

(MIYAMOTO et al., 1988; MARZO et al., 1990) podem atuar como fatores 

antinutricionais (OKUDA et al., 1982; MOTILVA et al., 1983; SALUNKHE e CHAVAN, 

1989; BUTLER e ROGLER, 1992) e demonstram-se tóxicos em testes genéticos 

(FIELD e LETTINGA, 1987; FIELD et al., 1989), enquanto outros sugerem que esses 

compostos têm atividade antimicrobiana (SCALBERT, 1991; CHUNG et al., 1993; 

CHUNG et al., 1995; DE BRUYNE et al., 1999), anticarcinogênica (MIYAMOTO et al., 

1987; MUKHTAR et al., 1988; GENSLER et al., 1994; DOLARA et al., 2005; GOSSÉ 

et al., 2005; FRIDRICH et al., 2007), antimutagênica (YU e SWAMINATHAN, 1987; 

HORIKAWA et al., 1994), antioxidante (SALUNKHE e CHAVAN, 1989; BUTLER e 

ROGLER, 1992; GYAMFI e ANIYA, 2002), e são capazes de inibir a infecção viral em 

células (FUKUCHI et al., 1989; KAKIUCHI et al., 1991; MIZUNO et al., 1992; UBILLAS 

et al., 1994).   

Muito por conta destas características dos taninos, os seus mecanismos de 

ação ainda não estão claramente elucidados (CHUNG et al, 1998). Porém, sabe-se 

que eles possuem elevada capacidade de penetração celular e grande afinidade por 

proteínas, principalmente enzimas, aderindo-se à diversas estruturas biológicas e 
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afetando o funcionamento das mesmas (DAIBER, 1975; GUPTA e HASLAM, 1979; 

SCALBERT, 1991; HASLAM, 1996; SERRANO et al., 2009). 

A toxicidade aguda de taninos em peixes já foi alvo de alguns estudos (GOEL 

e AGRAWAL, 1981; TEMMINK et al., 1989; SAHA e KAVIRAJ, 1996; NURSYAM et 

al., 2017). Os animais utilizados nesses experimentos apresentaram sintomas como: 

aumento na produção de muco (TEMMINK et al., 1989), redução no apetite (SAHA e 

KAVIRAJ, 1996), letargia (TEMMINK et al., 1989), e diminuição dos movimentos 

operculares (TEMMINK et al., 1989; SAHA e KAVIRAJ, 1996). Destes, nenhum foi 

observado nos animais utilizados no presente estudo. Assim sendo, somando-se ao 

fato de não terem sua concentração e composição informadas pelo fabricante do 

MXD-100, não foi possível determinar em qual grau os taninos atuaram para contribuir 

com a mortalidade, tanto de larvas quanto de juvenis, e se houve ou não uma 

interação deles com os quaternários de amônia. 

Os quaternários de amônia são compostos catiônicos, com natureza 

anfipática (BARTLETT e KRAMER, 2011; TEZEL e PAVLOSTATHIS, 2015), 

comumente utilizados como desinfetantes, biocidas e surfactantes (detergentes) 

(LEWIS e WEE, 1983; COOPER, 1988; RICHTLER e KNAUT, 1989; HENDERSON, 

1992; TSAI e DING, 2004) e possuem como principais características: não são 

hidrolisáveis em meio aquoso, são fotoestáveis, pouco voláteis, possuem grande 

solubilidade em água (HENDERSON, 1992; JUERGENSEN et al., 2000), se aderem 

fortemente a substratos que tenham carga negativa (COWAN e WHITE, 1958; XU e 

BOYD, 1995; TEN HULSCHER e CORNELISSEN, 1996; PATEL, 2009), e alta 

afinidade com matéria orgânica (SÜTTERLIN, ALEXY, COKER, et al., 2008; VAN 

WIJK et al., 2009; ISMAIL et al., 2010), se fixando principalmente nos leitos dos rios 

(FERRER e FURLONG, 2002; KREUZINGER et al., 2007; TERZIC e AHEL, 2011; 

CHIAIA-HERNANDEZ et al., 2012; LI et al., 2014) e nos solos (JUERGENSEN et al., 

2000; SARKAR et al., 2010; CLARKE e SMITH, 2011; SARKAR et al., 2013). 

A despeito de sua conhecida ação antimicrobiana (LAWRENCE, 1970; 

DAOUD et al., 1983; GILBERT e AL TAAE, 1985; GARCIA et al., 2001; SÁNCHEZ-

FORTÚN et al., 2008; JING et al., 2012), os quaternários de amônia são 

biodegradáveis em meio aeróbico por uma larga gama de bactérias, principalmente 

as dos gêneros Xanthomonas sp., Aeromonas sp. e Pseudomonas sp. (NISHIHARA 

et al., 2000; NISHIYAMA e NISHIHARA, 2002; PATRAUCHAN e ORIEL, 2003; 
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TAKENAKA et al., 2007; TEZEL e PAVLOSTATHIS, 2011; LIFFOURRENA e 

LUCCHESI, 2014; OH et al., 2014) e alguns experimentos conduzidos demonstraram 

que não tendem a se acumular por longos períodos nos organismos, portanto, 

possuem baixa potencial de bioacumulação (KRZEMINSKI et al., 1973; NEUFAHRT 

et al., 1978; LEWIS e WEE, 1983; JUERGENSEN et al., 2000; COMBER et al., 2008). 

 A toxicidade dos diferentes quaternários de amônia sobre os organismos está 

associada ao mesmo mecanismo de ação: aderem-se às membranas celulares 

fosfolipídicas causando o rompimento das mesmas, o extravasamento do liquido 

citoplasmático e subsequente morte celular (MCDONNELL e RUSSELL, 1999; 

ZINCHENKO et al., 2004; GILBERT e MOORE, 2005; IOANNOU et al., 2007; PÉREZ 

et al., 2009; WESSELS e INGMER, 2013). O uso concomitante de dois ou mais desses 

compostos apresenta sinergismo, diminuindo assim a dose letal sobre os organismos 

se comparado com o uso deles separadamente (SÜTTERLIN, ALEXY e KÜMMERER, 

2008; GE et al., 2010; ENZIEN et al., 2011; WONG et al., 2012; YU et al., 2013). 

  Estudos avaliando a toxicidade aguda desses quaternários de amônia e do 

MXD-100 em peixes já foram conduzidos em variadas espécies, tanto no estágio larval 

quanto juvenil, em diferentes estágios de vida e estão compilados na tabela 5. 
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Observa-se que os peixes apresentam sensibilidade distinta tanto ao MXD-

100 quanto aos quaternários de amônia que o compõem. Com base nesses estudos, 

pode-se afirmar que A. altiparanae demonstra alta tolerância ao produto, tanto na fase 

larval quanto na fase juvenil.  

Chamou também a atenção o fato de que larvas apresentaram menor 

sensibilidade que os juvenis a partir de 48 h de exposição ao MXD-100. Estes 

resultados contradizem estudos prévios de diversos autores que constataram que as 

fases iniciais de desenvolvimento dos peixes tendem a ser mais suscetíveis à 

exposição aguda a xenobiontes (AUTHMAN et al., 2015; RICHTEROVA et al., 2015; 

SFAKIANAKIS et al., 2015; ZHAO et al., 2017). Porém, segundo WESSELS e 

INGMER (2013), a toxicidade dos quaternários de amônia pode ser diminuída pela 

composição dos ácidos graxos presentes nas membranas celulares, bem como pela 

quantidade e atividade de bombas de fluxo de íons presentes nestas membranas. O 

perfil dessas membranas varia entre as espécies e entre as fases da vida, segundo 

os mesmos autores. As fases iniciais de desenvolvimento dos peixes também 

apresentam uma taxa de proliferação celular mais acelerada (KOUMANS e AKSTER, 

1995; RESCAN, 2005; ROMBOUT et al., 2005; ZAPATA et al., 2006; MOORE, 2013), 

o que poderia contribuir para esse processo adaptativo. No experimento conduzido 

por TEH et al. (2003) com DDAC, as larvas de Acipenser transmontanus com 42 dias 

também foram mais tolerantes que os juvenis, o que sugere que, em algumas 

espécies, nesta fase, em curto período de tempo, os animais podem desenvolver 

mecanismos adaptativos eficientes frente à exposição aguda à xenobiontes contendo 

amônia. 

Segundo estabelecido pela legislação, a concentração máxima de MXD-100 

permitida em sistemas hidráulicos de usinas hidrelétricas é de 7 ppm (IBAMA, 2015). 

Apesar dessa concentração ser superior à CL50 em 96 horas observada, dificilmente 

atingirá diretamente os animais, uma vez que nesses sistemas a presença de peixes 

é improvável, tanto na fase larval quanto juvenil. O volume gerado pelo efluente dos 

sistemas de resfriamento também é baixo se comparado à vazão à jusante de uma 

usina hidrelétrica, o que certamente dilui ainda mais o MXD-100 no meio. Por isso, é 

muito pouco provável que os uso de MXD-100 para o controle de L. fortunei em 

sistemas de resfriamentos de usinas hidrelétricas, cause impactos ambientais 
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significativos, desde que seguidas as condições de uso estabelecidas pela legislação 

vigente.  
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CAPÍTULO III – TOXICIDADE  AGUDA DO CLORO RESIDUAL 
LIVRE PARA LARVAS E JUVENIS DE Astyanax altiparanae 
EM CONDIÇÕES LABORATORIAIS 

 

RESUMO 
A cloração da água é um dos métodos químicos mais utilizados para o controle 

de Limnoperna fortunei (mexilhão-dourado) em sistema de resfriamento de 

usinas hidrelétricas. No Brasil, o produto licenciado emergencial e 

provisoriamente para aplicação deste método é o dicloroisocianurato de sódio. 

A toxicidade desse produto é decorrente da presença de cloro residual livre 

(CRL) dissociado que o mesmo produz quando adicionado à água. O presente 

estudo teve como foco avaliar a toxicidade aguda do CRL sobre larvas e juvenis 

de Astyanax altiparanae (lambari-do-rabo-amarelo). Os juvenis foram mantidos 

em unidades experimentais com 4 L de volume útil e expostos às seguintes 

concentrações de CRL: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 ppm. As larvas foram mantidas 

em poços de placas de cultivo celular, com 10 ml de volume útil em cada poço e 

expostas ao CRL nas seguintes concentrações: 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 e 0,25 ppm. 

Em ambos os experimentos havia um tratamento controle em que não havia 

presença de níveis detectáveis de CRL na água. A mortalidade dos juvenis e das 

larvas foi documentada às 2, 24, 26, 48, 50, 72, 74 e 96 h após o início dos 

experimentos para o cálculo da CL50 do CRL. Para os juvenis, observou uma 

CL50 que variou de 0,6 ppm (24 h) a 0,11 ppm (96 h). Para as larvas, a CL50 do 

CRL constatada oscilou de 0,32 (24 h) a 0,07 (96 h).  

 
Palavras-chave: CL50, dicloroisocianurato de sódio, cloração. 
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ABSTRACT 
Water chlorination is one of the most used methods for the control of Limnoperna 

fortunei (golden mussel) cooling systems of hydroelectric power plants. In Brazil, 

the emergency and provisionally licensed product for the application of this 

method is sodium dichloroisocyanurate. The toxicity of this product is due to the 

presence of dissociated free residual chlorine (FRC) that this product is able to 

produce when added in water. The present study aimed to evaluate the acute 

toxicity of FRC on larvae and juveniles of Astyanax altiparanae (lambari-do-rabo-

amarelo). Juveniles were kept in experimental units with 4 L volume and exposed 

to the following concentrations of FRC: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ppm. The larvae 

were maintained in cell culture plate size 6 wells, with 10 ml of volume in each 

well and exposed to the FRC in the following concentrations: 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 

and 0.25 ppm. In both experiments there was a control treatment in which there 

was no detectable levels of FRC in the water. Mortality of juveniles and larvae 

was documented at 2, 24, 26, 48, 50, 72, 74 and 96 h after the start of the 

experiments to calculate the LC50 of the FRC. For juveniles, it observed an LC50 

ranging from 0.6 ppm (24 h) to 0.11 ppm (96 h). For larvae, the observed FRC 

LC50 ranged from 0.32 (24 h) to 0.07 (96 h). 

 
Keywords: LC50, sodium dichloroisocyanurate, chlorination. 
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INTRODUÇÃO 
No Brasil, a matriz de energia elétrica é fortemente dependente de fontes 

hidrelétricas (LIMA, 2001; GOLDEMBERG e MOREIRA, 2005; DOS REIS, 

2015). Segundo dados do Ministério de Minas e Energia (MME, 2016), em 2016, 

o Brasil possuía uma capacidade instalada de geração elétrica de cerca de 150 

mil MW. Deste total, aproximadamente 61% são provenientes de usinas 

hidrelétricas com potência instalada acima de 30 MW (UHE).  

As UHE’s instaladas em várias regiões do país vêm sofrendo com 

problemas causados por organismos incrustantes, que afetam principalmente 

seus sistemas de resfriamento, levando a um aumento na frequência das 

manutenções e, consequentemente, dos custos operacionais (CARVALHO, 

2008; MÄDER-NETTO, 2011).  Os maiores problemas estão associados à 

presença do Limnoperna fortunei (mexilhão-dourado) (RICCIARDI, 1998; 

MANSUR et al., 2004), um molusco bivalve de água doce, autóctone no sudeste 

asiático (BELZ et al., 2010). Desde 1991 a espécie vem colonizando e invadindo 

as principais bacias hidrográficas do sul da América do Sul, transportada através 

da água de lastro de navios que desembarcavam em portos do estuário do Rio 

da Prata (PASTORINO et al., 1993; DARRIGRAN e EZCURRA DE DRAGO, 

2000). Estima-se que sua velocidade de dispersão seja, em média, de 240 

km/ano (DE OLIVEIRA, 2003). Em território nacional, os primeiros registros da 

presença de L. fortunei datam de 1999 (DARRIGRAN et al., 1999), estando 

atualmente a espécie presente em 8 dos 27 estados nacionais (PESSOTTO e 

NOGUEIRA, 2018).  

Em 2016, os recursos aplicados na manutenção das UHE’s brasileiras 

corresponderam a cerca de 20% dos custos operacionais das usinas 

(ELETROBRAS, 2016). Em Itaipu, uma das maiores usinas hidrelétricas do 

mundo (ARCE et al., 2002; OLDANI e BAIGÚN, 2002; GAO et al., 2013), a 

presença do L. fortunei alterou a rotina de manutenção dos sistemas de 

resfriamento da usina, reduzindo o intervalo entre as paralisações implicando em 

custos que chegaram a quase US$ 1 milhão para cada dia de paralisação de 

uma turbina (COLLYER, 2007).  
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Na tentativa de reduzir os níveis de bioincrustação e os impactos 

operacionais associados, diversas substâncias químicas têm sido utilizadas para 

o controle do L. fortunei em sistemas hidráulicos, como: cloro gasoso, dióxido de 

cloro, dicloroisocianurato de sódio, ozônio, peróxido de hidrogênio, hidróxido de 

sódio, quaternários de amônia, poliquaternários, niclosamidas, hidrocarbonetos 

aromáticos, sais de potássio e tintas antiincrustantes (PENAFORTE, 2014). O 

cloro é um dos produtos mais amplamente utilizados para este fim (MAROÑAS 

e DAMBORENEA, 2009) em função de suas características como agente 

desinfetante (BRUNGS, 1973) ou oxidante (BARBEAU et al., 2005).  

O uso de cloro e, mais especificamente, do dicloroisocianurato de sódio 

anidro (CAS Nº 2893-78-9) para controle de L. fortunei em instalações 

hidráulicas de UHE’s, foi regulamentado, em caráter emergencial e provisório 

(com validade de dois anos), pela Instrução Normativa (IN) do IBAMA Nº18/2015 

(IBAMA, 2015), presente na Portaria Nº 494, de 16 de outubro de 2015 (BRASIL, 

2015). Esta IN estabelece em seu anexo II, as condições e restrições de uso do 

mesmo: 
b.) Dose e frequência de aplicação: injeção de solução de 
dicloroisocianurato de sódio, com a concentração de 1,5 mg/L de cloro 
livre, diretamente na água do sistema de resfriamento, durante duas 
horas por dia, com concentração máxima de 0,01 mg/l de cloro residual 
na saída do efluente.  
c.) Modo de aplicação: a aplicação do produto deverá ser feita com o 
uso de sistema de controle acoplado ao sistema de resfriamento das 
unidades geradoras da usina hidrelétrica, composto por três unidades 
distintas que atuem de forma integrada: unidade automatizada de 
preparação da solução a ser administrada; unidade de dosagem e 
unidade de leitura e verificação automatizada do teor de cloro ativo, de 
modo a assegurar que a dose indicada no item 2 deste Anexo seja 
corretamente mantida durante o tratamento. 
d.) Deve ser implantado um sistema de monitoramento da 
concentração de cloro residual e de trihalometanos no efluente a ser 
lançado no corpo hídrico, além de outras exigências que possam vir a 
ser estabelecidas pelo órgão ambiental competente, nos termos da 
Resolução CONAMA n° 467 de 2015 e visando o atendimento da 
Resolução CONAMA n° 430 de 2011. 

A necessidade de liberação desse produto em caráter emergencial fez 

com que os órgãos licenciadores abrissem mão da exigência de estudos prévios 

mais rigorosos e que avaliassem os eventuais impactos ambientais dos produtos 

à base de dicloroisocianurato de sódio anidro. Uma das possíveis formas de 

estudar tais impactos é utilizando bioindicadores (AGUILAR IBARRA, 2005; 
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ARIAS et al., 2007). O Astyanax altiparanae (lambari-do-rabo-amarelo), 

apresenta algumas características importantes para esse tipo de estudo: é uma 

espécie autóctone da bacia do rio Paraná (onde se localiza a UHE de Itaipu, 

entre outras importantes usinas hidrelétricas, por exemplo); possui pequeno 

porte; apresenta hábito alimentar flexível; idade de maturação sexual reduzida e 

que pode ser reproduzida em condições ambientais controladas, de forma a se 

obter indivíduos para  uso em ensaios toxicológicos laboratoriais (OSTRENSKY 

et al., 2001; PORTO-FORESTI et al., 2005; GALVAN, 2011; DAL PONT, 2012; 

DE SIQUEIRA-SILVA et al., 2015; BETTIM et al., 2016) 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos agudos da exposição 

intermitente de larvas e juvenis de A. altiparanae a diferentes concentrações de 

cloro residual livre obtidas a partir do uso do dicloroisocianurato de sódio anidro 

em condições laboratoriais, seguindo as condições de uso preconizadas pela 

legislação vigente. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
Obtenção das larvas e juvenis 

Indivíduos adultos de A. altiparanae foram selecionados de um banco de 

reprodutores do Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais (GIA) 

localizado no Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná em 

Curitiba, Paraná, Brasil. As larvas utilizadas nos experimentos foram obtidas a 

partir da reprodução induzida realizada no próprio laboratório. Para isso, foram 

utilizados ao todo, 12 reprodutores (n = 4 fêmeas e 8 machos). 

Para a indução hormonal, os animais receberam dose única de 1000 

UI/kg de Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG), em seguida, foram 

acondicionados em um tanque-rede de nylon (3 mm com malha de 1,5 x 1,5 cm), 

com dimensões de 25 x 25 x 20 cm (comprimento, largura e altura, 

respectivamente), previamente instalado dentro de um aquário, contendo uma 

bomba submersa (SB-2000, Sarlobetter, Brasil), filtros mecânicos e biológicos e 

aeração constante, até a liberação dos ovócitos e posterior fertilização. Após a 

eclosão dos embriões, as larvas foram transferidas, com uma pipeta de Pasteur, 

para placas de cultivo de 6 poços (Kasvi K12-006, China), onde foram 

submetidas aos diferentes tratamentos. 

Mil exemplares de A. altiparanae, na fase juvenil de desenvolvimento 

foram adquiridos na Central de Abastecimento do Paraná (CEASA), localizada 

em Curitiba, no estado do Paraná, Brasil. Os animais foram transportados em 

sacos plásticos, contendo água e oxigênio até o GIA. 

 

Experimentos piloto com larvas e juvenis 
Para a definição da metodologia experimental e das concentrações de 

cloro residual livre que seriam utilizadas nos testes definitivos, dois experimentos 

pilotos, envolvendo a exposição de larvas e de juvenis de A. altiparanae foram 

executados. Inicialmente, 5 juvenis foram acondicionados em um aquário 

contendo 3 L de água, com aeração constante e temperatura de 25 °C.  Os 

animais foram expostos a 7 concentrações de cloro residual livre: 0,1, 0,3, 0,6, 

0,8, 1, 3 e 5 ppm, e mantidos nestes aquários por 12 h. A cada hora, os aquários 

eram vistoriados e os animais mortos eram contabilizados e retirados. 
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Posteriormente, as mesmas concentrações de cloro residual livre foram testadas 

em larvas, mantidas em placas de cultivo celular de 6 poços (Kasvi K12-006, 

China), na densidade de duas larvas por poço. As placas foram acondicionadas 

em incubadora vertical do tipo B.O.D. microprocessada (ADAMO, Brasil), com 

foto período ajustado para 12 h luz: 12 h escuro, e temperatura ajustada para 25 

°C.  

Observou-se que todos os juvenis expostos a concentrações superiores 

a 0,6 ppm de cloro residual livre morreram, bem como todas as larvas expostas 

a concentrações superiores a 0,3 ppm. Com base nessas observações, as 

concentrações utilizadas nos testes definitivos variaram entre 0,05 até 0,6 ppm. 

 

Exposição das larvas ao cloro residual livre 
Os animais foram submetidos a 5 tratamentos (0,05, 0,1, 0,15, 0,2 e 0,25 

ppm de cloro residual livre), um controle (sem cloro residual livre), além do 

monitoramento de um grupo branco (sem cloro residual livre e sem larvas), 

utilizado para monitoramento da qualidade da água. Cada tratamento foi testado 

em 3 placas de 6 poços cada, totalizando 18 repetições por tratamento, com 

densidade de duas larvas por poço. As placas foram mantidas em incubadora 

vertical tipo B.O.D. microprocessada (ADAMO, Brasil), com fotoperíodo ajustado 

para 12 h luz: 12 h escuro e temperatura a 24,2 ± 0,5°C. As concentrações 

desejadas de cloro residual livre foram obtidas através da dissolução do 

dicloroisocianurato de sódio anidro (Dicloro Granulado, Hidroazul Brasil) em 

água do próprio sistema de manutenção dos peixes. O grupo controle era 

composto apenas por água do sistema de abastecimento público, clorada e 

neutralizada e reservada para este fim. 

A metodologia experimental foi definida com base na legislação 

brasileira (IBAMA, 2015) e na natureza extremamente volátil deste composto. A 

cada 15 minutos, durante duas horas por dia, por 4 dias consecutivos, os animais 

eram submetidos a renovação total da água de cada unidade experimental. A 

água utilizada nesse processo de reposição continha a concentração de cloro 

residual livre determinada para cada um dos respectivos tratamentos. 
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A avaliação da mortalidade das larvas foi feita a 2, 24, 26, 48, 50, 72, 74 

e 96 h após o início do experimento, sendo constatada a morte dos indivíduos 

através do seu aspecto geral e da ausência de resposta ao toque por 15 

segundos. 

 

Aclimatação dos juvenis 
Em laboratório, os animais foram separados em dois grupos de 500 

indivíduos e distribuídos em dois tanques plásticos com volume útil de 800 L, 

posicionados em uma estufa agrícola, dotada de sistema de controle de 

temperatura, filtro biológico e recirculação de água, para a manutenção da 

qualidade das variáveis abióticas. Deste lote de peixes, foram coletados ao 

acaso 25 indivíduos para a análise biométrica inicial, mensurando-se seu peso 

total (2,6 ± 0,7 g), em uma balança digital (BEL Engineering S4202, Itália) e o 

comprimento total (4,5 ± 0,3 cm), com um paquímetro universal 200 mm (Vonder, 

Brasil). Os peixes foram mantidos nestes tanques e alimentados ad libitum, com 

ração comercial extrusada (Kowalski, Brasil), contendo 38% de proteína bruta. 

Após 10 dias de aclimatação, 300 animais foram transferidos para uma 

sala de experimentos, onde passaram por mais 3 fases de aclimatação antes do 

início do experimento. Na primeira fase (3 dias), os peixes foram separados em 

dois grupos e acondicionados em dois tanques com volume individual útil de 80 

L. O fotoperíodo foi ajustado em 12:12 h (claro: escuro). Cada grupo de animais 

foi alimentado, ad libitum, com a mesma ração comercial anteriormente utilizada. 

Diariamente, 50% do volume de água de cada tanque foi renovado. 

Posteriormente, na segunda fase de aclimatação (dois dias), os peixes 

eram transferidos para 4 aquários esféricos de vidro, com capacidade útil de 14 

L. A temperatura foi mantida em 24oC. O manejo nutricional, alimentar e de 

manutenção foram os mesmos da fase anterior de aclimatação.  

Na terceira fase (dois dias), os animais foram distribuídos em aquários 

esféricos de vidro, com capacidade útil de 4 L idênticos aos das unidades 

experimentais. Cada aquário recebeu 10 peixes, que foram mantidos nas 

mesmas condições da fase anterior. Porém, neste caso, houve a renovação 
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diária de 80% do volume de água de cada aquário e não foi fornecido alimento 

aos animais neste período. 

 

Exposição de juvenis ao cloro residual livre 
Dez exemplares de A. altiparanae foram acondicionados em aquários 

contendo 4 L de água, em presença de aeração constante. Esses animais foram 

expostos a diferentes concentrações de cloro residual livre, pelo período de 96 

horas, preparadas da mesma forma e nas mesmas condições (tratamentos, 

grupo controle e branco) que as descritas nos experimentos com larvas. Porém, 

as concentrações testadas foram diferentes: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e 0,6 ppm. 

Todos os tratamentos foram testados em duplicata, exceto o grupo branco. Os 

animais não foram alimentados durante o experimento. Cada tratamento 

experimental foi submetido à mesma dinâmica de exposição descrita no 

experimento com larvas.  

A avaliação da mortalidade dos juvenis foi feita às 2, 24, 26, 48, 50, 72, 

74 e 96 h após o início do experimento. A confirmação da morte foi feita através 

do aspecto geral dos animais, da ausência de movimentos operculares por 15 

segundos e da ausência de resposta ao toque nesse mesmo período. 

O monitoramento das seguintes variáveis abióticas da água era feito nos 

mesmos períodos de avaliação da mortalidade dos juvenis: temperatura e 

oxigênio dissolvido (oxímetro digital YSI® Pro 20, USA); pH (pHmetro 

Sensoglass® SP1400, Brasil); concentração de amônia total (NH3+NH4 ) e 

nitrito (NO2¯), obtidas pelo método colorimétrico (Apha, 2005), mediante leitura 

das amostras por espectrometria em fluorímetro (Molecular Devices® – 

ExpectraMax M2, USA); alcalinidade, mensurada por titulometria com ácido 

sulfúrico a 0,02 N (APHA, 2005a) e cloro residual livre (fotômetro multiparâmetro 

eXact® Micro 20, Taiwan). 

 

Determinação da taxa média de decaimento do cloro residual livre 
nas unidades experimentais. 

A taxa média de decaimento do cloro residual livre presente nas 

diferentes unidades experimentais foi estimada da seguinte forma: os aquários, 
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idênticos aos das unidades experimentais, eram preenchidos com o mesmo 

volume utilizado nos experimentos (4 L). A água utilizada advinha de um tanque 

com 80 L de volume útil e era previamente submetida a constante aeração por 6 

horas para evaporação de qualquer resíduo de cloro, o que era constatado 

através de leitura em um fotômetro multiparâmetro (eXact® Micro 20, Taiwan). 

Em seguida, era adicionada a quantidade necessária de dicloroisocianurato de 

sódio para se obter 0,6 ppm de cloro residual livre (concentração máxima testada 

nos juvenis). Assim feito, o cloro residual livre presente na água era medido a 

cada 40 segundos, utilizando-se o mesmo fotômetro utilizado anteriormente, até 

que fosse constatado que a concentração havia chegado a 0,03 ppm. A mesma 

dinâmica foi realizada nas placas de cultivo utilizadas nos experimentos com 

larvas, utilizando-se como concentração inicial de cloro residual livre a 

concentração máxima testada nelas (0,25 ppm). Após a coleta dos dados, foram 

determinadas as curvas de decaimento do cloro residual livre na água, através 

do software Microsoft Excel® 2016. 

 

Análises estatísticas 
Os dados coletados sobre as variáveis abióticas da água foram 

agrupados e sua normalidade testada pelo método de Shapiro & Wilk. Após 

confirmada a normalidade dos dados (p>0,05), os mesmos foram submetidos ao 

teste de homogeneidade das variâncias e ao teste de homocedasticidade. 

Posteriormente, os dados foram submetidos ao teste de ANOVA One Way. 

Todas essas análises estatísticas descritas foram realizadas utilizando-se o 

software Statistica 10.0 (StatSoft®). 

Os dados diários de mortalidade foram utilizados para o cálculo da CL50 

nos experimentos com larvas e juvenis utilizando-se o Software Risk Assessment 

Tools no modo Estimating Acute Toxicity (EAT). O método de cálculo é baseado 

na análise padrão Probit 
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RESULTADOS 

Variáveis abióticas da água 

A temperatura, oxigênio dissolvido e alcalinidade mensuradas na água 

não apresentaram diferenças significativas nos experimentos com larvas e 

juvenis (p>0,05) e mantiveram-se dentro dos limites toleráveis para a maioria dos 

peixes teleósteos (BURGGREN e ROBERTS, 1991) (tabela 6 e tabela 7). As 

concentrações de amônia total e nitrito foram, respectivamente, inferiores a 0,05 

mg/L e 0,08 mg/l, tanto para larvas quanto para juvenis, níveis estes muito abaixo 

do observado para causar efeito tóxico em Astyanax altiparanae (MARTINEZ e 

SOUZA, 2002; DAL PONT, 2012). 
Tabela 6: Média e desvio padrão das variáveis abióticas mensuradas na água dos diferentes 
tratamentos ao longo do experimento com larvas. 
Tratamento (ppm) pH  T (°C)  OD (mg/L) Alcalinidade (mg/L) 

Branco 7,3 ± 0,1 24,7 ± 0,1 4,5 ± 0,5 18 ± 2 

Controle 7,2 ± 0,1 24,6 ± 0,2 4,6 ± 0,5 21 ± 2 

0,05 7,3 ± 0,1 24,2 ± 0,2 4,5 ± 0,3 21 ± 1 

0,1 7,3 ± 0,1 24,1 ± 0,2 4,4 ± 0,4 21 ± 2 

0,15 7,3 ± 0,1 24,1 ± 0,2 4,6 ± 0,4 21 ± 2 

0,2 7,3 ± 0,1 24,0 ± 0,2 4,5 ± 0,5 21 ± 2 

0,25 7,3 ± 0,1 24,1 ± 0,2 4,7 ± 0,5 21 ± 2 

T: Temperatura; OD: Oxigênio dissolvido. 
 

Tabela 7: Média e desvio padrão das variáveis abióticas mensuradas na água dos diferentes 
tratamentos ao longo do experimento com juvenis. 
Tratamento (ppm) pH  T (°C)  OD (mg/L) Alcalinidade (mg/L) 

Branco 7,3 ± 0,1 24,4 ± 2 4,9 ± 0,3 32 ± 3 

Controle 7,4 ± 0,2 24,2 ± 2 4,4 ± 0,3 32 ± 3 

1 7,5 ± 0,2 24,2 ± 2 4,3 ± 0,3 32 ± 2 

2 7,5 ± 0,1 24,3 ± 2 4,3 ± 0,4 33 ± 2 

3 7,5 ± 0,2 24,1 ± 2 4,4 ± 0,4 34 ± 2 

4 7,5 ± 0,2 24,7 ± 1 4,5 ± 0,4 34 ± 2 

5 7,5 ± 0,1 24,7 ± 1 4,5 ± 0,4 34 ± 2 
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Tratamento (ppm) pH  T (°C)  OD (mg/L) Alcalinidade (mg/L) 
6 7,5 ± 0,1 24,7 ± 1 4,4 ± 0,5 35 ± 2 

T: Temperatura; OD: Oxigênio dissolvido. 
 

Taxa média de eliminação do cloro residual livre da água das unidades 
experimentais 

A taxa média de eliminação do cloro residual livre nos aquários 

demonstrou-se ligeiramente maior do que a observada nas placas de cultivo, 

sendo elas, respectivamente, 0,019 ppm/min (figura 4) e 0,016 ppm/min (figura 

5). 
 
Figura 4 - Curva de decaimento do cloro residual livre na água dos aquários. 
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Figura 5 - Curva de decaimento do cloro residual livre na água nas placas de cultivo. 

 
 

CL50 para larvas e juvenis 
As CL50 nos diferentes tratamentos com cloro residual livre para larvas 

variaram entre 0,32 (24 h) e 0,07 ppm (96 h) e para juvenis entre 0,60 (24 h) e 

0,11 ppm (96 h). Estes valores de CL50 estão expressos graficamente para larvas 

(figura 6) e para juvenis (figura 7). 
Figura 6 - CL50 do cloro residual livre para larvas de A. altiparanae nos diferentes períodos 
de exposição. 
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Figura 7 - CL50 do cloro residual livre para juvenis de A. altiparanae nos diferentes períodos 
de exposição. 
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DISCUSSÃO 
O dicloroisocianurato de sódio (DCIS) é um derivado clorado orgânico 

solúvel e estável em meio aquoso e que possui sua principal aplicação ligada ao 

controle microbiano na água utilizada na indústria de maneira geral, para o 

consumo humano ou para fins recreativos (BLOCK, 2001; DE MACÊDO, 2017) 

. A sua dissociação na água produz dois compostos: o ácido cianureto de sódio 

(C3H2N3NaO3) e o ácido hipocloroso (HClO). A toxicidade aguda do ácido 

cianureto de sódio demonstra-se muito baixa para os animais (HODGE et al., 

1965; HAMMOND et al., 1986; DE MACÊDO, 2017). Sendo assim, quem 

desempenha o papel desinfetante do DCIS é o HClO (MEYER, 1994; DE 

MACÊDO, 2017). Este, por sua vez, se dissocia, formando o íon hipoclorito (ClO-

), que também apresenta baixa toxicidade (MEYER, 1994; LELES, 2005; 

SILVEIRA, 2014) e H+. 

 

 

 

A soma das concentrações de ácido hipocloroso e o íon hipoclorito é 

denominada de cloro residual livre (CRL) (ROSSIN e BUSO, 1987; CAMARGO, 

1991; WHO, 2004), de natureza extremamente volátil, como constatado nas 

taxas médias de decaimento de suas concentrações na água estimadas neste 

estudo. A diferença entre a toxicidade do HClO e do ClO- está associada à 

diferença físico-química desses compostos: enquanto o primeiro é uma molécula 

neutra, o segundo é carregado negativamente. Portanto, o HClO possui maior 

capacidade de atravessar as membranas celulares, ligando-se às proteínas, 

principalmente enzimas, afetando o seu funcionamento e podendo levar a morte 

celular (KNOX et al., 1948; MOORE, 1951; FAIR et al., 1966). Outro fator 

envolvido na toxicidade do HClO é a possibilidade do mesmo reagir com 

compostos nitrogenados, como o amônio (NH4+), oxidando-os e gerando 

cloraminas (NH2Cl) (MEYER, 1994; COOKE e SCHREER, 2001; HOW et al., 

2017): 
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 Essas cloraminas podem ser tóxicas a diferentes organismos 

(GRISHAM et al., 1984; HAWKINS e DAVIES, 1999; FARRELL et al., 2001; 

HAWKINS et al., 2003; CEMELI et al., 2006). O HClO, quando em contato com 

alguns ácidos presentes na matéria orgânica, principalmente os fúlvicos e 

húmicos, também é capaz de formar trihalometanos (THM) tais como: 

clorofórmio, triclorometano, bromodiclorometano, dibromoclorometano e 

tribromoclorometano (VAN BREMEM, 1984; SANTOS, 1988; MEYER, 1994). 

Esses THMs são reconhecidamente tóxicos para os animais e há diversos 

estudos evidenciando que possuem potencial carcinogênico (PEREIRA et al., 

1982; DUNNICK e MELNICK, 1993; MELNICK et al., 1994; PANYAKAPO et al., 

2008; LEE et al., 2009). 

Os níveis de compostos nitrogenados encontrados no presente estudo, 

tanto para larvas quanto para juvenis, foram muito baixos, o que tende a 

descartar a hipótese de cloraminas terem sido formadas à níveis que 

interferissem na mortalidade dos peixes. Pela mesma lógica, reduz-se a 

possibilidade de interação do CRL com matéria orgânica e a subsequente 

formação de THMs, devido às características da água utilizada nos 

experimentos. Portanto, pode-se inferir que a mortalidade observada nos 

animais foi provavelmente decorrente da ação tóxica do HClO que está 

intimamente relacionada aos níveis de CRL testados. 

A toxicidade aguda do CRL já foi estudada em peixes, nas fases juvenis 

e adulta, em várias espécies: Oncorynchus mykiss (SPRAGUE e DRURY, 1969; 

HEATH, 1977), Lepomis macrochirus (BASS et al., 1977), Notemigonus 

crysoleucas (FISHER et al., 1999), Micropterus punctatus, Notropis rubellus 

(CHERRY et al., 1977), Oncorhyncus gorbuscha (MOORE, 1951), Micropterus 

dolomieu (ROSEBOOM e RICHEY, 1977), Ictalurus punctatus (PYLE, 1960), 

Cyprinus carpio (EBELING, 1931), e Nortropis atherinoides (BROOKS e 

BARTOS, 1984). Em larvas, apenas as espécies Fundulus heteroclitus 

(MIDDAUGH et al., 1978) e a Morone saxatilis (BURTON et al., 1979) foram 

avaliadas. 

Devido à dinâmica peculiar de exposição ao CRL de cada um dos 

referidos experimentos, bem como os seus distintos períodos de duração, a 
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comparação com os dados obtidos no presente estudo não pode ser feita com 

exatidão. Ainda assim, pode-se inferir que A. altiparanae apresenta relativa 

tolerância ao CRL, seja em sua fase larval ou juvenil. 

Apesar das condições laboratoriais adotadas no presente estudo 

apresentarem-se completamente distintas daquelas encontradas no ambiente 

natural onde estão instaladas as usinas hidrelétricas, não se pode afirmar que o 

cloro residual livre deva ser motivo de preocupação em relação à sua toxicidade 

direta para a ictiofauna, principalmente em função da sua alta volatidade. Por 

outro lado, estudos complementares precisam ser desenvolvidos para avaliar os 

efeitos da formação de subprodutos da decomposição (como cloraminas e 

triahalometanos) em condições operacionais das usinas hidrelétricas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os diferentes métodos utilizados no controle de L. fortunei em usinas 

hidrelétricas possuem variados mecanismos de ação sobre os organismos e 

seguem dinâmicas distintas quando aplicados nos sistemas de resfriamento. O 

MXD-100 e o dicloroisocianurato de sódio atuam de forma direta sobre os 

animais, enquanto o NaOH exerce sua toxicidade aguda alterando 

drasticamente o pH da água. Apesar de todos eles demonstrarem ser eficientes 

como agentes biocidas, não é razoável tecer uma comparação direta entre seus 

diferentes níveis de toxicidade para larvas e juvenis de A. altiparanae. Ademais, 

notou-se em todos os experimentos conduzidos, que se a legislação vigente for 

seguida corretamente e os protocolos operacionais forem devidamente 

respeitados, os efluentes gerados a partir desses métodos não possuem 

potencial para causar impactos ambientais significativos sobre a ictiofauna 

nativa. Porém, é importante frisar que experimentos futuros em condições mais 

similares às encontradas nos ambientes onde estão instaladas as usinas 

hidrelétricas devem ser conduzidos para respaldar os dados obtidos neste 

estudo. 
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