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O composto Renex 95 é um detergente líquido classificado
como xenobiótico e poluente. Ele é comumente utilizado em
indústrias como: petróleo, detergente, agroquímica, têxtil, tintas
e vernizes, óleos industriais, mineração e tratamento de metais,
sendo encontrado em seus efluentes finais.
A utilização desse detergente é preocupante por ser
considerado um desregulador endócrino e apresentar
semelhança molecular com o estradiol (Fig. 1).

Todos os organismos expostos às diluições de 100, 50, 25 e 12,5
mg/L apresentaram imobilidade nas primeiras 48 horas,
evidenciando toxicidade aguda, apontando Fator de Toxicidade
(FT)=8 (Fig.4).
Figura 4. Esquema mostrando o
fator de toxicidade para cada
diluição da amostra.

Os organismos expostos à diluição de 6,25 mg/L não geraram prole
e apresentaram imobilidade no 12° dia do ensaio. Os organismos
expostos à diluição de 3mg/L apresentaram menor crescimento e
não geraram prole, demostrando diferença significativa (*p<0,05)
em relação ao controle (tabela 1). O composto utilizado no teste,
mesmo em uma baixa diluição, apresentou efeitos sobre o
crescimento e a reprodução de D. similis. (Fig. 5 e 6)
Figura 1: Fórmulas moleculares do nonilfenol e do estradiol.

Tabela 1: Média de crescimento dos organismos-teste no controle e na diluição de 3,12% do
Renex 95, com diferença significativa (*p<0,05).

Para a avaliação do impacto causado pelo Renex 95 sobre a biota,
testes de toxicidade crônica foram empregados sobre o ciclo de
vida do organismo-teste Daphnia similis.
Média do
Crescimento (mm)

4,22

2,82
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Figura 5: Daphnia similis
(a) controle (b) diluição 3,12mg/L

Figura 2: Organismo-teste Daphnia similis.

O ensaio foi realizado em seis diluições em meio de cultivo a
partir da concentração de 100mg/L do Renex 95 (Fig. 3). Foram
usadas dez replicatas para cada diluição. Foram avaliadas a
reprodução e o crescimento. A partir da medida dos cladóceros
ao final do ensaio o crescimento foi avaliado. As análises
estatísticas foram realizadas utilizando o software Toxstat 3.5 e
foi aplicado o teste de Tukey.
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Figura 6: Número de neonatos
gerados por organismos-teste
presentes no controle (318) e na
diluição de 3,12% do Renex 95
(0).

Número de neonatos gerados

Foram realizadas seis diluições seriadas do Renex 95
começando com 100mg/L e finalizando com 3mg/L. O ensaio de
toxicidade crônica foi realizado com Daphnia similis (Fig.2)
seguindo a norma ABNT. NBR 12713:2009. Os organismos-teste
foram mantidos em fotoperíodo de 16 horas/luz, em
incubadoras a 20ºC, durante 14 dias. Dado a volatilidade do
Renex 95, foram utilizadas diferentes incubadoras para as
amostras controle e as amostras teste.
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As águas residuais oriundas dos efluentes finais acabam indo para o
meio ambiente. Em concentrações elevadas pode causar morte da
biota, em concentrações baixas produz efeitos de desregulação
endócrina a longo prazo.

Figura 3: Esquema do ensaio crônico com o microrganismo D. similis.
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