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1. RESUMO 

 Os motores de combustão interna são indispensáveis para a humanidade, pois são 

eles que movimentam os veículos que transportam materiais e pessoas, tanto no ar 

quanto na superfície e nos mares. Os motores de combustão interna são 

representados pelos motores de automóveis, caminhões, locomotivas, navios, 

alguns aviões e pequenos motores estacionários; também compreendem as turbinas 

a gás dos aviões a jato. Para o seu funcionamento, são utilizados os mais diversos 

tipos de combustíveis, dentre eles o etanol, a gasolina, o diesel e o querosene 

(usado como combustível das turbinas a gás) que não será considerado neste 

trabalho, em virtude da enorme dificuldade em coletar os gases exaustos de uma 

turbina a gás. O processo de combustão nos motores ocorre por meio da oxidação 

dos componentes do combustível com o oxigênio do ar atmosférico, gerando energia 

e produzindo gás carbônico (CO2), água (H2O) e outros componentes que são 

lançados ao meio ambiente podendo ou não serem prejudiciais. Como o rendimento 

da queima do combustível não é de 100%, o gás efluente do motor também contém 

o combustível que não foi queimado. Durante o processo da queima do combustível 

também podem ser gerados componentes com maior ou menos massa molar em 

relação ao combustível. Assim, vê-se claramente que, embora de vital importância 

para a humanidade, os motores de combustão interna também apresentam riscos 

para o meio ambiente. O objetivo deste projeto é verificar possíveis impactos 

ambientais desse lançamento, utilizando a metodologia dos testes de toxicidade 

agudos e crônicos, segundo protocolos aceitos mundialmente.  

 

Palavras-chave: Motores de combustão interna, combustíveis, testes de toxicidade, 

impactos ambientais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A humanidade transporta material e desloca-se utilizando veículos cuja unidade 

de geração de potência são os mais diversos tipos de motores, que usam como 

combustível principalmente os derivados de petróleo e um alternativo que é o etanol. 

No transporte aéreo, as turbinas a gás dos aviões a jato utilizam o querosene; na 

navegação por mares e rios são utilizados o diesel e óleo combustível e nas vias 



terrestres, a gasolina, o diesel e o etanol são os alimentadores dos motores de 

combustão. As principais reações que ocorrem nos motores podem ser 

representadas pela Equação 1, na qual CnHm representa os hidrocarbonetos 

derivados do petróleo, o oxigênio (O2) contido no ar atmosférico e a água (H2O) na 

forma de vapor. A Equação 2 representa a queima do etanol (C2H5OH). 

 

CnHm + (n + m/4) O2 → n CO2 + (m/2) H2O                                                                               

(1) 

 

C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O                                                                                              

(2) 

 

 As Equações 1 e 2 mostram que é indispensável utilização dos motores de 

combustão gera água na forma de vapor e que, em contato com o ambiente, com 

menor temperatura, esse vapor condensa, possivelmente contendo outros 

componentes que não estão representados nas Equações 1 e 2 (compostos 

derivados do nitrogênio atmosférico e combustível mal queimado). Assim, a água 

gerada pode carrear contaminantes para o meio ambiente. 

 

3. OBJETIVOS 

Como a água gerada na combustão pode juntar-se às águas de rios e de 

oceanos, o presente trabalho tem como objetivo específico avaliar a toxicidade 

aguda e crônica, utilizando Daphnia similis para os testes de toxicidade aguda e 

crônica para água doce e Lytechinus variegatus para águas marinhas. Como 

objetivo geral, o trabalho objetiva quantificar as possíveis contaminações nas águas 

fluviais e marítimas de determinada região. 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

ENSAIOS DE TOXICIDADE COM LYTECHINUS VARIEGATUS 

  Para cada teste serão utilizados aproximadamente 3 fêmeas e 3 machos com 

finalidade de aumentar a variabilidade genética. A liberação dos gametas será 

provocada através da utilização de circuitos elétricos de corrente alternada, com 

transformador de 35 V na região aboral, próximo aos gonóporos do organismo, ou 

com a injeção de 5 mL de KCl 0,5M na superfície oral dos indivíduos. Como os 

mesmos não apresentam dimorfismo sexual externo, a identificação é feita pela 

coloração. As fêmeas liberam os gametas na cor alaranjada e os machos na 

coloração branca. 

  Para o teste de toxicidade aguda, acrescenta-se a cada frasco teste 100µL da 

solução de espermatozoides, iniciando assim o período de 20 minutos de exposição 

às concentrações. Após 20 minutos acrescentam-se os óvulos, os frascos serão 

levemente agitados por 20 minutos com a finalidade de facilitar a fecundação. Em 

seguida o teste será encerrado, transferindo o conteúdo de cada réplica para frascos 

devidamente identificados, contendo um certa quantidade do resíduo lançado pelos 

motores de combustão. (RIBEIRO, 2010) 

  Por fim será avaliada a sobrevivência e mobilidade do espermatozoide em chegar e 

fecundar o óvulo após um período de exposição ao contaminante.    

  Os testes de toxicidade crônica de curta duração com Lytechinus variegatus serão 

realizados de acordo com o procedimento descrito pela Norma ABNT 15350/2012; 

expõem-se embriões de ouriço-do-mar durante 24 a 28 horas às amostras recém-

processadas e avalia-se, após o período de exposição, o número de larvas 

apresentando desenvolvimento normal e anômalo. Antes da execução dos testes, as 

amostras tiveram a salinidade ajustada para 34 ± 2 psu pela adição de sal marinho. 

  Os experimentos serão conduzidos em tubos de ensaio contendo 10mL de 

solução-teste. Para cada tratamento serão utilizadas 4 réplicas. Em cada réplica 

serão introduzidos cerca de 300 ovos, e o conjunto será mantido em câmara 

incubadora com temperatura constante de 25 ± 2°C e fotoperíodo de 12h/12h. 



  Posteriormente, o conteúdo de cada réplica será observado sob microscópio em 

lâmina de Sedgewick-Rafter. Os primeiros 100 embriões serão contados e seu grau 

de desenvolvimento será analisado. Embriões que atingirem estágio de larva pluteus 

bem desenvolvido serão considerados normais, enquanto aqueles que 

apresentarem alterações morfológicas e/ou retardo no desenvolvimento serão 

considerados afetados. (ZAGATTO, 2008) 

  Nos início dos testes de toxicidade serão realizados análises de temperatura, pH, 

salinidade e oxigênio dissolvido.    

ENSAIOS DE TOXICIDADE COM DAPHINIA SIMILIS 

  Os ensaios de toxicidade de longa duração com D. similis para avaliação dos 

efeitos crônicos do resíduo lançado pelos motores de combustão seguirão o 

protocolo da OECD (1998). Os ensaios consistirão na exposição de neonatas de D. 

similis ao composto e análise da reprodução após um período de 21 dias de 

exposição. Os organismos serão expostos a cinco diferentes concentrações (100%, 

50%, 25%, 12,5% e 6,25%) do composto e a um controle de água, em um total de 

10 réplicas por concentração. Durante o período de exposição, será realizada a 

manutenção do experimento a cada dois dias, com troca da solução-teste e 

alimentação diária com solução de algas da espécie Pseudokirchneriella subcaptata 

na concentração de 1x105 células/mL. A cada manutenção do ensaio, as neonatas 

geradas serão contadas e registradas. 

   Os ensaios de toxicidade para avaliação de efeito agudo serão realizados 

conforme a NBR 12713/2009. Os mesmos consistem na exposição de neonatas de 

D. similis a cinco diferentes concentrações (100%, 50%, 25%, 12,5% e 6,25%) do 

resíduo lançado pelos motores de combustão analisando a mortalidade após 48 

horas. As soluções-teste serão distribuídas em 4 tubos de ensaio para cada 

concentração, onde serão adicionados 5 organismos em cada tubo, totalizando 20 

organismos por concentração (Figuras 1 e 2). O ensaio será acondicionado em 

câmara de germinação por um período de 48 horas de exposição sem alimentação. 

Ao término do período de exposição, será realizada a leitura do ensaio, com a 

análise dos organismos mortos e imóveis em cada réplica de todas as 

concentrações. (SILVA, 2013) 



    

Figura 1. Amostras dos combustíveis.         Figura 2. Material Utilizados nos testes. 

 

 Nos início dos testes de toxicidade serão realizados análises de temperatura, pH, 

e oxigênio dissolvido.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram desenvolvidos 6 ensaios agudos para as amostras de gasolina e etanol, 

sendo 3 ensaios para cada amostra 

 

 

6. RESULTADOS 

 
  Os resultados abaixo foram obtidos a partir dos ensaios agudos. 

  Os cálculos utilizados para determinar a CE50 (Concentração Efetiva Mediana que 

causa mortalidade ou imobilidade em 50% dos organismos expostos) de cada ensaio 

foram feitos pelo métodos de Trimmed Spearman-Karber. 

 

 

 



 

Ensaio 1 – Etanol 

           

 

 

 

 

 

 

 

      CE50 = 17,92% (10,57% - 30,37%) 

 

Ensaio 2 – Etanol 

Concentração (%) Organismos Expostos Mortalidade 

0 20 1 

3,12 20 0 

5,61 20 1 

10,10 20 1 

18,19 20 3 

32,75 20 11 

58,9 20 18 

           CE50 = 31,45% (26,01% - 38,02%) 

 

 

 

 

Concentração (%) Organismos Expostos Mortalidade 

0 20 1 

0,78 20 0 

1,56 20 0 

3,12 20 0 

6,25 20 1 

12,5 20 9 

25,0 20 12 

50,0 20 14 



 

Ensaio 3 – Etanol 

Concentração (%) Organismos Expostos Mortalidade 

0 20 0 

3,12 20 0 

5,61 20 1 

10,10 20 1 

18,19 20 2 

32,75 20 11 

58,9 20 17 

            CE50 = 31,99% (26,07% - 39,24%) 

 

Ensaio 4 – Gasolina 

Concentração (%) Organismos Expostos Mortalidade 

0 20 0 

0,78 20 0 

1,56 20 0 

3,12 20 0 

6,25 20 1 

12,5 20 20 

25,0 20 20 

50,0 20 20 

           CE50 = 8,54% (7,98% - 9,13%) 

 

 

 



 

Ensaio 5 – Gasolina 

Concentração (%) Organismos Expostos Mortalidade 

0 20 0 

6,25 20 0 

7,50 20 0 

9,0 20 12 

10,8 20 20 

12,9 20 20 

           CE50 = 8,84% (8,49% - 9,20%) 

 

Ensaio 6 – Gasolina 

Concentração (%) Organismos Expostos Mortalidade 

0 20 0 

6,25 20 0 

7,50 20 3 

9,0 20 14 

10,8 20 20 

12,9 20 20 

           CE50 = 8,44% (8,05% - 8,85%) 

 

  

 

 

 



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como é possível observar nos resultados acima, tanto os testes com amostra de 

gasolina quanto os testes com amostra de etanol, mostram que quanto maior a 

concentração de amostra, maior a mortalidade. Comprova-se assim que ambos são 

tóxicos, mas comparando os resultados dos testes 1 a 3 (etanol) com os testes 4 a 6 

(gasolina) é possível observar que a mortalidade é maior com a amostra de 

gasolina, ou seja, o líquido gerado na combustão de motores movidos a gasolina 

possui uma toxicidade maior do que o líquido gerado na combustão de carros 

movidos a etanol.  

Recomenda-se a realização de ensaios crônicos com Daphnia Similis para 

verificar os danos causados a longo prazo. 
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