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O uso de Artêmia sp. como teste para avaliação da toxicidade da água 

proveniente de lençol subterrâneo de uma instituição de ensino superior  

Resumo 

A toxicologia é uma ciência que estuda as alterações das funções fisiológicas em 

organismos vivos decorrentes da interação com substâncias nocivas. A artemia salina 

é um microcrustáceo da ordem Anostroca e do filo Arthrioida. Essa espécie é muito 

utilizada em testes toxicológicos, pois se mostrou de fácil manuseio e cultivo. O 

presente estudo objetivou verificar o grau de toxicidade da água proveniente do lençol 

subterrâneo de uma instituição de ensino superior do Estado de São Paulo. Os 

resultados apresentados até então, se mostraram satisfatórios na utilização do 

método, onde obtemos índices superiores a 90% de viabilidade dos náupilos em 

condições controle (branco). Os primeiros ensaios utilizando doses crescentes da 

água obtida do lençol subterrâneo ainda estão sendo realizadas.   

Introdução 

Entre 2014 e 2015, o Estado de São Paulo enfrentou uma grave crise hídrica, que 

trouxe à tona a necessidade de buscar novas maneiras de se obter água para uso em 

geral (como lavar calçadas e regar jardins), a fim de poupar a água tratada, destinada 

para uso de necessidades básicas, como alimentação.  

Uma das maneiras encontradas por uma instituição de ensino superior do Estado de 

São Paulo foi utilizar a água proveniente de um lençol subterrâneo presente em sua 

unidade para fins gerais, como lavar calçadas e regar os jardins. Por conta disso, fez 

se necessário um estudo laboratorial que avaliasse o grau toxicológico dessa água. 

Existem diversas técnicas para se medir a toxicidade de determinado objeto de 

estudo, sendo comum a todas elas métodos de obtenção de dados por meio da 

interação de um microrganismo ou animal de laboratório com uma ou mais 

substâncias químicas presentes no ambiente.  

 

Artemia salina é um artrópode aquático primitivo da família Artemiidae e da ordem 

Anostraca. Essa espécie apresenta-se, na cadeia alimentar, como fonte de alimento 

para peixes e macrocrustáceos, pois são ricos em proteínas vitaminas e sais 

minerais1. Devido a isso, preferem habitar somente ambientes de alta salinidade e 

elevada temperatura. São endêmicos do mediterrâneo, mas podem ser encontrados 



em todos os continentes. O método de reprodução das artêmias depende de vários 

fatores ambientais como salinidade, concentração de oxigênio da água e tipo de 

alimento. Existe uma correlação entre o nível de salinidade da água e o método de 

reprodução, dependendo dos parâmetros bioquímicos do hábitat, esses 

microcrustáceos podem se reproduzir sexualmente ou parterogeneticamente, 

liberando naúpios ou cistos2, 3.  

A artemia está adaptada a grandes mudanças ambientais, como alteração de 

salinidade, temperatura e oxigênio dissolvido. Por isso, é utilizada em experimentos 

laboratoriais como um bioindicador, apresentando uma resposta nítida frente a 

pequenas variações na qualidade do ambiente. Além disso, seu uso apresenta 

vantagens quanto ao manejo, estocagem, cultivo laboratorial e baixo custo de 

aquisição.  

 

Figura 1: água do lençol subterrâneo  

Objetivo 

O objetivo principal desse estudo é avaliar o grau de toxicidade aguda da água 

proveniente do lençol subterrâneo de uma instituição de ensino superior do Estado de 

São Paulo, usando como referência as alterações provocadas nas Artemias salinas e 

a consequente taxa de mortalidade dessa espécie.   

Metodologia 

O teste de toxicidade aguda com Artemia sp. seguiu o método descrito por Veiga & 

Vital (2002)4. Foram realizados testes controle coma finalidade de avaliar a viabilidade 

dos náupilos após 24 a 48 horas da eclosão. Serão realizados testes utilizando-se 

seis concentrações diferentes da agua proveniente do lençol subterrâneo armazenado 

em reservatório. 



As concentrações utilizadas foram 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e 60% em relação ao 

sal marinho utilizado nos testes controles, onde será avaliada a taxa de mortalidade 

dos náupilos após 24 horas de incubação em condições de temperatura de 26°C e 

aeração constante e luz artificial, como submetido o ensaio controle. As diversas 

concentrações serão testadas em triplicata para se obter a média.  

Seguindo a contagem dos organismos mortos, foi efetuado o cálculo da concentração 

que causou a morte de 50% dos organismos testados (CL50) por meio do método 

Trimmed Spearman-Karber5. Já na comparação das médias obtidas para amostras 

diferentes após o mesmo período de exposição foi utilizado o teste t’ de Student não 

pareado. Todas as análises foram realizadas no programa GraphPad Prism versão 

4.02 (GraphPad Software, Inc).  

 Figura 2: amostras da água analisa com artêmias pós eclosão  
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