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Avaliação do risco ambiental da fluoxetina em sedimentos marinhos para 

invertebrados aquáticos  

 

Dymes Rafael Alves dos Santos Laranjeira 

 

RESUMO 

 

O uso acentuado de fármacos e produtos de cuidado pessoal (FPCP) por grande 

parcela da população, associado ao aumento do número de habitantes, principalmente, 

em regiões costeiras, gera uma consequente e contínua entrada destas substâncias no 

ambiente. Com isso há uma necessidade crescente de se investigar a presença e o 

comportamento desta classe de contaminantes, principalmente em sedimentos, uma 

vez que estes são capazes de acumular e apresentar concentrações relativamente 

perigosas a organismos não-alvos. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar o 

risco ambiental do fármaco fluoxetina (FLU) presente em sedimentos marinhos da 

região de Santos/SP, Brasil, por meio de ensaios ecotoxicológicos integrados à análises 

químicas para quantificação deste fármaco no ambiente marinho. Para tanto foram 

utilizados invertebrados marinhos, espécie Mytella charruana para a caracterização de 

citotoxicidade e atividade de biomarcadores, e as espécies Perna perna e Echinometra 

lucunter em ensaios de desenvolvimento embriolarval. Todos os orgismos-teste foram 

expostos à sedimentos marinhos previamente marcados com FLU. Por meio de 

técnicas de HPLC-ESI-MS/MS,  foram identificadas e quantificadas concentrações da 

ordem de 10,4 ng.g-1 em sedimentos coletados no entorno do emissário submarino de 

esgoto de Santos (Baía de Santos, São Paulo - Brasil). A FLU apresentou efeitos sobre 

o desenvolvimento embriolarval de E. lucunter e P. perna e efeitos cito-genotóxicos 

para a espécie M. charruana, em concentrações ambientalmente relevantes. Segundo o 

método utilizado para avaliação de risco ambiental, a fluoxetina pode ser considerada 

como substância potencialmente perigosa para invertebrados aquáticos. 

 

Palavras – chave: biomarcadores; toxicidade; avaliação de risco ambiental; 

invertebrados aquáticos; sedimentos; emissário submarino de santos; fluoxetina. 
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Environmental risk assessment of fluoxetine in marine sediments to aquatic 

invertebrates 

 

Dymes Rafael Alves dos Santos Laranjeira 

 

ABSTRACT 

 

The high consumption of pharmaceutical and personal care products (PPCP) by a 

significant part of the human population, associated with the increase in the number of 

inhabitants, mainly in coastal regions, causes a continuous entry of these substances 

into the environment. Thus, there is a growing need to investigate the presence and 

behavior of this class of contaminants, especially in sediments, since they can 

accumulate and create relatively hazardous concentrations to non-target organisms. 

Therefore, the objective of this study was to evaluate the environmental risk of fluoxetine 

(FLU) present in marine sediments from the region of Santos/SP, Brazil, using 

ecotoxicological assays with chemical analyses so the amount of this pharmaceutical 

drug in the marine environment could be quantified. For this purpose, the marine 

invertebrates Mytella charruana species were used for the characterization of citotoxicity 

and endpoints using biomarkers, and the species Perna perna and Echinometra 

lucunter in embryo larval tests. All organisms used in the experiments were exposed to 

marine sediments previously spiked with known concentrations of FLU. Using LC-ESI-

MS/MS, the environmental levels of FLU were quantified in marine sediments from the 

vicinities of the Santos submarine sewage outfall (Bay of Santos, São Paulo, Brazil) at 

10.4ng.g-1. The fluoxetine has presented effects over the embryo larval development of 

E. lucunter and P. perna as such genotoxic and citotoxic effects for the M. charruana 

species at environmentally relevant concentrations. According to the employed ERA 

method, fluoxetine can be considered as a pontencially dangerous substance for 

acquatic invertebrates. 

 

Key words: Biomarkers; toxicity; environmental risk assessment; aquatic invertebrates; 

sediments; fluoxetine.  
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1. INTRODUÇÃO 

A qualidade da água é uma das principais abordagens de gestão de risco 

ambiental defendidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Agência de 

Proteção Ambiental dos EUA (USEPA). Onde é defendido que as águas residuais 

devem ser tratadas a fim de satisfazerem certos critérios de qualidade para evitar 

qualquer risco, especialmente à saúde humana (Victor et al., 2008).  

Indo mais além, esta abordagem convida os países a considerarem suas 

condições culturais, socioeconômicas e ambientais para otimizarem o desenvolvimento 

e implementação de uma gestão de risco ambiental mais eficiente (Sato et al., 2013). 

Áreas costeiras são frequentemente alvo de poluentes e tal fato se tornou um 

problema de caráter mundial. Um dos principais fatores para tal agravamento vem da 

entrada excessiva de macronutrientes, por exemplo Nitrogênio e Fóforo, principalmente 

por aporte de efluentes domésticos sem tratamento em corpos hídricos (Richardson & 

Jorgensen, 1996). 

Atualmente, há um aumento da preocupação com a presença de fármacos e 

produtos de cuidado pessoal (FPCP), os quais apesar de normalmente serem relatados 

em pequenas concentrações podem apresentar baixa biodegradabilidade no meio 

ambiente. Tais substãncias são caracterizadas como contaminantes de preocupação 

emergente, sobre os quais existe pouco conhecimento sobre possíveis efeitos gerados 

em populações marinhas não – alvo e riscos ecológicos para o meio aquático.  

Dentro da classe dos contaminantes emergentes, os fármacos de utilização 

humana são considerados um dos grupos de substâncias ambientalmente mais 

relevantes, pelo fato de sua produção e utilização ocorrerem em grandes volumes. Por 

conta disso e por possuírem propriedades físico-químicas (e.g. coeficiente de partição e 

pKa) que lhes conferem resistência à biotransformação e aos processos de tratamento 

de água e esgoto, eles são hoje considerados micropoluentes com elevada persistência 

ambiental (Mulroy, 2001; Bottoni et al., 2010; Barreiro & Fraga, 2015). 



 2 

Enquanto novos compostos surgem como possíveis medicamentos para 

problemas de saúde, seus efeitos desconhecidos, produtos de  degradação metabólica 

e possível acumulação geram uma grande preocupação sobre o meio ambiente (Prasse 

et al, 2015). 

A principal rota de entrada de resíduos de fármacos no ambiente é o lançamento 

de esgotos sanitários, tratados ou não, no meio aquático (Melo et al., 2009). Em 1987 a 

agência americana Food and Drug Administration (FDA) aprovou o medicamento 

Prozac® que tem como princípio ativo a fluoxetina (FLU), para o tratamento de de 

doenças de caráter depressivo. Desde então a fluoxetina se tornou um fenômeno 

mundial de vendas e prescrição médica (Healy, 1997). Em países como o Brasil, que 

possuem sistemas públicos de saúde deficientes e com baixa capacidade de 

monitoramento de pacientes a longo prazo, a prescrição de antidepressivos, inclusive 

entre a população de elevada faixa etária, é comum (Fulone & Lopes, 2017).  

Dentro deste cenário de crescimento populacional e aumento da utilização de 

antidepressivos pela população em geral, regiões costeiras, mais espcificamente a 

“Baixada Santista” localizada no litoral sul do estado de São Paulo/Brasil merece 

destaque, pois apresenta diferentes emissários submarinos de efluentes com baixa 

qualidade de tratamento. Dentre estes, destaca-se aquele localizado na cidade de 

Santos/SP, Brasil, tanto pelo volume de lançamento de efluente diário quanto pelo 

elevado número populacional da cidade, o que gera uma maior preocupação quanto à 

possível entrada de fármacos no ambiente marinho. Em função disso e da presença de 

fármacos em sedimentos marinhos reportada na literatura científica para vários países 

(Moreno-González et al., 2015; Arpin-Pont et al., 2016) grande ênfase tem sido dada 

para a avaliação de impacto ambiental com base em dados ecotoxicológicos sobre 

estes micropoluentes, pois ainda são escassas as informações sobre os possíveis 

efeitos e riscos à biota aquática. 

Cabe ressaltar que, enquanto linha de evidência de monitoramento ambiental, 

tais estudos podem fornecer um maior conhecimento da qualidade de águas e 

sedimentos marinhos ajudando na regulamentação e definição de bases legais que 
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estabeleçam limites para o lançamento de efluentes domésticos contendo fármacos, 

definindo áreas críticas e minimizando possíveis impactos ambientais. 
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2. OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo identificar a ocorrência do fármaco 

fluoxetina em sedimentos da baía de Santos/SP, Brasil, bem como o risco ambiental 

gerado para espécies aquáticas. 

2.1. Objetivos específicos 
 

 Identificar e quantificar a fluoxetina em sedimentos do entorno do ESS; 

 

 Caracterizar os efeitos da toxicidade da fluoxetina, em sedimento marcado,  

sobre o desenvolvimento de embriões de Perna perna e Echinometra lucunter; 

 

 Avaliar as respostas bioquímicas de mexilhões Mytella charruana, após serem 

expostos ao sedimento marcado com fluoxetina; 

 

 Avaliar o risco ambiental da fluoxetina em sedimentos marinhos, relacionando as 

concentrações ambientais encontradas com as respostas biológicas obtidas para os 

invertebrados aquáticos, Perna perna, Echinometra lucunter e Mytella charruana.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Região Metropolitana da Baixada Santista  

A baixada santista (RMBS) é uma região metropolitana do litoral Sul do estado 

de São Paulo, composta por nove municípios que juntos rempresentam uma das áreas 

mais populosas do Brasil, com cerca de 1,5 milhões de habitantes até o ano de 2000 

(Jakob, 2003).   

O município de Santos está localizado na RMSB, latitude de 23º56’27”S e 

longitude de 45º19’48”W. Sua área compreende 280,674 km² e uma população 

residente estimada em 419.400 habitantes e  densidade demográfica de 1.494,26 

(habitante/km2) (IBGE, 2015; Freitas et al., 2017). A região insular de Santos possui 

aproximadamente 39 km2 e é caracterizada por ser extremamente urbanizada e 

responsável por abrigar a maior parte de sua população (Negreiros, 1992). 

A proximidade do litoral com a capital paulista e o aumento da frota de veículos 

possibilitaram a expansão do turismo e fizeram com que o mercado imobiliário na 

RMBS expandisse o setor de construção, loteando e verticalizando a orla marítima 

(Cabianca & Souza, 2017). Com isso, há um recorrente fenômeno de flutuação 

populacional em determinados períodos do ano, em que um grupo de  indivíduos que  

possuem  domicílio  na RMBS,  mas  que  não  fazem  uso  dele continuamente, ou 

seja, não têm nela sua residência fixa se desloca para o litoral (Instituto Polis, 2014). A 

população flutuante ocupa domicílios ocasionalmente, principalmente em datas festivas 

e feriados. Portanto, esses domicílios assumem a função de casas de veraneio, que por 

sua vez gera um aumento do volume de efluentes domésticos destinados ao ESS. 

 

3.2. Emissário Submarino de Santos/SP 

O Emissário Submarino de Santos (ESS), localizado na praia do José Menino, 

Santos/SP, é caracterizado por destinar efluentes domésticos ao ambiente marinho, 

após prévia passagem pela estação de tratamento de esgotos (ETE), provenientes em 

sua maior parte das residências e comércios do município.  Construído pela Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em 1979, é uma tubulação 
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de aço com diâmetro interno de 1,75m e revestido externamente por concreto, de modo 

a garantir um peso aderente de 150 kg/m na água do mar e de extensão total 

aproximada de 4 km (Mandaji, 2008). 

O ponto para lançamento dos efluentes da baía de Santos foi inicialmente 

determinado com base em critérios físicos, ecológicos, técnicos e econômicos, como 

ponto mais próximo para os efluentes alcançarem correntes marinhas superficiais a fim 

de se obter as melhores condições de diluição inicial e assim garantir uma diluição total 

em possíveis ocorrências de correntes convergentes para a costa (Mandaji, 2008). 

A estação da Sabesp recebe efluentes da cidade de Santos e parte do esgoto da 

cidade de São Vicente, onde são submetidos a um pré condicionamento antes de 

serem encaminhados ao ESS.  

Em alta temporada é lançado ao mar, pelo emissário, em média, 192.670 m³/dia 

de esgoto e em baixa temporada este volume fica na casa dos 165.700 m³/dia, em 

média. De acordo com Relatório Qualidade das águas litorâneas no estado de São 

Paulo apresentado pela Cetesb (2005), diversas análises foram realizadas em anos 

anteriores para verificar a qualidade do efluente que chega à Estação de Pré-

Condicionamento. Porém, ainda hoje não é utilizado como parâmetro de qualidade 

ambiental a presença de FPCP no efluente do ESS.  

 

3.3. Fármacos e produtos de cuidado pessoal 

A degradação contínua da parte abiótica do ambiente aquático, destacando-se o 

ambiente marinho de regiões costeiras, tem ocorrido de forma global o que pode 

acarretar em uma interferência da homeostase da biota aquática marinha. Tal fato 

parece estar intimamente relacionado com o aumento do impacto antrópico sobre o 

ambiente. 



 7 

Dentre a diversidade de substâncias sintéticas produzidas, atualmente recebem 

destaque os FPCP, reconhecidos também como contaminantes de preocupação 

emergente.  

O consumo de fármacos é bastante significativo e tal fato pode ser verificado 

pelo crescente aumento da arrecadação pela venda de fármacos em diferentes países, 

um exemplo disso pode ser visto na União Européia onde aproximadamente 3.000 

diferentes substâncias são usadas em medicamentos para consumo humano, como 

antidepressivos, hormônios, analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, β-

bloqueadores, reguladores de lipídios, dentre outros (Petrović et al., 2014). 

Geralmente FPCPs podem atingir corpos hídricos por excreção (urina/fezes) 

após uso terapêutico, eliminação direta de drogas domésticas, efluentes de ETEs, 

descarte inadequado após a expiração do prazo de validade, disposição em aterros 

(Kummerer, 2009), aquicultura, bem como a utilização de águas residuárias para 

irrigação (Xu et al., 2009). 

Dessa forma o aumento da utilização de fármacos tem gerado cada vez mais 

destaque, pois eles também tem sido mais detectados em corpos hídricos em 

quantidades relevantes, trazendo como consequência potenciais riscos ecológicos para 

o ambiente aquático (Ternes et al., 2002; Braga et al., 2005; Zhao et al., 2010; Pintado-

Herrera et al., 2014; Pimentel et al., 2016). 

Somado à isso, estas substâncias ainda não são monitoradas com frequência 

apropriada  no ambiente, uma vez que não são inseridos nas legislações atuais que 

regulamentam a qualidade da água e sedimento. Contudo é descrito na literatura que 

tal classe de compostos possui moléculas extremamente ativas biologicamente e 

propriedades físico-químicas (lipofílidade, resistência à biotransformação e aos 

processos de tratamento) que lhes conferem capacidade de acumular não apenas em 

corpos hídricos, mas também em sedimentos e tecidos, principalmente de regiões 

próximas de áreas de descarte de efluentes domésticos com ou sem tratamento 

(Bottoni et al., 2010). 
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Novas tecnologias em detecçao e quantificação de substâncias orgânicas no 

ambiente aquático, possibilitaram uma melhor correlação entre concentrações 

ambientais e efeitos gerados à organismos não alvos. Além disso,  permitiram encontrar 

concentrações de FPCP (ng.L-1) especialmente em águas residuárias tratadas ou não, 

águas superficiais e sedimentos marinhos próximos a ETEs e locais de lançamentos de 

efluentes e mesmo em água potável da rede de distribuição (Bila & Dezotti, 2003; 

Roberts & Thomas, 2006; Benotti et al., 2009; Petrović et al., 2014; Pereira et al., 2016; 

Cortez et al., 2014; Pusceddu et al., 2018). 

 

3.3.1. Fluoxetina 

A fluoxetina (cloridrato de N-metil- γ -[4-(trifluorometil) fenoxi]-

benzenopropanamina) (Figura 1) foi o primeiro medicamento desenvolvido e 

comercializado dentro da categoria de fármacos destinados ao tratamento de 

enfermidades mentais (Eli Lilly & CO., 2011). Com a finalidade de atuar em fendas 

sinápticas entre neurônios a fim de inibir a recaptação de serotonina a fluoxetina é 

mundialmente prescrita como medicamento psicotrópico em tratamentos de transtornos 

depressivos e de ansiedade em geral (Dulawa et al., 2004; Mennigen et al., 2011; 

Winder et al., 2012). A fluoxetina, assim como fármacos em geral, possui baixa 

biodegradabilidade, uma vez que é desenvolvida para ser persistente, mantendo suas 

propriedades químicas o bastante para servir a um propósito terapêutico (Kallenborn et 

al., 2008; Mulroy, 2001). 
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FIGURA 1 – Fórmula estrutural da fluoxetina (CAS 54910-89-3) (Kosjek & Heath, 

2010; Silva et al., 2012). 

  

A taxa de degradação de fármacos em sedimentos varia de acordo com o tempo 

de meia-vida de cada composto. A fluoxetina apresenta tempo de meia vida de 2 à 4 

dias, podendo gerar como metabólito ativo a norfluoxetina que por sua vez possui meia 

vida de 7 à 15 dias, no organismo de mamíferos (Gury & Cousin, 1999; Hiemke & 

Härtter, 2000). No ambiente aquático a fluoxetina também possui tempo de meia vida 

próximo à 4 dias e somado a isso apresenta elevado coeficiente de sorção (log Koc) 

que é o coeficiente que gera estimativa da tendência de partição de compostos 

orgânicos da fase líquida para a matéria orgânica do sedimento. O valor de Koc para a 

fluoxetina é reportado na literatura variando entre 3,82 a 5,63 (Johnson et al., 2005; 

Silva et al., 2012), o que a caracteriza como uma substância persistente. Segundo 

USEPA, (2007) na ausência de outros processos de degradação, as meias-vidas de 

substâncias químicas no ambiente podem aumentar por conta de sua adsorção ao 

sedimento.  
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3.4. Ensaios Ecotóxicológicos 

Análises ecotóxicológicas são geralmente baseadas em ensaios de toxicidade, 

que são procedimentos nos quais as respostas dos organismos aquáticos são usadas 

para detectar e medir os efeitos de uma ou mais substâncias, resíduos,ou fatores 

ambientais, sozinhos ou em combinação, durante um determinado período. Estes 

métodos são muito empregados para avaliação de efeitos de xenobióticos no ambiente 

aquático, sendo que alguns parâmetros como toxicidade aguda (letalidade) e crônica 

(inibição de reprodução ou desenvolvimento) já são previstos na Legislação Brasileira 

(CONAMA 430/2011 e CONAMA 454/2012) e são utilizados para avaliação de risco 

ambiental e regulação de concentrações de compostos no ambiente aquático (Pereira, 

2008). 

 

3.4.1. Ensaios de desenvolvimento embriolarval 

Concentração e tempo de exposição estão diretamente relacionados aos ensaios 

de toxicidade e, portanto, altas concentrações podem ter efeitos prejudiciais em tempos 

de exposição extremamente curtos (Fonseca, 1991). Porém concentrações baixas 

podem produzir efeitos crônicos sub-letais ou, até mesmo, letais caso a exposição ao 

agente tóxico ocorra por um longo período (Cesar et al., 1997).  

Ensaios de toxicidade crônica permitem avaliar tais efeitos sub-letais de 

efluentes, amostras ambientais e substâncias químicas (isoladas ou combinadas) 

solúveis, dispersas em água ou associadas ao sedimento (Rand & Petrocelli, 1985).  

Estes efeitos de longa duração são relatados como uma mudança no metabolismo, 

crescimento, reprodução, mutações e até mesmo morte dos organismos-teste (Cesar et 

al., 1997).  
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3.5. Ensaios biológicos 

3.5.1. Ensaio do tempo de retenção do vermelho neutro 

O ensaio para avaliação do TRCVN baseia-se no princípio de que os lisossomos 

de células saudáveis conseguem reter o corante vermelho neutro por um certo período 

de tempo, enquanto que danos na integridade e estabilidade da membrana lisossomal 

causados pelo acumulo de xenobióticos diminuem o tempo de retenção do corante, 

induzindo o vazamento de componentes do lisossoma para o citosol mais rapidamente 

(Dailianis et al., 2003).  

O corante vital vermelho neutro é uma substância química que possui a 

capacidade de passar pela membrana celular fosfolipídica e por isso adentrar células. 

Ao entrar no citoplasma o corante é incorporado aos lisossomos. Por isso o ensaio do 

tempo de retenção do vermelho neutro em hematócitos pode ser utilizado para a 

detecção de alterações na membrana lisossômica, as quais podem ser relacionadas à 

exposição de organismos vivos à xenobióticos como fármacos e consequentemente 

levar ao aumento de processos de degeneração celular.   

 

3.5.2. Ensaios com biomarcadores 

Marcadores biológicos ou biomarcadores são moléculas que indicam a 

ocorrência de um determinado processo bioquímico em um organismo e que podem ser 

identificadas e quantificadas experimentalmente.  

Quando em contato com um organismo vivo, contaminantes persistentes, como 

herbicidas ou fármacos, podem ser biotransformados por mecanismos celulares que 

atuam de modo a tornar estes xenobióticos substâncias menos tóxicas e facilitar a sua 

excreção (Santos & Martinez, 2012).  

Biomarcadores enzimáticos podem agir por diferentes vias metabólicas (por 

exemplo, neuronais, metabolismo energético e estresse oxidativo) e por isso são 

capazes de  avaliar respostas iniciais de exposição à  fármaacos (Nunes et al., 2006). 
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Como exemplo neste processo, pode-se destacar a atuação de duas enzimas, a 

citocromo P450 e a glutationa-S-transferase (GST), que são encontradas em moluscos 

e com isso podem ser utilizadas como marcadores biológicos (Van Der Oost et al., 

2003; Grosvick et al., 2006). 

As isoenzimas da glutationa S-transferases (GSTs) são um grupo de enzimas 

que catalisam a conjugação da glutationa com xenobióticos, incluindo pesticidas 

organofosforados, e os aldeídos citotóxicos produzidos na peroxidação lipídica (Booth & 

O'halloran, 2001). A glutationa peroxidase (GPx) desempenha um papel protetor 

importante, agindo como depuradora para níveis elevados de peróxido de hidrogênio; 

durante este processo, a glutationa é oxidada e perde o seu potencial antioxidante 

protetor (Nunes et al., 2006). 

As defesas antioxidantes enzimáticas são fundamentais, onde as principais 

enzimas antioxidantes são: a superóxido dismutase (SOD), Catalase (CAT), Glutationa 

Peroxidase (GPx) (Parolini & Binelli, 2014). A SOD é uma metaloenzima que age sobre 

o radical O2.- dismutando-o a peróxido de hidrogênio (H2O2) e protegendo em até 95% 

os alvos do ataque do ânion superóxido. Está presente no citosol a forma SOD-CuZn 

(possui cobre e zinco em seu sítio ativo) enquanto que na mitocôndria está a SOD-Mn 

(com manganês em seu sítio ativo). Para a eliminação de peróxidos existem duas 

enzimas principais, a CAT e a GPx. A CAT tem como função dismutar o H2O2 em 2 H2O 

e O2, e está localizada em maior abundância em peroxissomos, já a GPx pertence a 

uma classe de enzimas capazes de remover o peróxido de hidrogênio e outros 

peróxidos através do acoplamento da redução de água à oxidação da glutationa 

reduzida (GSH) (Halliwell & Gutteridge, 2007; Cominetti et al., 2011).  

Além disso, esta age de maneira importante na proteção celular dos organismos 

quanto às mudanças oxidativas, especialmente na prevenção da peroxidação lipídica 

por hidroperóxidos lipídicos, sendo este um dos mecanismos de defesa antioxidantes 

mais relevantes do sistema biológico. A atividade destas enzimas como biomarcador 

tem sido largamente utilizada na detecção precoce de respostas oxidativas em plantas 

e animais para diferentes poluentes (Stegeman et al., 1992). 
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Processos oxidativos celulares e a atividade GPx geram o dissulfeto da 

glutationa ou glutationa oxidada (GSSG). Para a manutenção do ambiente redutivo 

intracelular a razão entre glutationa reduzida e oxidada (GSH/GSSG) é mantida em 

níveis muito altos (Sies & Moss, 1978). Para evitar a depleção da GSH e aumento da 

GSSG, a glutationa redutase (GR) reduz a GSSG à custa de NADPH, regenerando a 

GSH e mantendo desta forma o estado redox intracelular.  

Uma vez que as perturbações ocorridas pela exposição a contaminantes 

evidenciadas pelas alterações nos diferentes processos bioquímicos podem resultar em 

danos celulares, especial atenção também tem sido dada a técnicas de avaliação de 

peroxidação lipídica, danos em DNA e em organelas (Pereira, 2008). 

O metabolismo do oxigênio nas mitocôndrias origina uma grande quantidade de 

(ROS). Esses radicais altamente reativos, como OH● , frequentemente interagem com 

moléculas biológicas incluindo lípidos, se ligam ao hidrogênio destas e induzem à 

peroxidação lipídica (LPO) (Winston & Di Giulio, 1991) 

A exposição à xenobióticos normalmente desencadeiam a produção excessiva 

de ROS. Esse excesso impede o sistema antioxidante de neutralizar todas essas 

espécies reativas resultando no acúmulo de danos celulares classificados como LPO 

(Halliwell & Chirico, 1993; Van der Oost et al., 2003). 

O aumento da ocorrência de lesões em membrana celulares, que são 

constituídas fundamentalmente por fosfolípideos, podem ser ocasionadas por enzimas 

fosfolipases, presentes nos leucócitos e plaquetas, resultando na produção de ácido 

araquidônico e consequente aumento da atividade de enzimas cicloxigenases (Cox). As 

quais são capazes de indicar, portanto variações de processos inflamatórios. 

 

3.6. Avaliação de risco ambiental 

Em seu trabalho, Pusceddu (2016) define que o estabelecimento de risco 

ambiental relativo aos FPCP em sistemas aquáticos constitui uma tarefa complexa, 
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uma vez que são escassas ou ausentes informações importantes que permitam avaliar 

de forma robusta o comportamento e efeito destes compostos no ambiente aquático em 

geral e, principalmente, no ambiente marinho. 

Assim torna-se cada vez mais importante que as análises de identificação e 

quantificação de substâncias potencialmente tóxicas sejam integradas com análises 

ecotóxicológicas em diferentes níveis de organização biológica, a fim de se entender 

como fármacos, por exemplo, podem influenciar no metabolismo e consequentemente 

na sobrevivência de organismos não alvos. 

As diretrizes existentes para este tipo de regulação, como a publicada pela 

Agência Europeia dde Medicamentos  (European Medicines Agency) (EMEA, 2006) e o 

Documento Guia Técnico (TGD) na Diretiva de Apoio de Comissões 93/67/EEC de 

Avaliação de Risco Ambiental para as Novas Substâncias Notificadas, sugerem um 

processo de avaliação de risco ambiental a partir de análises preliminares, seguindo a 

partir deste ponto para posteriores análises mais específicas caso seja identificada a 

mínima possibilidade de risco em potencial. 

A EMEA, responsável pela proteção da saúde animal e pública através da 

investigação científica e supervisão de medicamentos, publicou a diretiva 

EMEA/CHMP/SWP/4447/00 que descreve recomendações para a avaliação de risco 

ambiental de medicamentos de uso humano (EMEA, 2006). Esse guia leva em 

consideração diferentes dados, como concentrações ambientais mensuradas ou 

estimadas, resultados de ensaios de toxicidade com diferentes organismos, 

características químicas dos compostos analisados e fatores de avaliação, que são 

expressões do grau de incerteza na extrapolação dos dados dos ensaios de toxicidade 

com um número relativamente limitado de espécies quando comparado ao ambiente 

natural. Além disso, o fator de avaliação considera variações nas diferenças de 

sensibilidade interespécies, na variabilidade intraespécies, e a extrapolação de dados 

gerados em laboratório para o ambiente natural (EMEA, 2006). 

A avaliação de risco proposta pela EMEA (2006) é dividida basicamente em duas 

fases. A Fase I, considerada “pre-screening”, consiste na determinação (Mensured 
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environmental concentration – MEC) ou estimativa (Predicted enviromental 

concentration - PEC) das concentrações ambientais dos compostos estudados. Quando 

a concentração do composto no ambiente for maior que 0,01 μg.L-1, deve ser realizada 

avaliação de risco ambiental - Fase II. Em alguns casos, esse limite não precisa ser 

aplicado, pois alguns fármacos podem afetar a reprodução de vertebrados ou 

invertebrados em concentrações mais baixas do que 0,01 μg.L-1. Neste caso, estas 

substâncias devem entrar diretamente na Fase II da estratégia de avaliação de risco. 

Vale ressaltar que a avaliação de risco de compostos altamente lipofílicos e potenciais 

desreguladores endócrinos podem ser realizadas independentemente da quantidade 

liberada no ambiente. A Fase II é dividida em duas etapas, denominadas TIER A e B. 

No TIER A, é feito o levantamento de um conjunto de dados, que prevê informações 

sobre as propriedades físico-químicas, o destino da substância no ambiente, e os 

efeitos em organismos aquáticos. Nesta avaliação, são propostos ensaios de toxicidade 

crônica para se determinar concentrações onde não são previstos efeitos (Predicted no 

effect concentration - PNEC), com o objetivo de prever a concentração da substância 

para a qual não se espera que ocorram efeitos adversos. Se a relação entre a 

concentração ambiental e a concentração onde não são previstos efeitos (PEC ou MEC 

/ PNEC) do fármaco apresentar quociente de risco (índice para o estabelecimento do 

risco ambiental) inferior a 1, pode-se concluir que a substância não é susceptível de 

representar risco para o ambiente aquático. Se a relação for superior a 1, serão 

necessárias avaliações mais robustas no TIER B. O TIER B é uma avaliação de risco 

detalhada, com avaliações mais aprofundadas, e pode ser realizada por meio de um 

PEC mais preciso ou da concentração ambiental mensurada (MEC), da PNEC do 

composto de origem, e de outros dados relevantes, como efeitos biológicos específicos 

por meio do uso, por exemplo, de biomarcadores (Pusceddu, 2016).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Organismos-teste 

4.1.1. Mytella charruana 

Os moluscos representam o segundo maior grupo em diversidade animal e, os 

bivalves marinhos, são os moluscos mais abundantes (Russell & Hunter, 1983).  

Muitos moluscos aquáticos, principalmente os bivalves que são os mais 

explotados, cultivados e consumidos no Brasil e no Mundo, se alimentam por filtração 

da água, graças ao movimento ciliar de células das brânquias (Klappenbach, 1965; 

Mora & Alpizar 1998). Com um processo de seleção de partículas alimentares 

principalmente, em função do tamanho, esses animais acabam por ingerir grande 

quantidade de dejetos orgânicos e inorgânicos juntamente com a alimentação (baseada 

principalmente em microalgas). Parte dos componentes ingeridos (as partículas 

maiores) é eliminado na forma de pseudo-fezes (compostas por “pellets” formados 

pelas partículas rejeitadas, associadas a muco protéico). Devido ao seu sistema de 

circulação aberta e corpo todo banhado pela água, boa parte dessas partículas acaba 

por entrar em contato direto com os tecidos. Isso faz com que ocorra um rápido e fácil 

acúmulo de qualquer tipo de componente presente na água. A taxa de acúmulo de 

bactérias e metais pesados, por exemplo, pode ser de 100 a 1000 vezes a quantidade 

presente na água circundante. Um agravante para os consumidores desses moluscos é 

que, na maioria das vezes, o acúmulo desse material não chega a causar problema 

para esses animais. Algumas vezes eles até crescem e engordam mais em ambientes 

contaminados, porém ficam impróprios para o consumo humano (Ferreira & Magalhães, 

2004). 

As espécies de mitilídeos (família Mytilidae) de interesse comercial que ocorrem 

no Brasil são: Mytella charruana (Figura 2) e Mytella guyanensis, de água salobra. 

Estes mariscos, vivem em manguezais, enterrados no lodo e emaranhados entre as 

raízes da vegetação. 
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Segundo Pereira & Lopes (1995), essas espécies estão distribuídas,  

respectivamente, entre a zona infralitoral e a zona de entremarés e na zona de 

entremarés, de ambientes estuarinos (Nishida & Leonel, 1995; Marques, 1998). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mexilhão Mytella charruana (Pusceddu, 2016). 

 

4.1.2. Perna perna 

Mexilhões Perna perna (Figura 3) são moluscos filtradores. Esta espécie 

distribui-se por todo litoral brasileiro, além da costa da Venezuela, Uruguai, Argentina e 

África do Sul, onde se encontram fixos a rochas formando densos bancos naturais na 

região entre marés e no infralitoral, geralmente em regiões de alto hidrodinamismo 

(Rios, 1994). 

Seu ciclo sexual, na região sudeste, é praticamente contínuo durante todo o ano, 

havendo períodos de reprodução mais acentuados no outono e primavera e menos 

intensos no verão e inverno (Lunetta, 1969). Em função disso é uma espécie que 

também é bastante comercializada para o consumo humano. 
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Figura 3. Mexilhão Perna perna. 

 

4.1.3.  Echinometra lucunter 

O ouriço-do-mar Echinometra lucunter (Figura 4) possui uma morfologia bastante 

característica com espinhos grossos, bastante resistentes e coloração variando do 

marrom escuro ao negro. É bastante abundante na costa brasileira sendo encontrado 

comumente sobre locas escavadas em rochas, em regiões de mar calmo ou batido. 

Alimenta-se basicamente de macroalgas e animais incrustantes. Ocorre desde a Flórida 

(EUA), até o sul do Brasil, bem como em regiões costeiras de ilhas tais como Antilhas, 

Bermudas, Ascenção, Santa Helena e Angola (Tommasi, 1966 apud Prósperi & Araújo, 

2002). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ouriço – do – mar Echinometra lucunter. 
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4.2. Fármaco alvo do estudo: Fluoxetina 

A fluoxetina, assim como fármacos em geral, possui baixa biodegradabilidade, 

uma vez que é desenvolvida para ser persistente, mantendo suas propriedades 

químicas o bastante para servir a um propósito terapêutico (Kallenborn et al., 2008; 

Mulroy, 2001). 

A taxa de degradação de fármacos em sedimentos varia de acordo com o tempo 

de meia-vida de cada composto. A fluoxetina apresenta tempo de meia vida de 2 à 4 

dias, podendo gerar como metabólito ativo a norfluoxetina que por sua vez possui meia 

vida de 7 à 15 dias, no organismo de mamíferos (Gury & Cousin, 1999; Hiemke & 

Härtter, 2000). No ambiente aquático a fluoxetina também possui tempo de meia vida 

próximo à 4 dias e somado a isso apresenta elevado coeficiente de sorção (log Koc) 

que é o coeficiente que gera estimativa da tendência de partição de compostos 

orgânicos da fase líquida para a matéria orgânica do sedimento. O valor de Koc para a 

fluoxetina é reportado na literatura variando entre 3,82 a 5,63 (Johnson et al., 2005; 

Silva et al., 2012), o que a caracteriza como uma substância persistente. Segundo 

USEPA, (2007) na ausência de outros processos de degradação, as meias-vidas de 

substâncias químicas no ambiente podem aumentar por conta de sua adsorção ao 

sedimento.  

 

 

4.3. Avaliação ecotóxicológica do sedimento 

4.3.1. Coleta e caracterização sedimentológica 

O sedimento utilizado nos ensaios ecotoxicológicos foi coletado na praia de 

Toque-Toque Grande no município de São Sebastião Litoral Norte do Estado de São 

Paulo, local caracterizado por possuir baixa influência antrópica e portanto elevada 

qualidade ambiental.  
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Em 2013, o monitoramento realizado pela CETESB, no que se refere a 

balneabilidade de praias no litoral de São Paulo, indicou a praia de Toque Toque 

Grande como “Qualificação Anual Ótima” (CETESB, 2014), o que evidencia pouca 

influência de esgotos domésticos na região, que é a principal via de entrada dos 

fármacos. Além disso o sedimento empregado nos ensaios foi caracterizado quanto à 

umidade, granulometria, matéria orgânica e carbonatos. Estes parâmetros foram 

avaliados antes dos experimentos, seguindo protocolos padronizados.  

A determinação da umidade do sedimento controle e análise de distribuição 

granulométrica de massa, segundo intervalos definidos na escala de Wentworth 

(Wentworth, 1922), foram realizadas seguindo os procedimentos descritos na Norma 

Técnica da CETESB L6.160 (1995). Para medir o teor de matéria orgânica foi utilizado 

o protocolo descrito por Luczak et al., (1997), enquanto a avaliação do teor de 

carbonatos seguiu os procedimentos descritos por Hirota & Szyper (1975). 

Para análise da presença e quantificação de concentrações ambientais de 

fluoxetina, foi realizada uma amostragem composta de sedimentos a partir de 5 pontos 

no entorno do lançamento do esgoto do Emissário Submarino de Santos (ESS), SP 

(Figura 5). As amostras foram coletadas em fevereiro de 2015 (verão) com auxílio de 

uma draga do tipo van veen, acondicionadas em sacos plásticos, e mantidas em caixas 

térmicas com gelo durante o transporte até o laboratório. Em laboratório, as amostras 

foram mantidas a temperatura de 4°C até a realização das análises químicas por 

cromatografia de alta potência acoplada ao espectômetro de massas (HPLC/MS). As 

localizações dos pontos de coleta encontram-se na Figura 5 e as coordenadas 

geográficas estão descritas na Tabela 1. 
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Locais de amostragem Latitude Longitude 

Ponto 1 24º00’041”S 46º21’048”W 

Ponto 2 23º59’997”S 46º21’664”W 

Ponto 3 23º59’858”S 46º20’776”W 

Ponto 4 24º00’284”S 46º21’155”W 

Ponto 5 23º59’764”S 46º19’227”W 

 

Figura 5 - Localização dos pontos de coleta de sedimentos: A) Posição na 

América do Sul; B) Ponto controle localizado na praia de Toque -Toque 

Grande, São Sebastião/SP; C) Emissário Submarino de Santos (ESS). 

Tabela 1 - Coordenadas geográficas dos pontos de coleta do sedimento do ESS. 
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4.3.2. Marcação de sedimento 

Este método envolve a adição de uma ou mais substâncias químicas em 

amostras de sedimento formulado para avaliação dos efeitos do composto testado 

sobre os organismos expostos. O protocolo empregado para o preparo, equilíbrio e 

mistura do sedimento com o composto foram embasados no manual técnico da USEPA 

(2001). 

O método de marcação de sedimento envolveu a adição do fármaco fluoxetina 

em concentrações conhecidas ao sedimento coletado e para tanto foi utilizado um 

equipamento de agitação mecânica (jar-rolling®), que consiste em uma máquina que 

gira em dois eixos diferentes de forma simultânea (Figura 6) (Pusceddu, 2016). Esta 

técnica é considerada a mais eficiente para homogeneização de substâncias químicas 

em grandes volumes de sedimento (USEPA, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Homogeneizador mecânico de sedimentos do tipo Jar-rolling 

de duas rotações (Pusceddu, 2016). 
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A técnica utilizada consistiu na adição de 500 g de sedimento úmido nos frascos 

do jar-rolling (1 L), e em seguida foi adicionado ao sedimento 50 mL de solução de 

fluoxetina para cada concentração desejada. Em seguida, os frascos com a mistura de 

sedimento e solução dos compostos foram agitados por 15 minutos. Após o 

procedimento de mistura, os frascos foram mantidos por 7 dias em ambiente com 

temperatura controlada (4±2°C) e sem iluminação para que se estabelecesse o 

equilíbrio químico entre as substâncias-teste, o sedimento e a água intersticial (Francis 

et al., 1984). Após os procedimentos de mistura e equilíbrio, os sedimentos marcados 

foram utilizados em 3 tipos de exposição: sedimento integral, interface sedimento-água 

e elutriato. 

A exposição ao sedimento integral (SI) visa a exposição direta dos organismos 

ao sedimento marcado. O sistema de interface sedimento-água (ISA) avalia a 

toxicidade do sedimento contaminado a partir da solubilização do composto testado, 

além de fluxos ascendentes de água intersticial contaminada à água de coluna 

imediatamente superior ao sedimento. Este sistema foi proposto por Anderson et al. 

(1996) e adaptado por Cesar et al. (2004), e consiste em tubos de ensaio contendo 2 

mL de sedimento marcado e 8 mL de água de diluição, com uma rede de plâncton logo 

acima do sedimento para facilitar a recuperação das larvas no final do experimento 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Teste pelo método de interface sedimento-água 
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O elutriato do sedimento (ELU), que simula um processo de ressuspensão do 

sedimento e possível solubilização do composto testado, foi obtido por meio da mistura 

do sedimento marcado com água de diluição na proporção de 1:4 (sedimento-água). 

Essa mistura foi submetida a agitação com auxílio de um agitador mecânico durante 30 

minutos (Figura 8). Após a sedimentação, o sobrenadante foi utilizado para o ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A água de diluição utilizada nos experimentos foi preparada por meio da diluição 

de sal marinho (Redsea®) em água destilada, com salinidade entre 30 e 36 ppm, 

variando de acordo com o organismo-teste empregado, e filtrada em membrana de 

celulose com porosidade de 0,22 μm. 

A técnica utilizada consistiu na adição de 500 g de sedimento úmido nos frascos 

do jar-rolling (1L), e em seguida foi adicionado ao sedimento 50 mL da solução de 

fluoxetina nas concentrações desejadas. O recipiente com a mistura de sedimento e 

solução  de FLU permaneceu sob agitação por 15 minutos. Após o procedimento de 

mistura, os frascos foram mantidos por 7 dias em ambiente com temperatura controlada 

(aproximadamente 4°C) e sem iluminação para o equilíbrio químico da solução de FLU 

com o sedimento e a água intersticial. 

Figura 8 - Preparo do elutriato por agitação mecânica. 
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Após os procedimentos de mistura e equilíbrio, foram preparados os sistemas-

testes. Para os ensaios de interface sedimento-água, foi adicionanda água do mar 

reconstituída ao sedimento marcado, seguindo a proporção definida pelo método de 

ensaio uma parte de sedimento para quatro partes  de água. O tempo de equilíbrio 

entre o sedimento e a água foi de no mínimo 12h antes do início dos experimentos. 

 

4.4. Ánalises Químicas dos Sedimentos 

Os procedimentos para as análises químicas dos sedimentos foram conduzidos 

no Laboratório do CEMSA (Centro de Espectrometria de Massas Aplicada) sob 

coordenação do Prof. MSc. Daniel Temponi Lebre. As análises químicas dos 

sedimentos foram realizadas com base no protocolo da USEPA (2007). 

Previamente às análises químicas foram realizados: 1) Desenvolvimento e 

otimização de metodologia analítica para extração e quantificação de Fluoxetina em 

sedimentos marinhos, pelas técnicas de extração em fase sólida (SPE) e análise por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC); 2) Otimização das condições de 

detecção do sistema de EM/EM em modo de operação Multiple Reaction Monitoring 

(MRM); 3) Otimização da fonte de íons (ESI ou APCI) para melhor detecção a fluxo 

cromatográfico determinado; 4) Desenvolvimento e otimização do método 

cromatográfico com intuito de minimizar efeito de matriz (interferentes presentes nas 

amostras); 5) Desenvolvimento de método de extração e preparo de amostras a fim de 

aumentar a recuperação ou exatidão dos resultados na matriz de sedimento marinho. 

As amostras de sedimento marcado e as amostras de sedimentos provenientes 

do ESS (1 g peso/seco) foram homogeneizadas e processadas pelo método de 

extração ácida, por meio da adição de 10 mL de acetonitrila às amostras. Após este 

procedimento, as amostras foram levadas a um ultrassom por 30 minutos. 

Posteriormente, as amostras foram centrifugadas por 5 minutos (2500 rpm) e o 

sobrenadante separado. Os sólidos resultantes da centrifugação foram ressuspensos 

em 10 mL de tampão fosfato (pH 2,0). Novamente as amostras foram levadas a um 
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ultrassom por 30 minutos e centrifugadas por 5 min (2500 rpm) e o sobrenadante 

separado. O processo extrativo foi repetido pela terceira vez, foi adicionado 10 mL de 

acetonitrila às amostras, as quais foram centrifugadas e o sobrenadante separado. 

O sobrenadante acumulado foi misturado e centrifugado por 5 minutos a 2500 

rpm. Após este procedimento, 25 mL do sobrenadante centrifugado foi adicionado a 

250 mL de água Milli-Q® e em seguida foi realizada a etapa de clean-up (Extração em 

fase sólida - EFS). 

A EFS foi realizada utilizando cartucho Xtrata – X 33 μ Polymeric Reversed 

Phase (200 mg / 3 mL, Phenomenex). As colunas foram pré-condicionadas com 2 mL 

de acetonitrila; 2 mL de metanol:isopropanol:acetonitrila (1:1:1); 2 mL de água Milli-Q®. 

Para etapa de percolação das amostras nos cartuchos foram utilizados 25 mL do 

extrato e 250 mL de água Milli-Q®. Após este procedimento, os cartuchos foram 

mantidos por 5 minutos sob secagem a vácuo. 

A eluição foi realizada utilizando 3 mL de metanol e 3 mL de acetona:metanol 

(1:1). Posteriormente o eluato foi levado a secura total sob fluxo suave de ar 

comprimido a fim de eliminar o solvente orgânico proveniente da etapa de EFS. Em 

seguida foi retomado com 500 μL de Metanol:H2O (7:3) e injetado no sistema HPLC-

MS/MS em modo de operação MRM (Multiple Reaction Monitoring), com fonte de íons 

ESI no modo negativo. 

As condições utilizadas para separação estão descritas na Tabela 2. A 

linearidade e exatidão do método foram avaliadas utilizando amostras de sedimento 

não contaminados (brancos), aos quais foram adicionadas diferentes concentrações de 

fluoxetina. 
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Condições Cromatográficas 

Coluna 
Agilent Eclipse XDB-C18 3.0x75 mm, 

3.5 μm 

Fase móvel A 5mM Acetato de Amônio 

Fase móvel B Metanol 

Temp. da coluna 25°C 

Vazão 0,4 mL.min-1 

Vol. de injeção 10 μL 

Tempo de corrida 2,5 min 

Sol. lavagem de agulha Acetonitrila:água (60:40) (v/v) 

Tabela 2 - Equipamentos e materiais utilizados nas análises químicas. 
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4.5.1. Ensaio de desenvolvimento embriolarval com Perna perna  

Os ensaios de toxicidade para o desenvolvimento embriolarval com embriões de 

mexilhão Perna perna foram realizados de acordo com o método escrito por Zaroni et 

al. (2005) no laboratório de Ecotoxicologia da Universidade Santa Cecília (UNISANTA). 

O método empregado para estes ensaios se baseia na exposição de embriões de P. 

perna a diferentes concentrações de fluoxetina, por meio de exposição a ISA e ELU. 

Após 48h de exposição foi analisado o desenvolvimento embriolarval.  

A técnica utilizada para induzir a liberação dos gametas foi por estímulo físico, 

por meio da indução termal. Os gametas foram coletados com auxílio de uma pipeta de 

Pasteur. O líquido espermático coletado foi mantido no gelo até o momento da 

fecundação. Os ovócitos foram lavados com auxílio de peneira de 350μm e colocados 

em um béquer com cerca de 1,5 L de água do mar filtrada em membrana Millipore 0,22 

μm. 

A fecundação foi obtida pela adição de 2 mL da solução espermática à solução 

de ovócitos, e a densidade de ovos foi estimada pela diluição da concentração de ovos 

em água do mar e contagens em câmara de Sedgwick-Rafter. Cerca de 500 ovos 

recém-fertilizados foram inseridos nos frascos-teste, e os ensaios foram mantidos na 

temperatura de 25 ± 1ºC, por 48 horas, tempo suficiente para o desenvolvimento dos 

embriões até larva-D. Após o período de desenvolvimento dos embriões, as amostras 

foram fixadas com 0,5 mL de formol 40% (tamponado com Bórax em pH 7,0) para 

posterior avaliação das 100 primeiras larvas encontradas em cada amostra. A 

porcentagem de larvas normais das amostras foi comparada com a porcentagem de 

larvas normais do grupo controle. 

Assim, foi verificado se houve ou não aumento da incidência de anomalias ou 

retardo no desenvolvimento das larvas, gerando informações sobre a capacidade de 

desenvolvimento das larvas de mexilhões expostas às diferentes concentrações de 

fluoxetina.  
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Em paralelo aos ensaios com sedimento, foram realizados ensaios de 

sensibilidade com a substância de referência Dodecil Sulfato de Sódio (DSS). A Tabela 

3 apresenta um resumo da metodologia do ensaio. 

 

 

Parâmetros  Condições  

Sistema de ensaio  Estático  

Concentrações  Controle e 4 concentrações  

Substância-teste  Fluoxetina  

Temperatura  25 ± 1 ºC  

Salinidade  32 a 35 

Fotoperíodo  16h luz / 8h escuro  

Água de diluição  Água marinha reconstituída  

Câmera teste  Tubo de ensaio com capacidade para 
15 mL  

Volume de água  8 mL  

Substrato  2 g de sedimento  

Idade do organismo-teste  Ovos recém fecundados  

Nº de organismos por réplica  50 organismos por mL  

Nº de réplicas por tratamento  4  

Alimentação  Ausente  

Duração do teste  48 horas  

Efeito observado  Retardo ou anormalidade no 
desenvolvimento embriolarval  

Validade do ensaio  ≥ 70% de larvas normais no controle  

 

 

 

Tabela 3 - Condições para realização e critérios de aceitabilidade dos ensaios de 

desenvolvimento embriolarval com mexilhão P. perna. 
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4.5.2. Ensaio de desenvolvimento embriolarval com  E. Lucunter 

Os ensaios de toxicidade para avaliação de efeitos crônicos no desenvolvimento 

embriolarval do ouriço-do-mar E. lucunter foram realizados de acordo com os 

procedimentos descritos pela USEPA (1995), com adaptações para a espécie pela NBR 

15350, referentes ao tempo de exposição e temperatura (ABNT, 2012). Os 

experimentos foram realizados no Laboratório de Ecotoxicologia da Universidade Santa 

Cecília – Unisanta, o qual possui acreditação pelo INMETRO na norma ISO/IEC 17025 

para ensaios de avaliação de efeito crônico com Echinometra lucunter. 

No laboratório os indivíduos foram previamente lavados com água do mar para 

remoção de detritos e acondicionados em uma bandeja com a superfície aboral voltada 

para cima. Para a obtenção de gametas cada indivíduo recebeu, através de injeção 

intracelômica, 2,5 ml de KCl 0,5 mol e, em seguida, os machos foram dispostos com a 

face aboral voltada para cima, por onde ocorre a liberação de esperma (coloração 

esbranquiçada) contendo os espermatozóides. A coleta do líquido espermático foi feita 

com auxílio de pipeta de Pasteur, diretamente dos gonóporos, e em seguida ele foi 

transferido para um béquer de vidro envolto com gelo, impedindo assim o contato dos 

espermatozóides com a água de diluição até o início dos experimentos.                      

Para coleta dos óvulos, identificados por sua coloração amarelo-alaranjados, as 

fêmeas foram apoiadas com a superfície aboral voltada para baixo em um recipiente 

menor que o seu diâmetro, com água de diluição à temperatura do ensaio. 

No momento da fecundação foi preparada uma solução na proporção de 0,5 mL 

de espermatozoides para 25 mL de água de diluição. Esta solução foi misturada de 

modo a proporcionar a dissolução de possíveis grumos. Em seguida, foi acrescentado 

um volume de 1,2 a 2 mL da solução de esperma ao recipiente contendo os óvulos e 

aguardado 10 minutos com leve agitação. 

Após este período, três sub-amostras de 10 μL da solução foram colocadas em 

câmara de Sedgwick-Rafter para contagem e cálculo da porcentagem de fecundação. 

O critério de aceitabilidade para o ensaio é de no mínimo 80% de ovócitos fertilizados. 
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Para cada tratamento foram utilizadas 4 réplicas, onde foram inseridos cerca de 300 

ovos, e o conjunto mantido de 36 a 42 horas em câmara incubadora com temperatura 

constante de 26 ± 2ºC e fotoperíodo 16h/8h (luz-escuro). Após o período de exposição, 

o ensaio foi encerrado adicionando em todas as réplicas 0,5 mL de formol tamponado 

com bórax. 

Posteriormente, o conteúdo de cada réplica foi observado em microscópio em 

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

desenvolvimento analisado. Embriões que atingiram seu estágio de larva Pluteus bem 

desenvolvido foram considerados normais, enquanto aqueles apresentando alteração 

morfológica e/ou retardo no desenvolvimento foram considerados anômalos. 

Em paralelo aos ensaios com sedimento, foram realizados ensaios de 

sensibilidade com a substância de referência Sulfato de Zinco. A Tabela 4 apresenta 

um resumo da metodologia do ensaio. 
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Parâmetros  Condições  

Sistema de ensaio  Estático  

Concentrações  Controle e 4 concentrações  

Substância-teste Fluoxetina  

Temperatura  26 ± 1ºC  

Salinidade  30 a 36 ppt.  

Fotoperíodo  16h luz / 8h escuro  

Água de diluição  Água marinha reconstituída  

Câmera teste  Tubo de ensaio com capacidade para 

15 mL  

Volume de água  8 mL  

Substrato  2 g de sedimento  

Idade do organismo-teste  Ovos recém fecundados  

Nº de organismos por réplica  30 organismos por mL  

Nº de réplicas por tratamento  4  

Alimentação  Ausente  

Duração do teste  36 a 42 horas  

Efeito observado  Retardo ou anormalidade no 

desenvolvimento embriolarval  

 

 

 

 

Tabela 4 - Condições para realização e critérios de aceitabilidade dos ensaios de 

desenvolvimento embriolarval com ouriço-do-mar E.lucunter. 
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A coleta dos gametas era interrompida após transcorridos 5 minutos da 

administração do KCl evitando-se assim a coleta de gametas imaturos. Após 

decantação, a solução de óvulos foi lavada através da retirada do sobrenadante e 

avolumação com água do mar, filtração em malha de 150 µm para remoção de 

partículas; uma sub-amostra foi então retirada para observação ao microscópio óptico, 

buscando-se identificar óvulos redondos, lisos, e homogêneos, ideais para a 

fecundação. A fecundação foi realizada através da transferência de cerca de 2 mL da 

solução de espermatozóides para  cerca de 400 mL da suspensão de óvulos e breve 

agitação mecânica. Uma hora e meia depois, três sub-amostras de 1mL foram 

retiradas, procedendo-se a contagem dos ovos, identificados pelo aparecimento da 

membrana de fecundação, utilizando câmara de Sedgewick-Rafter. A média de 

embriões das três contagens serviu de base para o cálculo da distribuição destes nos 

recipientes-teste, mantendo-se a densidade de 500 embriões em 10 mL.  Cada teste 

contou com quatro concentrações (0,1 µg.g-1; 1 µg.g-1; 10 µg.g-1 e 100 µg.g-1) mais o 

grupo controle, utilizando-se quatro replicas por concentração. 

 

4.5.3. Ensaio por exposição ao sedimento integral 

 

Previamente aos ensaios de citotoxicidade e análise de biomarcadores, foi 

realizada a exposição dos organismos-teste a diferentes concentrações-teste de 

fluoxetina, onde tais concentrações foram definidas a partir de um ensaio preliminar.  

Para a realização de cada experimento foram utilizados organismos adultos de 

M. charruana (n=12), os quais foram dispostos em frascos de 3 litros contendo 

sedimento integral marcado com diferentes concentrações de fluoxetina por um período 

de 48h, sem alimentação, com fotoperíodo de 16 h luz, com temperatura controlada de 

20ºC ± 2ºC e salinidade de 30 o/oo. Foram utilizadas 4 réplicas por concentração, 

incluindo o controle, com 300 g de sedimento marcado, na proporção de 1:4 

(sedimento-água) (Figura 9).  
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4.5.4 Ensaio de citotoxicidade com mexilhão Mytella charruana 

O método utilizado para avaliação da citotoxicidade, seguiu os procedimentos 

descritos por Lowe et al. (1995). Dessa forma foi avaliado o tempo de retenção do 

corante  Vermelho Neutro (TRCVN) em lisossomos de hemócitos do mexilhão da 

espécie M. charruana. Os experimentos foram realizados no Laboratório de 

Ecotoxicologia da Universidade Santa Cecília – Unisanta.  

 

4.5.4.1. Preparação das lâminas 

As lâminas foram preparadas imediatamente antes do experimento. Lâminas 

com tamanho 76 x 26 mm foram pré-tratadas com solução de Poly-L-lisina para facilitar 

a adesão dos hemócitos no vidro. A solução foi preparada pela diluição de Poly-L-lisina 

em água destilada na proporção de 1:10. Com o auxílio de uma micropipeta, foi 

transferido 10 L dessa solução de trabalho sobre cada lâmina, deslizando e 

espalhando o líquido sobre toda a superfície com auxílio de uma lamínula. 

 

Figura 9 – Sistema de exposição -  método de Sedimento Integral (SI) - de mexilhões 

Mytella charruana, ao sedimento marcado com fluoxetina por período de 48h. 
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4.5.4.2. Preparação das soluções 

4.5.4.2.1. Solução fisiológica 

A solução fisiológica foi preparada um dia antes do experimento. Esta solução 

salina foi utilizada para diluir a hemolinfa dos mexilhões. Foram pesados 4,77 g de 

HEPES; 25,48 g de cloreto de sódio; 13,06 g de sulfato de magnésio; 0,75 g de cloreto 

de potássio; 1,47 g de cloreto de cálcio, e adicionado em 1 L de água destilada, em um 

balão de vidro volumétrico. O pH da solução salina foi ajustado para 7,36 utilizando 

mdeidor de pH e, quando necessário, este foi ajustado com NaOH  ou HCl. Isto foi feito 

imediatamente antes de cada uso da solução fisiológica.  

 

4.5.4.2.2. Corante Vermelho Neutro (VN) 

A solução de vermelho neutro pode ser preparada até 2 semanas antes do uso. 

Porém, para maior consistência, uma solução nova foi preparada imediatamente antes 

do uso, isto é, nos últimos 5 a 10 minutos de tempo em que as células estavam se 

aderindo nas lâminas. 

 

4.5.4.2.3. Solução-estoque 

O VN foi preparado como uma solução-estoque no solvente DMSO. A solução de 

trabalho foi preparada a partir da solução-estoque, por diluição em solução fisiológica. 

Foi pesado 28,8 mg de VN (mantido em refrigerador) e colocado em um frasco de vidro 

âmbar, adicionando 1 mL de DMSO com auxílio de uma pipeta. O VN foi dissolvido no 

DMSO com uma suave agitação. Esta solução-estoque foi estocada em refrigerador 

dentro de um recipiente à prova de luz, pois o VN é fotossensível. O estoque é estável 

por um período de cerca de 2 a 3 semanas. 
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4.5.4.2.4. Solução de trabalho 

Para preparar a solução de trabalho, o estoque foi retirado da geladeira e 

deixado em temperatura ambiente. Foi tomado o cuidado de manter as soluções ao 

abrigo da luz. Para se assegurar que nenhum cristal de VN estivesse presente no 

estoque antes da diluição em solução de trabalho, foi utilizado um agitador por 1-2 

minutos para homogeneizar totalmente o estoque. Utilizando uma micropipeta, foi 

introduzido 5 mL de solução fisiológica em um frasco escuro. Então, com cuidado de 

inserir a ponteira de micropipeta logo abaixo do menisco da solução estoque dentro do 

frasco, foi pipetado 10 uL de solução-estoque. Isto previne que algum cristal não 

dissolvido presente na solução-estoque contamine a solução de trabalho. Este volume 

foi adicionado na solução fisiológica previamente pipetada. A solução de trabalho foi 

mantida em uma câmara úmida e à prova de luz, para prevenir a foto-oxidação. A 

solução é instável e por isso foi preparada a cada nova bateria de lâminas analisadas.  

 

 

4.5.4.3. Extração da hemolinfa 

Após a exposição dos organismos aos sedimentos marcados com fármaco, 

foram retiradas amostras da hemolinfa de todos os mexilhões expostos. Para extração 

da hemolinfa, as valvas do mexilhão foram separadas cuidadosamente por alguns 

milímetros, inserindo a lâmina de um bisturi ao longo da superfície ventral (o lado de 

onde partem os fios do bisso, que possui uma depressão natural que facilita este ato). 

O bisturi foi mantido na posição em que as valvas ficam abertas. A água de dentro das 

conchas foi drenada para assegurar que todo o líquido extraído fosse hemolinfa e não 

água do mar. Com o auxílio de uma seringa hipodérmica de 2 mL contendo 0,5 mL de 

solução fisiológica, coletou-se 0,5 mL de hemolinfa do músculo adutor posterior. A 

localização do músculo adutor posterior é obtida inserindo suavemente a agulha entre a 

ponta das valvas, nos primeiros centímetros, e cuidadosamente movendo-a 
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horizontalmente até encontrar certa resistência, dada pelo toque com o músculo. A 

agulha foi inserida na superfície do músculo para extração da hemolinfa. Uma extração 

eficiente pode ser observada quando a seringa é colocada contra a luz e um líquido 

levemente leitoso (comparado com a solução salina transparente) pode ser observado 

dentro dela. 

 

4.5.4.3.1. Manuseio da hemolinfa 

Após obter uma amostra de hemolinfa, a agulha da seringa foi removida e o 

conteúdo da seringa transferido para os tubos de microcentrífuga com volume de 2 mL, 

onde foram mantidos por no máximo 15 a 20 minutos. Este procedimento serve para 

minimizar as forças de adesão que podem romper as células e facilitar a coagulação. 

Foi necessário usar tubos siliconados para prevenir os hemócitos de aderirem nas 

paredes do tubo. O conteúdo dos tubos foi suavemente misturado antes de aplicá-lo 

sobre a superfície das lâminas. Isto foi feito invertendo-se os tubos de modo suave, 

para minimizar a possibilidade de coagulação; e como os hemócitos rapidamente 

precipitam, a aplicação da solução de células foi imediatamente coletada após esta 

inversão. Foi pipetado cerca de 40 L desta solução de células (hemolinfa + solução 

fisiológica) sobre a superfície de uma lâmina previamente tratada com Poly-L-lisina, 

usando uma ponteira de pipeta limpa para cada amostra. As lâminas foram colocadas 

em uma câmara úmida à prova de luz e incubadas por 15 minutos, permitindo que as 

células ficassem aderidas nas lâminas. Após a incubação, foi retirado o excesso em 

suspensão e limpa a área ao redor de onde estão as células para remover o excesso 

de fluido. Isto foi necessário para que os hemócitos aderidos na lâmina estivessem 

totalmente expostos ao vermelho neutro no próximo estágio, e também eliminou o efeito 

de flutuar que eventualmente ocorre com a lamínula quando há excesso de líquido. 

Uma monocamada de hemócitos pôde ser observada como pequenos pontos na lâmina 

quando esta é colocada contra a luz. 
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4.5.4.4.  Incubação dos hemócitos 

Foi pipetado 40 L de solução de trabalho de vermelho neutro sobre a camada 

de hemócitos de cada lâmina, dentro da câmara úmida e à prova de luz. Isto foi feito de 

modo suave, tocando a superfície da lâmina com a ponta da pipeta e lentamente 

derramando o corante sobre as células. Após 15 minutos de incubação na câmara o 

corante penetra nas células. Ao final deste período, a lâmina foi coberta com uma 

lamínula, com cuidado de evitar bolhas de ar. As lâminas foram sistematicamente 

examinadas em microscópio a cada 15 minutos até o tempo final de 120 minutos de 

exposição. As células foram examinadas com lentes com 100 X de aumento. Cada 

lâmina foi examinada e reposta em 1 minuto. Como o VN é muito sensível à luz, é 

recomendável que todas as lâminas recebam a mesma exposição à luz durante os 

exames. A luz do microscópio foi mantida a mais baixa possível para permitir uma boa 

visualização das células. As células foram examinadas tanto para anormalidades 

estruturais como para o TRVN. A cada contagem as condições foram anotadas em  

tabela. O tempo de retenção do VN pelos lisossomos foi obtido pela estimativa da 

proporção de células exibindo “vazamento” dos lisossomos para o citossol e/ou 

exibindo anormalidades no tamanho e cor dos lisossomos. A forma das células pode 

também modificar-se como consequência do impacto causado por contaminantes. A 

Tabela 5 apresenta os critérios seguidos para diferenciação de células saudáveis 

(Figura 10) e estressadas (Figura 11). 
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Critério Células saudáveis Células estressadas 

Formato das células Irregular Arredondado 

Tamanho das células Aumentado Diminuído 

Número de lisossomos Aumentado Diminuído 

Tamanho dos 

lisossomos 

Menores Alargados/Aumentados 

Cor dos lisossomos Vermelho pálido/rosado Vermelho ou rosa 

escuro 

Pseudópodes Não visíveis Visíveis 

Corante extravasado no 

citosol 

Não visíveis Visíveis 

O end point foi tomado quando 50% ou mais das células exibiram anomalias 

estruturais ou perda de material (Fig. 9 e 10). O valor usado para o cálculo do tempo de 

retenção corresponde ao último período anotado em que não houve evidência de 

estresse. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Critérios para diferenciação de células saudáveis e estressadas. 
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4.6. Ensaios com biomarcadores 

As análises de biomarcadores enzimáticos pela atividade de Glutationa-S-

transferase (GST), Glutationa peroxidase (GPX), danos em DNA, peroxidação lipídica 

(LPO), colinesterase (ChE) e enzimas ciclooxigenases (COX) foram realizadas no 

Laboratório do Núcleo de Estudos em Poluição e Ecotoxicologia Aquática (NEPEA) da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Unesp (Campus Litoral 

Figura 10  - Hemócitos saudáveis de Mytella charruana, observadas ao microscópio 

óptico (aumento de 40x e de 100x, respectivamente), coradas por vermelho neutro. 

Figura 11 - Hemócitos estressados de Mytella charruana, observadas ao microscópio 

óptico (aumento de 40x e de 100x, respectivamente), coradas por vermelho neutro. 
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Paulista), sob coordenação do Prof. Dr. Denis Moledo de Souza Abessa e da Profa. 

Dra. Luciane Alves Maranho. 

Para as análises das atividades enzimáticas de M. charruana, foram utilizadas as 

brânquias e as glândulas digestivas dos organismos coletadas imediatamente após a 

exposição aos sedimentos marcados com fluoxetina. Os tecidos foram dissecados com 

auxílio de um bisturi e mantidos congelados (-80ºC) até a realização das análises. 

Os tecidos (brânquias e glândulas digestivas) foram homogeneizados para cada 

pool de organismos (n = 4). Este procedimento foi realizado em gelo, utilizando um 

aparelho triturador de tecidos, os quais foram homogeneizados com solução tampão 

(pH 7,5), contendo 100 mM NaCl, 25 mM Hepes-NaOH, 1 mM EDTA e 1 mM 

dithiothreitol (DTT) (Gagné et al., 2007). O tecido homogeneizado foi utilizado para 

análises de peroxidação lipídica e danos em DNA. O restante do tecido homogeneizado 

foi centrifugado a 12000 g a 4ºC durante 20 min para análise dos demais 

biomarcadores. O sobrenadante utilizado para as análises foi armazenado a -80ºC até a 

realização de cada biomarcador. 

As respostas dos biomarcadores foram normalizadas pelo teor de proteínas 

totais de cada extrato correspondente aos tecidos das brânquias e glândulas digestivas. 

O teor total de proteína (mg.mL-1) foi determinado para cada extrato de acordo com o 

método de Bradford (1976), utilizando soro de bovino para a calibração.  

 

4.6.1. Glutationa-S-transferase (GST) 

O procedimento de determinação da atividade da GST foi adaptado de 

McFarland et al. (1999). A atividade foi analisada utilizando 42 mM 1-cloro-2,4-

dinitrobenzeno (CDNB) e 1 mM GSH como substrato e medido 

espectrofotometricamente a 340 nm a cada 5 min durante 30 minutos. Resultados 

foram expressos em nmol.min-1.mg-1 proteína total. 
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4.6.2. Glutationa Peroxidase (GPX) 

A atividade de GPX foi determinada pela aplicação do método descrito por 

McFarland et al. (1999). A atividade de GPX foi medida utilizando 1 mM de 

hidroperóxido de cumeno como substrato, incubado a 30ºC por 2 minutos. A GPX foi 

mensurada pela absorbância a 340 nm a cada 50 segundos durante 5 min. Os 

resultados foram expressos como pmol.min-1.mg-1 de proteína total. 

 

4.6.3. Glutationa Redutase (GR) 

A atividade enzimática da GR foi medida pela taxa de regeneração da glutationa 

reduzida (GSH) por ação da glutationa redutase. A absorbância (340 nm) foi medida a 

cada 2 minutos por 10 min. Os resultados foram expressos como pmol min-1 mg-1 de 

proteína total. (McFarland et al. 1999; Maranho et al 2014). 

 

4.6.4. Peroxidação lipídica (LPO) 

A análise de peroxidação lipídica foi realizada mediante o método do ácido 

tiobarbitúrico (Wills, 1987). Esta determinação foi realizada através da fluorescência 

empregando 516 nm (excitação) e 600 nm (emissão). Os brancos e os padrões de 

tetrametoxipropano foram preparados em solução de homogeneização. Os resultados 

foram expressos em μM TBARs.mg-1 de proteínas. 

 

4.6.5. Danos em DNA 

Os danos no DNA (strand breaks) foram avaliados por meio do ensaio de 

precipitação alcalina, baseado na precipitação, por meio de solução K-SDS, de lise 

celular, da ligação cruzada DNA-proteína, seguido por detecção de cadeias de DNA 

(Gagné et al., 1995). Padrões de DNA de esperma de salmão foram utilizados para a 
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calibração. As leituras de fluorescência foram tomadas a 360 nm (excitação) e 450 nm 

(emissão). Os resultados foram expressos como µg DNA.mg-1 de proteína total. 

 

4.6.6. Colinesterase (ChE) 

A atividade da ChE foi determinada utilizando o método descrito por Ellman et al. 

(1961) e adaptado por Guilhermino et al. (1996). As enzimas ChE foram degradadas 

por meio do ácido DTNB (5-5’-ditiobis-(2-nitrobenzóico). A absorbância foi medida a 405 

nm a cada 1 minuto durante 7 minutos. Os resultados foram expressos como nmol de 

DTNB.min-1.mg-1 de proteína total. 
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4.7. Análises estatísticas  

Para os resultados dos ensaios com P. perna e E. lucunter foram estabelecidas 

as concentrações onde não foram detectados efeitos de importância biológica (CENO - 

concentração de efeito não observado e CEO - concentração de efeito observado ) e, 

as concentrações pontuais que causaram uma porcentagem específica de redução da 

resposta (CI50 - Concentração de Inibição) através dos teste de hipóteses e do método 

de estimativa pontual, respectivamente.  

Para o estabelecimento da CENO e das variações significativas das análises de 

biomarcadores, foram analisados os dados quanto a normalidade através do método do 

Chi-quadrado (X2) e também analisados quanto a homocedasticidade através do teste 

de Bartlett. Após passarem nestes pré-requisitos para aplicação da análise de variância 

(ANOVA), foi empregado o teste de Dunnett, afim de identificar as concentrações que 

apresentaram diferença estatística significativa em relação ao grupo controle. Para 

todas as análises diferenças significativas foram determinadas quando p ≤ 0,05. 

  

4.8. Avaliação de risco ambiental 

O risco ambiental representado pela fluoxetina nos ecossistemas aquáticos foi 

avaliado por meio do cálculo de quocientes de risco (QR), de acordo com protocolo da 

Comissão Europeia (EMEA, 2006). Os valores dos quocientes de risco para organismos 

aquáticos foram calculados a partir da razão entre as concentrações ambientais 

mensuradas em amostras de sedimentos coletadas no entorno do Emissário Submarino 

de Santos (MECs) e as concentrações onde não são previstos efeitos (PNECs) dos 

compostos farmacêuticos (Figura 12 ). Os PNECs foram calculados por meio da razão 

entre as menores concentrações de efeito não observado (CENO) nos ensaios, por um 

fator de avaliação correspondente a 10, que é uma expressão do grau de incerteza na 

extrapolação dos dados dos ensaios de toxicidade, considerando o princípio de 

prevenção e precaução. O critério de classificação aplicado foi: QR < 1 significa baixo 

risco, e QR ≥ 1 significa alto risco ambiental (EMEA, 2006). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Caracterização sedimentológica 

Os resultados da análise dos sedimentos da área controle (Toque Toque 

Grande) referentes à umidade, matéria orgânica e carbonatos, foram de 24,5%, 0,36% 

e 22,1%, respectivamente. Além disso, foi evidenciada uma composição de 7,6% de 

areia grossa, 27,7% de areia média, 56,8% de areia fina e 7,2% de areia muito fina. Os 

resultados obtidos pelas análises encontram-se descritos na Tabela 6. 

 

 

Figura 12 - Caracterização do risco ambiental elaborado a partir da Diretiva da EMEA (2006). 
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Granulometria 
(mm) 

Massa (g) Porcentagem 
(%) 

Nome do 
Material 

Massa inicial 100 - - 

Maior que 2,0 - - - 

2,0 a 1,0 - - - 

1,0 a 0,5 7,65 7,6 Areia grossa 

0,5 a 0,25 27,63 27,7 Areia média 

0,25 a 0,125 56,75 56,8 Areia fina 

0,125 a 0,063 0,72 0,7 Areia muito fina 

Menor que 0,063 7,23 7,2 Silte/Argila 

Total 99,98 100,0 - 

 

 

5.2.  Ánalises químicas  

A linearidade e a exatidão do método analítico foram avaliadas utilizando 

amostras de sedimentos marinhos não contaminados e enriquecidos com diferentes 

concentrações de fluoxetina. Os cromatogramas obtido para fluoxetina estão 

representados nas Figura 13 e Figura 14, juntamente com o gráfico da linearidade do 

método analítico. Os resultados da análise de exatidão para o método estão 

apresentados na Tabela 7. A recuperação obtida para o método foi de 46%, enquanto 

os valores dos limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram de 0,62 ng.g-1 e 

2,06 ng.g-1, respectivamente. Tais resultados são considerados aceitáveis de acordo 

com os critérios adotados pela Comissão Europeia (EC, 2010) e a USEPA (2007). 

 

Tabela 6 - Caracterização do sedimento (Toque Toque Grande, São Sebastião - SP) 

de acordo com a escala de Wentworth (1922). 
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Figura 13 - Cromatograma obtido para a fluoxetina, modo positivo.  

Figura 14 - Representação gráfica da linearidade para quantificação de fluoxetina em 

sedimento marinho. 
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Pontos Área do 
pico 

do analito 

(counts) 

Altura do 
pico 

do analito 

(cps) 

Concentração 

real 

(ng/g) 

Concentração 

experimental 

(ng/g) 

Exatidão 
(%) 

      

P1_POS 1,08E+02 5,63E+01 5 5,09 102 

P2_POS 2,53E+03 1,10E+03 10 8,67 86,7 

P3_POS 7,89E+03 3,22E+03 15 16,6 110 

P4_POS 9,90E+03 4,37E+03 20 19,5 97,7 

P5_POS 1,43E+04 5,80E+03 25 26 104 

P6_POS 1,83E+04 7,19E+03 30 31,8 106 

P7_POS 2,19E+04 8,89E+03 40 37,3 93,2 

 

5.2.1. Análises químicas para detecção e quantificação de fluoxetina em 
sedimentos do ESS 

A análise do sedimento da região do emissário submarino de Santos/SP 

comprovou a presença do fármaco fluoxetina, o qual se encontrou acima dos valores de 

limites de quantificação do método. O cromatograma obtido está apresentado na Figura 

15. 

A metodologia de preparo da amostra bem como a de análise dos compostos foi 

validada parcialmente e os parâmetros de validação indicaram que a mesma foi 

adequada para a quantificação do fármaco Fluoxetina. Além do composto Bromo-

cafeína. O uso do composto Bromo-cafeína como controle do processo, reproduziu o 

fator de recuperação observado no estudo inicial de desenvolvimento de metodologia, 

indicando uma adequada reprodutibilidade do método. 

 

Tabela 7 - Resultados de exatidão observada para os pontos considerados nas 

curvas analíticas de fluoxetina no modo positivo. 
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Figura 15 - Cromatograma obtido para quantificação de fluoxetina em sedimento marinho 

da região do ESS, Santos/SP. 
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É apresentado na Tabela 8 os valores de limite detecção (LD), limite de 

quantificação (LQ) e a concentração obtida para o fármaco fluoxetina encontrado na 

amostra de sedimento do emissário submarino de Santos/SP, acima dos valores de 

limites de quantificação do método. 

 

*TR = Tempo de retenção da substância. 

 

 

5.3. Resultados dos ensaios de toxicidade com mexilhão Perna perna 

Os resultados de toxicidade crônica média para sedimentos contaminados com 

fluoxetina utilizando embriões do mexilhão Perna perna, apresentaram valores de 

CENO e CEO de 3700 ng.g-1 e 37000 ng.g-1, respectivamente, nos ensaios com 

interface sedimento-água (n=2) (Figura 16) e CENO e CEO de 37 ng.g-1 e 370 ng.g-1 

para as amostras de elutriato (n=2) (Figura 17). 

Os valores de CI50 média (48h) para o Perna perna foram de 18800 (16700  – 

19800) ng.g-1, para o método de interface sedimento água e de 180 (164 x 103 – 200) 

ng.g-1 para o método de elutriato. 

 

 

Composto LD (ng.g-1) LQ (ng.g-1) TR Concentração (ng.g-1 ) 

Fluoxetina 0,62 2,06 5.49 10,4 

Tabela 8 - Resultados da quantificação de fármacos em amostra de sedimento do ESS 

pelo método EM/EM em modo de operação Multiple Reaction Monitoring (MRM). 
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Figura 16 - Resultados dos ensaios de de desenvolvimento embriolarval 

pelo método de interface sedimento-água, para o mexilhão P. perna após 

48 horas de exposição ao sedimento marcado com fluoxetina (ng.g-1).  

*Diferença significativa em relação ao grupo controle (ANOVA – p ≤ 0,05). 

Figura 17 - Resultados dos ensaios de de desenvolvimento embriolarval 

pelo método de elutriato, para o mexilhão P. perna após 48 horas de 

exposição ao sedimento marcado com fluoxetina (ng.g-1).  *Diferença 

significativa em relação ao grupo controle (ANOVA – p ≤ 0,05). 
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Segundo as análises estatísticas realizadas pelo método ANOVA, os resultados 

obtidos para a espécie de mexilhão P. perna exposta à fluoxetina, tanto para o ISA 

quanto para o elutriato, se mostraram normais e homogêneos. 

Em paralelo aos experimentos, foi realizado um ensaio de sensibilidade com os 

mexilhões Perna perna para se verificar a viabilidade dos embriões utilizados nos 

ensaios. Os resultados de CI50 (48h) foram de 0,462 (0,45 - 0,46) mg.L-1  de DSS. Os 

resultados obtidos pelo ensaio de sensibilidade ao DSS encontra-se dentro do intervalo 

de concentrações reportadas na literatura (Zaroni, 2005; Simm, 2009; Cortez, 2011). 

Os resultados das análises físico-químicas (salinidade, pH e oxigênio dissolvido) 

dos ensaios com interface sedimento-água e elutriato estiveram dentro dos limites de 

tolerância para espécie. 

 

 

 

 

 

 

5.4. Resultados dos ensaios de toxicidade com ouriço-do-mar Echinometra 
lucunter 
 

Os resultados de toxicidade crônica média obtido para sedimentos contaminados 

com fluoxetina utilizando embriões de ouriço-do-mar Echinometra lucunter, 

apresentaram valores de CENO e CEO de 37 e 370 ng.g-1, respectivamente, nos 

ensaios com interface sedimento-água (n=2) (Figura 18), e CENO e CEO de 370 e 

3700 ng.g-1 com as amostras de elutriato (n=2) (Figura 19). 

Os valores de CI50 média (40h) para o Echinometra lucunter  foram de 2030 

(1980 –  2040) ng.g-1, para o método de interface sedimento água e de 1870 (1760 –  

2010) ng.g-1 para o método de elutriato. 
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Figura 19. Resultados dos ensaios de de desenvolvimento embriolarval pelo método de 
interface sedimento-água, para ouriço-do-mar Echinometra lucunter após 40 horas de 
exposição ao sedimento marcado com fluoxetina (ng.g-1).  *Diferença significativa em 
relação ao grupo controle (ANOVA – p ≤ 0,05). 
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Figura 18 - Resultados dos ensaios de desenvolvimento embriolarval pelo método de 
interface sedimento-água, para ouriço-do-mar Echinometra lucunter após 40 horas de 
exposição ao sedimento marcado com fluoxetina (ng.g-1).  *Diferença significativa em 
relação ao grupo controle (ANOVA – p ≤ 0,05). 
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Um ensaio de sensibilidade foi realizado com ouriços-do-mar da espécie 

Echinimetra lucunter, em paralelo aos experimentos, para se verificar a viabilidade dos 

embriões utilizados nos ensaios. O resultado de CI50 (40h) e os respectivos intervalos 

de confiança foram de 0,26 (0,26 - 0,37) mg.L-1 de Sulfato de Zinco (ZnSO4). O valor 

obtido encontrara-se dentro dos limites estabelecidos para espécie, de acordo com a 

carta-controle do Laboratório de Ecotoxicologia Prof. Caetano Belliboni – Universidade 

Santa Cecília. 

Segundo as análises estatísticas realizadas pelo método ANOVA, os resultados 

obtidos para a espécie de ouriço-do-mar Echinometra lucunter exposta à fluoxetina, 

tanto para o ISA quanto para o elutriato, se mostraram normais e homogêneos. 

Os resultados das análises físico-químicas (salinidade, pH e oxigênio dissolvido) dos 

ensaios com interface sedimento-água e elutriato estiveram dentro dos limites de 

tolerância para espécie. 

 

 

 

5.5. Resultados de citotoxicidade para mexilhão Mytella charruana 
 

Os resultados dos ensaios de citotoxicidade com fluoxetina estão demonstrados 

na Figura 20. Após 48 horas de exposição, nos dois ensaios realizados, o tempo de 

retenção do corante vermelho neutro nos lisossomos diminuiu significativamente nas 

concentrações de 0,37 e 3,7 ng.g-1 de ambos os ensaios, quando comparado ao grupo 

controle. A concentração de 0,037 ng.g-1 não apresentou variação estatística 

significativa em relação ao controle. 
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Figura 20. Ensaios de citoxicidade em hemócitos do molusco bivalve Mytella charruana 

após 48 horas de exposição ao sedimento marcado com fluoxetina (ng.g-1). *Diferença 

significativa em relação ao controle (ANOVA – p ≤ 0,05). 

 

Segundo as análises estatísticas realizadas, os resultados obtidos para a 

espécie de mexilhão Mytella charruana exposta à fluoxetina (48h) se mostraram 

normais e homogêneos. 

Os resultados das análises físico-químicas (salinidade, pH e oxigênio dissolvido) 

dos ensaios com interface sedimento-água e elutriato estiveram dentro dos limites de 

tolerância para espécie. 

 

 

5.6. Resultados das análises de biomarcadores 
 

Para avaliação de respostas bioquímicas foram utilizados tecidos (brânquias e 

glândulas digestivas) de Mytella charruana expostos por 48 horas às amostras de 

sedimentos marcados com fluoxetina. Os resultados obtidos para a atividade de GST, 

de ambos os tecidos, estão apresentados nas Figuras 21 - 23.  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

c 0,037 0,37 3,7 

Te
m

p
o

 m
é

d
io

 d
e

 r
e

te
n

çã
o

 d
e

 V
N

 
(m

in
) 

Concentração (ng.g-1) 

ensaio 1 

ensiao 2 

*
   

*
   

*
   

*
   



 56 

Os valores de GST para brânquias não apresentaram diferença estatística 

significativa em relação aos valores encontrados para o grupo controle (Figura 21 e 

Figura 22) . Porém é possível observar na Figura 21 uma tendência de aumento de 

GST e indicando ativação do sistema antioxidante de fase II em brânquias de M. 

charruana para as concentrações de 0,037 e 3, 7 ng.g-1 de FLU .  

 

 

 

Figura 21. Média e erro padrão para atividade de Glutationa S-Transferase de 

brânquias de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com 

fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05). 
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As análises da atividade de GST realizadas nas glândulas digestivas dos 

organismos expostos apresentaram resultados semelhantes ao do grupo controle. 

 

 

Figura 22. Média e erro padrão para atividade de Glutationa S-Transferase de glândulas 

digestivas de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com 

fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05). 

 

Não foi possível observar uma variação estatisticamente significativa para a atividade 

de GST em brânquias e glândulas digestivas dos organismos expostos. Apesar disso, 

as brânquias foram os órgãos mais responsivos para o fluoxetina após 48h de 

exposição ao sedimento marcado, inclusive apresentando maior atividade total de GST 

(Figura 23). 
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Figura 23. Média e erro padrão para atividade de Glutationa S-Transferase de 

brânquias e glândulas digestivas de Mytella charruana após 48h de exposição a 

sedimentos marcados com fluoxetina. 

 

A análise da atividade de GPX em brânquias dos mexilhões M. charruana  expostos a 

fluoxetina por 48h não apresentou diferença estatisticamente significativa em relação ao 

grupo controle (Figura 24). Por outro lado a atividade do sistema antioxidante de fase II 

pela GPX expressou diferença significativa para concentração de 3,7 ng.g-1 para as 

glândulas digestivas dos animais expostos ao sedimento marcado (Figura 25).  

 

Figura 24. Média e erro padrão para atividade de Glutationa Peroxidase de brânquias 

de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com fluoxetina. 

(ANOVA – p ≤ 0,05).  
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Figura 25. Média e erro padrão para atividade de Glutationa Peroxidase de glândula 

digestiva de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com 

fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05). *Diferença significativa em relação ao controle. 

 

Apesar da atividade da GPX em brânquias do M. charruana não ter apresentado 

variação eststiticamente significativa é possível notar na Figura 26 que houve uma 

tendência de aumento da atividade dessa enzima em ambos os órgãos estudados. 

 

Figura 26. Média e erro padrão para atividade de Glutationa Peroxidase de glândula 

digestiva e de brânquias de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos 

marcados com fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05). *Diferença significativa em relação ao 

controle. 
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A atividade de GR em brânquias de M. charruana expostos à concentração de 0,037 

ng.g-1 de fluoxetina, apresentou variação significativa (Figura 27) . Por outro lado  não 

foi possível observar variação estatisticamente significativa em relação ao grupo 

controle para atividade dessa enzima em glândulas digestivas de M. charruana 

expostos por 48h a sedimentos marcados com fluoxetina (Figura 28). 

 

 

 

 

 

Figura 27. Média e erro padrão da atividade de Glutationa Redutase em brânquias de 

Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com fluoxetina. 

(ANOVA – p ≤ 0,05). *Diferença significativa em relação ao grupo controle. 
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Figura 28. Média e erro padrão para atividade de Glutationa Redutase em glândula 

digestiva de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com 

fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05). 

 

Quando comparados os grupos controles de brânquias e glândulas digestivas de M. 

charruana é possível observar uma maior atividade de GR nas brânquias (Figura 29). 

 

Figura 29 . Média contendo erro padrão para atividade de Glutationa Redutase de 

glândula digestiva e de brânquias de Mytella charruana após 48h de exposição a 

sedimentos marcados com fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05). *Diferença significativa em 

relação ao grupo controle. 
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Pela análise dos resultados das brânquias de M. charruana expostos ao sedimento 

marcado com fluoxetina foi observado um aumento de subprodutos do ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) com diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo 

controle para as três concentrações utilizadas (Figura 30). Já para as glândulas 

digestivas não foi possível observar variação estatísticamente significativa em relação 

ao grupo controle (Figura 31).  

 

 

Figura 30. Média e erro padrão para avaliação da peroxidação lipídica (LPO) em 

brânquias de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com 

fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05). *Diferença significativa em relação ao grupo controle. 
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Figura 31. Média e erro padrão para avaliação da peroxidação lipídica (LPO) em 

glândulas digestivas de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos 

marcados com fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05).  

 

Os resultados obtidos pela análise da peroxidação lipídica em glândulas 

digestivas e brânquias, indicaram que este último órgão se mostrou mais responsivo ao 

método empregado (Figura 32). 

 

Figura 32. Média contendo erro padrão para avaliação da peroxidação lipídica em 

glândulas digestivas e brânquias de Mytella charruana após 48h de exposição a 

0 

50 

100 

150 

200 

C 0,037 0,37 3,7 

µ
g 

TB
A

R
S 

/ 
m

g 
p

ro
te

ín
a

 

Concentração (ng.g-1) 

LPO - Glândula Digestiva 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

C 0,037 0,37 3,7 

µ
g 

TB
A

R
S 

/ 
m

g 
p

ro
te

ín
a

 

Concentração (ng.g-1) 

Peroxidação Lipídica 

Glândula Digestiva 

Brânquias 

*   

*   

*   



 64 

sedimentos marcados com fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05). *Diferença significativa em 

relação ao grupo controle. 

 

 

Os resultados obtidos para danos em DNA indicaram que não houve variação 

estatisticamente significativa em relação ao grupo controle quando analisadas as 

brânquias de M. charruana  expostos por 48h a sedimento marcado com flluoxetina 

(Figura 33). Para as glândulas digestivas foi observado um aumento dos danos em 

DNA para todas as concentrações de fluoxetina (Figura 34).  

 

 

 

Figura 33. Média e erro padrão para danos em DNA (quebra de fita) em brânquias de 

Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com fluoxetina. 

(ANOVA – p ≤ 0,05). *Diferença significativa em relação ao grupo controle. 
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Figura 34. Média e erro padrão para danos em DNA (quebra de fita) em glândulas 

digestivas de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com 

fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05). *Diferença significativa em relação ao grupo controle. 

 

 

 

A avaliação da quantidade de danos em DNA foi mais responsiva em glândulas 

digestivas do que em brânquias para os organismos expostos ao sedimento marcado 

com fluoxetina. Porém, observando - se o  o grupo controle de ambos os órgãos 

utilizados pode ser observado um maior índice de danos em DNA de brânquias do que 

de glândulas digestivas (Figura 35). 
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Figura 35. Média e erro padrão para danos em DNA (quebra de fita) em glândulas 

digestivas de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com 

fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05). *Diferença significativa em relação ao grupo controle. 

 

A atividade da colinesterase se mostrou reduzida tanto nas brânquias (Figura 36) 

quanto nas glândulas digestivas (Figura 37) de Mytella charruana expostos a 

sedimentos marcados com fluoxetina.  
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Figura 36. Média e erro padrão para atividade da colinesterase em brânquias de Mytella 

charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com fluoxetina. (ANOVA – p 

≤ 0,05). *Diferença significativa em relação ao grupo controle. 

 

 

 

Figura 37. Média e erro padrão para atividade da colinesterase em glândulas digestivas 

de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com fluoxetina. 

(ANOVA – p ≤ 0,05). *Diferença significativa em relação ao grupo controle. 
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Ambos os órgãos utilizados neste estudo se mostraram responsivos para a atividade da 

colinesterase após a exposição dos mexilhões Mytella charruana (48h) ao sedimento 

marcado com fluoxetina. É importante salientar que todas as concentrações de 

fluoxetina empregadas induziram uma redução da atividade dessa enzima em 

glândulas digestivas e brânquias (Figura 38).  

 

 

 

 

 

Figura 38. Média e erro padrão para atividade da colinesterase em glândulas digestivas 

e brânquias de Mytella charruana após 48h de exposição a sedimentos marcados com 

fluoxetina. (ANOVA – p ≤ 0,05). *Diferença significativa em relação ao grupo controle. 
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6. Discussão 

A capacidade de coleta e tratamento de esgotos domésticos de uma cidade ou 

região está intimamente ligada à capacidade de reduzir potenciais riscos ambientais 

causados pela entrada de poluentes. Dentre esses recebem destaque os fármacos que 

apesar de serem reportados em baixas concentrações podem desempenhar respostas 

indesejadas em organismos não alvos como a biota marinha e consequentemente 

aumentar o risco de desequilíbrios em um ecossistema. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 26,6% da 

população brasileira reside em municípios de regiões costeiras (IBGE, 2010). A 

tendência de aumento da população costeira no Brasil somado ao aumento do uso de 

medicamentos, principalmente em regiões com elevada expectativa de vida e 

consequente envelhecimento da população, como ocorre na cidade de Santos/SP, 

Brasil (Oliveira, 2007) tem despertado a preocupação para a presença de fármacos 

como a fluoxetina no ambiente aquático. 

Fármacos de uso humano, incluindo antidepressivos como a fluoxetina, chegam ao 

ambiente principalmente por produtos de humana ou por descarte direto de 

medicamentos não utilizados ou vencidos (Ruhoy & Daughton, 2008; Schultz, et al., 

2010). Estudos recentes tem demonstrado a presença de medicamentos 

antidepressivos em águas de efluente de ETEs (Schultz, M. M. & Furlong, 2008; 

Lajeunesse et al., 2008; Metcalfe et al., 2010; Metcalfe, 2014), água de rios, de 

consumo humano (Metcalfe et al., 2003; Vanderford & Snyder, 2006; Focazio et al., 

2008) e águas superficiais marinhas (Moreno-Gonzalez et al., 2015). Porém, poucos 

dados em relação à presença de antidepressivos em sedimentos marinhos e solo 

encontram-se disponíveis na literatura (Kinney et al., 2006; Schultz et al., 2010). 

Muitos fármacos possuem afinidade por sólidos em suspensão e capacidade de 

adsorção aos mesmos, inclusive sendo reportado que condições típicas de pH e 

salinidade da água do mar favorecem tal processo, aumentando a probabilidade de que 

sedimentos marinhos representem um compartimento viável para acúmulo dessas 

substâncias (Gilroy et al. 2012; Liang et al., 2013). A fluoxetina é reportada na literatura 

como uma substância estável em solução aquosa sob condições de escuro. Por isso 

não é facilmente degradada por hidrólise, fotólise e degradação microbiana, possuindo 
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assim capacidade de sedimentação e meia vida de mais de 100 dias (Kwon & 

Armbrust, 2006).  

A análise química realizada nas amostras de sedimentos coletadas no entorno 

do ESS demonstrou a ocorrência de fluoxetina na concentração de 10,4 ng.g-1(LD = 

0,62 ng.g-1 e LQ= 2,06 ng.g-1). A comparação dos resultados obtidos no presente 

estudo com resultados encontrados na literatura (Tabela 9)  permite afirmar que os 

valores encontrados se mostram próximos à faixa de concentrações reportadas em 

outros estudos.  Assim é coerente afirmar que  sedimentos podem atuar como uma 

fonte de poluição a partir da qual fármacos podem ser liberados se houverem 

mudanças ambientais de salinidade e pH, por exemplo durante tempestades, 

mudanças de maré, escavações ou dragagens (Liang et al. 2013). 

 
Tabela 9. Ocorrência de ISRSs e seus metabólitos (expressos em um intervalo de 

concentração ou concentração média) em águas residuais e águas superficiais  de 

diferentes países. 

 

 

 

 

 

País ISRS Tipo de amostra Concentração  

(ng.L
-1 

ou  ng.g
-1

) 

Referência 

Canadá Fluoxetina Efluente de ETE 50 - 99 Metcalfe et al., 2003 

Canadá Fluoxetina Efluente de ETE 18 MacLeod et al., 2007 

Canadá Fluoxetina Efluente de ETE 14 MacLeod  et al., 2007 

Canadá Fluoxetina Efluente de ETE 3,1 – 3,5 Lajeunesse et al., 2008 

Canadá Fluoxetina Efluente de ETE 2 – 3,7 Lajeunesse et al., 2008 

Canadá Norfluoxetina Efluente de ETE 1,8 – 4,2 Lajeunesse et al., 2008 

Canadá Norfluoxetina Efluente de ETE 1,7 – 1,8 Lajeunesse et al., 2008 

Canadá Fluoxetina Afluente de ETE 20 - 91 Metcalfe et al., 201kim 

Portugal Fluoxetina Efluente de ETE 17 - 3645 Salgado et al., 2011 

Coréia 

do Sul 

Fluoxetina Efluente de ETE 1,7 Kim et al., 2007 

Espanha Fluoxetina Efluente de ETE 19 - 929 M. - Bueno et al., 2007 

Espanha Fluoxetina Efluente de 

Hospital 

4 - 100 Gomez et al., 2007 

Espanha Fluoxetina Afluente de ETE 26 Gros et al., 2009 
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Tabela 9. Ocorrência de ISRSs e seus metabólitos (expressos em um intervalo de 
concentração ou concentração média) em águas residuais e águas superficiais  de 
diferentes países (Continuação). 
 

 

 

Estudos recentes reportaram a presença de diversos fármacos tanto para a 

coluna d’água com concentrações que variaram na faixa de 326 ng.L-1 a 2094 ng.L-

1(Pereira et al 2016) como para sedimentos, na baía de Santos/SP, indicando para esta 

matriz a presença de ibuprofeno e triclosan com concentrações de  49 ng.g-1 e 15,14 

ng.g-1, respectivamente (Pusceddu et al., 2018). A presença de diferentes classes de 

fármacos gera preocupação ainda maior por conta das possíveis interações que podem 

País ISRS Tipo de amostra Concentração  

(ng.L
-1 

ou  ng.g
-1

) 

Referência 

Noruega Fluoxetina Afluente de ETE 1,1 – 18,7 Vasskog et al., 2008 

Canadá Norfluoxetina Rio 4 Metcalfe et al., 2010 

Canadá Fluoxetina Rio 4 - 11 Metcalfe et al., 2010 

Noruega Sertralina Água marinha <0,16 Vasskog et al., 2008 

Espanha Fluoxetina Rio Ebro 3 Gros et al., 2009 

Espanha Fluoxetina Rio Jaramas 13 – 16 Alonso et al., 2010 

Espanha Fluoxetina Rio Manzanares 22 Alonso et al., 2010 

Espanha Fluoxetina Rio Guadarrama 8 – 44 Alonso et al., 2010 

Espanha Fluoxetina Rio Henares 11 Alonso et al., 2010 

Espanha Fluoxetina Rio Tajo 12 Alonso et al., 2010 

EUA Fluoxetina Àgua superficial 12 Kolpin et al., 2002 

EUA Fluoxetina Àgua superficial 12 – 20 Schultz & Furlong, 2008 

EUA Fluoxetina Àgua superficial <0,5 – 43,2 Schultz et al., 2010 

EUA Norfluoxetina Àgua superficial 0,5 – 13,6 Schultz et al., 2010 

EUA Fluoxetina Àgua de torneira 0,64 Benotti et al., 2009 

EUA Norfluoxetina Àgua de torneira 0,77 Benotti et al., 2009 

Índia Citalopram Água de poço 

para consumo 

humano 

76 - 1400 Fick et al., 2009 

EUA Fluoxetina Sedimento de rio 19,3 Schultz et al., 2010 

EUA Norfluoxetina Sedimento de rio 3,1 Schultz et al., 2010 

EUA Sertralina Sedimento de rio 12,9 – 17,7 Schultz et al., 2010 

EUA Venlafaxina Sedimento de rio 22,6 – 24,6 Schultz et al., 2010 

EUA Citalopram Sedimento de rio 12,3 – 14,9 Schultz et al., 2010 

Espanha Fluoxetina Água supercial 

marinha 

2,4 Moreno-Gonzalez et al., 

2015 

Brasil Fluoxetina Água superficial 

marinha 

0,58 ng.L
-1

 Cortez, 2018 
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ocorrer entre as mesmas e um consequente aumento dos efeitos sobre a biota marinha. 

De fato, organismos no ambiente podem estar expostos a misturas farmacêuticas ao 

longo de toda sua vida e determinadas combinações específicas podem ser motivo de 

preocupação.  

Gonzalez-Rey et al., (2014), indicaram em seu trabalho que a mistura de 

diferentes concentrações fluoxetina com ibuprofeno geraram aumento da peroxidação 

lipídica em células de brânquias do mexilhão marinho Mytilus galloprovincialis. Ainda 

em relação a esta mesma espécie de bivalve, Franzellitti et al., (2013) observaram que 

a mistura de fluoxetina e propanolol para concentrações de ng.L-1  gerou alterações da 

sinalização celular. O antidepressivo fluoxetina aumenta os níveis de serotonina (5-HT) 

na fenda sináptica inibindo a recaptação de 5-HT enquanto o propanolol, um 

betabloqueador também bloqueia receptores 5-HT1. As alterações de sinalização 

celular provavelmente desencadeadas pela ocupação dos receptores 5-HT1 foram 

identificadas após exposição por 7 dias de Mytilus galloprovincialis à mistura de 

fluoxetina com propanolol. Além disso, é descrito na literatura que a serotonina (5-

hidroxitriptamina, 5-HT) está envolvida em mecanismos  neuro-endócrinos e 

desempenha um papel fundamental na regulação da ingestão alimentar, no 

metabolismo e no sucesso reprodutivo em invertebrados (Tierney, 2001, Fabbri e 

Capuzzo, 2010). Efeitos em invertebrados  expostos a misturas de fámarcos são 

reportados, por exemplo a exposição a uma mistura de cafeína, ibuprofeno, 

carbamazepina e novobiocina em concetrações de 0,1-50 μg.L-1 durante 28 dias gerou 

uma diminuição significativa da estabilidade da membrana lisossomal no caranguejo 

Carcinus maenas (Aguirre-Martínez et al., 2013),  

Guler & Ford, 2008 observaram alterações nos comportamentos de fototaxia e geotaxia 

do anfípode Echinogammarus marinus, após serem expostos à mistura de fluoxetina, 

carbamazepina e diclofenaco. Porém, vale ressaltar que informações sobre o efeito de 

misturas de fármacos em sedimentos para bivaleves estuarinos é relativamente 

escassa.  

 

O desenvolvimento embriolarval de invertebrados aquáticos é uma ferramenta 

amplamente utilizada para avaliação da qualidade de ecossistemas marinhos (água e 



 73 

sedimentos) principalmente por serem obtidas respostas em tempos relativamente 

curtos e por conta do método responder de forma adequada a diferentes classes de 

contaminantes. No presente estudo, a fluoxetina apresentou efeito no desenvolvimento 

embriolarval de mexilhões Perna perna  (ISA: CI50 média(48h) = 18800 ng.g-1 – 

ELU:CI50 média (48h) 180  ng.g-1) e ouriços-do-mar Echinometra lucunter (ISA: CI50 

média(40h) = 2030 ng.g-1 – ELU:CI50 média (40h) 1870 ng.g-1),  em concentrações 

próximas às reportadas na literatura. Cabe ressaltar que os efeitos crônicos 

encontrados estão em concentrações ambientalmente relevantes. Maranho et al. 

(2015a) realizaram uma bateria de ensaios para avaliação da toxicidade de fármacos 

em sedimentos com organismos marinhos tradicionalmente utilizados em avaliações 

ambientais, dentre os resultados obtidos para fluoxetina eles observaram que houve 

mortalidade significativa para o anfípoda  A. brevicornis expostos à 10 ng.L-1 de 

fluoxetina enquanto os ensaios realizados para avaliação do desenvolvimento 

embriolarval do ouriço-do-mar Paracentrotus lividus gerou uma resposta ainda mais 

sensível, com concentrações de efeito de 0,01 ng.g-1 para fluoxetina. 

Os ensaios com Perna perna, apresentaram diferença na sensibilidade dos 

organismos em relação aos sistemas de exposição (ISA e ELU) para fluoxetina, onde o 

elutriato apresentou efeito em concentrações mais baixas comparado ao ISA. Já para o 

ouriço-do-mar E. lucunter não houve diferença significativa em relação aos resultados 

encontrados para o elutriato e ISA.  

 Tais resultados alertam tanto para o risco da permanência desse fármaco no 

sedimento como aumentam a preocupação em relação à sua ressuspensão para a 

coluna d”água, uma vez que na região é comum a realização do processo de dragagem 

de sedimentos marinhos por conta das atividades portuárias da mesma.  

 Bringolf et al. (2010) mediram a concentração de fluoxetina em água, 

sedimento e tecido de mexilhão a jusante do efluente de águas residuais e em 

mexilhões de água doce (Elliptio complanata) vivendo dentro do sedimento. Tecidos de 

mexilhão acumularam fluoxetina em concentração de 79 ng.L-1 em comparação com a 

fluoxetina encontrada na água (104-119 ng. L-1) e no sedimento (17,4 ng.L-1). Em 

laboratório após 96 horas de exposição à concentrações de 300 e 3000 g.L-1 de 

fluoxetina esses mexilhões tiveram liberação de larvas não viáveis assim como machos 
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de E. complanata expostos à 3000 g.L-1 de fluoxetina liberaram espermatozóides por 

um período de 48 horas.  

 Além disso, Hazelton et al. (2013) estudou a reprodução e ciclo de vida da 

espécie L. fasciola expostas à fluoxetina.  Essa exposição à fluoxetina (29,3 g.L-1) 

aumentou significativamente a probabilidade de exposição à predadores em 

comparação com os controles, teoricamente deixando-os mais vulneráveis. 

 As conseqüências reprodutivas sobre o comportamento de liberação de larvas 

em momentos inadequados ou de larvas inviáveis ou imaturas pode ter efeitos 

negativos sobre  recrutamento e consequentemente sobre a manutenção das 

populações desses organismos no ecossitema. 

 A maioria do ISRS possuem valor de pKa elevado e baixo Kow, por isso 

esperasse que tenham maior afinidade pela coluna d’água do que pelos sedimentos, a 

fluoxetina possui pKa = 10,05 (muito elevado) e Kow = 1,2 (baixo) (Vasskog et al., 

2006; Kwon & Armbrust, 2008). 

 Segundo Kwon & Armbrust (2008) espera-se que cada ISRS esteja carregado 

cationicamente em valores de pH ambientalmente relevantes. Isso explicaria tanto a 

forte capacidade de adsorção (combinação de ligação iônica + partição de carbono 

orgânico) e ao mesmo tempo baixo Kow (eles são ionizados), possuindo assim alta 

probabilidade de que existam vários mecanismos importantes para explicar aelevada  

capacidade de adsorção, que para os autores foi maior que 90% em sedimentos para a 

fluoxetina. Além disso, a transformação da fluoxetina em seu metbólito principal 

norfluoxetina, é capaz de aumentar ligeiramente a hidrofobicidade e assim o potencial 

de bioacumulação ou adsorção em sedimentos (Neuwoehner et al., 2009). Segundo 

Oakes et al., 2010, testes adicionais de toxicidade com organismos que vivam 

associados ao sedimento são necessários levando como base a diretriz européia de 

avaliação de risco (EMEA 2006) se mais de 10% da substância permanecer por 14 dias 

ou mais no sedimento. Vários estudos demonstraram uma rápida partição da fluoxetina 

da fase aquosa para o sedimento (Yamamoto et al. 2005; Sanchez-Arguello et al., 

2009), justificando assim a utilização de organismos bentônicos para avaliação do risco 

ambiental da fluoxetina em sedimentos. 
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 Por um lado, enquanto o mecanismo de sorção para compostos neutros e 

hidrofóbicos pode estar intimamente relacionado ao teor de carbono orgânico da 

biomassa, solos ou sedimentos e por isso, é bem correlacionado com o Kow, por outro 

subtãncias ionizáveis, como a fluoxetina, podem exibir mecanismos mistos de sorção, 

tais como troca de cátions, pontes de cátions em superfícies de argila, complexação de 

superfície e pontes de hidrogênio mais facilmente que interações hidrofóbicas (Tolls 

2001; Cunningham et al.2004; Kwon & Armbrust, 2008).  

 Portanto, para essas substâncias os valores de Kow e pKa sozinhos podem 

não prever adequadamente seus destinos em solos ou sedimentos. Com isso é 

possível que os resultados obtidos de elutriato com maior toxicidade em comparação 

aos resultados de ISA para o Perna perna se mostrem coerente, pois ao agitar a 

solução de fluoxetina com o sedimento pode ter havido uma maior quantidade deste 

fármaco adsorvendo ao sedimento, o que poderia em um segundo momento gerar um 

aumento da toxicidade. Uma maior quantidade de matéria orgânica no sedimento 

controle também poderia gerar um aumento da quantidade de fármaco que poderia ter 

adsorvido ao sedimento após a ressuspensão pelo método de elutriato. Em seu estudo 

Pusceddu (2016) descreve que a utilização de sedimentos com frações granulométricas 

menores e com maiores concentrações de matéria orgânica, podem diminuir a perda de 

fármacos  durante o processo de marcação e, inclusive, favorecer a retenção dos 

compostos no sedimento, diminuindo a solubilização na água nos sistemas de 

exposição de interface sedimento-água e elutriato. 

 O sedimento de referência utilizado no processo de marcação (spiking) 

apresentou boa qualidade ambiental, uma vez que o mesmo foi utilizado nos controles 

dos ensaios, os quais estiveram dentro dos critérios de aceitabilidade dos métodos. 

Vale ressaltar que os ensaios de toxicidade apresentaram baixos desvios-padrão para 

as três espécies testadas, demonstrando a eficácia e reprodutibilidade do processo de 

homogeneização dos sedimentos por meio do uso do equipamento desenvolvido para 

realização deste estudo, baseado no sitema jar-rolling. 
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6.1. Biomarcadores 
 

No cenário atual  literalmente centenas de FPCP tem como destino final o ambiente 

aquático e/ou sedimentos. Fármacos que possuem efeito sobre a fisiologia de 

invertebrados aquáticos são aqueles que poderiam interagir com proteínas 

transportadoras e receptoras evolutivamente bem conservadas. Assim, organismos 

como moluscos servem como modelos cujos sistemas fisiológicos e sua regulação por 

essas proteínas são bem compreendidos (Fong & Ford, 2014).  

Moluscos aquáticos são invertebrados não-alvo que são numericamente dominantes e 

por isso ecologicamente importantes. Além disso, moluscos bivalves são amplamente  

utilizados como espécies sentinelas em programas de monitoramento e de qualidade  

ambiental em função de sua capacidade filtradora (Gacic et al., 2014).  

Por serem relativamente tolerantes a níveis elevados de poluentes, já que demonstram 

diversas respostas fisiológicas adaptativas (Gómez-Mendikute et al., 2005), podem ser 

utilizados como indicadores adequados de  níveis de contaminação e dos efeitos 

gerados à biota marinha e estuarina (Ortiz-Zarragoitia & Cajaraville, 2010), pois podem 

apresentar bioacumulação principalmente pelo contato de substâncias dissolvidas com 

as brânquias e de substâncias adsorvidas em partículas com o trato digestivo, neste 

órgão em particular, fármacos como a fluoxetina tendem a se acumular na glândula 

digestiva podendo afetar significativamente alguns parâmetros de funcionalidade dos 

lisossomos e por consequência interferindo na viabilidade celular (Franzellitti et al., 

2015). 

Em nível celular, os lisossomos (responsáveis pela digestão intracelular e processos de 

defesa contra patógenos e transporte de nutrientes) têm sido identificados como alvo de 

efeito de vários contaminantes. Alterações patológicas nos lisossomos, como 

mudanças na integridade e permeabilidade de membranas, têm sido utilizadas para 

identificação dos primeiros sinais de efeitos adversos de substâncias químicas no 

ambiente aquático (Pereira, 2008; Cortez et al., 2012; Gaspar, 2015; Pusceddu, 2016), 

uma vez que a integridade e estabilidade de membranas lisossômicas é considerada 

um indicador de “bem estar” celular (Moore et al., 2007). 

Efeitos em lisossomos podem ser avaliados  por meio do Tempo de Retenção do 

Corante Vermelho Neutro (TRCVN), considerado um biomarcador de efeito. O ensaio 
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para avaliação do TRCVN baseia-se no princípio de que os lisossomos de células 

saudáveis conseguem reter o corante vermelho neutro, por um certo período de tempo, 

enquanto danos na integridade e estabilidade da membrana lisossomal, causados pela 

exposição a xenobióticos, diminui o tempo de retenção do corante, induzindo o 

vazamento de componentes do lisossoma para o citosol mais rapidamente (Dailianis et 

al., 2003; Pusceddu, 2016). 

O desenvolvimento embriolarval de muitos invertebrados (e.g. ouriços-do-mar, 

mexilhões, etc.) é dependente de vitelo, que participa do mecanismo de  liberação de 

energia para o embrião em desenvolvimento por meio da degradação do mesmo pelos 

lisossomos que, por sua vez, se estiverem comprometidos por conta do estresse 

celular, pode retardar ou inviabilizar o desenvolvimento das larvas (Pusceddu, 2016). 

Franzellitti et al., (2014) demonstraram que mexilhões Mytilus galloprovincialis expostos 

por sete dias à concentração de 30 ng.L-1 de fluoxetina apresentaram 16,14 ug.kg-1 

deste fármaco em suas brânquias. Somado à isso os autores deste estudo ainda  

observaram redução da estabilidade da membrana lisossômica em hemócitos de 

mexilhão Mytilus galloprovincialis após exposição à 0,03 ng.L-1 de fluoxetina e tal 

redução foi correlacionada também com concentrações deste fármaco para a glândula 

digestiva e brânquias.    

No presente  estudo a fluoxetina apresentou diminuição significativa na 

estabilidade de membranas lisossômicas dos mexilhões Mytella charruana em 

concentrações ambientalmente relevantes (0,37 e 3,7 ng.g-1). Muitos estudos mostram 

que a serotonina tem papel fundamental em muitos processos fisiológicos e 

comportamentais. Este neurotransmissor, influenciado pela ação de ISRS,  participa da 

excitação ciliar em gastrópodes, moluscos marinhos (Tritonea diomedea) e moluscos 

de água doce (Lymnaea stagnalis) (Gosselin, 1961; Audesirk et al., 1979; Syed & 

Winlow, 1989). A serotonina também participa do controle de contrações musculares 

em bivalves (Aiello, 1970; Saimi et al., 1983) , regulação da natação no nudibrânquio 

Melibe leonine (Lewis et al., 2011) e mecanismos reprodutivos em bivalves (Fong et al., 

2014). 

Recentemente, Pereira et al. (2014) demonstraram que o estresse fisiológico 

está associado a alterações da estrutura da comunidade bentônica e deterioração do 
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estado ecológico ao longo do tempo.  Desta forma, uma vez que o estresse celular 

pode ser relacionado a efeitos em níveis mais elevados de organização biológica, o que 

pode afetar a aptidão ecológica dessas populações, o uso de biomarcadores torna-se 

uma importante linha de evidência para avaliações de risco mais consistentes 

(Pusceddu et al., 2018).  

Em seu estudo Puscceddu et al., (2018) também observou a redução da 

estabilidade da membrana lisossômica de hemócitos de M. charruana expostos por 24 

horas à sedimentos contaminados com Triclosan e Ibuprofeno (ng.g-1). Efeitos 

significativos sobre a estabilidade da membrana lisossômica também foram 

encontrados por Cortez, 2018, a partir da concentração de 3 ng.L-1 de fluoxetina para 

mexilhões Perna perna.  Ressaltando assim a importância de análise de misturas 

farmacêuticas para estes organismos. 

Após sua absorção os fármacos sofrem transformações por diferentes 

mecanismos de defesa celulares responsáveis por toranrem essas substâncias mais 

fáceis de serem excretadas (Kwon & Armbrust, 2006). Através da ação das enzimas 

antioxidantes GR, GPX e GST o organismo mantém as concentrações de de espécies 

reativas de oxigênio (ERO) dentro de limites fisiológicos e essas enzimas de fase II são 

ativadas, geralmente, para fármacos que não são totalmente transformados na fase I 

(Murray et al., 1996; Ribeiro et al., 2005).  

Apesar dos resultados obtidos no presente estudo não indicarem alterações 

estatisticamente significativas para GST em glândulas digestivas e brânquias de 

Mytella. charruana expostos à fluoxetina, é reportado na literatura que para a espécie 

de mexilhão M. galloprovincialis, exposto à diferentes fármacos, houve aumento de 

GST em glândula digestiva. Gonzalez-Rey & Bebianno (2013) constataram que a 

análise de brânquias e glândulas digestivas de Mytilus galloprovincialis expostos à 

fluoxetina durante 15 dias apresentaram valores similares da atividade de GST para o 

grupo controle e para os organismos expostos à fluoxetina, sem observar variação 

significativa durante as primeiras 72 horas de exposição, porém com uma redução da 

atividade de GST em brânquias ao final do dia 15, tal constatação é relacionada a uma 

parcial metabolização da fluoxetina glândulas digestivas de mexilhões (Canesi et al., 

2007). Estudos prévios reportaram diminuição da GPx em siris, mariscos e peixes após 
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a exposição a pesticidas, PCBs e metais (Faria et al., 2009; Damásio et al., 2010). De 

acordo com Damásio (2010) e Milan et al. (2013), falhas no mecanismo de defesa 

antioxidante para remoção de espécies reativas de oxigênio produzidas pela exposição 

a poluentes, seja por inibição ou pelo excesso de radicais livres, pode perturbar o 

equilíbrio entre o sistema antioxidade / pró-oxidante, gerando estresse oxidativo, o que 

pode implicar no aumento da peroxidação lipídica.  

A glutationa reduzida (GSH) é um peptídeo e constitui a substância redutora 

mais abundante  no meio intracelular e a manutenção dos níveis adequados dessa 

enzima dependem da atividade da glutationa redutase (GR), consequentemente 

formando substrato para a GPX. Assim a atuação de forma eficiente da GPX exige um 

sistema enzimático sequencial que envolve a glutationa redutase e as enzimas que 

mantem níveis de NADPH, necessário para manter a glutationa na forma reduzida, nos 

compartimentos citoplasmático e mitocondrial (Remacle et al., 1992, Ribeiro et al 2005). 

No presente estudo a atividade da GR de brânquias de M. charruana expostos por 48 

horas à menor concentração de fluoxetina (0,037 ng.g-1) teve correlação positiva com o 

grupo controle segundo a análise estatística, indicando uma maior atividade dessa 

enzima. Esse aumento de atividade pode levar à um aumento da formação de de GPX 

e de GST, o que foi observado no presente estudo para a atividade dessas duas 

enzimas em brânquias do M. charruana. Com isso pode-se inferir que a fluoxetina foi 

capaz de ativar o metabolismo antioxidante de fase 2, de células de brânquias de 

Mytella charruana expostos à concentração de 0,037 ng.g-1.  

Os resultados indicam que não houve variação estatísticamente significativa para 

brânquias de M. charruana expostos as maiores concnetrações de fluoxetina (0,37 e 

3,7 ng.g-1). Tais resultados podem indicar uma redução da capacidade de atuação das 

enzimas GR, GPX e GST, o que poderia levar  ao aumento de efeitos oxidativos de 

membranas e em moléculas de DNA (Milan et al., 2013). 

De fato, os resultados do presente estudo demonstraram aumento da LPO em 

brânquias de Mytella charruana para as três concentrações de fluoxetina (0,037 ng.g-1, 

0,37 ng.g-1 e 3,7 ng.g-1) a que foram expostos, caracterizando a presença de possíveis 

falhas nos mecanismos antioxidantes desses organismos quando expostos à 

concentrações ambientalmente relevantes de fluoxetina. Diferentes trabalhos indicam 
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resultados semelhantes, Pusceddu et al., (2018) reportaram aumento da LPO em 

mexilhões Mytella charruana após exposição por 24 horas à sedimentos contaminados 

com diferentes fármacos. Gonzalez – Rey et al., (2013) demonstraram em seu trabalho 

que  a exposição de mexilhões à fluoxetina pelo período de duas semanas induziu à 

uma alteração da atividade das enzimas antioxidantes principalmente em brânquias e 

ainda caracterizaram a fluoxetina como possível disruptor endócrino da regulação 

hormonal de gônadas de M. galloprovincialis. Segundo Hazelton et al., (2014), 

mexilhões da espécie Lampsilis fasciolaexpostos à  2,5 e 22,3 g.L-1 de fluoxetina 

exibiram comportamento de exibição de manto significativamente maior do que os 

controles e  os mexilhões tratados com fluoxetina a 22,3 g.L-1 foram estatisticamente 

mais propensos a ter menor tempo de movimento, maior movimento total e iniciaram a 

escavação mais cedo. 

A atividade da GPX em glândulas digestivas se mostrou mais responsiva em 

relação à atividade da GR e da GST, sendo observado um aumento significativo da 

GPX em organismos M. charruana expostos ao sedimento marcado com fluoxetina na 

concentração de 3,7 ng.g-1. Por possuir  um papel antioxidante, catalisando a conversão 

do peróxido de hidrogênio resultante do metabolismo celular em água e oxigênio e 

comparando esse resultado a redução da LPO em glândulas digestivas de M. 

charruana expostos ao sedimento marcado com a mesma concentração de fluoxetina é 

possível que essa via seja a mais eficiente na redução de estresse oxidativo para esse 

órgão dessa espécie de mexilhão. 

Diferentemente de outras classes de poluentes, os fármacos são projetados para 

interagir com alvos celulares específicos (por exemplo, receptores, enzimas) em 

humanos, podendo dessa forma ser farmacologicamente ativo em células que possuam 

receptores funcionais de organismos não - alvos. A conservação evolutiva de alvos 

moleculares em diferentes espécies poderia aumentar potencialmente o risco de efeitos 

ecotoxicológicos,  uma vez que efeitos classificados como secundários e irrelevantes 

para a atividade terapêutica em humanos podem desencadear respostas em diferentes 

populações de organismos expostos aos fármacos pela transferência indesejada de 

sinais entre os canais de comunicação celular (Huggett et al., 2003; Gunnarsson et al., 

2008; Franzellitti et al., 2014).  
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Estudos recentes demonstram que resultados adversos podem ser observados 

em organismos aquáticos expostos à concentrações ambientalmente relevantes de 

fármacos, Brooks et al. (2012) prevém que pelo menos 10% dos fármacos podem 

apresentar riscos para a vida aquática abaixo de 29 ng.L-1 relacionando efeitos 

encontrados ao mecanismo de ação de fármacos específicos.  

Atualmente existem diferentes tipos de medicamentos com ação antidepressiva, dentre 

eles a fluoxetina se destaca como o medicamento mais prescrito mundialmente (Fong 

et al., 2014; Franzellitti et al., 2014). Este medicamento possui mecanismo de ação pela  

sua ligação e inibição à proteínas de transporte pré-sinápticas da recaptação da 

serotonina, estas proteínas normalmente reciclam neurotransmissores de volta ao 

terminal pré-sináptico e a inibição desses transportadores permite que a serotonina 

permaneça na fenda sináptica por mais tempo. 

A regulação dos mecanismos fisiológicos sobre o comportamento, recepção e 

transmissão sináptica na junção neuromuscular e neuromodulação em moluscos é 

descrita por pesquisadores há anos (Weiger, 1997; Birmingham & Tauck, 2003; Dayan 

& Huys, 2009; Wu & Cooper, 2012). Lewis et al., (2011) descreveram que a serotonina 

é responsável pelo controle de contrações musculares e regulação da natação no 

nudibrânquio Melibe leonine, também sendo relacionada ao controle da atividade ciliar 

pedal em moluscos aquáticos como Tritonea diomedea (Audesirk et al., 1979) e 

Lymnaea stagnalis (Syed & Winlow, 1989). 

Na maioria dos bivalves a locomoção é limitada, porém é descrito na literatura 

que a serotonina ativa estruturas semelhantes às que são ativadas em gastrópodes, 

participando assim da regulação da atividade ciliar branquial em mexilhões e ostras 

(Aiello, 1970; Saimi et al., 1983) e aumentando tanto a atividade ciliar quanto o diâmetro 

das brânquias em mexilhões da espécie Dreissena polymorpha (Gardiner et al., 1991).   

Há algum tempo, já foram identificados receptores de serotonina em membranas de 

células de óvulos (Krantic et al., 1991; Guerrier et al., 1996) assim como em ovários de  

bivalves por técnicas de imunocitoquímica e HPLC (Ram et al., 1992). Mecanismos 

importantes do desenvolvimento de gametas como a maturação de ovócitos e a quebra 

da vesícula germinativa podem ser induzidas em várias espécies diferentes de bivalves 
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pela serotonina e seus receptores ligantes (Osanai e Kuraishi, 1988; Hirai et al., 1988; 

Kadam & Koide, 1989; Fong et al. , 1994; Fong et al., 2014).  

Por terem valor comercial agregado e pela importância na aquicultura, a indução 

de desova de bivalves também tem sido amplamente estudada e a serotonina, bem 

como seus ligantes atuam como fatores importantes na liberação de ovócitos em 

bivalves marinhos (Matsutani & Nomura, 1982; Gibbons & Castagna, 1984) e de água 

doce (Ram et al., 1993). Recentemente Meechonkit et al., (2012) mostraram que a 

exposição do mexilhão de água doce Hyriopsis bialatus a diferentes concentrações de 

serotonina induziu a liberação da larva gloquídeo viável que se desenvolveu 

normalmente. 

Em seu estudo, Ram et al., 1999 observaram abertura dos sifões do mexilhão-

zebra e contração muscular quando expostos a altas concentrações de serotonina (1 

mM), mas em concentrações baixas (1 M) os músculos relaxaram. Ao interferir com a 

regulação serotoninérgica a fluoxetina tem portanto, o potencial para prejudicar funções 

fisiológicas relevantes em invertebrados, incluindo regulação da ingestão de alimentos, 

metabolismo e sucesso reprodutivo (Tierney, 2001; Brooks et al., 2003a; Foran et al., 

2004; Fabbri & Capuzzo, 2010). 

Apesar de agir primariamente sobre a regulação da serotonina na fenda 

sináptica, este fármaco pode agir em inúmeros canais iônicos (Lenkey et al., 2006; 

Rajamani et al., 2006; Traboulsie et al., 2006) e também possui a capacidade de afetar 

a atividade da colinesterase na junção neuro muscular de animais.  Em seu estudo, 

Muller et al., (2002) observaram que em concentração micromolares, diferentes classes 

de antidepressivos, incluindo a fluoxetina, inibiram a colinesterase sérica humana, 

enquanto Bertrand et al., 2008 observaram que a fluoxetina foi responsável pelo 

bloqueio de receptores de acetilcolina o que inibiu a atividade da acetilcolinesterase em 

ratos nocaute. 

A colinesterase é uma enzima intimamente ligada à transmissão do impulso 

nervoso, pois catalisa a hidrólise do neurotransmissor acetilcolina. Quando a atividade 

desta enzima é inibida ocorre um bloqueio na transmissão dos impulsos nervosos, 

consequentemente um erro na transmissão dos estímulos percebidos pelo animal em 
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relação às variações ambientais. Tais mudanças podem modificar os mecanismos de 

respostas e funções vitais do organismo (Adams, 1990; Beyers & Sikoski, 1994). 

No presente estudo, a atividade da enzima colinesterase foi avaliada e pode ser 

observado que a atividade dessa enzima se mostrou reduzida em brânquias e em 

glândulas digestivas de Mytella charruana expostos por 48h à sedimentos marcados 

com diferentes concentrações de fluoxetina (0,037 – 3,7 ng.g-1). Tais resultados podem 

estar relacionados com a interação da fluoxetina sobre sinapses neuro-musculares 

desses mexilhões, demonstrando uma interação desse fármaco por um mecanismo de 

ação diferente do esperado para a molécula. Em seu estudo, Pusceddu et al 2018 

observou uma redução da atividade da colinesterase em mexilhões Mytella charruana 

pela exposição durante 24 horas a sedimento marcado com ibuprofeno (0,02 ng.g-1).  

A inibição da atividade da colinesterase pode estar associada ao fato da 

fluoxetina possuir elevada capacidade de ligação à proteínas (Oakes et al., 2010) o que 

poderia induzir uma menor eficiência da colinesterase ou ainda estar indiretamente 

associada ao aumento do estresse oxidativo pela produção de espécies reativas de 

oxigênio  (EROs) uma vez que o aumento do tempo de contração muscular estimulado 

pela baixa atividade da colineterase pode aumentar a demanda energética devido à 

ação colinérgica. Em seu estudo Franzellitti et al., (2013) observaram que a fluoxetina 

afetou a via de sinalização da  proteína quinase A dependente de AMP cíclico 

(PKA/AMPc), sendo esta via fundamental para o metabolismo energético atuando 

assim sobre o  desenvolvimento de gônadas, batimento cardíaco e movimentos ciliares 

em mexilhões.  Essa constatação pode estar intimamente ligada ao aumento de outros 

parâmetros como a peroxidação lipídica, que neste estudo apresentou aumento 

significativo em brânquias de M. charruana expostos as concentrações de 0,037  ng.g-1,  

0,37  ng.g-1 e 3,7  ng.g-1 de fluoxetina. Tais observações vão de encontro ao que tem 

sido reportado na literatura a qual indica a indução de alterações significativas em 

lisossomos do mexilhão marinho Mytilus galloprovincialis, onde esse tipo de resultado é 

relacionado diretamente à consequente diminuição da capacidade de crescimento e 

viabilidade nestes mexilhões (Moore et al., 2006; Viarengo et al., 2007; Franzellitti et al., 

2013). 
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Os resultados obtidos pela análise de danos em DNA também indicaram 

aumento significativo de danos em DNA de células de glândulas digestivas de M. 

charruana expostos por 48 horas às concentrações de 0,037 ng.g-1 e 0,37 ng.g-1. Cabe 

ressaltar que apesar de não ter havido diferença estatisticamente relevante, em relação 

ao grupo controle, brânquias de M. charruana também apresentaram aumento de 

danos em DNA para organismos expostos ao sedimento marcado com fluoxetina na 

concentração de 0,037 ng.g-1  em relação ao grupo controle. Provavelmente o 

mecanismo de reparo de danos em DNA em células de brânquias pode ser mais 

eficiente já que este órgão parece possuir maior probabilidade de sofrer efeitos 

oxidativos uma vez que é o órgão com maior potencial de entrar em contato direto com 

com xenobióticos no ambiente aquático. Por outro lado, mesmo o aumento da atividade 

do sistema de reparo de quebras em DNA pode indicar um potencial estresse oxidativo, 

pois a inibição de danos na molécula de DNA podem indicar um aumento do risco de 

futuros danos  (Shugart et al 1992; Maranho et al 2014). 

 

 

6.2. Avaliação de risco ambiental 
 

A avaliação do risco ambiental para fluoxetina realizada no presente estudo 

ocorreu de acordo com protocolo da EMEA (2006), partindo diretamente para a Fase II - 

TIER B, uma vez que esta substância possui capacidade de acumular em sedimentos. 

O risco ambiental de sedimentos contaminados com fluoxetina para 

invertebrados marinhos foi determinado baseando-se em quocientes de risco (QR), 

calculados a partir da maior concentração ambiental mensurada (MEC) para a 

fluoxetina  encontrada na região de descarte de efluente do ESS na baía de Santos, e 

das concentrações onde não são previstos efeitos (PNECs). 

Os valores de QR para a fluoxetina estão apresentados na Tabela 10. Para o 

cálculo das PNECs, foi utilizada a relação entre as menores concentrações de efeito 

não observado (CENO) obtidas nos ensaios de toxicidade crônica e citotoxicidade 

dividindo o valor por um fator de avaliação 10. De acordo com os resultados obtidos,  a 

classificação proposta pela EMEA (2006) e as concentrações de fluoxetina encontradas 
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nos sedimentos da Baia de Santos pode-se afirmar que a fluoxetina apresenta alto risco 

para os invertebrados marinhos bentônicos Perna perna, mesmo considerando 

somente os ensaios a nível de indivíduo (embriolarval). 

 

TABELA 10. Concentrações onde não são previstos efeitos (PNECs) obtidas a partir 

dos ensaios com ISA (Interface sedimento-água), ELU (Elutriato) e SI (Sedimento 

integral), e os quocientes de risco (QR) para a fluoxetina (MEC = 10,4 ng.g-1), detectada 

no entorno do ESS. 

 

Perna perna 

 

 

Echinometra lucunter 

 

 

Mytella 

charruana 

ISA ELU ISA ELU SI 

PNEC QR PNEC QR PNEC QR PNEC QR PNEC QR 

370 0,028 3,7 2,81 37 0,281 37 0,281 0,0037 2810 

 

 

A análise química realizada nas amostras de sedimentos coletadas no entorno 

do ESS demonstrou a ocorrência de fluoxetina (10,4 ng.g-1), fato que por si só já gera 

preocupação, uma vez que diferentes populações podem entrar em contato com tal 

substância, seja pela absorção direta por difusão pela superfície corpórea no caso de 

espécies mais simples ou pela alimentação e/ou respiração. 

No ambiente ainda é possível a ocorrência de efeitos sinérgicos com outros 

fármacos, o que potencializa ainda mais o risco da fluoxetina em sedimentos marinhos. 

Pereira et al, (2016) realizaram o primeiro estudo para detecção da presença de 

fármacos na região da baia de Santos. Em amostras de água coletadas próximo ao 

lançamento de esgoto pelo emissário submarino municipal, diferentes classes de 

fármacos foram detectadas, no qual o ibuprofeno apresentou as concentrações mais 

elevadas, variando de 326,1 ng.L-1 até 2094,4 ng.L-1. 

Os FPCP, diferentemente dos poluentes convencionais, são compostos 

biologicamente ativos, desenvolvidos para interagir com vias fisiológicas específicas em 

organismos alvo. Desta forma, fazem parte de uma classe de contaminantes 
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emergentes capazes de causar efeitos em funções específicas de animais (ex: 

desenvolvimento, crescimento, reprodução), mesmo que em baixas concentrações, 

especialmente pelo fato destes compostos serem introduzidos de forma contínua no 

ambiente aquático (Fabbri & Franzellitti, 2015). 

A partir dos resultados obtidos, junto com o estabelecimento de quocientes de 

risco tanto a nível individual (desenvolvimento embriolarval e reprodução) como sub-

individuo (biomarcadores) demonstrou que a fluoxetina representa risco para 

invertebrados bentônicos. 

De fato existem poucos estudos sobre risco ambiental de sedimentos marinhos 

contaminados com fármacos, os quais utilizam PNECs estimados a partir de dados de 

toxicidade na água, considerando o método do equilíbrio de partição sedimento-água 

(Hernando et al., 2006; Nie et al., 2015). Porém, o uso de dados estimados, tanto de 

PNECs quanto de concentrações ambientais (Predicted Environmental Concentration - 

PEC), pode subestimar ou superestimar o risco ambiental para esta classe de 

substâncias. Oakes et al., (2010) em seu estudo demonstraram valor de QR de com 

base no PEC para águas superficiais de rios do Reino Unido (QR = 4,92) e da 

Alemanha (QR = 1,0), tomando como base resultados de PNEC de 0,012 ug.L-1 de 

fluoxetina para a espécie de alga clorofícea Desmodesmus subspicatus. Porém, 

utilizando os dados de QR (2810) e de PNEC (0,037 ng.g-1) para o mexilhão Mytella 

charruana exposto ao sedimento integral marcado com fluoxetina, é possível observar 

um quociente de risco muito mais elevado.  

Ainda em relação ao estudo de Oakes et al., 2010, os autores apresentaram 

diferentes QRs (PEC / PNEC) para sedimentos contendo fluoxetina, utilizando 

resultados de diferentes pesquisadores (Brooks et al., 2003b; Nentwig, 2007; Péry et 

al., 2008) obtidos a partir de diferentes endpoints para diferentes espécies de 

organismos bentônicos, os resultados dos QRs variaram de 0,0045 a> 0,42. Embora 

esse intervalo esteja abaixo do valor de 1 proposto pela EMEA (2006) e, portanto, não 

devesse gerar maior preocupação, a incerteza inerente aos ensaios e os valores de  

PNEC de <28 ng.kg-1 para fluoxetina, permitiu aos autores a não exclusão com 

segurança do potencial risco tóxico dessa substância em sedimentos. Somado à isso, 

os resultados encontrados de QR (QR = 2,81) para a espécie Perna perna exposto ao 
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sedimento marcado com fluoxetina pelo método de Elutriato, indica um potencial risco 

ambiental para esta substância quando presente em sedimentos marinhos. 

Como os ISRSs e os SSNRIs são os antidepressivos mais prescritos, eles são 

os mais comumente detectados em amostras de efluentes domésticos e a jusante das 

estações de tratamento de esgoto (Fong et al., 2014). Somado à isso, a elevada 

capacidade de adorção a sedimentos (Kwon & Armbrust, 2008) e aumento da 

preocupação crescente de doenças psiquiátricas como a depressão (Alonso et al., 

2004), um aumento do consumo de fluoxetina e outros medicamentos antidepressivos 

da mesma classe é esperado em um futuro próximo. De fato, vários medicamentos 

inibidores da recaptação da serotonina foram detectados em diferentes matrizes 

ambientais (González Alonso et al., 2010; Metcalfe et al., 2010).  

Por conseguinte, se torna ainda mais necessária a investigação dos efeitos 

causados na biota aquática exposta a longo prazo a esses contaminantes, bem como 

as interações toxicológicas prováveis de misturas complexas de fármacos devem ser 

melhor investigadas. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 A concentração de fluoxetina detectada nos sedimentos da área de influência do 

emissário submarino de Santos foi de 10,4 ng.g-1. Cabe ressaltar que estes são os 

primeiros resultados obtidos para a presença deste fármaco em sedimentos marinhos 

no litoral brasileiro. 

 

 A fluoxetina causou toxicidade aos embriões do ouriço-do-mar Echinometra 

lucunter e ao mexilhão Perna perna em concentrações acima das concentrações 

ambientais encontradas para este fármaco na região de influência do emissário 

submarino de Santos/SP. Porém, os resultados obtidos sugerem que as concentrações 

que geraram efeito sobre o desenvolvimento embriolarval para estas espécies, podem 

ser consideradas ambientalmente relevantes, pois estão próximas de concentrações já 

detectadas em outras matrizes ambientais de regiões costeiras. 

 

 Mesmo em baixas concentrações, a fluoxetina pode ser considerada 

potencialmente perigosa, pois é capaz de alterar os mecanismos de manutenção da 

homeostase de mexilhões Mytella charruana, uma vez que foi evidenciada alteração no 

sistema de defesa antioxidante, havendo aumento da atividade de GPX. 

 

 O tempo de 48 horas de exposição à fluoxetina foi capaz de gerar efeitos cito-

genotóxicos (diminuição da estabilidade da membrana lisossomal, peroxidação lipídica 

e danos em DNA) e efeitos neurotóxicos, com significativa redução da atividade de ChE  

em mexilhões Mytella charruana em concentrações ambientalmente relevantes. 

 

 A avaliação de risco ambiental caracterizou o fármaco fluoxetina como 

substância de potencial risco, pois o QR se mostrou acima de 1 para a espécie de 

mexilhão Perna perna segundo os resultados obtidos no presente estudo houve dos 

ensaios biológicos quando relacionados às concentrações ambientais presentes em 

sedimentos marinhos da área de influência do emissário submarino de Santos. 
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