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RESUMO 

 

Os efeitos negativos gerados pelo consumo do cigarro são evidentes para a saúde humana, no 

entanto, poucos são os trabalhos realizados com o intuito de se detectar os efeitos da 

exposição à fração solúvel dos filtros de cigarro sobre os organismos marinhos, em especial 

os da macrofauna de praias. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o efeito da fração 

solúvel de filtros de cigarro (FSFC) sobre uma espécie comum da macrofauna bêntica praial, 

o bivalve Donax hanleyanus, através de experimentos em laboratório.  Para isso, foram 

avaliados CL50, sobrevivência, os comportamentos de enterramento, fechamento de valvas, 

distensão do sifão, e taxa de respiração em sete concentrações/tratamentos (controle com 

apenas água do mar ou 0, 0.625 (12.5%), 1.25 (25%), 1.5 (30%), 1.75 (35%), 2 (40%) e 2.25 

(45%) filtros de cigarro. L
-1 

ao longo de três tempos de exposição (t=0, t=24 e t=48 h). Os 

testes toxicológicos foram realizados em béqueres de 1L com 3 cm de areia esterilizada, em 

quadruplicata para cada tratamento, utilizando um sistema estático. Parâmetros de qualidade 

de água (oxigênio dissolvido e pH) foram monitorados ao longo das 48 h do experimento. Os 

organismos utilizados foram coletados na praia do Santinho, e ficaram 14 dias em aclimatação 

antes do inicio dos testes. Em geral, os resultados indicam um valor de CL50 de 29,8% da 

FSFC ou 1.49 filtros de cigarro. L-1. Houve 100 % de sobrevivência para os bivalves 

mantidos nos tratamentos Controle durante as 48h de duração do experimento. Já entre os 

bivalves expostos à FSFC houve em média 9.82 ± 0.09%, 8.03 ± 0.07% e 5.6 ± 0.05% de 

sobreviventes nos tempos 0h, 24h e 48h, respectivamente. O GLM mostrou interação 

significativa entre os fatores Tempo e Concentrações, indicando que o bivalve D. hanleyanus 

teve diferentes padrões de resposta à FSFC dependendo do tempo de exposição. No 

comportamento de enterramento, apesar do fator tempo ter variado significativamente 

segundo o GLM, os testes post hoc de Dunnet não mostraram quaisquer contrastes entre os 

dias de exposição. Para o comportamento de extensão do sifão, a interação entre os fatores 

Tempo e Concentrações foi significativa, e os testes de Dunnet revelaram uma retração 

significativa nos sifões em relação aos Controles nas concentrações 25% e 30% após 24h de 

exposição e em 12,5% após 48h de exposição, e para o comportamento de fechamento das 

valvas também variou significativamente na interação entre Tempo e Concentrações, sendo 

que o teste de Dunnett mostrou diminuição significativa nas valvas fechadas apenas na 

concentração 40% em t=24h. Para a taxa de respiração valor médio da taxa de respiração dos 

bivalves durante o experimento foi de 52.87 ± 37.86 MgO2.Kg-
1
.h-

1
, sendo os maiores 

valores associados aos Controles que, por sua vez, não tiveram oscilações significativas entre 

si segundo o GLM. Os valores médios de pH e oxigênio dissolvido (OD) ao longo do 

experimento corresponderam a 7.78 ± 0.075 e a 8.18 ± 0.03, respectivamente, sendo que 

ambos os parâmetros variaram significativamente. Os valores de pH diminuíram em função 

da exposição à FSFC e também, de forma independente, aumentaram com o passar dos dias 

de exposição. Nossos resultados sugerem D. Hanleyanus foi afetado pela fração solúvel de 

filtros de cigarro sendo alguns comportamentos mais afetados pela interação do tempo e 

concentração e outros com tempo e concentrações isolados. Esses dados compõem 

informações inéditas sobre o efeito em organismos bivalves e de base para a gestão de 

resíduos de cigarro em áreas costeiras. 

 

Palavras-chave: Ecotoxicologia 1. Filtros de Cigarro 2. Macrofauna praial 3.  

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The negative effects generated by cigarette smoking are evident for human health. However, 

few studies have been carried out to detect the effects of exposure to the soluble fraction of 

cigarette filters on marine organisms. The objective of this work was to evaluate the effect of 

the soluble fraction of cigarette filters (SFCF) on a common benthic species in beaches, the 

bivalve Donax hanleyanus, through laboratory experiments. For this, LC50, survival, burial 

behavior, valve closure, siphon distension, and respiration rate were evaluated at seven 

concentrations / treatments (control only seawater or 0, 0.625(12,5%), 1.25(25%), 1.5(30%), 

1.75(35%), 2(40%) and 2.25(45%) cigarette filters. L
-1

) in three times (t=0, t=24 and t=48 

hours).The toxicological tests were performed in 1L beakers with 3 cm of sterilized sand, in 

quadruplicate for each (dissolved oxygen and pH) were monitored during the 48 hours of the 

experiment, and the organisms used were collected at Santinho Beach, and were kept in 

acclimatization for 14 days before the beginning of the tests. In general, the results indicate an 

LC50 value of 29.8% of the FSFC or 1.49 cigarette filters, L-1. There was 100% survival for 

the bivalves kept in the Control treatments during the 48h duration of the experiment. bivalves 

exposed to FSFC, there were on average 9.82 ± 0.09%, 8.03 ± 0.07% and 5.6 ± 0.05% of 

survivors in times 0h, 24h and 48h, respectively. GLM showed a significant interaction 

between the Time and Concentrations factors, indicating that the bivalve D. hanleyanus had 

different patterns of response to FSFC depending on the time of exposure. In burial behavior, 

although the time factor varied significantly according to GLM, Dunnett's post hoc tests did 

not show any contrasts between days of exposure. For the siphon extension behavior, the 

interaction between the Time and Concentrations factors was significant, and the Dunnett 

tests revealed a significant retraction in the siphons relative to the Controls at 25% and 30% 

concentrations after 24h of exposure and at 12.5 % after 48 hours of exposure, and for valve 

closure behavior also varied significantly in the interaction between Time and Concentrations, 

and the Dunnett test showed a significant decrease in closed valves only at 40% concentration 

at t = 24h. For the respiration rate the mean value of the respiration rate of the bivalves during 

the experiment was 52.87 ± 37.86 MgO2.Kg-1.h-1, the highest values being associated with 

the Controls, which, in turn, did not have significant oscillations between them according to 

the GLM. the mean values of pH and dissolved oxygen (OD) during the experiment 

corresponded to 7.78 ± 0.075 and to 8.18 ± 0.03, respectively, and both parameters varied 

significantly. PH values decreased as a function of exposure to FSFC and also independently 

increased with the passage of days of exposure as indicated by ANOVA and Dunnett's tests. 

The mean values of pH and dissolved oxygen (OD) during the experiment corresponded to 

7.78 ± 0.075 and to 8.18 ± 0.03, respectively, and both parameters varied significantly. The 

pH values decreased as a function of exposure to FSFC and also, independently, increased 

with the passage of days of exposure, as indicated by ANOVA and Dunnett's tests. Our results 

suggest D. Hanleyanus was affected by the soluble fraction of filters of cigarettes being some 

behaviors more affected by the interaction of the time and concentration and others with time 

and isolated concentrations. These data compose unpublished information on the effect in 

organisms bivalves and base for the management of cigarette waste in coastal areas 

Keywords: Ecotoxicology 1. Cigarette Filters 2. Beach Macrofauna3. 
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1  INTRODUÇÃO 

  

Os filtros de cigarro são produzidos com acetato de celulose, e usados a fim de 

reduzir significativamente muitos dos produtos químicos presentes na fumaça. Embora não 

diminuam a concentração de nicotina e alcatrão, eles reduzem em até 80% os fenóis semi-

voláteis e 75% das n-nitrosaminas, alquilfenóis e piridinas voláteis (HOFFMANN, 1997; 

HOFFMAN; EL-BAYOUMY,2001; USDHHS, 2010). A fumaça do cigarro é composta de 

cerca de 5000 substâncias, das quais pelo menos 44 estão presentes em elevadas 

concentrações e ficam retidas nos filtros, sendo reconhecidas como altamente tóxicas devido 

ao seu potencial carcinogênico e mutagênico (RODGMAN; PERFETTI, 2009). Dessa forma, 

os filtros de acetato de celulose saturados com compostos tóxicos, tabaco não queimado, 

cinzas e papel têm sido reconhecidos como expressivos contaminantes ambientais, que são 

descartados de forma inadequada no lixo comum e no chão (SLAUGHTER et al., 2011). 

Além disso, podem levar de dez a quinze anos para fotodegradação, sem nunca passar pelo 

processo de biodegradação (HON, 1977; NOVOTNY et al., 2009). 

Após a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10), o grau 

de periculosidade de muitos resíduos foi associado a destinações diversas e ambientalmente 

adequadas, e apesar dos filtros de cigarro não serem mencionados nesta Lei, eles podem, 

devido às suas características, serem classificados como resíduos perigosos (TEIXEIRA, 

2016). Portanto, a deposição em aterros sanitários e a incineração não são medidas de 

eliminação sustentáveis nem economicamente viáveis e, mesmo quando corretamente 

armazenados e enviados para aterros longe de cursos d'água naturais, os filtros de cigarro 

continuam sendo um risco ambiental, pois a nicotina não é facilmente degradada e é tóxica 

para microrganismos (YUAN et al., 2006). A reciclagem de filtros de cigarro em grande 

escala é inexecutável, pois não existem mecanismos simples ou procedimentos para garantir a 

separação eficiente e econômica dos filtros e tratamento adequado dos produtos químicos 

aprisionados no filtro após a queima (TEIXEIRA, 2016). 

Os detritos marinhos são um problema ambiental global, sendo o filtro de cigarro o 

item mais frequentemente coletado durante limpezas de praia (NOVOTNY; SLAUGHTER, 

2014). Segundo um relatório da Ocean Conservancy (2011), aproximadamente 52 milhões de 

cigarros foram removidos de ambientes costeiros ao longo de 27 anos. Na campanha de 2018, 

voluntários trabalharam em praias de mais de 100 países coletando um total de 2.412.151 

filtros de cigarros (OCEAN CONSERVANCY, 2018). No Brasil, durante a Campanha 

Internacional de Limpeza de Praias de 2018 foram coletados mais de 36 mil filtros de cigarro 

numa extensão total de 38 km, organizada pelo Ocean Conservacy. 

Apesar dos efeitos nocivos do cigarro à saúde humana serem amplamente estudados 

e receberem grande atenção, ainda há lacunas na compreensão dos impactos ecológicos 



 

 

causados pelo descarte inadequado de filtros de cigarro no ambiente (BOOTH; GRIBBEN; 

PARKINSON, 2015) principalmente em ambientes aquáticos.  

Os filtros de cigarro causam danos ao meio marinho de várias maneiras. Eles 

representam um vetor para o transporte e a introdução de elementos e compostos, tais como: 

bário, cádmio, estrôncio, ferro, arsênio, manganês, níquel, cobre, zinco e manganês, nicotina, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA’s), praguicidas, acetaldeído, formaldeído 

fenóis e nitrosaminas (DOBARADARAN et al., 2017; MOERMAN; POTTS, 2011; 

MORIWAKI; KITAJIMA; KATAHIRA, 2009; NOVOTNY et al., 2011; REBISCHUNG et 

al., 2018). Além disso, um estudo realizado por Konar (1977) relatou que a nicotina causa 

danos ao fígado de peixes e, após exposição prolongada, leva a morte. Estudos recentes 

estabeleceram que a fração solúvel de filtros de cigarro (FSFC) é responsável por alterações, 

tais como comportamentos de fuga em gastrópodes terrestres, danos ao DNA e redução no 

crescimento em poliquetas, alterações na frequência cardíaca em larvas de peixes e danos 

reprodutivos em bivalves marinhos (GILL et al., 2018; LEE; LEE, 2015; NAGARAJAPPA; 

GANGULY; GOSWAMI, 2006; WRIGHT et al., 2015). A exposição dos organismos a tais 

substâncias tóxicas na água do mar pode ocorrer após a dissolução de compostos e elementos-

traço do filtro na água do mar circundante e também através da ingestão das microfibras do 

filtro de cigarro durante fotodegradação do mesmo, o qual se ingerido pode transferir 

substâncias tóxicas para os tecidos do animal (WRIGHT et al., 2015). A toxicidade de filtros 

de cigarro em organismos marinhos ainda é pouco estudada (SLAUGHTER et al., 2011), , 

portanto mais estudos ecotoxicológicos são necessários para identificar as concentrações que 

apresentam mais riscos e os efeitos na biota, para desta forma nortear a gestão dos resíduos do 

cigarro. 

Os testes de toxicidade, também chamados bioensaios, são utilizados para avaliar os 

efeitos letais e/ou subletais de uma ou mais substâncias ou fatores ambientais causados à(s) 

espécie(s)-teste(s) (GHERARDI GOLDSTEIN et al, 1990). Estes testes podem ser de curto 

prazo para a avaliação dos efeitos agudos (até 14 dias) dos compostos/elementos xenobióticos 

ou de longo prazo (grande parte do tempo de vida do organismo) para análise de efeitos 

crônicos (ARAGÃO; ARAÚJO, 2006). Quanto ao organismo-teste, é desejável que a espécie 

utilizada seja ecologicamente representativa do ambiente, de fácil acesso e monitoramento, 

baixo custo de manutenção em laboratório, sensível ao teste aplicado, que forneça dados úteis 

para avaliação de riscos e que suas respostas possam expressar com clareza os efeitos de 

determinado contaminante (Referência.... importante!). Nos bioensaios mais comuns, 

organismos-teste são colocados em recipientes expostos aos contaminantes em concentrações 
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diferentes, além do controle, por um determinado período. Nos testes de toxicidade aguda, 

respostas comportamentais rápidas como alterações na mobilidade e a mortalidade, que são 

medidas através da Concentração de Efeito (EC50) e da Concentração Letal (CL50) são mais 

frequentemente investigadas (ARAGÃO; ARAÚJO, 2006). Além disso, respostas fisiológicas 

como da taxa de respiração também constituem um parâmetro biológico utilizado em testes de 

ecotoxicologia (CLARK; SANDBLOM; JUTFELT, 2013; GOH; LAI, 2014). 

Neste contexto este trabalho visou avaliar os efeitos tóxicos dos filtros de cigarro 

utilizando como organismo-teste o bivalve de praias Donax hanleyanus (Philippi, 1847) 

(Bivalvia, Donacidae). Esta espécie habita os substratos arenosos de praias, e se estende de 

17ºS até 37ºS (GIL; THOMÉ, 2006). Como outros invertebrados filtradores, este bivalve 

constitui um importante elo no fluxo de energia entre produtores primários e níveis tróficos 

superiores, além de ter importância comercial (CARDOSO; VELOSO, 2003). Espécimes do 

gênero Donax já foram usados previamente em estudos ecotoxicológicos de bioacumulação 

de elementos-traço, com parâmetros de comportamento de enterramento e stress 

oxidativo (BELABED; SOLTANI, 2013; NEUBERGER-CYWIAK; ACHITUV; GARCIA, 

2003). 

Além disso, este estudo procurou avaliar o uso de D. hanleyanus, como espécie 

bioindicadora. Um possível monitor que apresenta ampla distribuição, facilidade de coleta e 

manejo em laboratório, que fazem dessa espécie, uma espécie chave para estudos de poluição 

na América do Sul (CHAPMAN, 2002). Além disso, a maioria dos estudos são de espécies de 

clima temperado, sendo poucos os que usam espécies de clima tropical, o que resulta numa 

falta de dados sobre o impacto de contaminantes sobre as espécies locais (ANANDRAJ et al., 

2002). 

Considerando que as microfibras presentes nos filtros e suas substâncias associadas 

podem persistir no meio marinho e continuar lixiviando produtos químicos por mais de 10 

anos (NOVOTNY; SLAUGHTER, 2014), espera-se que este estudo contribua: i. para melhor 

compreender o impacto dos filtros de cigarro na vida marinha praial e; ii. para consolidar a 

base de evidências empíricas necessárias para orientar as políticas públicas de gestão do 

resíduo do cigarro. 

 

 

1.1  Objetivos 

 

Tendo em vista o impacto dos filtros de cigarro no ambiente marinho, principalmente 

em um organismo que habita a zona praial onde são encontrados a maior parte destes 

resíduos, o objetivo principal deste trabalho é avaliar, por meio de testes agudos em 



 

 

laboratório, os efeitos tóxicos letais e subletais da fração solúvel de filtros de cigarro (FSFC) 

sobre o bivalve de praias Donax hanleyanus. 

 

1.1.1  Objetivos Específicos 

i) Avaliar o efeito da FSFC nas respostas comportamentais de 

enterramento, abertura/fechamento de valvas e distensão/retração do 

sifão de D. hanleyanus; 

ii) Avaliar o efeito da FSFC na taxa de respiração deste bivalve; 

iii) Estimar a concentração letal (CL50) que promove a mortalidade de 50% 

da população testada (CL50) no final das 48 horas de experimento; 

iv) Avaliar a espécie Donax hanleyanus como um organismo-teste a ser 

utilizado em estudos ecotoxicológicos futuros. 

 

2  MATERIAS E MÉTODOS 

 

2.1  Amostragem e Aclimatação do Organismo-Teste 

 

2.1.1  Campo 

 Os exemplares de D. hanleyanus foram coletados no dia 23 de junho de 2018 no 

período de maré baixa na Praia do Santinho, Florianópolis/SC (27º27’08”S, 48º22’20”W). A 

praia é tipicamente dissipativa com granulometria dominada por areia fina (MIOT, 2002) e 

reconhecida como pouco urbanizada, localizada dentro do Parque Natural Municipal Lagoa 

do Jacaré das Dunas do Santinho, unidade de conservação criada pela Lei nº 9948 de 04 de 

janeiro de 2016, Instituto Socioambiental Santinho (2019). 

Com o auxílio de pás, foram remobilizados os sedimentos na zona inferior do 

mesolitoral concentrando-se na zona de espraiamento, para a coleta dos organismos (Figura 

1). Os exemplares foram pré selecionados in situ em função do tamanho (aproximadamente 2 

cm) para a obtenção de organismos de mesma faixa etária, os quais em seguida foram 

transportados em baldes de PVC com água e sedimento do local de coleta até o laboratório.  
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Figura 1: Coleta dos organismos na praia do Santinho. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

 

2.1.2  Processamento em laboratório e aclimatação  

 

Para acomodação dos bivalves, foram utilizados béqueres de 1L (Figura 2) 

previamente lavados e desinfetados com Extran (2%) e ácido clorídrico (10%), contendo uma 

alíquota de 500 mL de água do mar filtrada, proveniente do Laboratório de Moluscos 

Marinhos (LBMM-UFSC). Esta água foi obtida da praia da Barra da Lagoa e submetida a 

uma série de filtros (40 μm, 10μm, 5μm e 1 μm) e esterilização com luz ultravioleta. Cada 

béquer continha 4 cm de areia previamente muflada a 500ºC por 4 horas, coletada nas dunas 

da Joaquina em Florianópolis, SC.  



 

 

Figura 2: Donax hanleyanus acomodado no béquer utilizado no experimento. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Os bivalves foram então aclimatados por 14 dias em uma sala com temperatura 

constante de 19.6 ºC(±0.2), com fotoperíodo de 12h luz:12h escuro, salinidade de 30 e 

aeração moderada e constante (Figura 3). Trocas de água foram realizadas em dias alternados 

a fim de evitar níveis tóxicos de amônia. A alimentação dos organismos era efetuada 

diariamente com 2 mL da alga Nannochloropsis sp. por béquer, a uma densidade de ~8x10
5 

células.mL
-1

.       

Leituras de parâmetros fisico-químicos da água como o oxigênio dissolvido e o pH 

foram monitoradas diariamente durante o período de aclimatação e de teste. O oxigênio 

dissolvido foi medido com um oxímetro modelo Dissolved Oxygen Meter-handylab OX1 da 

marca SCHOT, pH e temperatura foram medidos com um medidor de pH digital modelo 

pH100 da marca Ecosense com sensor de temperatura embutido.  

O monitoramento da sobrevivência dos indivíduos em aclimatação também foi 

realizado diariamente até o término dos 14 dias, sendo considerada adequada uma taxa de 

mortalidade menor que 10% durante a aclimatação, garantindo que os testes toxicológicos 

fossem realizados em organismos considerados saudáveis. 
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Figura 3: Montagem do Experimento com a espécie D. hanleyanus

 

Fonte: Autora (2019) 

 

 

2.2   Preparação da Fração Solúvel de Filtros de Cigarro (FSFC) 

Os filtros de cigarro usados foram coletados em até 24 horas após seu consumo por 

voluntários, armazenados em tubos falcon e acondicionados no freezer a -20ºC. Para a 

obtenção da fração solúvel  foram removidos o papel envoltório dos filtros e o tabaco residual 

dos mesmos. Para o preparo da solução inicial (solução-mãe), cinco filtros ficaram imersos 

em 1L de água do mar filtrada, por um período de 20h em repouso, seguido de mais 4h sob 

agitação constante em uma mesa agitadora Tecnal – TE1400 (Figura 4) a 200 rpm. O método 

descrito foi modificado a partir de BOOTH; GRIBBEN; PARKINSON (2015).  Após o tempo 

de agitação a solução-mãe foi acondicionada em frascos âmbar de 1L e mantidos na geladeira 

até o dia da exposição, quando foram feitas as diluições para o experimento. 

As concentrações utilizadas (Figura 5) foram 0, 0.625, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25 filtros 

de cigarro/L
-1

, correspondendo, respectivamente, a: 0 ou Controle, 12,5%, 25%, 30%, 35%, 

40% e 45% da fração solúvel dos filtros de cigarro (FSFC), as concentrações utilizadas neste 

experimento foram determinadas a partir de um bioensaio preliminar produzido em 

laboratório. 

Durante o experimento, sub-amostras de 30 ml da solução-mãe da FSFC e de cada 

uma das seis concentrações e controles foram acondicionadas em frascos de vidro âmbar de 

50 mL, descontaminados (Extran a 2%, HCl a 10% e Mufla 500ºC por 4 horas) e mantidas em 

freezer  a -20ºC para posterior análise química da concentração de elementos-traço e nicotina. 

 



 

 

  
Figura 4: Esquema da preparação da fração solúvel dos filtros de cigarro 

 
Fonte: Autora 

 

Figura 5: Esquema das concentrações utilizadas para o experimento. 

 

Fonte: Autora 

 

2.2.1 Delineamento Experimental 

 

Para o ensaio, cada um dos tratamentos (seis diferentes concentrações mais o controle) 

foram replicados quatro vezes, totalizando 28 béqueres ou unidades experimentais. Cada 

béquer recebeu 10 indivíduos (N=10) de tamanhos relativamente iguais, de forma a garantir 

que os efeitos fossem avaliados em organismos dentro da mesma faixa etária, o que totalizou 

280 organismos. Após a adição da FSFC nos béqueres nas concentrações adequadas, estes 

foram selados com plástico filme para evitar contaminação entre os tratamentos e o controle. 

Por se tratar de um experimento estático, durante as 48 horas de exposição os organismos não 

foram alimentados e nem houve troca de água. 

 

2.3  Parâmetros Subletais  
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2.3.1  Observações de Comportamento e sobrevivência 

A sobrevivência e o comportamento dos bivalves foram observados e registrados em 

três tempos (0h, 24h e 48h) após a adição da FSFC. Observações de um conjunto pré-

determinado (Figuras 6 e 7) de comportamentos foram feitos, sendo eles: i) enterramento 

(enterrado ou superfície da areia), fechamento de valvas (abertas ou fechadas) e extensão de 

sifões (retraídos ou estendidos). 

A morte dos organismos foi determinada quando não havia resposta ao toque efetuado 

com uma pinça metálica no sifão e no pé, ou quando os organismos permaneciam sobre a 

areia  com as valvas abertas (Figura 8). Os indivíduos mortos foram removidos dos béqueres e 

descartados. A proporção de cada categoria de comportamento foi então obtida pela divisão 

do número de indivíduos que exibiam o comportamento pelo número total de bivalves vivos 

em cada béquer.  

 
Figura 6: Imagem representando enterramento. 

1- organismos enterrados, 2 e 3- organismos na superfície da areia. 

 
Fonte: Autora 

 
Figura 7: Imagem representando a posição dos sifões. 

Setas azuis representam sifão estendido e setas em vermelho sifão retraído 

 
Fonte: Autora 



 

 

 

Figura 8: Bivalve morto com valvas abertas sem reação ao toque. 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

2.3.2 Taxa de Respiração 

 

 A taxa de respiração (TR) foi determinada com base na diferença entre a taxa inicial e 

final da concentração de oxigênio baseada no consumo pelo bivalve, conforme descrito por 

CLARK et al. (2013). Um indivíduo foi aleatoriamente selecionado de cada béquer de todos 

os tratamentos e acondicionado em uma câmara respiratória de vidro hermeticamente selada, 

com capacidade para 30 mL de água; esse procedimento foi realizado em quadruplicata nos 

três tempos de observação. A água contida na câmara era a mesma usada em cada tratamento. 

Após um determinado período de incubação, a concentração de oxigênio inicial e final, foi 

medida na água da câmara com um oxímetro digital SCHOT, com o indivíduo ainda em 

imersão (Figura 9). Simultaneamente, câmaras contendo apenas água dos tratamentos foram 

mantidas em incubação pelo mesmo período para avaliar um eventual consumo ou produção 

de oxigênio pela atividade de microrganismos (Figura 10). A taxa de respiração de cada 

indivíduo foi calculada de acordo com equação (1) proposta por DÍAZ et al., (2017) 

  TR (mg de O
2
.kg

-1
.h

-1
) = (

                

     
)                                        (1)                                                      

 

Onde:  

ΔO2t = Variação na concentração inicial e final de oxigênio(mg.L
-1

) nas câmaras respiratórias 

com amostra do tratamento; 

ΔO2b = Variação na concentração de oxigênio (mg.L
-1

) na câmara respiratória dos brancos; 

V = Volume da câmara (L); 

w = Peso do bivalve em kg de biomassa úmida (sem concha); 

Δt = intervalo de tempo, em horas, do experimento. 
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Figura 9: Medição do oxigênio dissolvido na câmara respiratória com o oxímetro digital. 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

Figura 10: Organismos na câmara de respiratória durante o período de incubação. 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

2.4   Análises Estatísticas 

 Os dados de pH e OD seguiram pressupostos de linearidade e independência (teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk e modelos exploratórios da linearidade dos resíduos), sendo 

assim foram analisados  a partir de ANOVA’s ,  enquanto que as respostas de sobrevivência, 

respiração e de comportamento, por não se adequarem aos pressupostos, foram 

individualmente avaliadas por GLM’s, com distribuições de Poisson, Quasipoisson e 

Binomial, respectivamente. Em seguida, para todas as análises post hoc foram realizados 

testes de Dunnett, que avaliam o nível de significância de todas as respostas versus os 

controles. Valores de p < 0.05 foram considerados estatisticamente significantes. Todas as 

análises estatísticas foram realizadas no software R (R Core Team, 2018), com os pacotes 



 

 

“car” (BRETZ; HOTHORN; WESTFALL, 2008), “multcomp” (FOX; WEISBERG, 2011) e 

os gráficos foram gerados com o pacote “sciplot” (MORALES et al.,2012).        

Baseado nos dados de sobrevivência, os valores de CLx em 48 horas (com 95% de 

intervalo de confiança) foram estimados utilizando o MOSAIC web interface, um software 

online para análises estatísticas em ecotoxicologia (CHARLES; VEBER; DELIGNETTE-

MULLER, 2018). O software MOSAIC está disponível em: http://pbil.univ-

lyon1.fr/software/mosaic/. Os cálculos e curvas concentração-resposta gerados por ele são 

baseados no pacote "morse" (DELIGNETTE-MULLER et al., 2016) do software livre R.  

 

3  RESULTADOS 

 

3.1  Parâmetros físico-químicos da água 

 

Os valores médios de pH e oxigênio dissolvido (OD) ao longo do experimento 

corresponderam a 7,78 ± 0,075 e a 8,18 ± 0,03, respectivamente, sendo que ambos os 

parâmetros variaram significativamente. Os valores de pH diminuíram em função da 

exposição à FSFC e também, de forma independente, aumentaram com o passar dos dias de 

exposição, conforme o indicado pela ANOVA e testes de Dunnett (Tabela 3 e Figura 11A). Já 

os valores de OD foram significativamente diferentes na interação entre os fatores Tempo e 

Concentração, com diferenças entre os controles de 24h e 48h com o controle 0h, e nas 

maiores concentrações de FSFC (40% e 45%) no momento da exposição (t = 0h) (Fig. 11B).  

 

Tabela 1: Resultados da ANOVA para o pH e oxigênio dissolvido (OD) medidos ao longo do experimento, nas 

concentrações crescentes de FSFC por 0h, 24h e 48h. 

 

Termos significativos (p<0.05) estão em negrito. 

 

Figura 11: pH (A) e OD (B) (média ± EP) após exposição a crescentes concentrações da FSFC por 0h, 24h e 

48h. Letras minúsculas representam diferenças significativas entre os tempos de exposição e * indicam valores 

médios significativamente diferentes (p<0.05) dos controles, de acordo com comparações post hoc de Dunnett. 

 

Fator GL F p F p

Tempo 2 156.817 <0.001*** 0.605 0.072

Concentração 6 8.839 <0.001*** 2.048 0.549

Tempo:Concentração 12 1.558 0.118 2.547 <0.01**

Resíduo 63

pH OD
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3.2 Curva concentração-resposta 

 

De acordo com a curva de concentração-resposta para a espécie D. hanleyanus (Figura 

12) após 48 h de exposição, a CL50 ocorreu em 29,8% da FSFC ou 1.49 filtros de cigarro. L
-1

. 

A curva também mostra que para a CL10, que equivale a CENO ( concentração de não- efeito 

observado) (CALOW, 2009) p.30, o valor observado foi de 20.3%. Não houve mortalidade 

nos controle durante as 48h de duração do experimento (Figura 12), que foi considerado 

válido conforme os protocolos de ecotoxicologia US EPA, 2002. 

 

Figura 12: Curva Concentração-Resposta estimada pelo modelo (IC = 95%)., apresentando a concentração que 

leva a uma diminuição de 50% da taxa de sobrevivência em comparação ao controle. 



 

 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

 

   Tabela 2: Valores de CLx estimados pela curva concentração-resposta (IC = 95%). 

Valores estimados (Intervalo de confiança= 95%) 

CL5 

CL10 

CL20 

CL50 

19,2% (15,1; 22) 

20,3% (16,6; 22,9) 

22,4% (19,2; 24,7) 

29,8% (27,5; 32) 

                                                       Fonte: Autora (2019) 

 

 

3.3 Sobrevivência 

 Houve 100 % de sobrevivência para os bivalves mantidos no controle durante as 48h 

de duração do experimento (Figura 13). Já entre os bivalves expostos à FSFC, considerando 

todas as concentrações testadas houve em média 9,82 ± 0,09%, 8,03 ± 0,07% e 5,6 ± 0,05% 

de sobreviventes nos tempos 0h, 24h e 48h, respectivamente. Considerando cada uma das 

concentrações testadas, o MLG mostrou interação significativa entre os fatores tempo e 

concentração, indicando que o bivalve D. hanleyanus teve diferentes padrões de resposta à 

FSFC dependendo do tempo de exposição (Tabela 3). Os testes de Dunnett mostraram que os 

bivalves expostos às maiores concentrações de FSFC (35%, 40% e a 45%) tiveram 

porcentagens de sobrevivência significativamente reduzidas apenas após 48h de exposição 

(Figura 13). 
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Tabela 3: Resultados do GLM para a sobrevivência (%) do bivalve Donax hanleyanus exposto a concentrações 

crescentes de FSFC por 0h, 24h e 48h. 

 
Termos significativos (p<0.05) estão em negrito. 

 

 

 

Figura 13: Sobrevivência em Donax hanleyanus expostos a crescentes concentrações da FSFC por 0h, 24h e 48h. 

* Indicam valores médios significativamente diferentes (p<0.05) dos controles, de acordo com comparações 

post-hoc de Dunnett. 

 

 

3.4  Comportamentos 

 

           Quanto às respostas comportamentais, em geral, houve alterações significativas de 

acordo com o aumento da concentração de FSFC e do tempo de exposição, sendo que nenhum 

efeito significativo foi detectado no controle (Figura 14). Em relação ao enterramento, apenas 

bivalves expostos às maiores concentrações (40% e 45%) apresentaram comportamento de 

desenterramento em relação ao controle (Tabela 5, Figura 14A). Apesar do fator Tempo 

isolado ter variado significativamente segundo o GLM, os testes post hoc de Dunnett não 

mostraram quaisquer contrastes entre os dias de exposição. Para o comportamento de 

extensão do sifão, a interação entre os fatores Tempo e Concentração foi significativa, e os 

testes de Dunnett revelaram uma retração significativa nos sifões em relação aos Controles 

nas concentrações 25% e 30% após 24h de exposição e em 12,5% após 48h de exposição. Por 

Fator GL Chi 2 p

Tempo 2 32.229 <0.001***

Contração 6 33.965 <0.001***

Tempo:Concentração 12 38.290 <0.001***



 

 

fim, o fechamento das valvas também variou significativamente na interação entre Tempo e 

Concentração (Tabela 4), sendo que o teste de Dunnett mostrou diminuição significativa nas 

valvas fechadas apenas na concentração 40%  no tempo 24h (Fig.14C) 

 

Tabela 1: Resultados do GLM para as porcentagens de comportamentos enterrado, sifão estendido e valva aberta 

do bivalve Donax hanleyanus exposto a concentrações crescentes de FSFC por 0h, 24h e 48h. 

 
Termos significativos (p<0.05) estão em negrito. 

 

 

Figura 14: Comportamento enterrado (A), sifão estendido (B) e valva fechada (C) (média ± EP) em Donax 

hanleyanus expostos a crescentes concentrações da FSFC por 0h, 24h e 48h. * Indicam valores médios 

significativamente diferentes (p<0.05) dos Controles, de acordo com comparações post-hoc de Dunnett. 

 

 

 

Enterrado Sifão Extendido Valva Aberta

Fator GL Chi 2 p Chi 2 p Chi 2 p

Tempo 2 7.822 0.020* 3.119 0.210 50.981 <0.001***

Contração 6 122.082 <0.001*** 210.607 <0.001*** 130.032 <0.001***

Tempo:Concentração 12 15.013 0.240 48.811 <0.001*** 58.622 <0.001***
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3.5 Taxa de Respiração 

 

           O valor médio da taxa de respiração dos bivalves durante o experimento foi de 52.87 ± 

37.86 mgO2.Kg-
1
.h

-1
, sendo os maiores valores associados aos controles que, por sua vez, não 

tiveram oscilações significativas entre si segundo o GLM (Tabela 5). A interação entre os 

fatores tempo e concentração foi significativa, indicando que o efeito do aumento das 

concentrações de FSFC foi diferente dependendo do tempo de exposição dos bivalves. No 

caso da taxa de respiração, apesar da clara redução conforme o aumento das concentrações no 

momento da exposição (t=0h), o teste de Dunnet mostrou redução significativa apenas para a 

maior concentração (45%) no maior tempo de exposição (t=48h).  

 

Tabela 5: Resultados do GLM para as porcentagens de comportamentos Enterrado, Sifão Estendido e Valva 

Aberta do bivalve Donax hanleyanus exposto a concentrações crescentes de FSFC por 0h, 24h e 48h. 

 

Termos significativos (p<0.05) estão em negrito. 

 

 

Figura 11: Taxa de Respiração (média (± EP) medida ao longo de 0h, 24h e 48h de exposição a concentrações 

crescentes da FSFC em D. hanleyanus. “.” corresponde a teste de Dunnett marginalmente significativo. 

 

 

 

Fator GL Chi 2 p

Tempo 2 1.425 <0.001***

Contração 6 32.444 0.4903

Tempo:Concentração 12 33.268 <0.001***



 

 

 

4  DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos indicaram que, em geral, houve efeitos significativos da FSFC 

sobre a sobrevivência, comportamento e taxa de respiração do bivalve de praias D. 

hanleyanus. Para todos os parâmetros avaliados ocorreu um agravamento conforme o 

aumento da concentração e do tempo de exposição ao contaminante, sendo eles sinérgicos 

(quando a interação tempo: concentração foi significativa pelo GLM) ou aditivos (quando 

tempo e concentração foram isoladamente significativos).  

Dos parâmetros de qualidade de água monitorados, o pH variou em função da adição 

da FSFC, mostrando dois padrões de variação distintos, porém aditivos: i) uma diminuição do 

pH dos tratamentos em relação aos controles; e ii) um aumento gradual do pH em todas as 

amostras com o passar do tempo de exposição. O acetato de celulose, material que compõe o 

filtro dos cigarros, retém efetivamente a fumaça após a queima, que possui por sua vez, 

caráter ácido (pH 5,5 – 6,0) (BENOWITZ; HUKKANEN; JACOB, 2009). Isso pode ter 

causado a diminuição do pH nos tratamentos submetidos à FSFC em relação ao pH dos 

controles, que se manteve estável. Com o passar do tempo, o pH de todos os béqueres 

apresentou um aumento, provavelmente relacionada a busca de equilíbrio pelo sistema 

carbonato da água do mar tentando se equilibrar em função da diminuição do pH causada pela 

adição da FSFC ou da respiração dos organismos (MILLERO, 1979). 

O aumento do pH ao longo da exposição também pode estar relacionada a nicotina, 

que é um alcalóide e possui um agrupamento amino em sua estrutura, o que lhe confere 

caráter básico, e em pH maior que 7 a nicotina fica biodisponível (BENOWITZ; 

HUKKANEN; JACOB, 2009). A biodisponibilidade é o fator chave para os efeitos 

ecotoxicológicos dos contaminantes, portanto, o aumento de pH observado ao longo do tempo 

pode estar relacionado a nicotina também.   

Como o pH do meio influencia na solubilidade e biodisponibilidade das frações 

tóxicas da FSFC, a diminuição do pH dos tratamentos durante a exposição seguida de um 

aumento gradual ao longo do experimento sugerem que num primeiro momento houve maior 

biodisponibilidade de elementos traços em solução, os quais aos poucos foram para o 

sedimento, enquanto a nicotina tornou-se o tóxico mais biodisponível ao final do 

experimento. O conjunto de respostas associadas de D. hanleyanus corroboram essas 

alterações nas frações mais tóxicas do meio ao longo do experimento. Por exemplo, há 

evidências experimentais  de que o pH favorece a biodisponibilização  de cobre, o que 
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potencializa os efeitos tóxicos desse metal sobre o  foraminífero Amphistegina gibbosa 

(MARQUES; DE BARROS MARANGONI; BIANCHINI, 2017). O OD aumentou nos 

controles de 24h e 48h em relação ao controle 0h, mas não há evidências de qualquer efeito 

sobre as respostas biológicas, o qual teve menor valor no tempo 0h por uma falha 

momentânea no sistema de aeração imediatamente anterior ao início da exposição.  

Os resultados indicam que até a concentração de 20.3% (~1 filtro de cigarro L
-1

) os 

efeitos sobre D. hanleyanus são ainda subletais, sendo a CL50 atingida em 29,8% da FSFC ou 

1.49 filtros de cigarro. L
-1

. Esta é a primeira vez que dados de CL50 de filtros de cigarro são 

reportados para um bivalve marinho tropical. A letalidade de filtros de cigarro expressa por 

valores de CLx e CEx sobre organismos marinhos só foi avaliada em outros cinco trabalhos 

(Tabela 6). 

Tabela 6: Resumo das concentrações letais e concentrações de efeito em 50% os organismos testados usados em 

bioensaios realizados por outros autores com a FSFC. * Espécies Marinhas 

Espécies Tipo de Experimento CL50 (filtros L
-1

) Referências 

Daphnia magna 48 hr CL50 0,125 REGISTER, 2000 

Ceriodaphinia cf dubia 
48 hr CE50 

Imobilização 
0,03-0,08 

MICEVSKA et al., 2006; 

WARNE et al., 2002 

Vibrio fischeri* 30 min CE50 
0,3-2,7 

 

MICEVSKA et al., 2006; 

WARNE et al., 2002 

Atherinops affinis* 48 hr-CL50 
4,1 

 
SLAUGHTER, 2011 

Pimeaphales promelas 48 hr-CL50 
5,5 

 
SLAUGHTER, 2011 

Austrocochlea porcata* 24 hr-CL100 
5 

 

BOOTH; GRIBBEN; 

PARKINSON, 2015 

Nerita atramentosa* 24 hr-CL100 
5 

 

BOOTH; GRIBBEN; 

PARKINSON, 2015) 

Hediste diversicolor* 
48 hr-CE50 

Enterramento 
≥2 WRIGHT et al., 2015 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em Slaughter, 2011. 

 

Com base na tabela também é possível notar que os testes toxicológicos da FSFC 

sobre organismos mais próximos geneticamente ao bivalve D. hanleyanus foram realizados 

com os gastrópodes de poças de maré A. porcata e N. atramentosa, que mostraram CL50 bem 

maiores que os observados nesse estudo (BOOTH; GRIBBEN; PARKINSON, 2015), isto 

sugere que o bivalve avaliado pode ser mais sensível a toxicidade dos filtros de cigarro, em 

termos de mortalidade.  

A FSFC é uma mistura complexa que, segundo Araújo e Costa (2019) pode ser 

composta por mais de 500 compostos orgânicos, destes 150 são considerados altamente 

tóxicos (TOXNET, 2019). O valor de CL50 reportado por outros experimentos foi menor para 



 

 

o microcrustáceo, o poliqueta e o bivalve do que para peixes, isto pode estar relacionado a 

presença de nicotina e resíduos de agrotóxicos que são adicionados na cadeia de produção do 

tabaco e são mais tóxicas para invertebrados herbívoros (MICEVSKA et al., 2006). Trabalhos 

realizados com espécies de água salgada reportaram que essas espécies são mais sensíveis que 

espécies de água doce (SLAUGHTER et al., 2011). Isso pode ser relacionado a maior dureza 

da água salgada, em comparação com a água doce. É possível que qualquer nicotina 

indisponível estivesse biodisponível mais rapidamente em água salgada, fornecendo uma 

maior concentração de nicotina mais rapidamente (WRIGHT et al., 2015).  

Nesse estudo não foi possível caracterizar e quantificar os níveis dos contaminantes 

presentes na FSFC, no entanto são apontados como principais toxicantes a nicotina e o 

etilfenol (MICEVSKA et al., 2006). O etilfenol é um agente aromatizante adicionado pela 

indústria tabagista para atenuar o sabor do tabaco, mas após a combustão este fenol torna-se 

altamente tóxico (TOXNET, 2019), e pode ter tido uma contribuição na diminuição 

significativa da sobrevivência dos bivalves nas altas concentrações de FSFC.  

Já entre os efeitos subletais, o comportamento de enterramento foi o parâmetro mais 

afetado pelas altas concentrações de FSFC, uma vez que nas concentrações de 40 e 45% (2 e 

2.25 filtros de cigarro.L
-1

) os bivalves demonstraram uma significativa diminuição do 

enterramento em todos os tempos de exposição. Outros estudos observaram uma diminuição 

no enterramento da espécie Donax trunculus quando exposta a Cd e Zn (NEUBERGER-

CYWIAK; ACHITUV; GARCIA, 2003). Essa estratégia é comum em bivalves expostos a 

substâncias irritantes, já que no ambiente quando isso ocorre eles emergem para a superfície 

esperando a renovação da água pela maré (ANSELL, 1973; ANSELL et al., 1980). A mesma 

concentração de FSFC que surtiu efeito no comportamento de enterramento em D. hanleyanus 

(2 e 2,25 filtros de cigarro L
-1

) também foi  observado para o  poliqueta Hediste diversicolor 

(WRIGHT et al., 2015). 

Quanto a distensão do sifão, este foi o único comportamento que manifestou redução 

significativa nas menores concentrações, mas em combinação com maiores tempos de 

exposição. O fechamento de valvas também foi afetado na concentração de 40% no tempo 

24h, sendo que em 48h todos os bivalves sobreviventes das concentrações 35%, 40% e 45% 

estavam com as valvas abertas. Isso pode estar relacionado ao fato de que a nicotina, é um 

neurotóxico que afeta os receptores de acetilcolinesterase no sistema nervoso central, 

prejudicando o controle muscular de invertebrados (NOVOTNY et al., 2011; WRIGHT et al., 

2015).  
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A toxicidade de metais e nicotina produzem efeitos subletais que diminuem o 

desempenho dos bivalves em atividades cruciais para a sobrevivência, como o 

comportamento de enterramento, fechamento de valvas e extensão de sifão. Estas mudanças 

nos padrões comportamentais podem causar efeitos populacionais já que estes organismos 

ficam mais susceptíveis à predação e dessecamento (NEUBERGER-CYWIAK; ACHITUV; 

GARCIA, 2003; WRIGHT et al., 2015).  

O efeito sinérgico da FSFC também ocorreu para a resposta fisiológica de respiração 

que exibiu diminuição significativa na concentração mais extrema (45%) no maior tempo de 

exposição (t=48h). No entanto, embora não significativos, ocorreram picos de consumo de 

oxigênio nos tempos 24h e 48h (nas concentrações de 30% e 45%), que podem estar 

relacionados a uma maior demanda energética no nível celular, a fim de mobilizar 

metalotioneínas, que são proteínas cuja função biológica esta relacionada à regulação de 

metais essenciais e a detoxificação de metais. Ao mesmo tempo estes picos podem também 

ser o resultado do funcionamento compensado das brânquias danificadas por metais 

(GREGORY et al., 2002). Apesar dos resultados estatísticos mostrarem significância apenas 

na maior concentração do maior tempo, no tempo 0h é possível observar um declínio da 

respiração em função do aumento da concentração, sendo esse declínio explicado também 

pelo aumento do fechamento das valvas e retração dos sifões que é uma das respostas mais 

comuns em bivalves submetidos a  situações de estresse  (ANANDRAJ et al., 2002; 

NEUBERGER-CYWIAK; ACHITUV; GARCIA, 2003).  

Os resultados de mudanças comportamentais e fisiológicas dos animais expostos à 

fração solúvel de filtros de cigarro nos fornecem indícios de como este contaminante age no 

meio marinho e como afetam as populações de D. hanleyanus.  

 

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

 

Donax hanleyanus apresentou-se como um organismo-teste adequado, mostrando-se 

resistente aos procedimentos de coleta, transporte e aclimatação em laboratório e sensível à 

FSFC. Portanto atende aos requisitos necessários para ser adotado com organismo-teste em 

protocolos de ecotoxicologia em ambientes tropicais já que possui uma ampla distribuição. 

Quanto ao contaminante, a fração solúvel de filtros de cigarro é uma mistura 

complexa, assim sendo difícil quantificar todos os componentes presentes e seus efeitos 

isolados o que nos dá apenas a possibilidade de avaliar o efeito sinérgico dessa mistura nos 



 

 

organismos. Dessa forma apesar de já existir uma gama de estudos sobre o efeito da fumaça 

do cigarro em humanos, ainda é necessário que sejam realizados mais estudos sobre os efeitos 

específicos dos filtros de cigarro em organismos marinhos, já que o ambiente marinho é o 

destino final dos filtros de  cigarro descartados no continente.  

 Recomendamos que experimentos futuros considerem: experimentos crônicos com 

sistemas de renovação de água e com menores concentrações a serem testadas porém com 

maior número de réplicas; o uso de biomarcadores que avaliem efeitos genotóxicos do 

contaminante (ex.: teste do micronúcleo e ensaio cometa) e efeitos de exposição (Ex: 

atividade da acetilcolinesterase); avaliar a bioconcentração de elementos traço, fenóis e 

HPA’s encontrados nos filtros de cigarro nos tecidos dos organimos seria útil para confirmar 

o impacto destes resíduos sobre a biota marinha;avaliar as concentrações de nicotina, fenóis e 

metais na água do mar e/ou sedimento do experimento; Testar a toxicidade da FSFC sobre 

organismos de diferentes níveis tróficos 
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