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RESUMO 
 
A maricultura, atividade de cultivo de organismos marinhos, surgiu em Santa Catarina no 

início da década de 1990 e atualmente contribui com 90% de toda produção nacional de 

moluscos bivalves cultivados. Durante o processo de alimentação, os moluscos podem 

concentrar em seus tecidos, diversas substâncias como as toxinas, que podem ser transferidas 

para níveis tróficos superiores. Internacionalmente existem limites de níveis de toxinas 

estabelecidos para o consumo e comercialização de moluscos que recomendam, entre outras 

técnicas, o bioensaio com camundongos e a cromatografia líquida como as técnicas para 

detecção das toxinas causadoras das síndromes paralisante (PSP), diarréica (DSP) e amnésica 

(ASP). Neste trabalho foi avaliada a ocorrência de toxinas e a distribuição de espécies de 

algas tóxicas nas principais regiões de cultivo de moluscos no Estado de Santa Catarina entre 

janeiro de 2004 e junho de 2008. As relações com as condições ambientais como salinidade, 

temperatura e transparência da água dos locais de cultivo também foram investigadas. Foram 

analisadas 515 amostras de clorofila a, 634 medidas de transparência da água, 645 medidas de 

salinidade e 637 medidas de temperatura da água, que serviram para a caracterização das 

localidades de produção de moluscos. Através de microscópio óptico foram observadas 853 

amostras de água nas quais foram identificadas as ocorrências de diatomáceas do gênero 

Pseudo-nitzschia e dinoflagelados como G. catenatum e diversas espécies de Dinophysis, 

produtores de toxinas amnésicas, paralisantes e diarréicas, respectivamente. Das 403 análises 

cromatográficas para toxinas amnésicas, dos 512 bioensaios para toxinas paralisantes e 975 

para toxinas diarréicas, a ocorrência das toxinas nos moluscos estiveram intimamente 

relacionadas com a presença das respectivas algas que por sua vez são condicionadas pela 

interação entre os fenômenos climáticos e oceanográficos específicas para cada população de 

algas. Durante o período observado as toxinas amnésicas ocorreram no ano de 2006 nas 

localidades da Armação, a Praia Alegre e Ribeirão da Ilha, as toxinas paralisantes 

apresentaram uma maior freqüência nas localidades de Penha, no ano de 2006, enquanto que 

as toxinas diarréicas ocorreram em 2007 e 2008, em todas as localidades, geralmente 

associadas com água de menor salinidade com características de pluma de rio.  
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ABSTRACT 
 
Mariculture appeared in Santa Catarina State, southern Brazil, in the beginning of 90´s and 

today comprise 90% of the total cultivate bivalve mussels in the country. Bivalve mussels are 

filtering feeders and can accumulate in their tissues different substances, including toxins 

derived from phytoplankton which can be transferred to upper trofic levels. There are limits in 

which such toxins can be present in mussel tissues in order to make then suitable to be 

consumed. Toxin determination are generally carried out by mouse bioassays and by high 

performance liquid chromatography to mainly control levels of paralytic shellfish poisoning 

(PSP), diarrheic shellfish poisoning (DSP) amnesic shellfish poisoning (ASP).  In this study, 

phytoplankton derived toxin, its occurrence and causative organisms, was evaluated at the 

main mariculture sites in the coast of Santa Catarina between January 2004 and June 2008. 

The relationship with environmental variables, such as water salinity, temperature, 

transparence (as Secchi disc) and chlorophyll a and meteorological data was also investigated. 

 A total of 645 measurements of salinity, 637 of temperature, 634 water transparency and 515 

of chlorophyll a were analyzed, together with 403, 512 and 975 mussel samples for ASP, DSP 

and PSP, respectively. Phytoplankton examination were carried under inverted microscope 

and revealed the presence of different species of toxic diatoms and dinoflagellates in all areas 

of mussel production. The presence of toxins above safe limits was closely related to the 

occurrence of the producing organisms, which at the end, responded to oceanographic and 

biological factors. ASP was detected at Praia da Armação, Praia and Ribeirão da Ilha in 2006. 

PSP was present in 2006 mainly at Penha, while DSP occurred at all sampled sites in 2007 

and 2008, associated with lower salinity waters. 
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INTRODUÇÃO 
 

Maricultura é o termo popular que denomina a atividade de cultivo de organismos 

marinhos, incluindo a classe dos moluscos (Malacocultura). No Brasil surgiu como uma fonte 

de renda alternativa para as comunidades de pescadores artesanais que sofriam com a 

competição desigual com a pesca industrial e diminuição dos estoques naturais devido às 

alterações ambientais. Santa Catarina foi um dos principais estados brasileiros que investiram 

nesta atividade, iniciada na década de 1990 e que desde 2005 produz mais de 95% da 

produção nacional de moluscos cultivados (Valenti, 2000; Oliveira Neto, 2007). 

  A produção comercial de moluscos teve seu início com o cultivo do mexilhão Perna 

perna (Linnaeus, 1758) uma espécie muito abundante no litoral sul do Brasil, bastante 

resistente e que apresenta um rápido crescimento em um curto intervalo de tempo (Resgalla 

Jr. et al., 2008). Posteriormente quando começaram as primeiras importações de sementes da 

ostra japonesa Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), iniciaram-se os primeiros estudos sobre 

crescimento, produtividade e viabilidade do cultivo de ostras. Atualmente a ostreicultura 

representa, no cenário econômico estadual, uma forte atividade produtiva e de geração de 

emprego que vem se destacando também no âmbito nacional. O cultivo da vieira Nodipecten 

nodosus (Linnaeus, 1758) está em fase inicial e algumas pesquisas estão sendo realizadas, 

tanto para difundir como para expandir o cultivo e comercialização deste organismo que é 

muito apreciado no mercado internacional (Brandini et al., 2000; Noel et al., 2004; Rupp, 

2007). 

 O cultivo de mexilhões é bastante abrangente no litoral catarinense, ocorrendo em 

diversos municípios do litoral, enquanto o cultivo da ostra desenvolve-se principalmente nas 

Baías Sul e Norte da Ilha de Santa Catarina, responsáveis por mais de 90% da produção 

nacional. Algumas características climáticas e oceanográficas da região da grande 

Florianópolis favorecem o desenvolvimento das ostras. Entretanto, outros municípios como 

Porto Belo e Bombinhas também cultivam este organismo, porém com volume menos 

significativo. O cultivo da vieira produziu aproximadamente 24.000 unidades em todo o 

Estado no ano de 2006 destacando os municípios de Florianópolis, Porto Belo, Penha e São 

José (Oliveira Neto, 2007). 

Dentre os estados litorâneos brasileiros, Santa Catarina é o que possui uma das regiões 

costeiras mais produtivas devido, principalmente, à sua posição geográfica e à 

heterogeneidade geo-morfológica que dentre outras coisas favorecem o desenvolvimento do 
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fitoplâncton (Carreto et al., 1995; Ciotti et al., 1995; Proença, 2002) e consequentemente das 

relações tróficas marinhas. Isto resulta, entre outras coisas, em um rápido crescimento e/ou 

incremento de biomassa de diversos recursos naturais, como moluscos e os peixes filtradores 

(Bainy et al., 2000; Resgalla Jr. & Brasil, 2007; Resgalla Jr. et al., 2007). A sinérgica 

interação destes processos favorece a implantação de parques aqüícolas ao longo de todo o 

litoral catarinense com destaque para os municípios de Florianópolis, Palhoça, Biguaçú, 

Governador Celso Ramos, Bombinhas, Porto Belo, Balneário Camboriú, Penha e São 

Francisco do Sul (Oliveira Neto, 2007). 

 Moluscos bivalves são organismos filtradores seletivos e alimentam-se de partículas 

orgânicas suspensas na coluna d’água que incluem, basicamente, fragmentos de matéria 

orgânica e organismos planctônicos (fitoplâncton e zooplâncton). Desta forma podem 

concentrar na carne, poluentes, patógenos e algumas toxinas que quando transferidos para 

níveis tróficos superiores podem causar danos ao ambiente, aos recursos naturais e à saúde do 

homem (Hallegraeff et al., 2003).  

 O fitoplâncton também denominado de microalgas compõe um heterogêneo grupo de 

organismos predominantemente autotróficos, agrupando seres unicelulares, solitários ou 

formadores de colônias, responsáveis por grande parte da produção primária dos oceanos 

(Smayda, 1997; Zingone & Enevoldsen, 2000). Algumas microalgas são capazes de alterar as 

características da água seja através do crescimento populacional (crescimento em número de 

células) ou através de outros mecanismos como a síntese de mucilagem, aerossol, toxinas, 

substâncias alopáticas entre outros (Granéli et al., 2008). O crescimento excessivo de uma 

população de algas (número de células) em um determinado intervalo de tempo é denominado 

de floração, que são eventos popularmente conhecidos como “maré vermelha”. Quando uma 

floração está associada a algum tipo de efeito deletério ao homem ou ao ambiente, seja de 

forma direta ou indireta, denomina-se floração de alga nociva (FAN). O efeito de uma FAN 

pode variar dependendo do tipo de organismo, das condições meteorológicas, oceanográficas 

e das características do local de ocorrência (Hallegraeff, 2003). Além dos danos econômicos, 

as conseqüências são as alterações da coloração e concentração de oxigênio dissolvido, entre 

outras propriedades da água e dermatites, irritações das vias respiratórias, do trato digestivo e 

danos neurológicos nos seres humanos. Em casos extremos pode provocar a morte de diversos 

organismos incluindo peixes, crustáceas, aves e mamíferos, como o homem (Reguera, 2002, 

Lagos, 2002; Ibrahim, 2007).  

 As toxinas produzidas por algas (ficotoxinas) foram descobertas através da 

investigação decorrente de eventos de intoxicações associadas ao consumo de pescado como 
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os moluscos filtradores e peixes herbívoros. As ficotoxinas, até pouco tempo, eram 

classificadas de acordo com os sintomas clínicos, agrupando assim compostos com efeitos 

similares, porém com características químicas diferentes, como por exemplo, a ASP (Amnesic 

Shellfish Poisoing), a PSP (Paralythic Shellfish Poisoing), a DSP (Diarretic Shellfish 

Poisoing) entre outras (Lagos, 2002). Esta classificação, baseada em sintomas, não trazia 

informações ecológicas, ou sobre os processos de síntese, cinética, transformações e 

toxicidade.  

Recentemente, um grupo de pesquisadores da Comissão Oceanográfica 

Intergovernamental, da Organização Mundial de Saúde e da Organização de Alimentos e 

Agricultura das Nações Unidas convencionou classificar as toxinas de acordo com suas 

estruturas químicas.  Atualmente classificam-se as ficotoxinas em oito grupos causadores de 

síndromes específicas, como por exemplo, o grupo da saxitoxina (STX) e seus análogos como 

as goniautoxinas (GTX’s) entre outras.  O grupo do ácido ocadáico (AO) e de seus derivados 

as dinofisistoxinas (DTX’s), grupo das iessotoxinas (YTX’s) e o grupo das pectenotoxinas 

(PTX’s), o grupo do ácido domóico (AD) e de seus isômeros, o grupo da brevetoxina (BTX), 

o grupo dos azaspiácidos (AZA) e o grupo das aminas cílcias (Toyofuku, 2006). 

 No mundo são descritas dezenas de milhares de espécies de algas planctônicas 

(~40.000), das quais, algumas dezenas são causadoras de FAN e um número menor ainda são 

potencialmente produtoras de toxinas. Praticamente todas as divisões e classes de algas 

possuem representantes nocivos ou tóxicos, com destaque para duas classes Bacillariophyceae 

(diatomáceas) e Dinophyceae (dinoflagelados) (Zingone & Enevoldsen, 2000) 

Na classe Bacillariophyceae, as diatomáceas penadas do gênero Pseudo-nitzschia 

(Peragallo, 1900) formado por algas com ampla distribuição geográfica (Hasle, 2002) são 

conhecidas por produzirem o ácido domóico (AD), principal substância causadora da 

síndrome amnésica (ASP). No oceano Atlântico sul ocidental espécies de Pseudo-nitzschia  

ocorrem com freqüência, nas regiões sul e sudeste do Brasil, além de Uruguai e Argentina 

(Bates, 1998; Proença & Oliveira, 1999; Villac et al., 2005; Olugín et al., 2006; Martinez & 

Ortega, 2007; Almandoz et al., 2007). Entretanto a primeira detecção do AD ocorreu no ano 

de 2001, em amostras de água do mar, dentro do programa de monitoramento de moluscos de 

cultivos da praia da Armação do Itapocoroy, município de Penha (Mafra Jr et al., 2006). 

Recentemente, nos anos de 2006 e 2007, foram detectadas quantidades próximas do limite 

inferior de detecção do método, em amostras de moluscos de cultivo das regiões de Penha e 

da Baía Sul na Grande Florianópolis (Schramm, 2008). Em muitos países o AD foi detectado 

em diversos recursos pesqueiros, principalmente os predadores de moluscos bivalves como 
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siris, caranguejos, peixes, polvos entre outros (Costa et al., 2004). O primeiro evento de 

intoxicação por toxinas amnésicas ocorreu no Canadá em 1987, contaminando diversos 

pectinídeos e intoxicando centenas de pessoas e causando a morte de 3 pessoas. Todas as 

detecções de toxinas amnésicas, seja em moluscos ou peixes, ocorrem com densidades 

celulares superiores a 105 células por litro (Kodama et al., 1999; Lefebvre et al., 2002). As 

diatomáceas possuem uma grande demanda por nutrientes, especialmente sílica e nitrogênio e 

o estresse provocado pela limitação destes nutrientes pode funcionar como um dos 

mecanismos de produção das toxinas amnésicas.  

 Os dinoflagelados agrupam organismos possuidores de flagelos (rotacional e 

translacional) e são hábeis nadadores capazes de realizar migrações de vários metros na 

coluna d’água em busca da melhor condição de luz, nutrientes, temperatura, salinidade entre 

outros (Tomas, 1997; Smayda, 1997). Podem possuir carapaça, serem livres ou viverem em 

colônias, podem ser mixotróficos ou autotróficos facultativos (Reguera, 2003; Granéli et al., 

2008) e principalmente apresentam gêneros e espécies responsáveis pela produção de toxinas 

causadoras das síndromes paralisantes, diarréicas, neurológicas entre outras (Hallegraeff, 

2003).  

Organismos marinhos produtores de toxinas paralisantes como Gymnodinium 

catenatum (Graham, 1943) e de algumas espécies não tóxicas do gênero Alexandrium (Halim, 

1960) são geralmente encontrados no litoral catarinense (Proença et al., 2001; Mafra Jr., 

2006; Omacchi et al., 2007). No mundo associações entre a ocorrência de dinoflagelados, 

principalmente dos gêneros Alexandrium, Gymnodinium (Stein, 1878) e Pyrodinium (Plate, 

1906) com a contaminação de organismos marinhos tem sido detectadas desde a década de 

1970. Diferentes populações da mesma espécie de dinoflagelados (ex. G. catenatum), podem 

produzir perfis diferentes de toxinas, em resposta a diferentes pressões ambientais e 

ecológicas como disponibilidade e competição por recursos e nutrientes (Yoshida et al., 2001; 

Kim et al., 2004). Alguns estudos demonstram que a síntese de toxinas paralisantes requer 

uma grande quantidade de nitrogênio, sendo que a escassez deste nutriente pode desencadear 

a reação de síntese. Também demonstraram que o máximo de produção de toxinas por célula 

ocorre durante a fase de crescimento exponencial, ou seja, quando as células estão se 

dividindo (Anderson et al., 1990). Em contra partida Hu et al., 2005 demonstraram que o 

gatilho para a produção de toxinas amnésicas pode ocorrer não apenas com a limitação por 

nitrogênio, mas pela redução da razão N:P. 

Os estudos mais recentemente estão focados na cinética e transformação das toxinas 

paralisantes ao longo das vias tróficas. Diferenças nos perfis de toxinas observadas entre o 
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plâncton e os consumidores primários demonstram a ação metabólica e enzimática na 

biotransformação das toxinas nos diferentes níveis de predadores (Wang et al., 2003; Lagos et 

al., 2004; Oikawa et al., 2005; Wang et al., 2006; Jiang et al., 2006; Estrada et al., 2007; 

Abouadbllah et al., 2008). Mudanças na configuração da molécula podem alterar o grau de 

toxicidade, ou seja, o perfil de toxinas presente no fitoplâncton pode apresentar uma 

toxicidade maior ou menor que nos pastadores (filtradores), que por sua vez podem 

transformar as moléculas e amplificar ou não o efeito tóxico para os seus predadores 

(consumidores secundários) e assim por diante. 

Toxinas paralisantes, (causadoras de PSP) foram detectadas em moluscos cultivados 

no município de Penha no final de década de 1990 e, posteriormente, no ano de 2006, ambas 

em níveis abaixo do limite de segurança, porém detectáveis através do bioensaio com 

camundongos e por cromatografia líquida (Proença et al., 1999; Schramm et al. 2006).  

O dinoflagelado Prorocentrum lima ((Ehrenberg) Dodge 1975) e diversas espécies do 

gênero Dinophysis (Ehrenberg, 1839) são mundialmente descritos como produtores de toxinas 

causadoras de DSP (Hallegraeff & Lucas, 1988; Yasumoto et al., 1989; Reguera, 2003). As 

toxinas causadoras de DSP agrupam uma grande variedade de compostos lipofílicos formado 

por grandes moléculas de polieteres, que apresentam diferenças relativas de toxicidade e 

diversos estudos tem relacionado a presença das toxinas diarréicas em moluscos associadas a 

densidade populacional de espécies de Dinophysis e Prorocentrum (Kodama et al., 2001; 

Reizopoulou et al., 2008). As toxinas causadoras de DSP são as que estão associadas às 

menores densidades populacionais de organismos produtores de toxinas onde poucas centenas 

de células por litro podem tornar os moluscos impróprios ao consumo humano (Holmes et al., 

1999; Dahl & Johannessen, 2001, Reguera, 2002).  

Diversos autores descreveram os mecanismos, de síntese, acúmulo, transformação, 

depuração e cinética das toxinas diarréicas no sistema trófico, que também possuem os 

moluscos bivalves como seus principais vetores de dispersão. Na Espanha, durante uma 

floração de D. acuminata (Claparède & Lachmann 1859), Moroño et al., (2003) 

acompanharam o comportamento das toxinas diarréicas nos mexilhões (M. galloprovincialis) 

e concluíram que os moluscos acumulam as toxinas rapidamente, que dentro dos moluscos 

podem ocorrer transformações de alguns compostos e que estes diferentes compostos 

possuem cinéticas diferentes de alocação e depuração. Em 2007, Lindahl e seus 

colaboradores, concluíram em um estudo de campo que a toxicidade celular de Dinophysis 

spp. diminui com o aumento da densidade populacional.   
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Embora algumas espécies de Prorocentrum, (ex. P. minimum, P. cf concavum) 

ocorram no litoral sul do Brasil, a ocorrência de toxinas diarréicas em moluscos de cultivo 

estiveram sempre relacionadas à presença de espécies de Dinophysis, principalmente D. 

acuminata, D. caudata (Saville-Kent 1881), D. tripos (Gourret 1883) e D. fortii (Pavillard 

1923) (Proença, 2001; Mafra Jr. et al., 2006; Tedesco, 2007; Proença et al., 2007).  

 No cenário mundial, os principais países produtores de pescados de cultivo possuem 

algum tipo de sistemas de monitoramento das áreas de produção, com destaque para Estados 

Unidos, Canadá, Japão, Espanha, França, Noruega, Nova Zelândia, Austrália, Argentina, 

Uruguai e Chile dentre vários outros (Andersen et al., 2003, Anderson et al., 2003; Medina et 

al., 2003; Madigan et al., 2006; Turrell et al., 2008).  

 Mafra Jr. et al., (2006), dentre outras coisas, realizaram um levantamento histórico dos 

principais eventos de florações e das principais espécies de algas nocivas ocorrentes no sul do 

Brasil. Com base nestas informações foi elaborado um plano de manejo e mitigação para a 

ocorrência das florações de algas nocivas em enseadas, baías, estuários, áreas costeiras e de 

produção de pescado. 

 Santa Catarina foi o primeiro Estado brasileiro a implantar um programa piloto de 

monitoramento de algas nocivas e de ficotoxinas desenvolvido pela Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI), através do Laboratório de Estudos Sobre Algas Nocivas (LEAN), tendo 

sido iniciado no ano de 1997 no município de Penha, e que atualmente, em parceria com o 

governo federal, monitora os principais sítios de produção de moluscos marinhos do Estado 

de Santa Catarina. 

 Tendo em vista que a ocorrência das toxinas produzidas por algas em moluscos de 

cultivo depende uma série de fatores, o presente trabalho busca avaliar a ocorrência e 

distribuição das ficotoxinas em moluscos cultivados no Estado de Santa Catarina. 

Área de Estudo 
 

 O litoral de Santa Catarina apresenta-se como um dos mais diversificados do Brasil, 

destacando-se na região sul como o mais heterogêneo, caracterizado por uma zona costeira 

formada por inúmeras formações geológicas muito associadas à presença de promontórios e 

variados afloramentos rochosos. Seu extremo sul está no município de Passo de Torres na 

latitude aproximada S 29º 50’ 00’’ limite com o Estado do Rio Grande do Sul e ao norte no 

município de Itapoá na latitude S 26º 00’ 00’’ limite com o Estado do Paraná (Figura 1). Do 

extremo sul até a região do cabo de Santa Marta (latitude S 27º) a linha de costa possui uma 
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orientação sudoeste-nordeste, dando continuidade à linha de costa do Rio Grande do Sul e 

situada na região norte da plataforma continental do sul (PCS) que é caracterizada por uma 

zona costeira exposta a eventos de grande energia e dominada pela ação dos ventos. A partir 

do Cabo de Santa Marta e estendendo-se até o limite norte do Estado de Santa Catarina 

(latitude S 26º) o litoral catarinense encontra-se sobre a porção sul da plataforma continental 

do sudeste (PCSE) que é caracterizada pela proximidade da zona costeira com a Serra do Mar 

e de outras formações rochosas, pela pouca contribuição do aporte continental e pela forte 

influência da oligotrófica e quente corrente do Brasil (Gonzalez-Silvera et al., 2004).  

 Diversas pesquisas vêem sendo desenvolvidas desde a década de 1980 com o objetivo 

de identificar as características, fenômenos e agentes que atuam sobre a estrutura 

oceanográfica na plataforma continental sul e sudeste do Brasil. A proximidade do sul do 

Brasil com a região de confluência das correntes do Brasil e das Malvinas (Falkland), e a 

contribuição do aporte continental faz da região e de seu entorno uma das mais importantes 

áreas de produção pesqueira do mundo (Bisbal, 1995; Carreto et al., 1995; Gibb et al., 2000). 
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Figura 1 - Mapa do litoral sul-sudeste do Brasil: dentro do retângulo a localização da área de 
estudo. PCS = plataforma continental do sul e PCSE = plataforma continental do sudeste. 
 

 A estrutura oceanográfica que compõe o litoral sul do Brasil é influenciada pela água 

tropical (AT), transportada para o sul pela corrente do Brasil, contraposta a água sub-antártica 

(ASA) transportada pela corrente das Malvinas que flui para o norte onde o encontro destas 

origina a zona de confluência Brasil-Malvinas (ZCBM). A mistura, em profundidade, da AT 

com a ASA originam a água central do atlântico sul (ACAS). A água proveniente da mistura 

da AT com a ACAS forma a água sub-tropical (AST) que sobre a plataforma, interagindo 

com as diversas massas d’água com influências costeiras, origina a água de plataforma sub-

tropical (APST). Sobre a plataforma continental da Argentina e do Uruguai a ASA origina a 

água de plataforma sub-antártica (APSA) (Lima et al., 1995; Ciotti et al., 1995; Brandini et 

al., 2000; Garcia et al., 2008; Möller Jr. et al., 2008). 
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 A região de encontro APSA com APST gera um gradiente, horizontal e vertical, de 

salinidade e temperatura da água denominado de frente de plataforma sub-tropical (FPST) que 

entre outras coisas favorecem o desenvolvimento dos produtores primários. Outra importante 

feição oceanográfica associado à FPST e a ZCBM refere-se à intrusão da água da pluma do 

Prata (APP) que apresenta variações em diversas escalas temporais, sazonais, de localização 

geográfica e de distribuição espacial. Localizada ligeiramente ao norte do delta do Rio da 

Prata, que possui uma vazão média de 23.000 m3 s-1, a APP promove significativas alterações 

na estrutura oceanográfica sobre a plataforma (Piola et a., 2008; Piola et al., 2008a.; Möller Jr. 

et al., 2008). Em determinadas ocasiões a APP ao deslocar-se para o norte pode associar-se 

com a descarga da Lagoa dos Patos (média de 5.000 m3 s-1) e intensificar o deslocamento de 

águas menos salinas para o norte principalmente quando associados aos fenômenos de El 

Nino/La Niña (Fernandez et al., 2002) 

A influência marinha é bastante evidente no litoral de Santa Catarina, no entanto, 

algumas bacias hidrográficas, como a do rio Itajaí-Açú (247 m3 s-1), Rio Tubarão (130 m3 s-1), 

do Rio Tijucas (58 m3 s-1) e do Rio Itapocu (77 m3 s-1), promovem significativas alterações de 

micro e meso-escala na zona costeira adjacente (Schettini et al., 1999; Franklin-Silva, 2002; 

Silveira Jr. et al., 2006; Hille et al., 2007). 
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OBJETIVOS 
 

Geral 
 
 Gerar informações sobre a ocorrência e distribuição das principais ficotoxinas nas 

diferentes áreas de produção de moluscos bivalves de Santa Catarina. 

 
 

Específicos 
 

o Avaliar a ocorrência e distribuição das ficotoxinas causadoras de ASP, PSP e DSP em 

moluscos cultivados no litoral do Estado de Santa Catarina entre janeiro de 2004 e 

julho de 2008; 

o Caracterizar as áreas de produção de moluscos com relação às medidas de clorofila a, 

salinidade, temperatura e transparência da água; 

o Observar a ocorrência e distribuição das algas potencialmente tóxicas nas diferentes 

áreas de produção de moluscos; 

o Realizar uma análise espacial e temporal das toxinas causadoras de ASP, PSP e DSP 

em moluscos de cultivo nas principais áreas de produção; 

o Observar as relações de ocorrência das toxinas entre as áreas de produção de 

moluscos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Amostragem 
 

 A caracterização das áreas de cultivo ocorreu com as informações de clorofila a, 

transparência da água, salinidade, e temperatura da água coletadas entre janeiro de 2004 e 

julho de 2008 em 7 localidades de 3 regiões de produção de moluscos distribuídas da seguinte 

forma: (A) amostras do monitoramento de algas nocivas e ficotoxinas dos cultivos comerciais 

de mexilhões e ostras da Baía Sul que desde 2006 monitora as localidades do Ribeirão da Ilha 

(Florianópolis) e da enseada do Brito (Palhoça); (B) amostras do monitoramento de algas 

nocivas e de ficotoxinas do município de Penha com coletas semanais nas enseadas: Armação 

do Itapocoroy (Dentro e Fora) desde 1997 e Praia Alegre desde 2006; (C) amostras do 

monitoramento de São Francisco do Sul realizado nos anos de 2004 e 2005 além de algumas 

amostras obtidas no ano de 2007, na Baía da Babitonga e no litoral - Praia da Enseada.  

As análises de microscopia, os bioensaios e as análises cromatográficas abrangeram, 

além das áreas acima mencionadas, outras localidades de cultivo que não fazem parte de 

programas regulares de monitoramento, mas que em determinadas situações foram incluídas 

algumas análises e ensaios (Figura 2). 

 Informações meteorológicas como precipitação, temperatura do ar, direção e 

velocidade do vento foram obtidas nos bancos de dados on-line do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) <http://www.inmet.gov.br>, obtidos pela plataforma automática de 

coleta de dados localizada na ilha de Santa Catarina entre maio de 2005 e julho de 2008. 
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Figura 2 – Área de estudo com os pontos amostrais identificados. A) Área de produção de 
moluscos da Baía Sul (Ribeirão da Ilha: 1-3 e Palhoça: 4-5), B) Área de produção de 
moluscos de Penha (Armação-Dentro e Fora: 20 e Praia Alegre: 21) e C) Área de produção de 
moluscos de São Francisco do Sul (Baía da Babitonga: 23 e 24 e Praia da Enseada: 22). 
Principais pontos de produção de moluscos (● pontos amostrados regularmente; ▲ pontos 
amostrados em eventos de floração). 
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 Em cada amostragem, a temperatura e a transparência da água foram determinadas in 

situ com o auxílio de um termômetro de mercúrio e de um disco de Secchi. A salinidade foi 

mensurada no laboratório com o auxílio de um refratômetro ocular. 

 Amostras de água da coluna d’água foram tomadas de forma integral com um 

amostrador tipo mangueira, transparente e flexível de PVC com 5 metros de comprimento e 

30 mm de diâmetro dotado de um registro na extremidade superior para se evitar a perda de 

água e um lastro na extremidade inferior. Uma alíquota de 200 mL foi filtrada em um filtro de 

fibra de vidro tipo GF 50-A 25 mm Schleicher & Schuell e destinado às análises de clorofila a 

(cla) e outra parcela foi fixada com lugol 1% e destinada às análises de microscopia 

(quantitativa). 

Também foram coletadas amostras concentradas da coluna d’água (qualitativa) com 

uma rede de plâncton (malha de 20 µm) arrastada obliquamente por alguns minutos, uma 

parte desta amostra foi fixada com formol 4% e outra foi mantida viva (in natura) para 

visualização em microscopia óptica. 

Nas localidades não monitoradas, que não apresentaram freqüência regular, técnicos 

da EPAGRI coletaram amostras de água de sub-superfície (5 L), o que impossibilitou a 

determinação de algumas medidas como a temperatura e a transparência da água. 

 

Análises e Ensaios 
 

Análise da Clorofila a 
 

 Para a clorofila a (cla), os filtros de cada amostra separadamente, foram embebidos 

em acetona grau P.A. (99,5%) e submetidos ao contato com uma sonda de ultra-som Sonics®, 

por aproximadamente 30 segundos. O extrato foi clarificado por filtração e armazenado ao 

abrigo da luz e da temperatura alta até no máximo 24 horas, quando foi realizada a análise. 

Uma alíquota de 160 µl do extrato foi misturada, imediatamente antes da análise, com 40 µl 

de acetato de amônio 1M, homogeneizado e injetado no sistema de cromatografia líquida 

(HPLC). O sistema de cromatografia era dotado de uma fase móvel composta por metanol e 

acetona grau HPLC (8:2), em um fluxo de 0,8 mL min-1. A separação ocorreu em uma coluna 

cromatográfica Pecosphere C-18 33X4 mm (com partículas de 3 µm) e a cla foi detectada por 

um fluorímetro Shimadzu RF551, no comprimento de onda de 430 nm de excitação e 668 nm 
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de emissão, segundo a metodologia descrita por Mantoura et al., (1997), adaptado por 

Proença (2002). 

Análises Microscópicas 
 

 Foram identificadas as diatomáceas do gênero Pseudo-nitzschia e as espécies de 

dinoflagelados dos gêneros Alexandrium, Gymnodinium, Dinophysis de acordo com a 

literatura especializada (Tomas, 1997). A quantificação destas algas foram realizadas através 

da técnica de Ütermohl (1958), que consiste na sedimentação de um volume conhecido da 

amostra em uma câmara acoplada a uma torre, decantando um volume conhecido (neste caso 

20 ou 50 mL) de amostra por um determinado período (24 horas) que concentra e distribuiu 

aleatoriamente os organismos na área da câmara. As quantificações foram realizadas com o 

auxílio de um microscópio óptico invertido, modelo Olympus® IX50, as demais populações 

de algas que foram registradas na soma do total de fitoplâncton. 

Análises e Ensaios das Toxinas em Moluscos  
 

 As análises e ensaios das ficotoxinas foram realizadas principalmente com o mexilhão 

Perna perna em aproximadamente 60 organismos com tamanho comercial. Entretanto durante 

os eventos de floração também foram analisadas amostras com a ostra Crassostrea gigas, a 

vieira Nodipecten nodosus e o berbigão Anomalocardia brasiliana. Foram registradas as 

presenças de toxinas causadoras de PSP e DSP através do bioensaio com camundongos e as 

concentrações de toxinas causadoras de ASP determinadas por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC). 

Análise de Toxinas Amnésicas - ASP – HPLC 
  

 A análise para toxinas amnésicas causadoras de ASP foram realizadas por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) segundo o método descrito por Quilliam et 

al., (1995) a partir do extrato ácido de carne de pescado para toxinas paralisantes cusadoras de 

PSP. (ANEXO II). 
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Ensaio para Toxina Paralisante - PSP – BIOENSAIO 
  

 Para a realização do bioensaio com camundongos para determinação de toxinas 

paralisantes em carne de pescado, utilizou-se o método de extração ácida baseada no método 

de Sommer, padronizado pelo método 959.08 da Association of Official Analytica Chemists 

(2000). (ANEXO II). 

Ensaio para Toxinas Diarréicas - DSP – BIOENSAIO 
  

 Para a realização do bioensaio com camundongos para determinação de toxinas 

diarréicas em carne de pescado, utilizou-se o método de extração alcoólica, com solventes 

orgânicos (acetona), baseado no método descrito por Yasumoto et al., 1984 (ANEXO II). 

Tratamento dos Dados 
 

 Para a análise dos dados obtidos ao longo deste trabalho foi utilizado o software 

estatístico Statistica 6.0 e para a elaboração dos mapas e imagens, o sistema de informação 

geográfica (SIG) ArcGis versão 8.0. 

 A análise estatística aplicada nos resultados foi a análise da variância não paramétrica 

(Kruskal-Wallis (H) – ANOVA) com o método de Dunn a posteriori para identificação das 

diferenças observadas entre as localidades e na variação temporal. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 As informações meteorológicas observadas (Figura 3) demonstram que os meses de 

verão são os mais quentes, com temperatura média do ar próximo de 25 ºC e, os mais frios, os 

de inverno com 17 ºC. O regime de ventos variou muito ao longo de cada dia, porém na 

análise por períodos, como meses e anos, a direção predominante foi do quadrante nordeste e 

os períodos de maior energia ocorreram entre a primavera e o verão, com destaque para o 

final do outono de 2007, que apresentou um predomínio de ventos de oeste, sudoeste com 

baixa energia. 
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Figura 3 – Valores de média e seus respectivos intervalos de confiança (95%). A) 
Temperatura do ar (ºC) e Pressão atmosférica (Pa), B) Velocidade (m s-1) e Direção (ºrad) de 
Ventos entre os anos de 2005 e 2008 para a região da grande Florianópolis. 
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 Os períodos com maior pluviosidade ocorreram entre a primavera e o verão com 

precipitação média de 200 mm e os com menor índice pluviométrico os meses do final do 

outono e inverno com média de 50 mm. Destaca-se que no verão de 2008, ocorreu um 

significativo incremento na quantidade de chuva incidente na região da grande Florianópolis. 
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Figura 4 – Pluviosidade mensal acumulada (mm), entre os anos de 2005 e 2008 para a região 
da grande Florianópolis. 

 

Padrões típicos de clima sub-tropical foram observados como o predomínio de altas 

pressões atmosféricas nos meses de inverno, a relação inversa da pressão atmosférica com a 

pluviosidade e as interações entre a temperatura do ar, a pressão atmosférica e o regime de 

ventos (CPTEC/INPE). 

Caracterização das Áreas 
 

 
Entre janeiro de 2004 e julho de 2008 foram analisadas 515 amostras de cla, coletadas 

634 medidas de transparência da água, 645 medidas de salinidade e 637 medidas de 

temperatura da água (Figuras 5 e 6). 
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Figura 5 – Variação espaço-temporal das variáveis monitoradas em cada localidade de 
produção de moluscos entre janeiro de 2004 e julho de 2008. Ribeirão da Ilha e Palhoça: Baía 
Sul; Armação-Dentro, Armação-Fora e Praia Alegre: Penha; Baía Babitonga e Praia Enseada: 
São Francisco do Sul. A) Clorofila a (mg m-3), B) Transparência da água (m).  
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Figura 6 – Variação espaço-temporal das variáveis monitoradas em cada localidade de 
produção de moluscos entre janeiro de 2004 e julho de 2008. Ribeirão da Ilha e Palhoça: Baía 
Sul; Armação-Dentro, Armação-Fora e Praia Alegre: Penha; Baía Babitonga e Praia Enseada: 
São Francisco do Sul. A) Salinidade (‰) e B) Temperatura da água (°C). 



 20 

 A cla, principal índice da biomassa fitoplanctônica, oscilou no geral de 0,5 a 20 mg 

m-3  com valores de média próximos a 3 mg m-3 (Figura 5-A). De 2004 até o final de 2006 a 

cla variou pouco entre as localidades, porém nos anos de 2007 e 2008 todas as localidades, 

com destaque para as localizadas nas áreas da Baía Sul e Penha que apresentaram diferenças 

significativas entre os anos (H=9,53 p=0,008 e H=31,40 p=0,0001, respectivamente), tiveram 

um incremente na biomassa fitoplanctônica. 

A transparência da água variou entre 1 e 9 metros, com valores médios próximos de 3 

metros (Figura 5-B). Nenhuma das localidades apresentou um padrão sazonal de variação da 

transparência da água, porém os resultados demonstram que as localidades mais abrigadas e 

com a presença direta de rios tendem a apresentar valores menores de transparência da água.  

A salinidade, da mesma forma que a cla, apresentou uma ligeira queda nos anos de 

2007 e 2008 em todas as localidades (Figura 6-A), entretanto nos demais anos ela variou entre 

28 e 36 ‰ demonstrando o aporte continental em determinadas situações podem alterar e 

diferenciar as localidades de produção de moluscos. 

A temperatura da água foi a variável que melhor expressou a sazonalidade na 

seqüência cronológica observada, oscilou entre 14 e 28 ºC (Figura 6-B). Entre as localidades 

todas tenderam ao mesmo padrão de variação, não permitindo uma diferenciação das 

localidades por esta variável apesar de ter sido observada diferenças de 2 a 3 ºC entre alguns 

anos. 

Analisando os valores de média e o intervalo de confiança (95%) de cada localidade 

(Tabela 1), torna-se possível observar algumas tendências que não ficaram bem expressas na 

seqüência cronológica. 
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Tabela 1: Valores de média e intervalo de confiança (± 0,95) de cada localidade e em cada ano nas 
respectivas localidades. Ribeirão da Ilha e Palhoça: Baía Sul; Armação-Dentro, Armação-Fora e Praia 
Alegre: Penha; Baía Babitonga e Praia Enseada: São Francisco do Sul. 

Localidades / Ano Clorofila a 
Transparência 

da água 
Salinidade 

Temperatura da 
água 

Ribeirão 4,76 ± 0,89 1,74 ± 0,10 32,06 ± 0,49 21,37 ± 0,70 
2004         
2005         
2006 3,45 ± 0,82 1,65 ± 0,31 33,63 ± 0,51 21,78 ± 1,79 
2007 4,57 ± 1,32 1,84 ± 0,15 31,96 ± 0,66 20,29 ± 1,13 
2008 7,08 ± 2,55 1,61 ± 0,13 31,67 ± 0,97 22,95 ± 0,59 

Palhoça 7,54 ± 3,15 1,52 ± 0,16 32,43 ± 0,73 20,24 ± 1,15 
2004         
2005         
2006   1,33 ± 0,43 33,40 ± 1,42 18,88 ± 1,92 
2007 6,73 ± 6,73 1,63 ± 0,19 32,17 ± 1,08 20,06 ± 1,46 
2008 7,66 ± 3,75 1,12 ± 0,24 32,63 ± 1,20 23,17 ± 3,48 

Armação-Dentro 2,44 0,30 2,38 ± 0,14 32,87 ± 0,30 22,65 ± 0,49 
2004 1,95 ± 0,29 2,48 ± 0,27 33,37 ± 0,32 22,85 ± 0,76 
2005 2,62 ± 0,55 2,24 ± 0,24 33,01 ± 0,44 23,39 ± 0,85 
2006 1,92 ± 0,38 2,00 ± 0,31 33,86 ± 0,55 21,95 ± 1,02 
2007 3,59 ± 1,23 2,60 ± 0,24 31,00 ± 1,09 21,94 ± 1,55 
2008 2,52 ± 0,66 3,35 ± 1,83 32,50 ± 0,88 21,25 ± 6,54 

Armação-Fora 2,97 ± 0,42 2,84 ± 0,24 32,38 ± 0,42 22,30 ± 0,61 
2004 2,24 ± 0,41 3,02 ± 0,51 33,53 ± 0,48 22,86 ± 1,06 
2005 2,85 ± 0,97 2,56 ± 0,37 33,08 ± 0,58 23,36 ± 1,19 
2006 2,46 ± 1,13 2,44 ± 0,91 33,57 ± 0,71 21,54 ± 1,50 
2007 4,10 ± 1,11 3,08 ± 0,46 30,25 ± 0,98 20,91 ± 1,28 
2008 3,05 ± 1,23 2,49 ± 0,70 32,36 ± 0,77 24,35 ± 2,38 

P. Alegre 5,31 ± 1,51 1,63 ± 0,15 30,93 ± 0,75 21,72 ± 0,98 
2004         
2005         
2006   1,65 ± 0,43 32,71 ± 2,10 21,55 ± 1,60 
2007 6,03 ± 2,15 1,63 ± 0,20 30,03 ± 0,97 21,30 ± 1,42 
2008 3,86 ± 1,47 1,59 ± 0,35 31,83 ± 0,97 23,21 ± 2,05 

B. Babitonga 2,62 ± 0,27 1,44 ± 0,13 32,15 ± 0,80 22,92 ± 0,76 
2004 3,03 ± 0,68 1,27 ± 0,14 35,00  25,00  
2005 2,17 ± 0,24 1,45 ± 0,14 32,85 ± 0,83 22,85 ± 0,78 
2006         
2007 4,13 ± 0,70   28,51 ± 0,44   
2008         

P. Enseada 1,86 ± 0,46 1,33 ± 0,36 33,80 ± 1,52 23,37 ± 1,49 
2004 1,45 ± 0,78 1,80 ± 1,80 35,00  24,00  
2005 1,38 ± 0,48 1,28 ± 0,39 35,71 ± 0,97 23,33 ± 1,58 
2006         
2007 3,20 ± 1,06   29,12 ± 0,59   
2008         

Clorofila a (mg m-3); Transparência da água (metros); Salinidade (‰) e Temperatura da água (°C) 
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A quantidade de cla (Figura 7-A) foi maior na localidade da Palhoça (7,5 mg m-3) e a 

menor na localidade da Praia da Enseada (1,8 mg m-3). Entre o Ribeirão da Ilha e a Palhoça 

(ambos na Baia Sul) e entre a Armação (Dentro e Fora), não foram observadas diferenças, 

entretanto o grupo da Armação foi, em média, 2 mg m-3 menor que a Praia Alegre, localidade 

que se assemelhou bastante com a Baia Sul. A localidade da Baia da Babitonga foi maior que 

a Praia da Enseada. As localidades mais abrigadas e com maior influência do aporte 

continental apresentaram os maiores valores cla, enquanto que as localidades mais expostas 

apresentaram os menores valores. 

A transparência da água (Figura 7-B) registrou as maiores médias, 2,5 e 2,8 metros, 

nas localidades da Armação (Dentro e Fora). Apesar de ser a variável que menos evidenciou 

as variações espaciais e temporais, a transparência da água destacou-se nas localidades da 

Armação (Dentro e Fora) que além de estarem em uma região pouco abrigada, também 

podem estar relacionado com os cultivos de moluscos uma vez que esta localidade apresenta 

uma das maiores densidades de cultivos do Estado de Santa Catarina e o processo de filtração 

exercido pelos moluscos pode estar alterando significativamente a transparência da água 

(Proença & Schettini, 1998; Resgalla & Schettini, 2006; D’aquino et al., 2006; Rupp, 2007). 

A salinidade (Figura 8-A) registrou a menor média (30,9 ‰) na Praia Alegre, em 

contrapartida a localidade da Praia da Enseada apresentou a maior média (35,8 ‰). As outras 

localidades não apresentaram diferenças significativas quanto à salinidade apresentando 

valores entre 32 e 33 ‰. A Praia Alegre, localidade com forte influência continental foi, em 

média, 1,5 ‰ menor que a Armação e Baía Sul e 5,5 ‰ menor que a Praia da Enseada que 

por sua vez, foi 4,5 ‰ maior que a Armação e 2 ‰ maior que a Baía da Babitonga. 

Possivelmente estes resultados refletem o aporte da drenagem continental que pode alterar 

significativamente as características e composição fitoplanctônica nas diferentes áreas e 

localidades do litoral catarinense (Schettini et al., 1999; Trochimczuk-Fo. & Schettini, 2003, 

Hille et al., 2007). 

A temperatura da água (Figura 8-B) apresentou a menor média na localidade da 

Palhoça (20,2 ºC) e a maior média na Praia da Enseada (23,4 ºC). As variações da temperatura 

da água ao longo dos anos foi similar entre as localidades, porém observou-se diferenças de 

até 5 ºC entre as localidades nos diferentes períodos analisados. Os maiores valores foram 

observados nas localidades da Praia da Enseada e na Baia da Babitonga, enquanto que as 

menores temperaturas foram registradas nas localidades da Palhoça seguida pelo Ribeirão da 

Ilha e possivelmente refletem a influência de massas d’água mais frias e o processo de 
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ressurgência que promove a intrusão da ACAS frequentemente observados ao largo da Ilha de 

Santa Catarina (Hille et al., 2007).  
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Figura 7 – Valores da média, desvio padrão, mínimo e máximo em cada ano em todas as 
localidades. A) Clorofila a (mg m-3) e B) Transparência da água (metros). 
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Figura 8 – Valores da média, desvio padrão, mínimo e máximo em cada ano em todas as 
localidades. A) Salinidade (‰) e B) Temperatura da água (°C). 
 

Avaliando a distribuição das médias anuais a cla (Figura 9-A) nos anos de 2007 e 

2008 foi significativamente maior (H=79,58 p=0,0001) que as demais médias com valores 

próximos a 4,5 mg m-3. Estes valores possivelmente refletem uma condição atípica no litoral 

catarinense com um incremento de até 2,2 mg m-3 de cla nos dois últimos anos.  

A transparência da água (Figura –B) foi 0,5 metros maior no ano de 2004 com média 

de 2,6 m e não apresentou diferenças entre os anos.  
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A salinidade (Figura 10-A) apresentou um comportamento inverso ao da cla, com 

diferença significativa (H=93,23 p=0,0001) nos anos de 2007 e 2008 (31 e 32 ‰ 

respectivamente), que foram 1,5 a 2 ‰ menores que os demais anos, possivelmente refletindo 

também os fatores que influenciaram na condição atípica que contribuiu para o incremento da 

cla. A temperatura da água (Figura 10-B) foi até 3 ºC menor nos anos de 2006 e 2007  

(médias de 21,5 e 20,9 ºC) em relação aos demais anos. 

Análises Microscópicas 
 

Em um total de 853 amostras de água as análises de microscopia foram identificadas 

diversas espécies de algas tóxicas nas águas dos cultivos de moluscos do Estado de Santa 

Catarina. 

Pseudo-nitzschia spp.
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Figura 9 – Distribuição do gênero Pseudo-nitzschia spp. em cada localidade, Ribeirão da Ilha 
e Palhoça: Baía Sul; Armação-Dentro, Armação-Fora e Praia Alegre: Penha; Baía Babitonga e 
Praia Enseada: São Francisco do Sul; Baía de Tijucas: Município de Governador Celso 
Ramos; entre outubro de 2004 e julho de 2008. 
 

Diatomáceas do gênero Pseudo-nitzschia (Anexo I) ocorreram em praticamente todas 

as localidades ao longo de todo o ano (Figura 11). Diversos autores descrevem a ocorrência 

de pelo menos 5 diferentes espécies frequentemente observadas no litoral sul do Brasil 

(Proença & Oliveira, 1999; Villac et al., 2002; Villac et al., 2005; Mafra Jr. et al., 2006; 

Alves, 2006). Em 2006 e 2007 expressivas abundâncias de Pseudo-nitzschia (máximo 2,3x106 

cel L-1) estiveram associadas a presença de pequenas quantidades do ácido domóico (0,32 mg 
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Kg-1), principal toxina causadora de ASP em amostras de mexilhão (Schramm, 2008). Este foi 

o primeiro registro desta toxina na carne de mexilhão no Brasil.  

A) G. catenatum
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B) Dinophysis spp
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Figura 10 – Distribuição dos dinoflagelados A) Gymnodinium catenatum e B) Dinophysis 

acuminata em cada localidade, Ribeirão da Ilha e Palhoça: Baía Sul; Armação-Dentro, 
Armação-Fora e Praia Alegre: Penha; Baía Babitonga e Praia Enseada: São Francisco do Sul; 
Baía de Tijucas: Município de Governador Celso Ramos; entre outubro de 2004 e julho de 
2008. 
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Diversos dinoflagelados foram observados em todo o litoral de Santa Catarina (Figura 

12). Espécies produtoras de toxinas paralisantes (causadoras de PSP) como Gymnodinium 

catenatum e de toxinas diarréicas (causadoras de DSP) como Dinophysis acuminata, D. 

caudata, D. fortii, entre outros. O dinoflagelado G. catenatum (Anexo I), produtor de toxinas 

paralisantes, ocorreu principalmente nas localidades com maior influência da drenagem 

continental. No ano de 2006 ocorrências do dinoflagelado G. catenatum na região de Penha 

(Armação – 7,5x104 cel L-1 e Praia Alegre – 625 cel L-1) e algumas na localidade da Palhoça 

(Baía Sul – 200 cel L-1), estiveram associadas a presença de toxinas PSP nos moluscos 

cultivados (Schramm et al., 2006, Schramm, 2008), porém os níveis de toxinas foram 

inferiores ao limite de segurança alimentar estabelecido pela União Européia.  

As diversas espécies de Dinophysis (Anexo I) foram observadas em todo o litoral 

catarinense. No ano de 2005 ocorreu uma pequena ocorrência do dinoflagelado D. acuminata 

(250 cel L-1) dentro da Baía da Babitonga (São Francisco do Sul) e esteve associada a 

presença de toxinas causadoras de DSP nos moluscos cultivados nesta região (Tedesco et al., 

2006). Em 2007 algumas espécies de Dinophysis, assolaram todo o litoral de Santa Catarina 

(Anexo III) em dois eventos ao longo deste ano (máximo 6,5x104 cel L-1) causando algumas 

intoxicações e resultando na primeira intervenção oficial sobre a colheita e comercialização 

dos moluscos cultivados no litoral de Santa Catarina (Proença et al., 2007) reincidindo em 

2008 (máximo de 7x106 cel L-1), com impactos menos expressivos devido ao maior 

discernimento do evento e às tomadas de decisões dos gestores envolvidos. 
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Análises das Ficotoxinas 
 

 Foram realizadas 403 análises de toxinas causadoras de ASP, 512 para ensaios para 

toxinas causadoras de PSP e 975 para ensaios para toxinas causadoras de DSP (Figura 13). 

Análises de Toxinas
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Figura 11 – Quantidade de análises de toxinas em cada ano de monitoramento. ASP: 
Síndrome Amnésica por consumo de Mariscos, PSP: Síndrome Paralisante por consumo de 
Mariscos e DSP: Síndrome Diarréica por consumo de Mariscos. 
 
 Nos anos de 2004 e 2005, as análises de toxinas estavam restritas ao litoral norte e 

representaram 10% e 6% das análises de toxinas ASP, 13% e 20% da freqüência de análises 

de toxinas PSP e 7% e 11% das análises de toxinas DSP nos respectivos anos. Em 2006 a 

quantidade de locais monitorados aumentou, porém a quantidade de amostras manteve-se 

estável para as análises de toxinas causadoras de ASP (17%), PSP (14%) e toxinas DSP (7%). 

Os anos de 2007 e 2008 foram marcados por um incremento na quantidade de amostras e de 

análises, principalmente as análises de toxinas causadoras de DSP. O ano de 2007 registrou a 

maior freqüência relativa de análises dentre os anos com 46% das análises de ASP, 36% de 

PSP e 52% de DSP, enquanto que 2008, o segundo ano com maior freqüência, com 21% para 

toxinas causadoras de ASP, 17% para PSP e 23% para DSP. 

Até o ano de 2004, o monitoramento das ficotoxinas nos parques de cultivo de 

moluscos era realizado de forma experimental e restrito apenas à localidade da Armação - 
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Penha. Em 2004 e 2005, além da Armação, outras duas localidades (Baía da Babitonga e 

Praia da Enseada), em São Francisco do Sul, começaram a ser monitoradas, porém neste 

período não se realizou nenhuma análise de cromatografia para toxinas ASP em amostras de 

São Francisco do Sul. A partir de 2006, três novas localidades, iniciaram programas de 

monitoramento (Baía Sul, Baía de Tijucas e Praia Alegre) que se estendem até o presente 

momento. A quantidade de amostras não sofreu alterações muito expressivas ao longo dos 

anos, com exceção do ano de 2007 que, devido à detecção das toxinas diarréicas, tiveram um 

incremento na quantidade de amostras e de localidades amostradas. O primeiro semestre de 

2008 a quantidade de amostras foi inferior a 2007, porém maior que os demais anos.  
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Toxinas Amnésicas 
 

 As toxinas amnésicas foram as menos investigadas durante o período observado 

(Figura 14). 
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Figura 12 - A) Frequência anual de análises de toxinas causadoras de ASP e B) Frequência 
mensal por localidade de análises de toxinas causadoras de ASP. 
 
 Até o ano de 2004 apenas a localidade da Armação possuía registros de análises para 

toxinas ASP e ainda assim, apenas em amostras pré-selecionadas. A partir de 2006, com a 

ampliação dos programas de monitoramento, as análises de ASP foram estendidas para as 

localidades da Baía Sul, Baía de Tijucas e Praia Alegre e representaram 26%, 40%, 12% e 

22% da freqüência relativa de amostras respectivamente. No ano de 2007 ocorreu um 
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incremento tanto na quantidade amostras como de localidades amostradas, principalmente 

devido ao estabelecimento de uma metodologia padronizada e inserida na rotina do 

monitoramento sendo 50% das análises ocorrendo na Baía Sul, 18% na Armação, 13% na 

Praia Alegre, 10% na Baía de Tijucas, 6% na Ponta do Papagaio e 3% na Baía Norte. Em 

2008 a quantidade de amostras e de localidades amostradas vem mantendo-se estável, com 

pequenas alterações na freqüência relativa de cada localidade sendo que a Baía Sul ocorreu, 

até o presente momento, 61% da freqüência relativa de análise, 18% para a Armação, 15% na 

Praia Alegre, 4% na Baía de Tijucas e 1% nas localidades da Baía Norte e Ponta do Papagaio.  
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Figura 13 - Frequência mensal dos resultados de análises de toxinas causadoras de ASP.  
 

As análises cromatográficas detectaram a presença do ácido domóico em apenas 1% 

do total de amostras (Figura 15), mas em níveis muito próximos do limite de detecção do 

método (Schramm, 2008), mesmo com a ocorrência das diatomáceas do gênero Pseudo-

nitzschia estando na ordem de 103-104 células por litro (Figura 11). No Brasil, embora a 

freqüência de ocorrência de diversas espécies de Pseudo-nitzchia seja superior a 90% e de 

ocorrerem grandes densidades populacionais, os mecanismos fisiológicos e metabólicos 

associado à síntese de toxinas amnésicas são pouco conhecidos. Da mesma forma que 

algumas espécies deste gênero são produtoras de toxinas facultativas, e muitas vezes a 

identificação destas espécies requerem técnicas de microscopia mais sofisticadas como o 

microscópio eletrônico de varredura. 
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Toxinas Paralisantes 
 

 Durante o período a quantidade de ensaios para toxinas paralisantes variou entre os 

anos e entre as localidades (Figura 16). 
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Figura 14 – A) Frequência anual de bioensaios para toxinas causadoras de PSP e B) 
Frequência mensal por localidade de bioensaios para toxinas causadoras de PSP. 

 
Nos anos de 2004 e 2005 a quantidade de análises por localidade foi inconstante e 

restrita, a freqüência relativa de análises foi de 63% e 22% na Armação, 28% e 59% na Baía 

da Babitonga e 9% e 19% na Praia da Enseada. A partir de 2006 (41% das análises de toxinas 

PSP) a quantidade de localidades monitoradas sofreu um incremento e consequentemente a 

quantidade de amostras também, onde a freqüência relativa de amostras nas localidades da 
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Baía Sul, Baía de Tijucas, Armação e Praia Alegre, foram de 41%, 11%, 27% e 21% do total 

de amostras. 

Em 2007, ano com maior número de ensaios (36%), a quantidade de localidades 

representadas não sofre grandes alterações, porém a freqüência relativa por localidade 

aumentou expressivamente, abrangendo outras localidades, como a Ponta do Papagaio (6%), 

Baía Sul (48%), Baía Norte (3%), Baía de Tijucas (11%), Armação (17%) e Praia Alegre 

(13%). Outras localidades como Porto Belo e Praia da Enseada (ambas com 1%), tiveram 

algumas análises de toxinas PSP nesse ano, devido a grande abundância de dinoflagelados 

presentes nas amostras de água. Até a metade do ano de 2008, 61% das análises de PSP 

ocorreram na região da Baía Sul, 18% na Armação, 16% na Praia Alegre, 3% na Baía de 

Tijucas e 1% nas regiões da Ponta do Papagaio e Baía Norte. 
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Figura 15 – Frequência mensal dos resultados de bioensaios para toxinas causadoras de PSP. 

 

 Observando a freqüência relativa dos resultados positivos para as toxinas causadoras 

de PSP (Figura 17) dispuseram-se no ano de 2004 apenas na localidade da Armação (Penha) 

representando 5% do total de ensaios para essa toxina. Em 2006 tanto G. catenatum como a 

ocorrência de toxinas paralisantes foi observada em praticamente todo o litoral (Figura 12-A), 

com destaque para as localidades da Armação e Praia Alegre 16% e 7% do total de análises 

dessas toxinas (Schramm, 2008). No total de amostras analisadas as toxinas causadoras de 

PSP ocorreram em apenas 1% das amostras analisadas apresentaram resultados dentro do 

limite de detecção do bioensaio com camundongos e os níveis de toxinas estimados chegaram 

próximo do limite máximo permitido para o consumo humano. 
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No Brasil, o dinoflagelado G. catenatum apresenta-se, até o momento, como o único 

organismo marinho produtor de toxinas paralisantes associado a registros de toxinas 

paralisantes em mexilhões Perna perna, cultivados em Santa Catarina (Proença et al., 1999; 

Proença et al., 2001; Mafra Jr. et al., 2006; Schramm, 2008). Em algumas destas ocorrências 

o perfil de toxinas encontrados nas algas foi diferente do registrados nos mexilhões 

demonstrando o processo de biotransformação das moléculas dentro dos moluscos, entretanto, 

os perfis de toxinas entre as localidades foi semelhante (Schramm et al., 2006).  
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Toxinas Diarréicas 
 

 O grupo das toxinas diarréicas (causadoras de DSP) foi o que apresentou a maior 

quantidade de ensaios ao longo do período (Figura 18). 
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Figura 16 - A) Frequência anual de bioensaios para toxinas causadoras de DSP e B) 
Frequência mensal por localidade de bioensaios para toxinas causadoras de DSP. 
 

Entre os anos de 2004 e 2005 a freqüência e distribuição das amostras ocorreram em 

63% e 22% na localidade da Armação, 28% e 59% na Baía da Babitonga e 9% e 19% na Praia 

da Enseada. Em 2006 com o término do monitoramento da região de São Francisco do Sul 

(Baía da Babitonga e Praia da Enseada), a quantidade de amostras sofre uma pequena 

redução, porém, neste ano iniciou-se o monitoramento da região da Baía Sul e a freqüência 
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das amostras seguiu a seguinte distribuição: 40% das análises realizadas na Baía Sul, seguido 

por 28% na Armação, 22% na Praia Alegre e 10% na Baía de Tijucas. No ano de 2007 a 

quantidade de amostras e de localidades amostradas aumentou expressivamente, tanto devido 

a presença das algas na água como a detecção de toxinas diarréicas nos moluscos. A 

freqüência relativa de amostras neste ano foi de 29% das análises para a Baía Sul, 21% na 

Baía de Tijucas, 14% na Baía Norte, 9% na Armação, 8% na Praia Alegre, 5% na Baía da 

Babitonga e na Ponta do Papagaio, 4% na Praia da Enseada, 3% em Porto Belo e 2% em 

Laranjeiras. No primeiro semestre de 2008, 47% das análises ocorreram na Baía Sul, 15% na 

Baía de Tijucas, 11% na Armação, 8% na Praia Alegre e na Ponta do Papagaio, 5% na Baía 

Norte e 3% nas localidades de Porto Belo e Laranjeiras. 

Em 2005 a ocorrência de toxinas diarréicas ficou restrita à região de São Francisco do 

Sul e estiveram relacionadas com a presença de D. acuminata (Tedesco, 2006).  

Posteriormente em 2007, duas florações contaminaram os moluscos cultivados em 

diferentes regiões de produção ao longo do litoral (Figura 12-B). O primeiro evento durou 

aproximadamente 1 mês e manteve as áreas de produção da Grande Florianópolis fechadas 

por um período de 21 dias, estando relacionado com o processo de ressurgência de águas 

observado ao largo sul da ilha de Santa Catarina. No segundo evento, a ocorrência das algas e 

das toxinas foi registrada em todas as regiões de produção de moluscos, intimamente 

relacionada com a presença de uma massa d’água fria (T < 20 ºC) e de baixa salinidade (S < 

29 ‰), que supõem ser a água da pluma do Prata (APP) que pode ter sido potencializada pela 

influência das plumas dos rios Tijucas e Itajaí (Trochimczuk-Fo. & Schettini, 2003). A 

distribuição das toxinas foi registrada em todas as regiões contaminando mexilhões e ostras 

(Anexo III), mantendo as áreas de produção fechadas por mais de um mês. Em 2008, a 

ocorrência de D. acuminata atingiu densidades populacionais jamais registradas, porém o 

período de ocorrência foi menor e a distribuição das toxinas esteve restrita a algumas regiões. 

Para as toxinas causadoras de DSP (Figura 19), 2005 apresentou resultados positivos apenas 

na localidade da Baía da Babitonga em 3% do total de amostras analisadas.  
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Figura 17 - Frequência mensal dos resultados de bioensaios para toxinas causadoras de DSP. 

 

No ano de 2007, ano com maior número de resultados positivos, as localidades que 

mais apresentaram resultados positivos em relação ao total de amostras foram a Praia da 

Enseada (45%), seguido por Baía de Tijucas (44%), Laranjeiras (36%), Praia Alegre (33%), 

Baía da Babitonga e Papagaio (33%), Armação (25%), Baía Norte e Porto Belo (22%) e Baía 

Sul (3%). Muitas localidades tiveram uma representatividade maior durante o período em que 

as toxinas estavam ocorrendo, porém estas localidades foram as mesmas que apresentam as 

menores quantidades do total de análises e dos resultados positivos para toxinas causadoras de 

DSP. As localidades, da Baía da Babitonga e Praia da Enseada não foram amostradas nesse 

período.  

Dentre as localidades representadas no ano de 2008, 61% das análises oriundas da 

Baía de Tijucas apresentaram resultados positivos, 59% no Papagaio, 50% em Laranjeiras, 

33% na Baía Norte e em Porto Belo e 22% na Baía Sul. Devido à necessidade de técnicas de 

análises mais sofisticadas, os perfis de toxinas diarréicas não foram realizados durante as 

florações. Para as toxinas causadoras de DSP 20% do total de amostras registraram a presença 

das toxinas, sendo que 66% dos resultados positivos ocorreram no ano de 2007 e 33% no ano 

de 2008. 

Schramm, (2008) analisou a ocorrência das toxinas marinhas e relacionou com a 

qualidade e a segurança alimentar desde tipo de produto. Dentre os resultados discutiu-se os 

limites de segurança adotados internacionalmente, que atualmente são determinados com base 

no consumo médio de 100 gramas de carne de pescado, sendo que atualmente estuda-se 

estabelecer os limites tomando como base o consumo de 250 gramas. Caso seja adotado este 
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novo referencial, além de alterações nos métodos de análises, algumas amostras de moluscos 

seriam consideradas contaminadas por toxinas paralisantes e consequentemente algumas áreas 

de produção deveriam ser fechadas. 

Da mesma forma que em outros paises, produtores de moluscos bivalves, quando os 

programas de monitoramento detectam níveis de toxinas acima dos limites estabelecidos, as 

áreas de produção são fechadas e a comercialização dos moluscos, com procedência daquele 

local, ficam suspensas por até meses (Anderson et al., 2003; Madigan et a., 2006; Turrell et 

al., 2008;). O período em que as áreas permanecem fechadas varia muito e depende de 

variáveis como quantidade de toxinas acumuladas, tipo de toxinas, fisiologia e metabolismo 

dos moluscos, entre muitos outros. Os mecanismos envolvidos na eliminação das toxinas são 

bastante complexos e ainda pouco estudados. Alguns estudos demonstraram que os moluscos 

eliminam rapidamente grandes quantidades de toxinas quando sua fonte é cessada, porém 

mantém pequenas quantidades por um longo período de tempo (Oikawa et al., 2005; Wang et 

al., 2006; Duinker et al., 2007; Slater et al., 2007). Algumas toxinas podem apresentar efeitos 

crônicos como o desenvolvimento de câncer, úlceras, tumores entre outros. Estudos com ratos 

expostos a pequenas doses diárias de toxinas diarréicas apresentaram o surgimento de tumores 

no trato digestivo e danos nos tecidos do coração dos roedores (Suzuki et al., 2008; Tubaro et 

al., 2008), indicando um risco maior de exposição crônica a estas toxinas. 

 As últimas pesquisas realizadas com o objetivo de identificar os processos que 

envolvem as florações de algas estão convergindo para a associação com os processos de 

eutrofização e as pressões antrópicas na zona costeira (Bricker et al., 2008; Gilbert et al., 

2008). Em ambientes eutrifizados, ou com excesso de nutrientes, as algas podem encontrar 

condições que favoreçam o seu desenvolvimento ou que estimulem a síntese de toxinas ou de 

outros compostos, seja para sua sobrevivência, nutrição (Burkholder et al., 2008) ou para 

obter vantagem competitiva (Granéli et al., 2008). As toxinas marinhas produzidas por algas 

ocorrem em todos os oceanos e zonas costeiras do mundo, e os mecanismos de estímulo para 

sua ocorrência dependem do efeito sinérgico de diversas variáveis que irão favorecer o 

desenvolvimento de determinados grupos de algas, sendo o monitoramento a melhor forma de 

prevenção e controle destas substâncias. 
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CONCLUSÕES 
 

As condições meteorológicas e climáticas apresentaram padrões típicos de clima sub-

tropical condizente com climatologia descrita para a região sul do Brasil.  

As localidades da Baía Sul apresentaram as maiores médias de clorofila a, enquanto 

que a localidade da Praia da Enseada apresentou a menor média. A transparência da água foi 

maior na Armação que nas demais localidades. A salinidade foi significativamente maior na 

localidade da Praia da Enseada e as menores salinidades ocorreram nas localidades com maior 

influência do aporte continental como a Palhoça e Praia Alegre. Para a temperatura da água as 

localidades foram similares dentre as regiões estudadas.  

 Entre os anos destaque para o ano de 2007 que registrou a maior média de clorofila a e 

a menor média de salinidade. Os demais anos variaram significativamente ao longo do 

período.  

 A presença de algas nocivas e tóxicas nas águas de cultivo não são raras no litoral de 

Santa Catarina e durante o período observado todas as localidades registraram a presença das 

algas potencialmente produtoras de toxinas.  

A ocorrência das toxinas nos tecidos dos moluscos ocorreu em todas as localidades de 

produção e estiveram intimamente relacionadas com a presença das respectivas algas que por 

sua vez são condicionadas pela interação entre os fenômenos climáticos e oceanográficos. 

Durante os 4 anos amostrados as toxinas amnésicas ocorreram nas localidades da Armação, a 

Praia Alegre e Ribeirão da Ilha, porém abaixo do limite de segurança. As toxinas paralisantes 

apresentaram uma maior freqüência nas localidades de Penha, enquanto que as toxinas 

diarréicas ocorreram em todas as localidades, geralmente associadas com águas de menor 

salinidade com características de plumas de rio. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Algas nocivas observadas na amostras de água do 
litoral centro-norte de Santa Catarina entre janeiro de 2004 e julho 
de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Prancha 1 – Figura A e B: Pseudo-nitzschia spp; Figura C: Dinophysis acuminata; Figura D: 
Dinophysis rotundata; Figura E: Dinophysis caudata; Figura F: Gymnodinium catenatum. 

(Fonte: LEAN/Luis Proença/Renata Fonseca) 
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ANEXO II – Distribuição espacial da ocorrência do gênero 
Dinophysis e dos bioensaios positivos, ao longo de 2007. 
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ANEXO III – Métodos de Análises de Ficotoxinas em Moluscos 

 

Análise de Toxinas Paralisantes - PSP - BIOENSAIO   
 

1- Extrato Ácido (Baseado no método de Sommer, padronizado pelo AOAC, 2000)  
 
1.1 Material e Reagentes  
Solução HCl 0,1 N 
Solução de HCl 5 N 
Fita de pH  
Camundongos machos tipo Suíço com peso entre 18 e 21 g 
Homogeneizador de tecidos biológicos 
Balança  
Centrífuga  
Vidraria  
Seringa de 1 ml com agulha para insulina 
Sistema para aquecimento (placa ou bico de Bunsen)  
 
1.2- Preparação da Amostra: Limpar externamente os mexilhões e abri-los com a secção dos 
músculos adutores. Lavar com água o mexilhão aberto, com auxílio de um bisturi ou faca, 
retirar toda a parte mole e escorrer em uma peneira até juntar 150 g. Triturar o material em 
homogeneizador até obter uma pasta.  
 
1.3- Extração:  Pesar 100 g do material homogeneizado em um beker de 250 ml, adicionar 
100 ml de HCl 0,1 N e, se necessário, corrigir o pH para estar entre 2,5 - 4 com algumas gotas 
de HCl 5 N (adotar sempre o mesmo pH para os demais testes EX: 3). Ferver a mistura por 5 
min e  deixar esfriar. Conferir o pH e, se necessário, tornar a corrigir para 2,5 - 4. Elevar a 
mistura a 200 ml com água ácida (pH 4). Deixar decantar o extrato ou centrifugar a 3000 rpm 
por 3 mim.   
 
1.4- Bioensaio: Selecionar camundongos machos (tipo Suíço) com peso entre 18 e 21 g. 
Injetar intraperitonelmente 1 camundongo com 1 ml do extrato. Tomar o tempo desde o final 
da injeção até a morte, caracterizada pelo ultimo movimento respiratório. Para a quantificação 
da toxicidade o tempo de morte deve estar entre 5 e 7 minutos, se for preciso, diluir o extrato. 
Repetir o ensaio no mínimo mais duas vezes. Observar aos camundongos para presença de 
sintomas.  
 
1.5- Quantificação: O método AOAC (2000) prevê a padronização do ensaio com padrão de 
saxitoxina. Porém, segundo o método original de Sommer, os resultados podem ser expressos 
em unidades camundongo MU (mouse unit) obtidas a partir da tabela de Sommer . O cálculo 
considera a mediana dos tempos de morte (se um ou mais tempo de morte for superior a 60 
min, adotar o valor de <0,875 no cálculo da mediana). Usar o fator de correção para pesos 
diferentes de 20 g.  
Toxicidade da amostra (MU): mu x fator de correção x 200.  
MU: unidades camundongo a partir do valor mediano de tempo de morte corrigido para pesos 
diferentes de 20 g. 
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1.6- Considerações: A maioria dos países adota o método AOAC para controle sanitário, onde 
o valor de 80 µgSTXeq.100g-1 de tecido (SXTeq: equivalentes em saxitoxina), 
aproximadamente 400 MU, é considerado como impróprio para o consumo humano. Desta 
forma, vale ressaltar que, para controle sanitário e uma estimativa mais precisa do valor de 
toxicidade da amostra, o ensaio deve estar padronizado e os camundongos calibrados 
conforme descrito no método AOAC. Por outro lado, uma avaliação da toxicidade da amostra 
pode ser obtida conforme o método acima descrito.  
O mesmo procedimento pode ser utilizado para outros tecidos (carne de peixe, músculo de 
vieira ou gastrópodes, carne de siri ou outros). Para a análise de enlatados ou alimentos 
processados, a análise deve ser feita incluindo o meio em que a carne se encontra. Por 
exemplo, em uma lata de conserva de mexilhão, tanto a carne como o líquido devem ser 
processados em conjunto. Se for preciso o quarteamento da amostra, a proporção 
carne:líquido deve ser mantida. 
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Tabela de Sommer, relacionando tempo de morte a unidades de toxicidade (mouse units – 
MU) 

t MU t MU t MU t MU t UM t MU t MU 
(m:s)  (m:s)  (m:s)  (m:s)  (m:s)  (m:s)  (m)  

01:00 100 02:00 7,67 03:00 3,70 04:00 2,50 05:00 1,92 06:00 1,60 
12:0
0 1,05 

:10 66,2 :05 7,04 :05 3,57 :05 2,44 :05 1,89 :15 1,54 13 1,03 
:15 38,3 :10 6,52 :10 3,43 :10 2,38 :10 1,86 :30 1,48 14 1,015 
:20 26,4 :15 6,06 :15 3,31 :15 2,32 :15 1,83 :45 1,43 15 1,000 
:25 20,7 :20 5,66 :20 3,19 :20 2,26 :20 1,80   16 0,99 
:30 16,5 :25 5,32 :25 3,08 :25 2,21 :30 1,74 07:00 1,39 17 0,98 
:35 13,9 :30 5,00 :30 2,98 :30 2,16 :40 1,69 :15 1,35 18 0,972 
:40 11,9 :35 4,73 :35 2,88 :35 2,12 :45 1,67 :30 1,31 19 0,965 
:45 10,4 :40 4,48 :40 2,79 :40 2,08 :50 1,64 :45 1,28 20 0,96 
:50 9,33 :45 4,26 :45 2,71 :45 2,04     21 0,954 
:55 8,42 :50 4,06 :50 2,63 :50 2,00   08:00 1,25 22 0,948 
  :55 3,88 :55 2,56 :55 1,96   :15 1,22 23 0,942 
          :30 1,20 24 0,937 
          :45 1,18 25 0,934 
            30 0,917 
          09:00 1,16 40 0,898 
          :30 1,13 60 0,875 
              
          10:00 1,11   
          :30 1,09   
 
 

Valores de correção para peso dos camundongos 
Peso (g) Correção Peso (g) Correção 
10 0,50 17 0,88 
10,5 0,53 17,5 0,905 
11 0,56 18 0,93 
11,5 0,59 18,5 0,95 
12 0,62 19 0,97 
12,5 0,65 19,5 0,0985 
13 0,675 20 1,000 
13,5 0,70 20,5 1,015 
14 0,73 21 1,03 
14,5 0,76 21,5 1,04 
15 0,785 22 1,05 
15,5 0,81 22,5 1,06 
16 0,84 23 1,07 
16,5 0,86   
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Análise de Toxinas Diarréicas - DSP – BIOENSAIO 
 
1- Extrato Acetônico (Baseado em Yasumoto et al. 1978) 
 
1.1 Material e Reagentes 
Acetona 
Solução 1% de Tween 6.0 em água destilada 
Papel filtro 
Camundongos machos tipo Suíço com peso entre 18 e 20 g 
Homogeneizador de tecidos biológicos 
Balança 
Centrífuga 
Evaporador rotatório 
Agitador magnético 
Vidraria 
Seringa de 1 ml com agulha para 
 
1.2- Preparação da Amostra: Limpar externamente os mexilhões e abri-los com a secção dos 
músculos adutores. Dissecar a glândula digestiva (hepatopâncreas) com cuidado para não a 
romper, evitar ao máximo a inclusão de outros tecidos e secar em papel absorvente até juntar 
20 g. 
 
1.3- Extração: Homogeneizar 15 g de hepatopâncreas em triturador de tecidos, adicionar 50 
ml de acetona e homogeneizar. Acondicionar o material em tubos de centrífuga e centrifugar a 
3.000 rpm por 3 minutos. Filtrar o sobrenadante em papel filtro e recoletar em um balão de 
evaporador rotatório. Repetir a extração mais duas vezes. Secar o filtrado em evaporador 
rotatório a uma temperatura não maior que 40 oC. O material seco apresenta uma consistência 
pastosa e pode ocorrer a presença de um resíduo aquoso. Este resíduo deve ser 
cuidadosamente eliminado com auxílio de uma pipeta Pasteur. Ao material seco e livre da 
fração aquosa adicionar 4 ml e solução Tween 1%. O material é mais facilmente solúvel com 
auxílio de agitação magnética. 
 
1.4- Bioensaio: Selecionar 4 camundongos machos (tipo Suíço) com peso entre 18 e 20 g. 
Injetar intraperitonelmente 1 camundongo com solução Tween 1% (controle). Injetar outros 3 
camundongos com o extrato dissolvido em Tween. Observar aos camundongos para presença 
de sintomas durante as primeiras 12 horas. Tomar como positivo o ensaio que produziu a 
morte de pelo menos 2 camundongos em 24 horas. O ensaio deve ser feito em presença de 
água e alimento. 
 
1.5- Problemas e Interferentes: Neste método alguns interferentes foram verificados. O 
principal interferente inclui as toxinas do grupo PSP, que mesmo em baixa concentração são 
passíveis de serem extraídas pela acetona e assim concentradas a ponto de produzir a morte 
dos camundongos em poucos minutos apresentando sintomas neurológicos. Outros 
interferentes incluem metais pesados e ácidos graxos insaturados. Para evitar estas 
interferências realiza-se a lavagem do extrato com água e partição com hexano conforme o 
método descrito a seguir. 
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3- Considerações: 
O método de bioensaio para análise de toxinas diarreicas é bastante inespecífico. Os 
resultados dependem em grande parte do tipo de extrato utilizado, que incluirá ou não, 
diferentes toxinas com mecanismos de ação e toxicidade diferentes. No momento, existe um 
debate a nível mundial para definição das toxinas diarréicas e o método mais adequado para 
uso no controle sanitário. Existe uma tendência para a utilização do método original de  
asumoto et al. (1978) com 24 horas de observação. 
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Análise de Toxinas Amnésicas – ASP – HPLC 
 
1- A análise realizada por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), descrito por 
Quilliam et al., (1995) a partir do extrato ácido para toxinas paralisantes. 
 
1.1- Material e Reagentes  
Solução HCl 0,1 N 
Fita de pH 
Centrífuga  
Vidraria  
Tampão borato: 6,18g de ac. bórico em 95 ml de água 
Derivatizante: dissolver 38,7 mg de FMOC-Cl em 10 ml de acetonitrila 
Padrões de toxinas da ASP (ácido domóico, epi-domóico, iso-domóico-A, isodomóico- D e 
iso-domóico-E) adquiridos do National Research Council Canada, Halifax, Canadá, na forma 
de extrato de mexilhão contaminado (referência CRM-ASPMUS-c) e de solução de ácido 
domóico (referência CRM-DA-e) 
 
1.2- Preparação da Amostra: As amostras de moluscos foram preparadas e as toxinas da ASP 
extraídas de acordo com a metodologia padrão para bioensaio com camundongos para toxinas 
PSP segundo método AOAC 959.08 (AOAC, 2000).  
  
1.3- Cromatografia 
Fase móvel: A: TFA 0,1% em água 
            B: TFA 0,1% em acetonitrila 
Detector por fotodiodo (SPD-M10A) ajustado no comprimento de onda de 242 nm e no modo 
de varredura de espectro de 200 a 300 nm. Excitação – 264nm 
Temperatura do forno: 40ºC 
Loop: 100 µl 
 
Coluna: coluna de fase reversa Phenomenex C18 (Gemini 5 µm 250 x 4,6 mm) 
Após ajustes da cromatografia, foi estabelecido fluxo da fase móvel de 1,0 mL.min-1, em 
gradiente de 5% a 25% de acetonitrila (0,1% TFA) em 25 minutos, mais 10 minutos para 
estabilização em 5% de acetonitrila (0,1% TFA) antes da injeção seguinte. 
Uma solução trabalho foi preparada a partir da solução concentrada padrão de ácido domóico 
(CRM-DA-e); a partir desta solução, foram preparadas soluções com diferentes concentrações 
de ácido domóico para curva de calibração. Diferentes volumes das soluções padrão foram 
injetadas no cromatógrafo para determinação da curva de calibração. 


