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RESUMO
A farinha de mandioca pode ser considerada como um dos principais alimentos de consumo humano, produto
indispensável na mesa de muitos brasileiros. Durante a produção da farinha é gerado quantidades significativas de
águas residuárias altamente tóxicas (manipueira). Este trabalho tem como objetivo avaliar a toxicidade das águas
residuárias de uma casa de farinha, através de ensaios ecotoxicológicos utilizando a semente de alface (lactuca sativa)
como organismo teste. Os resultados mostraram que o efluente foi pouco tóxico. Deste modo, pode-se concluir que o
teste de toxicidade com a semente de alface (lactuca sativa) constitui uma importante ferramenta na avaliação da
qualidade ambiental na introdução dos agentes químicos no ambiente, no entanto novas concentrações devem ser feitas
para alcançar resultados mais precisos.
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INTRODUÇÃO
Conhecer o potencial contaminante de alguns resíduos de atividades agrícolas como a manipueira, resíduo líquido
resultante da prensa da raiz da mandioca durante a produção de farinha, é de extrema importância, pois tais resíduos
são dispostos no ambiente sem qualquer tratamento e cuidado pelos próprios produtores.
A manipueira é considerada uma substância potencialmente degradadora devido à presença de tóxicos poderosos,
como o cianeto. Apesar do grande risco de contaminação a manipueira é introduzida no ambiente através da produção
de biogás, alimentação animal, fertiirrigação.
Aplicada no solo, a manipueira influi no equilíbrio iônico. De um modo geral, quando se aplica a manipueira em
adubação, observa-se um acréscimo nas concentrações dos elementos no solo. A predominância do íon potássio(K)
entre os constituintes minerais da manipueira tem implicação direta no desequilíbrio dos cátions básicos no solo,
devido ao aumento de saturação desse elemento e da predisposição à lixiviação de cálcio e magnésio (SANTOS apud
BARANA, 2000).
A manipueira pode também ser aplicada como nematicida contra o nematóide Meloidogyne spp em culturas como
quiabo (Hibiscus esculentus L.), cenoura (Dacus carota L.), caupi (Vignaunguiculata Walp.) na dosagem de 2 litros
diluídos à 50% por metro de sulco e 4 litros à 50% de diluição por metro quadrado (SANTOS apud PONTE, 1987).
Como inseticida pode ser usado sobre copas de limão-galego (Citrus aurantifolia Swingle), praguejadas por
cochonilhas de carapaça marrom (Cocus hesperidum L.), além de pulgões em diversas cultura em diluições aquosas
desde 1:1 a 1:4, acrescentando-se 1% de açúcar ou farinha de trigo para dar maior aderência (SANTOS apud PONTES
& SANTOS, 1992).
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Para avaliar a introdução desse produto natural no meio ambiente, resolveu-se testar sua toxicidade com o objetivo de
estudar os seus efeitos tóxicos nos ecossistemas, bem como dimensionar a toxicidade relativa às concentrações.
Os toxicologistas entendem toxicidade como sendo qualquer efeito adverso manifestado por organismos testes, em
consoante às dosagens utilizadas. Em 17 de março de 2005 por meio da Resolução nº. 357 do CONAMA foram
regulamentados oficialmente, em âmbito federal, o uso de testes ecotoxicológicos na avaliação da qualidade de águas e
efluentes. Os testes de toxicidade são realizados através de organismos capazes de fornecer informações sobre os
ambientes que ocupam os chamados bioindicadores.
As sementes são consideradas excelentes organismos para bioensaios. Ao serem reidratadas, elas entram em processo
de germinação, onde sofrem mudanças fisiológicas rapidamente e tornam-se altamente sensíveis ao estresse ambiental.
Ainda tem-se como vantagens da utilização de sementes para testes toxicológicos são relacionadas ao baixo custo, à
simplicidade e a pouca quantidade de amostra necessária.
A toxicidade das substâncias químicas pode ser avaliada por meio de testes de germinação. O processo germinativo é
afetado quando a água utilizada encontra-se contaminada com uma substância potencialmente tóxica. Nos testes de
germinação, dois efeitos podem ser observados: o efeito sobre o número de sementes germinadas e o efeito sobre os
comprimentos da radícula e da raiz. Sementes de alface (Lactuca sativa) são bastante utilizadas em ensaios de
germinação por serem facilmente obtidas e por oferecerem resultados rápidos e fáceis de serem avaliados.
Objetivo
Este trabalho tem como objetivo avaliar a toxicidade da manipueira, utilizando a semente de alface (lactuca sativa)
como organismo teste.
Materiais e Métodos
A metodologia empregada foi a proposta por Dutka (1989). Onde são colocados 20 sementes de alface sobre papel
filtro Whatman n.1 em placa de Petri de poliestireno contendo 4 ml de cada diluição da amostra. As amostras foram
feitas com o resíduo de manipueira com diferentes concentrações (50%, 25%, 10%, 1% e 0,5%) para comparação foi
utilizado uma placa contendo água destilada, sementes de alface e amostras contendo 50 gramas do solo 1 que se
encontrava mais próximo da casa de farinha. As amostras foram incubadas no escuro envolta por tnt e mantida a 25°C
por 120hs, em ausência total de luz. Após as 120hs foram realizadas a contagem das placas que tiveram as sementes
germinadas. O teste foi operado durante 120 horas sem haver o monitoramento como proposto. Após este tempo foi
realizada a contagem, onde foi constatado que apenas a amostra no solo não germinou, sendo que foram feitas
treplicas de todas as concentrações. Isso nos indica que a manipueira não estava muito tóxica, a ponto de bloquear os
nutrientes necessários para germinação. No entanto, outros testes com novas concentrações deveriam ser feitos para
ratificar os resultados.
Resultados e discussóes
Segundo Dellamatrice (2005), a estimativa da toxicidade foi determinada pelo CL50, % inibição do crescimento das
raízes em relação ao controle, a porcentagem da inibição se dá pela razão entre diferença do comprimento médio da
amostra e do controle pelo comprimento médio do controle multiplicado por cem, obtendo os seguintes valores de cada
porcentagem, para inibição em sementes de alface (Lactuca sativa) em 0,5 % de inibição obteve 42,1%, para 1%
obteve 74,8%, para 10% obteve 36,8%, em 25% obteve 27,7% de inibição e 50% o valor de 10,5% de inibição. Tais
valores nos indicam que a diminuição das radículas da alface está relacionada com a concentração do poluente
(manipueira). No entanto, ocorre uma discrepância para as concentrações de 0,5% e 1% onde ocorre um aumento da
inibição e para os valores seguintes uma redução dessa inibição. Isto pode está associado ao potencial nutritivo da
manipueira e sua capacidade defensiva contra pragas agrícolas.
Conclusão
Dessa maneira, conclui-se que a baixa toxicidade da manipueira não afetou a germinação das sementes no ensaio
proposto, sendo necessária a utilização de concentrações maiores para uma melhor avalição. Com o aumento das
concentrações de manipueira ocorre a inibição da germinação das plântulas de alface. O pode ser atribuído ao efeito
tóxico da manipueira devido o glicosídeo tóxico cianogênico denominado de linamarina, do qual se origina o ácido
cianídrico (HCN), que é bastante volátil. (GONZAGA, 2007).
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