
Laboratório de Ecotoxicologia Marinha 

O Laboratório de Ecotoxicologia Marinha do 
CTTMar/UNIVALI está estruturado para a 
realização de diferentes testes de toxicidade, 
envolvendo diferentes organismos-teste, 
substâncias químicas e amostras de campo 
tanto de coluna de água como de sedimento. 

Os testes protocolados 
disponíveis para pesquisa e 
serviços são:

Echinodermata; Mysidacea; 
Bivalvos
Tanaidacea; Amphipoda; 
Copepoda; Fitoplâncton e 
Peixes

Análises de TIE e de Risco 
Ecológico



1. Novos organismos teste marinhos;

2. Novas técnicas de avaliação de efeito;

3. Monitoramento ambiental por ensaios 
ecotoxicológicos;

4. Produção, conservação e estocagem de 
organismos teste;

5. Avaliação dos constituintes tóxicos de amostras 
ambientais por ensaios ecotoxicológicos;

6. Utilização de organismos planctônicos como 
organismos testes;

7. Redução da toxicidade;

8. Análise de risco;

9. Zooplâncton marinho e 

10. Bioindicadores



Em parceria com o Laboratório de Oceanografia 
Biológica são realizados estudos com o Zooplâncton
Marinho nas linhas de:

1. Levantamento biológico;

2. Biogeografia;

3. Biomassa;

4. Produção secundária;

5. Indicadores hidrológicos;

6. Indicadores de impacto ambiental ;

7. Indicadores de pesca;

8. Monitoramento;

9. Estudos de longa duração;

10. Plâncton e alterações climáticas e

11. Amostradores



Outras informações:

Diversos trabalhos publicados, livros e capítulos de
livros assim como solicitação de registros de patente,
prêmios e apresentações de conferências em eventos
científicos.

Experiência em prestação de serviços nas áreas de
zooplâncton marinho, análise de dados ecológicos e
ecotoxicologia.

Editor nas revistas Naupliu (1993-1994), Notas
Técnicas da FACIMAR (1997-2004), Brazilian Journal of
Aquatic Science and Technology (2005-2012), Journal
of the Brazilian Society of Ecotoxicology (2009-2013) e
Ecotoxicology and Environmental Contamination
(2013-atual).

Formação:
• Graduação em Oceanografia Biológica pelo

Fundação Universidade Federal do Rio Grande
(1987);

• Mestrado em Oceanografia Biológica pelo
Fundação Universidade Federal do Rio Grande
(1993) e

• Doutorado em Ciências (Fisiologia Geral) pela
Universidade de São Paulo (2004) .

Interesse:
• Indicadores biológicos (Bioindicadores);
• Zooplâncton marinho;
• Ecotoxicologia Marinha;
• Cultivo de invertebrados em laboratório e
• Análise de risco ecológico.
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