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RESUMO 

 

Perfurações de poço de petróleo e gás envolvem o uso de fluidos que contêm vários metais 

pesados, dentre eles o bário e o cádmio, os quais podem afetar a biota do ambiente ao redor. 

Os Nematoda são os metazoários bentônicos mais abundantes, e desempenham um papel 

fundamental na cadeia alimentar bêntica e no fluxo de carbono. Este estudo teve como 

objetivo analisar o desenvolvimento populacional das espécies de Nematoda: (i) Pellioditis 

marina sob a influência de bário e cádmio e (ii) Diplollaimeloides oschei sob a influência 

de cádmio. Os espécimes foram obtidos a partir de uma cultura monoespecífica, 

agnobiótica e em crescimento exponencial. O experimento foi realizado em meio agar, 

sendo as concentrações testadas para Cloreto de Bário: 0, 120, 400, 2000, 3600, 4800 e 

10000 ppm e para o Cloreto de Cádmio: 0, 0.3, 1.0, 5.0, 9.0 e 12 ppm. Os juvenis de P. 

marina não foram afetados por nenhuma concentração de Cádmio, contudo a abundância 

de adultos decresceu com o aumento da concentração. Para o Bário, a partir da 

concentração de 2000 ppm houve uma redução na densidade de juvenis e adultos; na 

máxima concentração todos os indivíduos morreram em três dias, não havendo maturação 

de adultos. Todos os níveis populacionais de D. oschei foram impactados a partir de 5.0 

ppm de Cloreto de Cd, havendo um desequilíbrio da proporção sexual na concentração 

mais alta. Existiu também Conclui-se que atividades de perfuração petrolífera podem 

acarretar em conseqüências importantes para a nematofauna marinha, devido à toxicidade 

de metais , a exemplo do Bário e Cádmio.  

 

Palavras- chaves: Ecotoxicologia- Invertebrado- Poluição ambiental– Metais pesados– 

Bentos – Bioensaio. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Oil and gas drilling activities usually involve the use of fluids that contain several heavy 

metals, among those, barium and cadmium, which can affect the biota from the surrounding 

area. Nematodes are the most abundant metazoan, and play an important role on the food 

web and in the carbon flux. The aim of this work was to analyze the population 

development of: (i) Pellioditis marina under influence of barium and cadmium; (ii) 

Diplolaimelloides oschei under the influence of cadmium. The specimens were obtained 

from a monospecific, agnobiotic and in an exponential growth culture. The experiment was 

realized in Agar media, where the concentrations tested were: 0, 120, 400, 2 000, 3 600, 4 

800 and 10 000 ppm (for barium) and 0, 0.3, 1.0, 5.0, 9.0 and 12.0 ppm (for cadmium). The 

juveniles of P. marina were not affected by any concentration of Cd, where as  the 

abundance of adults decreased with the increase of the concentration. In the experiment 

with Ba, from 2 000 onwards the density of juveniles and adults started to decrease. In the 

highest treatment all the individuals had died within three days, therefore there was not 

maturation of adults.  The abundance of all stages of D. oschei  life cycle was affected by 

Cd on the concentrations of 5.0 ppm onwards. Also in these concentrations there was a 

reduction of the embryonic developmental time. No adults were formed in the treatments 

9.0 and 12.0 ppm. It can be concluded that oil and gas drilling activities may have 

important effects on the marine nematodes due the toxicity of the metals, as barium and 

cadmium. 

 

Keywords: Ecotoxicology- Invertebrates- Environmental pollution – Heavy metals –

Benthos – Bioassay  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Por muitos anos a busca por petróleo se restringiu ao continente, mas o avanço 

tecnológico proporcionou uma expansão que alcançou o ambiente marinho, permitindo 

perfuração de poços em áreas como no Mar Cáspio, na plataforma continental do Brasil 

e no Golfo do México (OGP, 2003).  

Dentre os aprimoramentos que ocorreram, os fluidos utilizados na perfuração são 

objetos de estudos constantes por ter uma função crucial neste processo, como esfriar e 

lubrificar a broca de perfuração, assim como pelo possível dano ambiental que eles 

podem gerar. Possíveis efeitos colaterais poderão ocorrer, pois os dejetos de perfuração 

e os fluidos adsorvidos nos grãos de sedimento irão decantar no fundo do mar, 

acumulando-se em diferentes gradientes. Essa acumulação irá depender do volume e das 

características dos fluidos descartados e do tipo de descarte, assim como das 

características do ambiente, como, por exemplo, a natureza da granulometria do 

sedimento (OGP, 2003).   

Os fluídos de perfuração podem ser divididos basicamente em duas categorias: 

aqueles à base de água (WBFs) e os não- aquosos (NADFs). A diferença entre os dois 

encontra-se na sua composição, sendo os WBFs formados por 76% de água do mar, 

15% de barita, 7% de bentonita e 2% de outros compostos (OGP, 2003), enquanto que 

os NADFs, tem em sua composição fluidos não-aquosos, como o diesel ou outro óleo 

mineral (46%), além de barita (33%), salmoura (18%), emulsificante (2%) e outros 

compostos (1%) (Melton et al., 2000).   

Mundialmente estima-se que as operações de perfuração de poços de petróleo 

sejam responsáveis pelo consumo de 85-90% do minério de barita (Miller, 2007), pois o 

mesmo lubrifica a broca de perfuração e sela o poço contra a pressão dos gases contidos 

no mesmo (USA, 2006). Esse mineral é formado principalmente de Sulfato de Bário e é 

conhecido por possuir traços de vários metais pesados como o Mercúrio, Cádmio, 

Arsênio, Cromo, Cobre, Chumbo, Níquel e Zinco (EPA, 2005). A quantidade de Bário 

na água do mar pode ser utilizada como um indicador de contaminação proveniente do 

processo de perfuração, uma vez que o BaSO4 ao entrar em contato com a água se 

dissolveria, aumentando a concentração de Ba+2 no ambiente (Chow, 1976).  

A Agência de Registros de Doenças e Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos 

(ATSD; USA, 2006) classificam o Bário e seus derivados como substâncias importantes 

para serem pesquisadas, devido a sua ampla contaminação no ambiente.  De acordo com 
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o relatório de Despejos Químicos Tóxicos (TRI), estima-se que em 2002 

estabelecimentos americanos de produção e processamento de Bário e seus derivados, 

tenham descartado cerca de 93 milhões de quilos desses compostos no ambiente. Esse 

valor corresponde à cerca de 92.5% do total que é lançado no ambiente (EPA, 2005).   

Apesar do Cádmio ser encontrado em uma concentração bem inferior que a do 

Bário nos fluídos de perfuração, o seu potencial de impacto ambiental é alto. O Cádmio 

pode mudar de forma no corpo do animal, assim como pode se manter no corpo por um 

longo tempo (EPA, 2005), tendo seu nível elevado ao longo do tempo (WHO, 1992).  

Logo após o descarte, a concentração de NADF é geralmente alta no sedimento 

adjacente, normalmente afetando a biota bêntica. Esse impacto pode refletir em uma 

redução na abundância e na diversidade da fauna (Davies et al., 1988; Kingston, 1992). 

Como o sedimento funciona como um depósito de poluentes (Soares-Gomes et al., 

2000), a toxicidade desses contaminantes pode ter um tempo de vida longo, agindo letal 

ou sub-letalmente sobre a meiofauna (Giere, 1993). A forma e o grau de impacto na 

comunidade bêntica depende entre outras coisas, do local e as diferentes técnicas de 

descarte (OGP, 2003). 

 Platt et al. (1984) adverte que a análise macrobêntonica não fornecia respostas 

satisfatórias para demonstrar efeitos sub-letais de poluição sendo, portanto, hora de 

voltar à atenção para a meiofauna. Uma vez que esses organismos possuem um contato 

intimo com águas intersticiais, e o estágio pelágico não é fato comum no seu ciclo de 

sua vida, o efeito da contaminação local não é mascarado pela migração (Vincx & Heip, 

1987). Outras características importantes que favorecem a utilização da meiofauna 

como ferramenta para estudos ecotoxicológicos, é o ciclo de vida curto, rápido 

repovoamento da população, alta diversidade, alta densidade e ampla distribuição 

(Vincx & Heip, 1987; Gee et al., 1992). 

 Dentre os organismos meiofaunisticos, os Nematoda e os Copepoda 

Harpacticoida são os mais utilizados para estudos ecotoxicológicos com metais (Coull 

& Chandler, 1992), visto que ambos são abundantes em quase todos os habitats 

marinhos, chegando a possuir uma densidade de 500 a 10000 ind./10cm2 (Vincx & 

Heip, 1987).  Eles ciclam uma grande porção de alguns metais pesados, como o 

Cádmio, presente na água intersticial (Frithsen, 1984), formando, assim, um “link” entre 

a produção de bactérias e os grupos tróficos superiores (Vranken et al., 1986). 

Os Nematoda são persistentes e podem ser encontrados em todas as condições 

ambientais que permitam a existência de metazoários (Vincx & Heip, 1987).  Sua 
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distribuição vem sendo estudada intensamente desde que eles se mostraram um sensível 

indicador biológico de poluição. Eles são muito diversos taxonomicamente e ocorrem 

em quase todos os locais, geralmente em altas densidades, excedendo, em uma ordem 

de magnitude, outros táxons da meiofauna (Platt, 1984; Heip et al., 1985). Austen et al. 

(1994) testaram diferentes concentrações de Cobre, Zinco e de Cádmio (0.54, 0.90 e 

1.40 mg Cd.kg-1), sendo, o último, o único que não afetou a fauna. Em pesquisa 

realizada posteriormente (Austen & McEvoy, 1997) foram testados Cobre, Zinco, 

Chumbo e Cádmio, este último só na concentração mais alta. A nematofauna também 

não foi afetada pelo Cd, e a abundância de Nematoda foi maior nos tratamentos de Cu e 

Zn do que no controle. Os autores sugerem que esses metais impediu a decomposição 

dos animais já mortos. Beyrem et al. (2007) testaram o efeito do diesel na concentração 

de 0.25 mg.kg-1, do Cádmio (0.54, 0.90 e 1.40 mg Cd.kg-1) e a combinação dos dois 

compostos. Obtiveram como resultados que apenas a mistura dos tóxicos afetou a 

nematofauna, contudo, não se verificou esse efeito para todas as espécies, uma vez que 

a dominância continuou sendo de Oncholaimus campylocercoides.  

Apesar de experimentos de microcosmo, como os citados anteriormente, serem 

mais realísticos e ecologicamente mais relevantes (Somerfield et al., 2005), estudos 

realizados com uma espécie em laboratório são capazes de fornecer dados 

ecotoxicológicos importantes. Espécies de Nematoda, quando usadas em bioensaios 

geram informações quanto à sobrevivência, crescimento e reprodução, sendo estas as 

características mais relevantes para prever os efeitos da poluição a nível populacional 

(Van Gestel & Van Brummelen, 1996). Além disso, experimentos toxicológicos 

monoespecíficos, permitem avaliar melhor o efeito do composto, pois diminuem o 

número de relações ecológicas, a exemplo da predação.  

Embora o filo seja muito diverso, apenas cerca de trinta espécies, entre marinhas e 

estuarinas, foram estabelecidas em cultivo contínuo (Moens & Vincx, 1998). A maioria 

dos bioensaios realizados com esses animais envolve o conhecimento sobre a sua 

biologia frente ao efeito da variação de temperatura, salinidade e hábito/ oferta 

alimentar (i.e.: Tietjen et al., 1970; Tietjen & Lee, 1972; Tietjen & Lee, 1973; Warwick, 

1981; Moens et al., 1996; Moens & Vincx, 1997; Moens & Vincx, 2000a; Moens & 

Vincx, 2000b).  

As espécies cultivadas apresentam diferentes estratégias de vida, as quais deverão 

ser analisadas ao realizar-se o desenho amostral do experimento. Os animais da família 

Rhabditidae são conhecidos por serem oportunistas (Bongers & Bongers, 1998), vide a 
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espécie Pellioditis marina que possui um ciclo de vida curto, em torno de 3 dias - talvez 

o mais curto dos Nematoda marinhos (Moens & Vincx, 2000a) e um alto poder 

reprodutivo com cerca de 600 ovos por fêmea (Vranken & Heip, 1983). Recentemente 

Derycke et al. (2007) descobriu que a espécie P. marina, na verdade é um complexo de 

espécies cripticas.  

As espécies da família Monhysteridae, as quais são maioria nos cultivos (Moens 

& Vincx, 1998), possuem um ciclo de vida mais longo, quando comparado com os 

Rhabditidae. O crescimento relativamente lento da população, no entanto, mantêm a 

abundancia mais constante (Moens et al., 1996; Moens & Vincx, 2000a). Os atuais 

trabalhos envolvendo os hábitos alimentares dessa família estão sendo desenvolvidos 

com a espécie Diplolaimelloides oschei e D. meyli. Venekey (2002) constatou que a 

primeira espécie foi erroneamente identificada como Monhystera sp. nos seguintes 

trabalhos: Moens et al. (1996), Moens et al. (1999) e Moens & Vincx ( 1998).      

Apenas seis espécies de Nematoda possuem trabalhos relacionados com metais 

pesados, as quais se encontram listada na Tabela 01. Dentre essas pesquisas, apenas 

Derycke et al. (2007) e Van Thanh (2007) acompanharam constantemente mais de uma 

geração, os demais autores avaliaram a bioacumulação e a dose letal para 50 % da 

população (LC50).  

Segundo Lorenzen (1994) as seis espécies testadas com metais pesados 

encontram-se situadas em três famílias: Enoplidae (Enoplus brevis e E. communis), 

Monhysteridae (Diplolaimella dievengatensis e Monhystera disjuncta) e Rhabditidae 

(Pellioditis marina). Com exceção do gênero Enoplus, os demais gêneros são 

detritívoros (seguindo a classificação trófica de Wieser, 1953) o que facilita a 

manutenção das espécies em cultivo. 
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Tabela 01: Lista de espécies de Nematoda, marinhas ou estuarinas, submetidas a testes 

ecotoxicológicos de metais, composto ao qual foi submetido e referida citação bibliográfica. 

Espécie Metal Citação 

Enoplus brevis Cádmio e Cobre Howell & Smith (1983) 

Enoplus  brevis e  

Enoplus communis 

Cádmio, Cobre, Zinco,  

Chumbo e Mercúrio 
Howell (1984) 

Enoplus brevis Cádmio Howell & Smith (1985) 

Diplolaimella dievengatensis, 

Monhystera disjuncta e 

Pellioditis marina  

Cádmio Vranken et al. (1985) 

Diplolaimella sp. Cobre, Chumbo e Mercúrio Vranken & Heip (1986) 

Monhystera disjuncta Cromo hexavalente Vranken et al. (1989) 

Monhystera disjuncta 
Cádmio, Cobalto, Cobre, Cromo 

Zinco, Níquel e Mercúrio 
Vranken et al. (1991) 

Pellioditis marina Cádmio Derycke et al. (2007) 

Diplolaimella dievengatensis Cromo hexavalente Van Thanh (2007) 

 

 

 Tendo em vista os poucos trabalhos realizados com espécies de cultivo de 

Nematoda com finalidade ecotoxicológica, evidencia-se a necessidade de realizar 

estudos mais aprofundados com espécies que já possuam alguns dados toxicológicos, à 

exemplo de Pellioditis marina,a qual não se conhece suas respostas face ao efeito do 

Bário. Ao mesmo tempo, é imprescindível o estudo de espécies cuja as respostas sejam 

desconhecidas para qualquer metal pesado, a exemplo Diplolaimelloides oschei, 

aumentando desta forma, o conhecimento sobre a sensibilidade da nematofauna. Neste 

sentido objetiva-se o presente estudo. 
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Resumo  18 

Alguns metais pesados são utilizados durante o processo de perfuração de poços de 19 

petróleo e gás em plataforma continental, como o Bário e o Cádmio. O objetivo deste 20 

trabalho foi analisar o desenvolvimento populacional do Nematoda Pellioditis marina sob a 21 

influência destes dois metais. O Bário não afetou significativamente o desempenho e o 22 

desenvolvimento da população nas concentrações de 400 ppm. Um aumento da mortalidade 23 

ocorreu em 4 800 ppm de Ba, e em 10 000 ppm, causou 100% de mortalidade. O Cádmio 24 

não afetou a abundância total em concentrações de até 12 ppm, a partir de 5 ppm causou 25 

um decréscimo na densidade das fêmeas. Visto que P. marina pertence a uma família mais 26 

tolerante a vários tipos de estresses, a presente avaliação de sensibilidade deve ser 27 

considerada com cautela. Os resultados mostraram que atividades petrolíferas podem gerar 28 

importantes conseqüências para Nematoda marinhos devido a toxicidade do Bário e de 29 

outros metais associados como o Cádmio.  30 

 31 

Palavras Chaves: Poluição ambiental– Metais pesados– Bário – Cádmio – Perfuração 32 

petrolífera – Bentos – Nematoda – Bioensaio. 33 
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Abstract 34 

Some heavy metals such as barium and cadmium, are used during the offshore oil and gas 35 

drilling process. The aim of this work was to analyze the population development of 36 

Pellioditis marina under the influence of these two metals. Barium did not affect 37 

significantly the fitness and population development at concentrations up to 400 ppm. A 38 

strongly increased mortality occurred at 4800 ppm Ba, and the load of 10 000 ppm caused 39 

100 % of mortality. Cadmium did not affect total abundance at concentrations up to 12 40 

ppm, and above 1 ppm it caused a decrease in the abundance of adult females. Since P. 41 

marina belongs to a family which is more tolerant to various kinds of stressors, the present 42 

sensitivity assessment should be considered with caution. Our results demonstrated that oil 43 

and gas drilling activities might have important implications for the benthic nematodes due 44 

to the toxicity of barium and some other associated metals like cadmium.  45 

 46 

Keywords 47 

Environmental pollution – Heavy metals – Barium – Cadmium – Oil drilling – Benthos – 48 

Nematoda – Bioassay  49 

 50 

1. Introdução 51 

 52 

O avanço tecnológico para exploração e extração de petróleo e gás vem causando 53 

uma expansão nas atividades de perfuração em plataforma (OGP, 2003). Essas atividades 54 

geralmente envolvem o descarte de grandes quantidades de lama no fundo do mar e o uso 55 

dos fluidos de perfuração, que entre várias coisas, esfriam e lubrificam a broca e o pavio de 56 

perfuração (Berge, 1996). Existem dois tipos primários de fluidos de perfuração: aqueles a 57 

base de água (WBFs) e os não aquosos (NADFs). Os dois possuem em sua composição a 58 

barita, que está presente em 15% no WBF e 33% no NADFs (Melton et al., 2000; OGP, 59 

2003). Barita é composta basicamente por sulfato de Bário e normalmente possui traços de 60 

outros metais pesados, como o Cádmio, Mercúrio, Arsênico, Crômio, Cobre, Chumbo, 61 

Níquel e Zinco (EPA, 2005). 62 

As lamas descartadas e os fluidos adsorvidos nos grãos de sedimento depositam-se 63 

no fundo do mar e acumulam-se em diferentes concentrações, dependendo do volume e das 64 
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características dos fluidos e do ambiente. Logo após o descarte, a concentração dos 65 

compostos do NADF é normalmente alta no sedimento adjacente a perfuração, o que pode 66 

gerar um efeito no ambiente do entorno, assim como na biota bêntica (Ng e Patterson, 67 

1982), causando redução na abundância e diversidade da fauna (OGP, 2003). Esses 68 

contaminantes podem se manter tóxicos em níveis letais ou sub-letais por um longo tempo.  69 

 Dentre os organismos bênticos marinhos, os Nematoda são tipicamente os 70 

metazoários mais abundantes e ricos em espécies (Platt, 1984; Heip et al., 1985; Giere, 71 

1993). Nematoda de ambientes terrestres e aquáticos podem servir como indicadores 72 

sensíveis de poluição (Bongers e Ferris, 1999), além de poder tornar biodisponível uma 73 

porção significativa de metais pesados, como o Cádmio, presentes nas águas intersticiais 74 

(Frithsen, 1984), formando um “link” entre a produção de bactérias e grupos tróficos 75 

superiores (Vranken et al., 1986).  Eles são onipresentes, permanentes e são encontrados 76 

em todas as condições ambientais que permitem a existência de metazoários (Vincx e Heip, 77 

1987). Possuem um rápido repovoamento e normalmente têm um ciclo de vida mais curto 78 

que a macrofauna. Além do mais, tem um ciclo de vida conservativo, ou seja, sem estágio 79 

pelágico. A vida endobentônica proporciona que os efeitos da contaminação local não 80 

sejam mascarados pela migração, podendo-se esperar uma resposta mais rápida à poluição 81 

(Vincx e Heip, 1987).  82 

 Avaliações de riscos ambientais a níveis populacionais ou de comunidade 83 

necessitam de organismos-modelo que permitam sua exposição por todo o ciclo 84 

reprodutivo e intervalo de recrutamento (Chandler et al., 2004). Com esse tipo de espécie 85 

modelo é possível avaliar a sobrevivência, crescimento e reprodução, o que são as 86 

características mais relevantes para avaliações de riscos a nível populacional (Van Gestel e 87 

Van Brummelen, 1996). Infelizmente, poucas espécies de Nematoda marinho vêm sendo 88 

cultivadas em laboratório até o momento, e as espécies que são facilmente mantidas em 89 

cultura possuem um crescimento tipicamente rápido, um tempo de vida curto, pouca 90 

longevidade e uma alta capacidade reprodutiva, tornando-as organismos-modelo para 91 

estudos ecotoxicológicos (Moens e Vincx, 1998).  92 

O objetivo deste trabalho foi analisar os efeitos (principalmente os sub-letais) no 93 

desenvolvimento populacional do Nematoda marinho Pellioditis marina em condições 94 

controladas de laboratório, sob diferentes concentrações de Bário e Cádmio, dentro de 95 
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intervalos de concentrações conhecidos para o sedimento marinho no entorno de locais com 96 

atividade de perfuração. 97 

  98 

2. Material e Métodos 99 

 100 

2.1 Escolha e cultura do organismo teste  101 

A espécie Pellioditis marina é um Nematoda bacterívoro típico em macrófitas em 102 

decomposição ou de bancos permanentes em macrófitas em ambientes marinhos e 103 

estuarinos distribuídos por todo o mundo. A mesma possui um curto tempo entre as 104 

gerações, três dias em ótimas condições - provavelmente o menor registrado para 105 

Nematoda marinhos de vida livre – com uma ampla tolerância à variação de salinidade e 106 

temperatura (Moens e Vincx, 2000). A espécie P. marina é uma das poucas de hábito 107 

marinho que pode ser facilmente cultivada em condições laboratoriais, em um meio de 108 

cultura já bem definido (Moens e Vincx, 1998), tornando-a um organismo modelo 109 

adequado para determinar valores críticos de vários tóxicos.  110 

Os indivíduos utilizados para esse estudo são provenientes de um cultivo 111 

monoespecífico em crescimento exponencial, originado do estuário de Westerschelde, 112 

Sudoeste da Holanda.  O cultivo foi mantido em meio Agar (0.7%) composto de Bacto e 113 

Nutriente Agar (DIFCO) na proporção de 6:1, juntamente com bactérias não identificadas 114 

oriundas do habitat, que serviram de alimento (Moens e Vincx, 1998). O Agar foi 115 

preparado com água do mar artificial-ASW (Dietrich e Kalle, 1957), em uma salinidade de 116 

25 ups, a qual corresponde à média de salinidade do local de origem, e foi mantido no 117 

escuro em temperatura constante de 17°C.  118 

Pellioditis marina é um complexo de espécies que engloba diversas espécies 119 

crípticas, das quais três são encontradas no estuário Westerschelde (Derycke et al. 2006; 120 

2008). O cultivo utilizado nos atuais experimentos pertence à linhagem PmI (Santos et al., 121 

2008), a qual é a mais abundante e largamente distribuída no local (Derycke et al., 2006). 122 
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2.2. Condições do teste e preparação do meio 123 

Os experimentos foram conduzidos numa camada fina de bacto-agar, 4,0 ml por 124 

cada placa de Petri (5,0 cm d.i.) em uma concentração final de 0.75% e salinidade de 25 125 

usp. As placas foram mantidas a 17°C no escuro. Como forma de evitar que as reações 126 

observadas de P. marina pudessem ser efeitos indiretos, devido o impacto dos compostos 127 

nas bactérias não identificadas existentes no cultivo, as mesmas foram substituídas no 128 

experimento por Escherichia coli morta (linhagem K12). A qual foi descongelada e teve 129 

50µl de uma suspensão, com a densidade de 3 x 1010 cél./ml-1, espalhada na superfície do 130 

Agar. Este valor corresponde a uma viabilidade ideal de alimento para P. marina durante o 131 

tempo de experimento (Santos et al., 2008). A transferência e crescimento da bactéria não 132 

identificada existente no cultivo foi minimizado mergulhando os Nematoda em ASW (ver 133 

abaixo), e pelo uso de um meio Agar pobre em nutriente (contendo apenas bacto-agar). Na 134 

falta da porção de nutriente Agar, o meio experimental teve que ser enriquecido com 100 µl 135 

l-1 de colesterol, pois os Nematoda são incapazes de sintetizar esteróides quando sua única 136 

fonte alimentar é bactéria (Vanfleteren, 1980). 137 

As doses dos contaminantes (Bário e Cádmio) usadas no presente trabalho foram 138 

baseadas nas concentrações determinadas em locais de perfuração de poços de petróleo, 139 

sendo os menores e maiores valores correspondentes as concentrações encontradas antes e 140 

após as atividades de perfuração, respectivamente (Rezende et al. 2002; Pozebon et al. 141 

2005). As concentrações utilizadas para Bário foram 120, 400, 2 000, 3 600, 4 800 e 10 000 142 

ppm, enquanto que para o Cádmio as concentrações utilizadas foram 0.3, 1.0, 5.0, 9.0 e 143 

12.0 ppm. Em ambos os experimentos existiu o controle negativo, ou seja, sem o 144 

contaminante.  145 

No experimento de toxicidade por Bário, o ágar utilizado foi contaminado ainda na 146 

preparação por BaCl2.2H2O, portanto cada concetração teve seu proprio meio. O peso da 147 

substância foi estabelecido em moles e diluído em 200ml de água do mar artificial, o bacto-148 

ágar (1,5 g) adicionado apenas após essa diluição. Vale salientar que no tratamento de 10 149 

000 ppm de Ba, cristais foram formados como um resultado do “efeito do íon comum”, 150 

decorrente do cloro que se encontrava presente tanto na água do mar artificial, quanto no 151 

BaCl2.2.5 H2O. Portanto, a disponibilidade do Bário nesse tratamento provavelmente foi 152 

menor.  153 
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A contaminação do Cádmio ocorreu através de soluções estoques, sendo obtidas 154 

através do CdCl2.2.5H2O, onde o ágar utilizado era livre contaminação. A contaminação 155 

ocorreu diluindo 40 µL da solução de Cádmio nos 4,0 ml de Agar.  156 

Ambos os experimentos tiveram o meio cuidadosamente homogeneizado no intuito 157 

de assegurar a homogeneidade das concentrações do composto.  158 

 159 

2.3. Experimento 160 

Machos e fêmeas grávidas de Pellioditis marina com o tempo de vida similar foram 161 

manualmente extraídos do cultivo e mergulhados três vezes em ASW para minimizar a 162 

transferência de bactéria oriunda do cultivo. Destes, cinco machos e cinco fêmeas foram 163 

inoculados por réplica; os animais foram retirados da ASW com uma agulha de tungstênio 164 

e transferidos para uma gota de ASW na superfície do Agar, mas sem tocá-lo. O 165 

experimento do Bário possuiu três réplicas por tratamento, e o Cádmio quatro. Após a 166 

inserção dos animais na placa, a mesma foi lacrada e não mais aberta até o final do 167 

experimento. 168 

A população de P. marina foi observada diariamente por 15 dias, o que nas 169 

condições do experimento (temperatura, salinidade e alimento) corresponde a três gerações 170 

completas. Em cada observação, foi contado o número total de espécimes, juvenis e adultos 171 

(discriminando machos e fêmeas), assim como indivíduos mortos para determinar o efeito 172 

do Bário e do Cádmio na fecundidade, desenvolvimento total da população, 173 

desenvolvimento da população de adultos, proporção sexual, assim como o tempo 174 

embrionário, pós-embrionário e tempo total de desenvolvimento. As definições e forma de 175 

determinar o tempo embrionário, pós-embrionário e tempo total de desenvolvimento, assim 176 

como a fecundidade seguiram os parâmetros descritos por Moens e Vincx (2000) e 177 

encontram-se descritas na tabela 1. 178 
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Tabela 1: Forma de análise dos ciclos de vida utilizados, extraído de Moens e Vincx (2000). 179 

Parâmetro Forma de análise 
Tempo embrionário Intervalo do início da incubação até o 

aparecimento do primeiro juvenil da primeira 
geração (F1). 

Tempo pós-embrionário Intervalo entre o aparecimento de 50% dos 
juvenis e o aparecimento de 50% dos adultos da 
primeira geração (F1). 

Tempo total de desenvolvimento Soma dos dois parâmetros acima relatados 
Fecundidade total Número de prole produzida por fêmea no 

intervalo do início do experimento até a 
maturação do primeiro adulto da primeira 
geração (F1). 

Fecundidade diária Média diária por fêmea da prole produzida no 
mesmo intervalo de tempo da fecundidade total. 

 180 

2.4. Análise de dados 181 

Para cada contaminante (Ba e Cd), o efeito das diferentes concentrações foi 182 

comparado usando o teste de análise de variância de medidas repetidas (ANOVA). Anterior 183 

às análises, os pré-requisitos de normalidade (usando o teste Kolmogorov-Smirnov) e a 184 

homogeneidade das variâncias (teste Levene no desvio dos scores e teste de Bartlett χ²) 185 

foram testados e quando necessário, os dados foram transformados para log10(x+1). 186 

Comparações a posteriori foram realizadas com o teste de Tukey. Todas as análises 187 

estatísticas foram feitas no programa STATISTICA 6.  188 

 189 

3. Resultados 190 

 191 

3.1. Bário 192 

 O Bário teve um efeito significativo na densidade da população total de P. marina 193 

(F = 263.80; p < 0.0001; Fig. 1A), com um declínio gradual da densidade com o aumento 194 

do nível de Ba. O controle diferiu estatisticamente de todos os outros tratamentos, exceto 195 

das duas concentrações mais baixas (tabela 2), apesar da média da densidade populacional 196 

ter sido alta no controle a partir do nono dia, principalmente devido à segunda e terceira 197 

gerações. Na mais alta concentração todos os Nematoda morreram depois de três dias de 198 

inoculação.  199 
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Os adultos tiveram um tempo de vida muito curto neste experimento, portanto os 200 

resultados da densidade populacional foram amplamente determinados pela abundância dos 201 

juvenis, os quais apareceram desde o primeiro dia em todas as réplicas e tratamentos (Fig. 202 

1B), possuindo uma variação com alta significância entre os tratamentos (F = 163.69; p < 203 

0.0001). Nas concentrações de 4 800 ppm em diante os juvenis foram observados após um 204 

dia, mas todos morreram pouco tempo depois. A fecundidade diária e total da geração 205 

parental nos quatro primeiros dias do experimento não diferiu significativamente entre os 206 

tratamentos (F = 1.5551; p = 0.2319), exceto na concentração de 10 000 ppm (dados não 207 

mostrados). 208 

 209 

Figura 1: Desenvolvimento populacional de Pellioditis marina ao longo do tempo sob diferentes 210 
concentrações de Bário (em ppm). A= População total; B= Juvenis; C= Fêmeas e D= Machos. Os 211 
dados são média de três replicas por tratamento por tempo.  212 



Lira, V.F. (2008). Efeito do Bário e Cádmio no desenvolvimento populacional... 

 31

Tabela 2: Resultado do Teste Tukey realizado entre os tratamentos de Bário. 213 

Parâmetro Tratamento 120 400 2000 3600 4800 10000 

População 
Total 

1,000000 0,919979 0,012110 0,000457 0,000174 0,000174 

Juvenil 1,000000 0,913084 0,016535 0,000790 0,000174 0,000174 
Fêmea 0,638990 1,000000 0,660632 0,008231 0,000174 0,000174 
Macho 

Controle 

0,897325 0,715502 0,049851 0,098030 0,000174 0,000174 

  214 

 O tempo mínimo de desenvolvimento foi de quatro a cinco dias no controle e nas 215 

duas concentrações mais baixas de Ba, havendo um acréscimo significativo (F = 8.80; p = 216 

0.001) para seis dias em 4 800 ppm (Tabela 3). Em 3 600 ppm Ba, o número de adultos 217 

decresceu do oitavo dia em diante, enquanto que em 10 000 ppm nenhum juvenil tornou-se 218 

adulto. A abundância dos adultos diferiu entre os tratamentos (F = 161.98; p < 0.0001), mas 219 

só nas concentrações a partir de 3 600 ppm existiu uma produção menor de adultos que no 220 

controle e na concentração mais baixa (120 ppm) (todos p < 0.05). As diferenças entre os 221 

tratamentos foram mais evidentes para machos e fêmeas. Vale ressaltar que apesar da 222 

abundância de adultos ter sido maior em 120 ppm de Ba do que no controle, não houve 223 

diferenças estatísticas significativas entre esses tratamentos (Fig. 1C, 1D, 2A). Nenhuma 224 

fêmea e apenas poucos machos sobreviveram até o final do experimento na concentração 225 

de 4 800 ppm de Bário.  226 

 227 
Tabela 3: Tempo mínimo de desenvolvimento, em dias, de Pellioditis marina sob diferentes 228 
concentrações de Bário (em p.p.m.). Os dados são médias ± desvio padrão de três réplicas por 229 
tratamento. * = não foi registrado o desenvolvimento de novos adultos. 230 
 231 

Tempo mínimo de desenvolvimento Tratamento 
Média D.P. 

Controle 5 0 
120 4 0 
400 4 0 
2000 4.67 0.58 
3600 5.67 0.58 
4800 6.34 0.58 
10000 * * 

 232 

A proporção sexual de adultos diferiu significativamente entre as concentrações de 233 

Ba (F = 5.49; p < 0.01), existindo uma predisposição clara a favor das fêmeas adultas nos 234 

controles e nos tratamentos com até 2 000 ppm, comparando com uma pequena disposição 235 
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em favor dos machos adultos nas concentrações mais altas (Fig. 2B). Apesar de existir uma 236 

tendência geral de aumento na porcentagem de fêmeas com o aumento da concentração de 237 

Bário até a concentração de 2 000 ppm, essa tendência não foi estatisticamente significativa 238 

(p > 0.05).   239 

 240 
Figura 2: Número de adultos (A) e proporção sexual (nº de Fêmeas/Machos- B) de Pellioditis 241 
marina sob diferentes concentrações de Bário. Os dados são médias ± 1sterro de três réplicas por 242 
tratamento. Valores que possuem a mesma letra, não diferiram significativamente.  243 
 244 

 245 

3.2. Cádmio 246 

A densidade da população total de Pellioditis marina apresentou diferença 247 

significativa entre os tratamentos com diferentes concentrações de Cd (F = 3.18; p < 0.05; 248 

Fig. 3A), e no teste de Tukey esta diferença foi mostrada entre o controle e o tratamento de 249 

9.0 ppm de Cd (p = 0.0469; Tabela 4).  250 

 251 

Tabela 4: Resultado do Teste Tukey realizado entre os tratamentos de Cádmio. 252 

Parâmetro Tratamento 0.3 1.0 5.0 9.0 12.0 

População 
Total 

0,577264 0,064123 0,249938 0,048502 0,155886 

Juvenil 0,644136 0,084971 0,441368 0,100581 0,358968 
Fêmea 0,680009 0,748378 0,000668 0,000278 0,000160 
Macho 

Controle 

0,852121 0,373710 0,005195 0,044448 0,000792 

 253 

Como no experimento do Ba, a densidade da população total em presença de 254 

Cádmio foi determinada pela abundância dos juvenis. Contudo a diferença entre os 255 
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tratamentos apresentada na população total não ocorreu com os juvenis. A fecundidade 256 

diária e total no período de quatro dias de experimento não diferiu entre os tratamentos (F = 257 

0.8461; p = 0.5349; Fig. 3B).  258 

As fêmeas exibiram uma redução na densidade com o aumento da concentração de 259 

Cd, ocorrendo a partir da concentração de 5.0 ppm (p < 0,001; Fig. 3C). Os machos 260 

mostraram-se mais resistentes ao só serem afetados negativamente na concentração 261 

máxima, 12.0 ppm (p < 0,001; Fig. 3D). 262 

 263 

 264 

Figura 3: Desenvolvimento populacional de Pellioditis marina ao longo do tempo sob diferentes 265 
concentrações de Cádmio (em ppm). A= População total; B= Juvenis; C= Fêmeas e D= Machos. Os 266 
dados são as médias de quatro réplicas por tratamento por tempo.  267 
 268 

A primeira geração de novos adultos apareceu no 4º dia no controle e em 0.3 ppm 269 

de Cd, mas não em todas as réplicas. No 5º dia, esses novos adultos estiveram presentes em 270 

todas as réplicas de todos os tratamentos, indicando que o tempo de desenvolvimento não 271 

foi significativamente impactado pela presença do Cd (F = 0.80; p = 0.5640; Tabela 5).  272 
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 Tabela 5: Tempo mínimo de desenvolvimento, em dias, de Pellioditis marina sob diferentes 273 

concentrações de Cádmio (em ppm.). Os dados são as médias ± desvio padrão de quatro réplicas 274 

por tratamento.  275 

 276 
 Tempo mínimo de desenvolvimento 
 Média D.P. 
Controle 4.75 0.5 
0.3 4.75 0.5 
1.0 5 0 
5.0 4.75 0.5 
9.0 5 0 
12.0 5.25 0.5 

 277 

A abundância de adultos na população seguiu o mesmo padrão observado para as 278 

fêmeas, onde houve um decréscimo na abundância com o aumento da concentração de Cd 279 

(F = 10.66; p < 0.0001), separando o controle, 0.3 e 1.0 ppm das demais concentrações 280 

(Fig. 4A). Observa-se que no tratamento de 9 ppm a densidade de machos adultos destoa do 281 

padrão geral exibido pela abundância dos adultos (fêmeas e machos). Como resultado este 282 

tratamento possuiu a menor proporção de fêmeas na população adulta, mas esse valor não 283 

diferiu significativamente dos demais tratamentos (F = 1.40; p = 0.27). A proporção sexual 284 

de P. marina foi de fraca a moderadamente baseada em fêmeas (Fig. 4B). 285 

 286 
Figura 4: Número de adultos (A) e proporção sexual (nº de Fêmeas/Machos- B) de Pellioditis 287 
marina sob diferentes concentrações de Cádmio. Os dados são expressos em médias ± 1erro padrão 288 
de quatro réplicas por tratamento. Valores que possuem a mesma letra, não diferiram 289 
significativamente. 290 
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4. Discussão  291 

 292 

 Nematoda são frequentemente usados como bioindicadores de distúrbios ambientais 293 

e poluição no ambiente terrestre, liminícola e marinho. Além disso, abordagens de 294 

comunidade são mais poderosas, pois fornecem informações sobre o conjunto de estratégias 295 

de vida e dos grupos funcionais dos Nematoda no sedimento (Bongers e Bongers, 1998; 296 

Bongers e Ferris, 1999; Sochová et al., 2006; Schratzberger et al., 2007). No domínio 297 

marinho, intermareal e de águas rasas, a comunidade dos Nematoda vem sendo geralmente 298 

manipulada em micro- ou mesocosmo, em experimentos de avaliação de vários níveis de 299 

concentração de contaminantes e diferentes distúrbios (Sundelin e Elmgren, 1991; Austen 300 

et al., 1994; Austen e Somerfield, 1997; Schratzberger et al., 2002). Poucos estudos tiveram 301 

uma abordagem similar com a comunidade dos Nematoda em plataforma continental, mas 302 

esses também podem ser influenciados pela incubação em microcosmo simples por várias 303 

semanas (Austen e McEvoy, 1997; Gallucci et al., subm.). Entretanto, devido a essa 304 

complexidade da comunidade nematofaunistica bentônica e pelas inúmeras relações 305 

tróficas e não-tróficas que ela pode possuir com outros componentes da teia alimentar, o 306 

processo responsável pelo resultado da abordagem ao nível de comunidade geralmente se 307 

mantem escondido.  Portanto, são necessários mais experimentos que detalhem as respostas 308 

de populações, partindo de experimentos monoespecificos, para que se possa obter um 309 

melhor entendimento, e consequentemente ser capaz de fazer predições mais precisas dos 310 

efeitos de compostos tóxicos ou outro distúrbio sobre a nematofauna marinha. 311 

 Até o momento não houve qualquer sucesso nas tentativas de cultivo de espécies de 312 

Nematoda oriunda de sedimento de mar profundo em uma cultura permanente com um 313 

meio definido. Isto dificulta a avaliação dos padrões de resposta espécie-específica e suas 314 

causas subjacentes peculiares desses ambientes. Por outro lado, um número limitado de 315 

espécies de Nematoda são facilmente estabelecidas e mantidas em cultivos laboratoriais, as 316 

quais são na maioria oportunistas, de rápido desenvolvimento, com um alto grau de 317 

reprodução e comedoras de bactéria (Moens e Vincx, 1998). Muitas dessas espécies, 318 

incluindo P. marina, vêm sendo usadas com sucesso em vários bioensaios toxicológicos 319 

(Vranken et al., 1985; Derycke et al., 2007). Pellioditis marina é um dos poucos 320 

representantes marinhos da família Rhabditidae, da qual pertencem Caenorhabditis elegans 321 
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(Höss et al., 2002; Ura et al., 2002; Höss e Traunspurger, 2003) e Pellioditis pellio 322 

(Eveland e Fried, 1990), espécies utilizadas de forma bem sucedida em ensaios 323 

ecotoxicológicos em ambientes terrestres e liminícola. Membros da família Rhabditidae de 324 

uma forma geral parecem possuir uma alta tolerância a diversos poluentes (Vranken et 325 

al.,1985; Sochová et al., 2007), portanto, os resultados e conclusões apresentados neste 326 

trabalho sobre a sensibilidade dos Nematoda à Ba e Cd, devem ser considerados com 327 

cautela. Como foi mostrado em um estudo recente sobre a toxicidade sub-letal do Cd em P. 328 

marina, o uso dessa espécie em bioensaios permite uma combinação de parâmetros 329 

relacionados ao crescimento populacional e à diversidade genética (Derycke et al., 2007), 330 

tornando-a particularmente interessante como um animal marinho modelo para estudos 331 

toxicológicos (Breitholtz et al., 2006). 332 

 Exceto pelo aumento não significativo na abundância dos adultos em 120 ppm, as 333 

concentrações até 400 ppm não afetaram o desenvolvimento da população de P. marina. 334 

Nas concentrações a partir de 2 000 ppm, a abundância de juvenis e adultos foi afetada 335 

negativamente. Portanto para o Bário a concentração de efeito mínimo observado (CEO) 336 

foi 2 000 ppm e a de efeito não observado (CENO) foi 400 ppm. 337 

Até o momento estudos práticos sobre o efeito do Bário em invertebrados são 338 

poucos. A concentração de 5 000 ppm de Ba causou 100% de mortalidade do Oligochaeta 339 

Enchytraeus crypticus (Kuperman et al., 2002), sendo semelhante aos resultados para  P. 340 

marina aqui apresentados. Berge (1996) analisou o impacto da lama com fluidos de 341 

perfuração na macrofauna bêntica, mas não encontrou qualquer efeito no recrutamento das 342 

larvas ou no estabelecimento desta comunidade em concentrações de Ba, que variam de 343 

700 a 1 100 ppm. Contudo, a concentração mais baixa que produziu um efeito mensurável 344 

em P. marina foi 2 000 ppm. Segundo Simini et al. (2002) Eisenia fetida foi incapaz de 345 

produzir casulos em concentrações superiores a 500 ppm, indicando que esta espécie de 346 

Oligochaeta é mais sensível ao Bário, quando comparada às outras, previamente listadas.  347 

Devido à rápida decomposição dos juvenis neste experimento não foi possível 348 

estimar a mortalidade dos mesmos, desta forma, as razões para a baixa densidade 349 

populacional em 2 000 ppm continuam incertas. A fecundidade da geração original não foi 350 

significativamente afetada pelo Bário em 2 000 ppm, portanto o aumento no intervalo na 351 

densidade populacional entre as concentrações mais baixas e altas, sugere que a 352 
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fecundidade nas gerações subseqüentes deve ter sido afetada pelo Bário. Santos et al. 353 

(2008) advertiram que, os efeitos do tratamento na primeira geração e sua prole podem 354 

estar mascarados pelos benefícios obtidos no cultivo original. Uma vez que as gerações se 355 

sobrepuseram rapidamente, não foi possível descriminar os limites do efeito nas gerações 356 

seguintes. Entretanto, esse tipo de impacto diferencial nas gerações subseqüentes pode ser 357 

avaliado ao se estabelecer um novo ensaio com adultos oriundos dos tratamentos, logo após 358 

estarem maduros. Em concentrações superiores a 2 000 ppm, a redução na abundância da 359 

população foi resultado da junção do aumento da mortalidade e do atraso da maturação dos 360 

adultos. Os juvenis e adultos possuem sensibilidade equivalente ao Ba, visto que as 361 

concentrações que os afetaram - foram as mesmas, com exceção de que em 10 000 ppm 362 

todos os juvenis morreram nas primeiras 24 horas de exposição, enquanto que os adultos 363 

sobreviveram por 48 horas.  364 

A proporção sexual foi baseada em fêmeas na maioria dos tratamentos, exceto nas 365 

concentrações superiores a 3 600 ppm. Isto pode ter sido uma conseqüência da alta 366 

sensibilidade aos níveis mais altos de Ba, evidenciado pelo desaparecimento total das 367 

fêmeas, mas não dos machos em 4 800 ppm. Entretanto, essa tendência não foi observada 368 

em 3 600 ppm, e a alta proporção de machos nessa concentração pode também ser 369 

explicada pela alta mobilidade dos machos em relação às fêmeas (Moens, 1999), onde sob 370 

condições altamente estressantes pode ser vantajoso para a população investir em 371 

indivíduos mais móveis, aumentando as chances de escapar do local fonte do distúrbio. Não 372 

é clara a significância do aumento geral da porcentagem das fêmeas com o aumento do 373 

Bário até níveis de 2 000 ppm.  374 

As concentrações de Cádmio testadas neste trabalho não impactaram a abundância 375 

da população total de P. marina, mas a partir de 5 ppm houve um efeito negativo em 376 

termos de densidade de fêmeas adultas, o que a longo prazo, inevitavelmente levará a um 377 

efeito a nível populacional. Derycke et al. (2007) mostraram que uma população de P. 378 

marina proveniente da mesma localidade deste trabalho, exibiu efeitos do Cd no 379 

desenvolvimento da população: 10 ppm causou mortalidade substancial em adultos, assim 380 

como em pré-adultos; em 3 ppm foram encontradas baixas densidades de adultos e da 381 

população total, mas apenas nas salinidades que destoam dos intervalos do local de origem 382 

do animal. Neste mesmo estudo não foram encontradas evidências de que o efeito de Cd 383 
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fica mais pronunciado com o tempo de exposição, nem que Cádmio em concentrações de 384 

até 3 ppm, afetaria a diversidade genética de P. marina. O crescimento e a fecundidade do 385 

nematóide terrestre Caenorhabditis elegans foram significativamente impactados pelo Cd 386 

nas concentrações de 4.0 ppm (Popham and Webster, 1979). Considerando a alta tolerância 387 

dos Rhabditidae a vários tóxicos, esses resultados podem indicar que mesmo baixas 388 

concentrações de Cd poderiam ser suficientes para gerar efeitos na demografia e no 389 

desenvolvimento populacional dos Nematoda de vida livre. A LC50 para juvenis e os 390 

valores de CEO para o desenvolvimento de P. marina são, contudo, muito maiores: 77 e 50 391 

ppm, respectivamente (Vranken et al., 1985), demonstrando que bioensaios de curta 392 

duração e com a mortalidade como principal resposta tendem a subestimar 393 

substancialmente os efeitos do tóxico a nível populacional (Vranken et al., 1985; 394 

Traunspurger e Drews, 1996).  395 

As menores concentrações de Cd a afetar o desenvolvimento da população e 396 

abundância dos adultos de P. marina neste trabalho, assim como em Derycke et al, (2007) 397 

estão nos intervalos dos valores encontrados em lama com fluidos de perfuração (2-5 ppm, 398 

Berge, 1996). Assumindo-se que haverá uma biodisponibilidade similar por Cd para os 399 

bacterívoros do sedimento como para os do Agar, sugere-se que a contaminação do Cd dos 400 

fluidos de perfuração pode ter um efeito sub-letal mensurável na população de Nematoda. 401 

Tais efeitos podem se tornar mais importantes quando outro fator ambiental também destoa 402 

da situação “normal”, isto é, o histórico ambiental dos Nematoda antes da sua exposição 403 

aos tóxicos (Millward e Grant, 1995), sugerindo que o local de aclimatação/adaptação para 404 

este táxon é fundamental. Os efeitos de Cádmio em P. marina observados por Derycke et 405 

al. (2007), por exemplo, foram mais pronunciados quando a salinidade desviou dos valores 406 

típicos do local de origem dos animais. Certamente, a toxicidade do Cd depende da 407 

atividade dos íons livres e deve, portanto, aumentar com o decréscimo da salinidade (Blust 408 

et al., 1992), mas os efeitos deste metal em P. marina foram pronunciados, tanto em baixa 409 

quanto em alta salinidade (Derycke et al., 2007). Além do mais, combinações de diferentes 410 

compostos, nesse caso particular, a combinação do Bário com outro metal que seja 411 

componente do fluido de perfuração, pode vir a afetar a população de Nematoda acima dos 412 

níveis esperados comparado ao efeito de um contaminante isolado (Vranken et al., 1991; 413 

Beyrem et al., 2007). 414 
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Juvenis são apontados como sendo uma fase do ciclo de vida particularmente 415 

sensível à mortalidade em Nematoda bacterívoros, seja sob a influência de vários tipos de 416 

poluentes (Kammenga et al., 1996; 1997), ou pela escassez alimentar (Schiemer, 1982). 417 

Contudo, os resultados obtidos através deste trabalho, proporcionam pouco apoio para essa 418 

alegação. O Cádmio pode ser absorvido no Nematoda através da alimentação e/ou pela 419 

cutícula (Howell e Smith, 1985). Tendo em vista a alta proporção entre superfície e 420 

volume, a absorção cuticular deve ser comparativamente mais importante em juvenis. 421 

Como no primeiro e segundo estágio, especialmente, os juvenis ainda possuem um amplo 422 

desenvolvimento devido às reservas energéticas do ovo (Santos et al., 2008), sua atividade 423 

alimentar é menor quando comparada com um adulto. Nematoda é capaz não só de 424 

absorver, mas também de acumular metais pesados, como o Cd, Zn e Cu, chegando a 425 

possui duas vezes a mais em seus tecidos o valor que existia no sedimento (Fichet et al., 426 

1999). Desta forma os adultos são possivelmente os mais passiveis de serem afetados, uma 427 

vez que a bioacumulação pode se tornar mais pronunciada com a idade (WHO, 1992).  428 

Neste estudo, a população total e de adultos foram os que melhor refletiram o efeito 429 

dos metais pesados no desempenho dos Nematoda. Características particulares do ciclo de 430 

vida, como tempo de desenvolvimento e fecundidade, não exibiram efeitos tão 431 

pronunciados nos tratamentos, exceto na concentração mais alta de Ba. Essas 432 

particularidades vêm mostrando respostas significativas com as mudanças dos fatores 433 

ambientais, como temperatura e salinidade, mas podem, ao menos, em parte ser explicadas 434 

pelo efeito do histórico do cultivo da primeira geração de adultos (Santos et al., 2008). O 435 

ensaio populacional focando basicamente a contagem total dos Nematoda pode continuar a 436 

ser uma ferramenta simples e adequada para avaliações populacionais deste táxon sob 437 

influência de metais pesados. No entanto, um conhecimento preciso de resultados de 438 

ensaios pode ainda, requisitar informações mais detalhadas das particularidades de certos 439 

ciclos de vida, como o acompanhamento de cada fase juvenil.  440 
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5. Conclusões 441 

Nematoda marinhos de vida livre, ao nível de filo, foram relatados como resistentes 442 

à poluição de metal (Heip et al., 1984). Contudo, em níveis taxonômicos mais baixos os 443 

Nematoda podem ser mais sensíveis, e a poluição pode causar uma queda da diversidade 444 

desse grupo (Heip et al., 1985). Os resultados aqui contidos demonstram que as atividades 445 

de perfuração de petróleo e gás podem ter efeitos importantes nos Nematoda devido à 446 

toxicidade do Bário e dos metais a ele associados, como o Cádmio. Em vista da tolerância a 447 

estresse de P. marina, quando comparada a muitos outros Nematoda, é provável que doses 448 

ainda menores desses metais pesados venham a afetar substancialmente parte da 449 

comunidade de Nematoda em mar aberto. Na falta de cultivos de espécies de mar profundo, 450 

P. marina funciona como um organismo-modelo adequado para avaliações de efeitos 451 

ecotoxicológicos, permitindo tanto avaliações ao nível populacional da relação da dose-452 

resposta, como um maior detalhamento demográfico, análises genéticas e desempenho da 453 

população. 454 

 455 
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 16 

Resumo 17 

Cádmio é um dos metais pesados mais comuns no ambiente aquático e tem sido relatado 18 

por possuir um efeito negativo nos organismos bênticos, incluindo os Nematoda. Baseado 19 

nisto, o objetivo desde trabalho foi analisar o efeito do Cádmio no desenvolvimento 20 

populacional do Nematoda Diplollaimelloides oschei.  As concentrações testadas foram: 21 

0, 0.3, 1.0, 5.0, 9.0 e 12.0 ppm. Na concentração de 1.0 ppm a população total e os 22 

machos tiveram sua densidade reduzida, enquanto que a redução na abundância dos 23 

demais níveis populacionais ocorreu a partir do tratamento de 5.0 ppm. Também a partir 24 

desta concentração houve redução no tempo de desenvolvimento embrionário. Nas duas 25 

concentrações mais altas não foram produzidos novos adultos. Diplollaimelloides oschei 26 

aparenta ser mais sensível ao Cd que outros Nematoda marinhos, como Pellioditis 27 

marina.  28 

 29 
Palavras Chaves: Ecotoxicologia- Invertebrado- Poluição ambiental– Metais pesados– 30 

Bentos – Bioensaio. 31 
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Abstract 32 

Cadmium is one of the most common heavy metals in the aquatic environment and has 33 

been related to have a negative effect on the benthic organisms, including nematodes. 34 

Based on this fact, the aim of this work was to analyze the effect of Cadmium on the 35 

population development of the nematode Diplollaimeloides oschei. The concentrations 36 

tested were: 0, 0.3, 1.0, 5.0, 9.0 and 12.0 ppm. In the concentration of 1.0 ppm the total 37 

population and the males exhibited a reduction on the density while from the treatment of 38 

5.0 ppm onwards the other population levels had a reduction on the abundance. Also 39 

from this concentration onwards occurred a reduction on the embrionary developmental 40 

time. On the two highest concentrations were not produced new adults. Diplollaimeloides 41 

oschei seems to be more sensitive to Cd than other marine nematodes, e.g. Pellioditis 42 

marina.  43 

 44 

Keywords: Ecotoxicology- Invertebrates- Environmental pollution – Heavy metals –45 

Benthos – Bioassay  46 

 47 

1. Introdução  48 

 49 
A poluição causada pela liberação de despejos no meio ambiente é um problema 50 

mundial, principalmente quando se refere aos resíduos tóxicos, os quais, na maioria, são 51 

metais pesados que se acumulam e impactam o substrato e a fauna associada de muitos 52 

ecossistemas aquáticos.  Consequentemente, muitos ambientes são conhecidos por serem 53 

poluídos e possuírem uma alta concentração de contaminantes introduzidos 54 

antropicamente (De Groot, 1995).  55 

A maioria dos ecossistemas marinhos armazena metais pesados. Estes tipos de 56 

poluentes podem gerar efeitos na biota marinha a curto (Vanegas et al., 1997) e a longo 57 

prazo (Somerfield et al., 1994, Yarsan et al., 2007). Uma fonte específica de 58 

contaminação antrópica por metal pesado em sedimentos de mar aberto são os fluidos 59 

aquosos e os não aquosos utilizados nas atividades de perfuração petrolífera e de gás. 60 

Estes fluidos normalmente possuem o bário como principal componente (Melton et al. 61 

2000; Rezende et al., 2002; Pozebon et al., 2005), mas ao mesmo tempo contêm outros 62 
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metais pesados associados, a exemplo de : Mercúrio, Arsênico, Cobre, Zinco, Chumbo e 63 

Cádmio (EPA, 2005), os quais podem impactar significativamente a fauna bêntica 64 

(Kropp, 2004). As comunidades meiobentônicas vêm mostrando de forma importante, 65 

que são afetadas pela poluição de metais pesados (Austen et al., 1994; Austen e McEvoy, 66 

1997; Hagopian-Schlekat et al., 2001). Cádmio é um dos metais pesados mais 67 

problemáticos para o ambiente aquático, tendo, sido relatado o seu efeito negativo em 68 

uma variedade de organismos bênticos, inclusive Nematoda (Vranken et al., 1985; 69 

Sundelin e Elmgren, 1991; Hagopian-Schlekat et al., 2001; De Wolf et al., 2004), mesmo 70 

em baixas concentrações (Merrill et al., 2001; Fotakis et al., 2005).  71 

Nematoda são os metazoários mais abundantes na Terra, e suas comunidades e 72 

populações podem proporcionar informações importantes como bioindicadores em 73 

biomonitoramentos de diversos distúrbios ambientais (Bongers e Ferris, 1999; Bongers et 74 

al. 2001; Georgieva et al., 2002). A sua onipresença, alta abundância e diversidade de 75 

espécies, além de uma alta variedade de grupos funcionais (tróficos e de história de vida), 76 

alta tolerância a vários tipos de poluição e uma mobilidade limitada, os tornam 77 

indicadores adequados para o estudo de poluição de solo e de inúmeros distúrbios (Höss e 78 

Traunspurger, 2003).  79 

 Para avaliar o efeito do Cádmio foram realizados alguns bioensaios laboratoriais 80 

com concentrações letais e sub-letais em culturas monoespecíficas de Nematoda, dentre 81 

eles algumas espécies terrestres, como Caenorhabditis elegans (Freeman et al., 1998; 82 

Donkin e Williams, 1995), Plectus acuminatus (Kammenga et al., 1996), e outros em 83 

marinhas: Diplolaimella dievengatensis, Monhystera disjuncta, Pellioditis marina 84 

(Vranken et al., 1985), Enoplus brevis e Enoplus communis (Howell and Smith, 1985; 85 

Howell, 1994). Os resultados mostraram respostas diferentes entre espécies, relacionadas 86 

com os diferentes propósitos analisados e com a variabilidade interespecífica.  87 

  As concentrações sub-letais podem causar efeitos diretos e visíveis no ciclo de 88 

vida do Nematoda, seja na locomoção, alimentação, desenvolvimento, proporção sexual 89 

ou reprodução (Anderson et al., 2003; Derycke et al., 2007). Além do mais, elas não 90 

causam um colapso abrupto na população, permitindo, portanto uma análise completa do 91 

ciclo de vida do organismo. Contudo, doses sub-letais de tóxicos podem ter respostas 92 

diferentes em momentos distintos do ciclo de vida do indivíduo. As avaliações 93 
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intraespecíficas no desenvolvimento populacional em testes crônicos estão relacionadas 94 

com o efeito do poluente no desenvolvimento dos juvenis, visto que os estágios iniciais 95 

são considerados os mais susceptíveis à contaminação (Vranken et al., 1989; van Straalen 96 

e van Gestel, 1993).  97 

 Em bioensaios no campo (Gyedu-Ababio e Baird, 2006; Davydkova et al., 2005), 98 

assim como no microscomo (Austen et al., 1994; Austen e McEvoy, 1997; Beyrem et al., 99 

2007; Mahmoudi et al., 2007) a variação de respostas e de sensibilidade em intervalos de 100 

concentrações mais realistas é pouco relatada, e as concentrações utilizadas são ou 101 

normalmente baixas (Austen e McEvoy, 1997, Beyrem et al., 2007) ou em intervalos 102 

drasticamente altos (Sundelin e Elmgren, 1991).  103 

Diferente da maioria dos Nematoda marinho, muitos Monhysteridae, e em 104 

particular as espécies dos gêneros Diplolaimelloides e Diplolaimella, são fáceis de 105 

manter em cultura de meio artificial e transparente (Vranken, 1987; Moens e Vincx, 106 

1998). Desta forma, eles se tornam facilmente controláveis em experimentos 107 

laboratoriais, como por exemplo, Diplolaimella dievengatensis (originalmente descrita 108 

como Monhystera microphthalma) e Monhystera disjuncta, que já foram utilizadas com 109 

sucesso em bioensaios ecotoxicológicos (Vranken et al., 1985).   110 

Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos, letais ou sub-letais, da 111 

espécie Diplollaimeloides oschei sob diferentes concentrações de Cádmio, sob a hipótese 112 

de que o aumento no nível de cádmio afeta o desenvolvimento populacional desta espécie 113 

em seus vários estágios de desenvolvimento.  114 
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2. Material e Métodos 115 

 116 

2.1. Escolha da espécie 117 

Diplolaimelloides oschei pertence à família Monhysteridae, a qual possui 118 

representantes marinhos e de água doce distribuídos mundialmente (Fonseca e Decramer, 119 

subm.). O gênero Diplolaimelloides é constituído de oportunistas que habitam macrófitas 120 

em decomposição, em ambientes litorâneos com temperaturas semelhantes às tropicais. 121 

Como outros Monhysteridae, Thalassomonhystera e Monhystera, também podem ser 122 

encontrados em sedimento do infralitoral e até de mar profundo. Diplolaimelloides 123 

alimenta-se basicamente de bactérias, contudo pequenos protistas também podem ser 124 

parte da sua dieta (Moens e Vincx, 1997). Em condições ótimas, seu tempo de 125 

desenvolvimento é em torno de oito dias, e cada fêmea pode produzir desde dezenas a 126 

centenas de descendentes (Warwick, 1981; Moens et al., 1996; Moens e Vincx, 2000).  127 

Os espécimes de Diplolaimelloides oschei para esse estudo foram obtidos através 128 

de um cultivo monoespecífico, em crescimento exponencial, originado do estuário de 129 

Westerschelde, Sudoeste da Holanda. O cultivo foi mantido em meio Agar (0.7%) 130 

composto de Bacto e Nutriente Agar (DIFCO) na proporção de 6:1, juntamente com 131 

bactérias não identificadas oriundas do habitat, que serviram de alimento (Moens e 132 

Vincx, 1998). Os cultivos possuíam uma salinidade de 25 ups (correspondente à média de 133 

salinidade do estuário de origem) e foram mantidos em temperatura constante de 17°C no 134 

escuro. No local de origem D. oschei é presente abundantemente em sedimento 135 

superficial e sob os detritos de planta, como a fanerógama Spartina anglica ou de algas 136 

(Moens, dados não publicados). 137 

 138 

2.2. Desenho experimental e condições do teste  139 

O meio e o bioensaio seguiram o descrito no capítulo anterior. Resumidamente, o 140 

experimento foi realizado em placas de Petri de 5 cm de diâmetro com 4 ml de Bacto-141 

Agar com uma concentração final de 0.75% e uma salinidade de 25 ups. O Agar foi 142 

tamponado para um pH de 7.5 - 8, com 5 mmol de TRIS-HCl e complementado com 100 143 

µl l-1 de colesterol; as placas foram mantidas a 17 °C no escuro. Ao invés da bactéria não 144 

identificada que existia no meio de cultivo, foi oferecido como alimento 50 µl de 145 
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Escherichia coli (linhagem K12) morta e descongelada, em uma densidade de 3 x 146 

109células.ml-1, a qual foi espalhada gentilmente sob a superfície do Agar. Este valor 147 

corresponde a uma viabilidade ideal de alimento para P. marina durante o tempo de 148 

experimento (Santos et al., 2008). A transferência e crescimento da bactéria não 149 

identificada, vinda do cultivo, foram minimizados mergulhando os Nematoda em água do 150 

mar artificial (ASW), e pelo uso de um meio Agar pobre em nutriente (contendo apenas 151 

Bacto-Ágar) 152 

As concentrações de Cádmio utilizadas foram: 0, 0.3, 1.0, 5.0, 9.0 e 12.0 ppm, 153 

obtidas através de uma solução estoque, a qual foi preparada com CdCl22.5H2O. Essas 154 

concentrações foram baseadas nas encontradas no entorno de locais de perfuração 155 

petrolífera (Rezende et al., 2002; Pozebon et al., 2005) e em um estudo prévio da 156 

toxidade do Cd em Nematoda de vida livre (Vranken et al., 1985). 157 

Machos e fêmeas grávidas de Diplolaimelloides oschei foram manualmente 158 

extraídos do cultivo e mergulhados três vezes em ASW para minimizar a transferência de 159 

bactéria vinda do cultivo. Dez machos e dez fêmeas de D. oschei foram inoculados por 160 

tratamento e por réplica; os animais foram retirados da ASW com uma agulha de 161 

tungstênio e transferidos para uma gota de ASW na superfície do Ágar, mas sem tocá-lo. 162 

O experimento possuiu quatro réplicas por tratamento.  163 

A população de D. oschei foi observada a cada dois dias até o 16º dia e a cada 96 164 

horas até o 32º dia, o que nas condições utilizadas de temperatura, salinidade e 165 

alimentação correspondem, no mínimo, a duas gerações completas. 166 

Em cada observação foi contado o número de ovos, juvenis e adultos 167 

(descriminando em machos e fêmeas), para determinar o efeito do Cádmio na 168 

fecundidade, desenvolvimento total da população, desenvolvimento da população de 169 

adultos, proporção sexual, tempo embrionário, pós-embrionário e de desenvolvimento 170 

total. As definições e forma de determinar o tempo embrionário, pós-embrionário e 171 

tempo total de desenvolvimento foram descritas em Moens e Vincx (2000). 172 

 173 

2.4. Análise de dados 174 

O efeito das diferentes concentrações de Cádmio foi comparado usando o teste de 175 

análise de variância de medidas repetidas (ANOVA). Anterior às análises, os pré-176 
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requisitos de normalidade (usando o teste Kolmogorov-Smirnov) e a homogeneidade das 177 

variâncias (teste Levene no desvio dos scores e teste de Bartlett χ²) foram testados e, 178 

quando necessário, os dados foram transformados para log10(x+1). Comparações a 179 

posteriori foram realizadas com o teste de Tukey. Caso, após a transformação, os dados 180 

ainda não atendessem o critério da normalidade, estes foram analisados pelo teste não 181 

paramétrico Kruskal-Wallis, separando-se os efeitos do tratamento e do tempo. Todas as 182 

análises estatísticas foram realizadas no programa STATISTICA 6. 183 
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3. Resultados 184 

 185 
Os ovos ocorreram deste o primeiro dia de contagem em todos os tratamentos e 186 

réplicas. A densidade geral dos ovos diferiu significativamente entre os tratamentos (F = 187 

123.57; p < 0.0001) (Fig. 1A). A concentração de efeito não observado (CENO) para esse 188 

estágio de desenvolvimento foi 1.0 ppm. Os tratamentos superiores a esta concentração 189 

apresentaram uma redução significativa na produção de prole (Fig. 1B) com diferenças 190 

entre si.  191 

 192 

Figura 1: A: Produção de ovos de Diplolaimelloides oschei ao longo do tempo em cinco 193 
concentrações de Cádmio (em ppm) e B: Abundância de ovos no tempo médio. Os dados são 194 
expressos pela  média de quatro réplicas por tratamento ± 1 erro padrão. As médias que possuem 195 
a mesma letra, não diferiram significativamente.  196 

 197 

Os juvenis emergiram do sexto dia em diante em todas as concentrações, mas a 198 

sua abundância diferiu entre os tratamentos (F = 71.24; p < 0.0001). Onde a concentração 199 

de efeito observado (CEO) foi a mesma apresentada pela produção de ovos, 5.0 ppm (Fig. 200 

2A; 2B).  201 
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 202 
Figura 2: A: Desenvolvimento da população de juvenis de Diplolaimelloides oschei ao longo do 203 
tempo em cinco concentrações diferentes de Cádmio (em ppm) e B: Densidade de juvenis de D. 204 
oschei no tempo médio. Os dados são expressos pela média de quatro réplicas por tratamento ± 1 205 
erro padrão. Médias que possuem a mesma letra, não diferiram significativamente.  206 
 207 

A abundância da população, não seguiu um padrão semelhante da produção de 208 

ovos e abundância de juvenis, visto que a CEO, foi 1.0 ppm (F = 111.48; p <0.0001; Fig. 209 

3A). Apenas a concentração de 5.0 ppm diferiu das demais, uma vez que as maiores 210 

concentrações não diferiram entre si (Fig. 3B). 211 

 212 
Figura 3: A: Desenvolvimento da população total de Diplolaimelloides oschei ao longo do tempo 213 
em cinco concentrações diferentes de Cádmio (em ppm) e B: Densidade de total de D. oschei no 214 
tempo médio. Os dados são expressos pela média de quatro réplicas por tratamento ± 1 erro 215 
padrão. Médias que possuem a mesma letra, não diferiram significativamente.  216 
 217 
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As novas fêmeas (F1) surgiram do 16º dia em diante em todos os tratamentos, 218 

com exceção das duas concentrações mais altas, onde não houve maturação de fêmeas (F 219 

= 68.97; p <0.0001; Fig. 4A). Portanto os números indicados nas figuras 4A e 4B para as 220 

concentrações de 9.0 e 12.0 ppm, refletem a sobrevivência das fêmeas inoculadas no 221 

início do experimento. Na comparação par a par entre os tratamentos, mais uma vez o 222 

controle formou um grupo com os tratamentos mais baixos, diferindo significativamente 223 

das demais concentrações (p <0.01). As três concentrações mais altas também diferiram 224 

entre si (p <0.02; Fig. 4B). 225 

 226 

Figura 4: A: Desenvolvimento da população de fêmeas de Diplolaimelloides oschei ao longo do 227 

tempo em cinco concentrações diferentes de Cádmio (em ppm) e B: Densidade de fêmeas de D. 228 

oschei no tempo médio Os dados são expressos pela média de quatro réplicas por tratamento ± 1 229 

erro padrão, a partir do 16º dia em diante. As médias que possuem a mesma letra, não diferiram 230 

significativamente.  231 

 232 

Diferentemente das fêmeas, os machos da primeira geração só foram registrados a 233 

partir do 16º dia no controle. Nas concentrações até 5.0 ppm os mesmos só foram 234 

observados na contagem seguinte (20º dia), enquanto que em 9.0 e 12.0 ppm não houve 235 

maturação de machos, sendo mais uma vez a abundância dos mesmos nestes tratamentos 236 

relacionada com a sobrevivência dos machos inoculados. A abundância dos machos 237 



Lira, V.F. (2008). Efeito do bário e cádmio no desenvolvimento populacional... 

 57

decresceu progressivamente com o acréscimo de Cd (F = 26.41; p <0.0001; Fig. 5A, B), 238 

sendo afetado significativamente a partir da concentração de 1.0 ppm. 239 

 240 
Figure 5: A: Desenvolvimento da população de machos de Diplolaimelloides oschei ao longo do 241 
tempo em cinco concentrações diferentes de Cádmio (em ppm) e B: Densidade de machos de D. 242 
oschei no tempo médio. Os dados são expressos pela a média de quatro réplicas por tratamento ± 243 
1 erro padrão, a partir do 16º dia em diante. As médias que possuem a mesma letra, não diferiram 244 
significativamente.  245 

 246 

A proporção sexual dos adultos apresentou tendências moderadas em favor das 247 

fêmeas no controle e nos tratamentos de 0.3 e 1.0, sendo estas significativamente 248 

diferentes de um valor mais “neutro” a partir de 5.0 ppm de Cd (F = 5.40; p = 0.014; Fig. 249 

6). Dentre as concentrações testadas a de 9.0 ppm foi a menor a apresentar efeito.     250 



Lira, V.F. (2008). Efeito do bário e cádmio no desenvolvimento populacional... 

 58

 251 
Figura 6: Proporção sexual (% fêmeas) de Diplolaimelloides oschei em cinco 252 
concentrações diferentes de Cádmio (em ppm). Os dados são as médias ± 1 erro padrão 253 
de quatro replicas por tratamento e tempo do 16º em diante. As médias que possuem a 254 
mesma letra, não diferiram significativamente.  255 
 256 

O tempo de desenvolvimento embrionário apresentou-se significativamente 257 

diferente entre os tratamentos (F = 4.26; p < 0.02) (Tabela 1). Em baixas concentrações 258 

(até 1.0 ppm) o tempo embrionário possuía uma tendência a crescer com o aumento do 259 

nível de Cd, contudo nas maiores concentrações houve uma redução no tempo de 260 

desenvolvimento embrionário, com um tempo mínimo 1.42 ±0.49 dias em 9.0 ppm de 261 

Cd. Nas comparações par a par, houve diferenças estatísticas apenas entre a concentração 262 

de 1.0 ppm e as de 5.0 e 9.0 ppm (ambos p < 0.05). O tempo de desenvolvimento pós-263 

embrionário não diferiu entre os tratamentos (F = 1.31; p = 0.33). Vale salientar que 264 

como nenhum juvenil atingiu a maturidade em 9.0 e 12.0 ppm, não foi possível calcular o 265 

tempo pós-embrionário nesses tratamentos. O tempo de desenvolvimento não apresentou 266 

diferenças significativas entre outros tratamentos (F = 3.08; p = 0.09).  267 
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Tabela 1: Tempo mínimo e médio de desenvolvimento embrionário e pós- embrionário, 268 
assim como o tempo total de desenvolvimento em dias, de Diplolaimelloides oschei sob 269 
diferentes concentrações de Cádmio (em ppm). Os dados são as médias ± desvio padrão 270 
de quatro replicas por tratamento.* = não houve registro do aparecimento de um adulto novo  271 
 272 

Tempo Desenv. 
Embrionário  

Tempo Desenv.  
Pós-embrionário 

Tempo de 
Desenvolvimento Tratamento 

Mínimo Média ± D.P. Mínimo Média ± D.P. Mínimo Média ± D.P. 
Controle 1.60 2.91±1.10 7.31 9.88±1.92 11.55 12.79±1.24 
0.3 2.40 3.10±0.57 5.63 7.08±1.76 8.97 10.17±1.43 
1.0 2.55 3.62±0.92 5.68 9.29±3.93 9.36 12.91±4.09 
5.0 1.24 1.82±0.42 4.27 7.09±2.61 6.04 8.91±2.43 
9.0 1.08 1.42±0.49 * * * * 
12.0 2.11 2.65±0.50 * * * * 

 273 
 274 
4. Discussão 275 
 276 
 Baixas concentrações de Cádmio são frequentemente encontradas nos 277 

ecossistemas marinhos e estuarinos e as mesmas são consideradas não ofensivas para a 278 

estrutura da comunidade meiobêntica marinha, mesmo em níveis altos no ambiente 279 

marinho (Austen e McEvoy, 1997) e terrestre (Korthals et al., 1996). Entretanto alguns 280 

crustáceos marinhos, como Copepoda e Cladócera, são conhecidos por serem muito 281 

sensíveis a diferentes níveis de Cádmio em experimentos de microcosmo (Hagopian-282 

Schlekat et al., 2001; Barata et al., 2002). Apesar de Nematoda possuir uma maior 283 

bioacumulação de Cd (Fichet et al., 1999), os resultados mostraram que são menos 284 

sensíveis que os Copepoda epibentônicos.  285 

 Austen et al. (1994) também relataram que as comunidades de Nematoda de vida 286 

livre estuarinas não eram sensíveis ao Cádmio nas concentrações de 0.16 a 2.89 ppm. A 287 

concentração de 1.8 ppm utilizada por Austen e McEvoy (1997) não possuiu efeito na 288 

comunidade nematofaunistica, mas nenhum parâmetro de desenvolvimento foi verificado 289 

por eles. A comunidade foi identificada e analisada pela contagem de indivíduos. Os 290 

mesmos resultados foram encontrados por Beyrem et al. (2007) nas concentrações de 291 

0.54 a 1.4 ppm de Cd, mas quando houve a combinação de dois compostos, no caso Cd + 292 

diesel, houve efeito na nematofauna, sugerindo um sinergismo entre o Cd e o diesel.  293 

 No presente estudo, os intervalos de concentração que afetaram os adultos de D. 294 

oschei, foram distintos, onde para os machos a redução na abundância ocorreu a partir da 295 
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concentração de 1.0 ppm, enquanto que para as fêmeas o mesmo só ocorre em 5.0 ppm. 296 

Essas diferenças são mais pronunciáveis após o desenvolvimento dos adultos da geração 297 

F2. Em uma escala de critérios de toxicidade de metal pesado, a inibição do 298 

desenvolvimento é mais minucioso que a morte, e é altamente influenciada por fatores 299 

abióticos (Vranken et al., 1989).  300 

 A produção de ovos de D. oschei, assim como o desenvolvimento populacional de 301 

juvenis, possuiu uma alta sensibilidade para o nível a partir de 5.0 ppm. Isto afetou o 302 

desenvolvimento da dinâmica populacional a partir do 4º dia de experimento, o que 303 

refletiu em todos os parâmetros examinados no presente trabalho. As fases do 304 

desenvolvimento do ciclo de vida, como a reprodução, proporção sexual, desempenho, 305 

sobrevivência e principalmente o desenvolvimento dos juvenis, asseguram uma avaliação 306 

adequada de potenciais riscos ecológicos ocasionados por tóxicos e utilizando Nematoda 307 

em bioensaios (Van Straalen e Van Gestel, 1993; Kamenga et al., 1996; Camargo et al., 308 

1998; Pen-Mouratov et al., 2007). 309 

Doses sub-letais explicam um cenário ambiental mais realisticamente, com um 310 

alto impacto no ciclo de vida dos Nematoda (Anderson et al., 2001). Derycke et al. 311 

(2007) relataram uma redução no desenvolvimento populacional de Pellioditis marina em 312 

diferentes concentrações de Cd, mas esses resultados parecem ser ocasionados pela 313 

interação do Cd com a salinidade. Nos resultados aqui apresentados, foram observadas 314 

algumas diferenças significativas no tempo de desenvolvimento embrionário de D. 315 

oschei, contudo o padrão apresentado foi incomum, onde os indivíduos do controle e das 316 

concentrações mais baixas demoraram mais a sair do estágio ovo, quando comparado 317 

com as demais. Fazendo se, portanto, necessário a realização de mais experimentos para 318 

analisar os limites entre as respostas ao contaminante e a estratégia de vida desta espécie. 319 

O tempo de desenvolvimento pós-embrionário mínimo e médio diminuiu com o aumento 320 

do Cd sem qualquer diferença estatística. O tempo de desenvolvimento mínimo e médio 321 

seguiu o mesmo padrão de decréscimo com o aumento da concentração do composto, 322 

estando, assim, intimamente ligado com ao adiamento no aparecimento dos juvenis entre 323 

os tratamentos. 324 

Vranken et al. (1985) trabalharam com outro representante da família 325 

Monhysteridae, Monhystera disjuncta e não foi observada qualquer inibição do 326 



Lira, V.F. (2008). Efeito do bário e cádmio no desenvolvimento populacional... 

 61

desenvolvimento nos intervalos de concentração de 0 a 10 ppm, sendo inexistente o 327 

desenvolvimento de adultos em 25 ppm. Os resultados contidos no referido estudo 328 

demonstraram um decréscimo no tempo de desenvolvimento dos adultos, o qual diferiu 329 

significativamente entre os tratamentos. Além do mais, já foi observado que H. disjuncta 330 

exibe uma alta resistência a poluentes quando comparada com outros organismos 331 

bênticos, visto que houve apenas 2% de mortalidade em 10 ppm de Cd (Vranken et al., 332 

1991).  333 

Muitos gêneros de Nematoda aparentam ser resistentes a poluição de metal 334 

pesado, dentre eles estão: Ascolaimus (Austen et al., 1994), Desmodora (Austen e 335 

McEvoy, 1997), Oncholaimus, Enoploides, Bathylaimus (Beyren et al., 2007), 336 

Oncholaimium (Davydkova et al., 2005) e Enoplus (Howell e Smith, 1985). Destes, a 337 

grande maioria é classificada como colonizadores persistentes, ou seja, são mais 338 

resistentes a estresses ambientais. Concorda-se aqui com Bonger e Ferris (1999) quando 339 

postulam que táxons e grupos tróficos diferentes possuem mecanismos e resistências 340 

diferentes ao lidarem com as mudanças ambientais e de concentração de poluentes. Essas 341 

diferenças na guilda trófica podem também ser utilizadas como ferramenta ecológica. Os 342 

Nematoda analisados aqui possuem uma ampla distribuição, são facilmente cultivados 343 

sob condições controladas por muitas gerações (Moens e Vincx, 1998) e são classificados 344 

como bacteriófagos, estando na base da “pequena” teia alimentar bêntica (Platt e 345 

Warwick, 1980; Giere, 1993).   346 

 Austen e McEvoy (1997) sugeriram que altos níveis de metais podem afetar 347 

diretamente a sobrevivência de micro-organismos, e a completa decomposição dos 348 

Nematoda pode ter sido evitada devido à falta desses micro-organismos. Portanto, os 349 

dados de bioensaios contaminados com altos níveis de metal devem ser analisados com 350 

cuidado. O efeito negativo dos metais pesados, incluindo o Cd, está também relacionado 351 

com as comunidades microbiológicas, meiofaunisticas e nematofaunisticas em locais de 352 

despejos industriais (Ellis et al., 2001). Roane e Pepper (2000) demonstraram um alto 353 

efeito negativo do Cd na comunidade de bactérias, mesmo que algumas linhagens possam 354 

expressar alta resistência ao Cádmio solúvel. Desta forma, a biomassa de bactérias pode 355 

ser fortemente reduzida (Fabiano et al., 1994). O impacto do Cd na microfauna pode 356 

afetar diretamente o desenvolvimento da população nematofaunística, uma vez que a 357 
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mesma serve de alimento para os Nematoda. Este problema foi evitado no presente 358 

trabalho ao se fazer uso do protocolo de Santos et al. (2008), quanto à oferta de bactérias 359 

mortas como alimento, portanto, não contaminadas. Os parâmetros de desenvolvimento 360 

da população puderam ser observados sem a influência do desenvolvimento e redução da 361 

biomassa da comunidade microbiótica.  362 

A proporção sexual apresentada por D. oschei foi baseada em fêmeas, com um 363 

aumento da porcentagem em função do aumento da concentração, até 1.0 ppm. Após este 364 

tratamento houve uma redução para 1:1 em 5.0 ppm. Como nos dois tratamentos mais 365 

altos não se desenvolveram adultos, a proporção sexual foi expressa pelos animais 366 

inoculados, e ao longo do experimento os machos apresentaram uma menor mortalidade 367 

em comparação com as fêmeas, o que pode afetar diretamente a dinâmica populacional. 368 

A predisposição em favor das fêmeas já é conhecida para Diplolaimelloides meyli 369 

e D. oschei (Monhysteridae), assim como P. marina (Rhabditidae). Essa predisposição 370 

pode variar de moderada à forte ao se ofertar diferentes concentrações de alimento 371 

(Santos et al., 2008) e ao submeter o animal a condições abióticas diferentes do seu local 372 

de origem (Moens et al. 2000). Nos intervalos de 0.1 a 3.0 ppm o Cd aumentou 373 

significativamente a proporção sexual de Pellioditis marina (Derycke et al., 2007). A 374 

mesma espécie sob a contaminação do bário demonstrou um aumento de densidade de 375 

fêmeas até 2 000 ppm e após esta concentração a densidade de machos foi maior. Uma 376 

redução na tendência das fêmeas na proporção sexual foi também relatada para Cd, não 377 

havendo uma predominância de machos até níveis altos de Cd, maiores que 9.0 ppm, 378 

porém sem significância estatística entre os tratamentos (Lira et al., capítulo anterior). O 379 

mesmo não ocorreu com D. oschei uma vez que a partir da concentração de 9.0 ppm 380 

houve uma redução da participação das fêmeas na população, e ela foi estatisticamente 381 

significativa.  382 
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5. Conclusões  383 

A sensibilidade apresentada por todos os estágios de desenvolvimento de 384 

Diplolaimelloides oschei ao Cádmio, especialmente os juvenis, deve estar relacionada 385 

com o seu longo tempo de desenvolvimento, o que pode ter proporcionado uma maior 386 

bioacumulação deste composto. Mais uma vez provando que Nematoda é um excelente 387 

animal modelo para estudos ecotoxicológicos, uma vez que possui representantes com 388 

tolerâncias diferenciadas a poluição.  389 

 390 
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References: References: All publications cited in the text should be presented in a list of references 
following the text of the manuscript. In the text refer to the author's name (without initials) and year of 
publication (e.g. "Since Austyn and Wood (1993) have shown that..." or "This is in the agreement with 
results obtained later (Brown and Ganey, 1995)"). If reference is made in the text to a publication written 
by more than two authors the name of the first author should be used followed by "et al.,". In the list of 
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electronic documents. The DOI consists of a unique alpha-numeric character string which is assigned to a 
document by the publisher upon the initial electronic publication. The assigned DOI never changes. 
Therefore, it is an ideal medium for citing a document, particularly "Articles in press" because they have 
not yet received their full bibliographic information. The correct format for citing a DOI is shown as 
follows (example taken from a document in the journal Physics Letters B): 
doi:10.1016/j.physletb.2003.10.071 
When you use the DOI to create URL hyperlinks to documents on the web, they are guaranteed never to 
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Abbreviations  
Define abbreviations that are not standard in this field at their first occurrence in the article: in the abstract 
but also in the main text after it. Ensure consistency of abbreviations throughout the article. 
 
Footnotes: Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article, using 
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superscript Arabic numbers. Many word processors build footnotes into the text, and this feature may be 
used. Should this not be the case, indicate the position of footnotes in the text and present the footnotes 
themselves on a separate sheet at the end of the article. Do not include footnotes in the Reference list. 
 
Formulae: Present simple formulae in the line of normal text where possible. In principle, variables are 
to be presented in italics. Use the solidus (/) instead of a horizontal line, e.g., X/Y rather than XY 
Powers of e are often more conveniently denoted by exp. Number consecutively any equations that have 
to be displayed separate from the text (if referred to explicitly in the text). Give the meaning of all 
symbols immediately after the equation in which they are first used.  
In chemical formulae, valence of ions should be given as, e.g. Ca2+ and not Ca++. Isotope numbers 
should precede the symbols, e.g., 18O. The repeated writing of chemical formulae in the text is to be 
avoided where reasonably possible; instead, the name of the compound should be given in full. 
Exceptions may be made in the case of a very long name occurring very frequently or in the case of a 
compound being described as the end product of a gravimetric determination (e.g., phosphate as P2O5). 
 
GenBank/DNA sequence linking: DNA sequences and GenBank Accession numbers Many Elsevier 
journals cite "gene accession numbers" in their running text and footnotes. Gene accession numbers refer 
to genes or DNA sequences about which further information can be found in the databases at the National 
Center for Biotechnical Information (NCBI) at the National Library of Medicine. Elsevier authors 
wishing to enable other scientists to use the accession numbers cited in their papers via links to these 
sources, should type this information in the following manner: 
 
For each and every accession number cited in an article, authors should type the accession number in 
bold, underlined text. Letters in the accession number should always be capitalised. (See Example 1 
below). This combination of letters and format will enable Elsevier's typesetters to recognize the relevant 
texts as accession numbers and add the required link to GenBank's sequences. 
 
Example 1: "GenBank accession nos. AI631510 , AI631511 , AI632198 , and BF223228 ), a B-cell 
tumor from a chronic lymphatic leukemia (GenBank accession no. BE675048), and a T-cell lymphoma 
(GenBank accession no. AA361117 )".  
 
Authors are encouraged to check accession numbers used very carefully. An error in a letter or number 
can result in a dead link.  
 
In the final version of the printed article, the accession number text will not appear bold or underlined 
(see Example 2 below).  
 
Example 2: "GenBank accession nos. AI631510, AI631511, AI632198, and BF223228), a B-cell tumor 
from a chronic lymphatic leukemia (GenBank accession no. BE675048), and a T-cell lymphoma 
(GenBank accession no. AA361117)". 
 
In the final version of the electronic copy, the accession number text will be linked to the appropriate 
source in the NCBI databases enabling readers to go directly to that source from the article (see Example 
3 below). 
 
Example 3: "GenBank accession nos. AI631510, AI631511, AI632198, and BF223228), a B-cell tumor 
from a chronic lymphatic leukemia (GenBank accession no. BE675048), and a T-cell lymphoma 
(GenBank accession no. AA361117)".  
 
Units: The SI system should be used for all scientific and laboratory data; if, in certain instances, it is 
necessary to quote other units, these should be added in parentheses. Temperatures should be given in 
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Formats: Regardless of the application used, when your electronic artwork is finalised, please "save as" 
or convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for line drawings, 
halftones, and line/halftone combinations given below): 
 
EPS: Vector drawings. Embed the font or save the text as "graphics". 
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TIFF: Bitmapped line drawings: use a minimum of 1000 dpi. 
TIFF: Combinations bitmapped line/half-tone (colour or greyscale): a minimum of 500 dpi is required. 
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2. supply files that are optimised for screen use (like GIF, BMP, PICT, WPG); the resolution is too 
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3. supply files that are too low in resolution;  
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Line drawings: The lettering and symbols, as well as other details, should have proportionate 
dimensions, so as not to become illegible or unclear after possible reduction; in general, the figures should 
be designed for a reduction factor of two to three. The degree of reduction will be determined by the 
Publisher. Illustrations will not be enlarged. Consider the page format of the journal when designing the 
illustrations. Do not use any type of shading on computer-generated illustrations. 
 
Photographs (halftones): Remove non-essential areas of a photograph. Do not mount photographs 
unless they form part of a composite figure (plate). Where necessary, insert a scale bar in the illustration 
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