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Introdução / Objetivo
Gastropoda compreende cerca de 80% das espécies de
Mollusca, segundo maior clado do reino Animalia, é
amplamente diverso e integra as mais distintas
biocenoses. Este táxon é um indicativo da qualidade
ambiental e algumas espécies vem sendo estudadas
como bioindicadoras e organismos-teste (Tabela 1). O
estudo, feito em parceria com laboratórios do Instituto
Butantan e Embrapa Cerrados, visa padronizar condições
para estabelecer uma norma técnica que utiliza
Biomphalaria glabrata (Say, 1818) em testes de
toxicidade e avalia a interferência do uso de plástico
como substrato para oviposição.

Os indivíduos utilizados nos ensaios tem tamanho entre
10-13mm de diâmetro e foram mantidos em béqueres
individuais de 200mL com 10 réplicas por grupo. O
controle foi mantido em água de cultivo. Foi realizado
um ensaio agudo (96h) com leituras a cada 24h, com
béqueres forrados com plástico, como substrato para
oviposição, utilizando grupo controle e seis
concentrações de CuSO4.5H2O em mg/L: A(0,0625),
B(0,125), C(0,25), D(0,5), E(1) e F(2).

Conclusão
Infere-se que a rotina empregada no ensaio agudo foi
satisfatória, possibilitando a observação de efeitos
deletérios consideráveis na concentração de 0,25mg de
CuSO4.5H2O/L, indicando esta como referência. O ensaio
crônico indica provável interferência na reprodução,
sugerindo revisão de seu uso.
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Resultados e Discussão
No ensaio com sulfato de cobre a mortalidade foi nula para
os grupos controle, A e B. Em C foi de 40%, em D de 90% e
em E e F foi de 100% (Figura 3). Houve diferença
significativa entre o número de posturas do grupo controle
e as demais concentrações, exceto A(0,0625mg/L), sendo
que as posturas foram totalmente inibidas a partir de
C(0,25mg/L). No ensaio crônico foi verificada diferença
significativa no número de posturas, sendo menor no
controle, o que sugere consequência do uso do plástico.
Deve-se repetir o ensaio para comprovação destes
resultados

Para verificar a interferência do plástico
na reprodução foi realizado um ensaio
crônico (30 dias) com controle (sem
plástico) e um grupo com plástico,
ambos apenas em água de cultivo.
Efetuou-se alimentação e leitura 2 vezes
por semana. Nos ensaios foi verificada a
mortalidade, número de posturas e
de ovos por indivíduo. A normalidade de

Figura 3 – Representação da mortalidade no ensaio agudo

Espécie Distribuição

Pomacea canaliculata
Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Brasil, Estados Unidos, 

China, Chile

Pomacea lineata Brasil

Bithynia tentaculata Europa, Estados Unidos,Canadá

Potamopyrgus antipodarum
Nova Zelândia, Austrália, Tasmânia, Japão, Iraque, Europa, 

América do Norte, Colúmbia Britânica

Lithoglyphus naticoides Europa até Sibéria Ocidental

Bellamya aeruginosa África, Ásia

Chilina gibbosa Argentina, Chile

Lymnaea stagnalis Europa

Radix auricularia Europa, Ásia

Biomphalaria glabrata América do Sul

Biomphalaria tenagophila América do Sul

Planorbarius corneus Europa até Ásia Central

Planorbis carinatus Europa até Sibéria Ocidental

Physa acuta América do Norte, Europa

Physa pomilia América do Norte, Europa, África, América do Sul

Valvata piscinalis América do Norte, Europa, Índia, Tibete

Tabela 1 – Gastrópodes relevantes em Ecotoxicologia¹ 

Material e Método

Figura 1 – Condições do ambiente de cultivo

distribuição dos dados foi verificada com o Teste de
Kolmogorov-Smirnov e as diferenças entre as
concentrações e controle foram testadas pela ANOVA e
Teste de Tukey HSD com auxílio do software IBM SPSS 22.

Figura 2

B. glabrata


