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 “E agora, José? 

A festa acabou, 

a luz apagou, 

o povo sumiu, 

a noite esfriou, 

e agora, José? 

e agora, você? 

você que é sem nome, 

que zomba dos outros, 

você que faz versos, 

que ama, protesta? 

e agora, José?” [...] 

 

[...] “E agora, José? 

Sua doce palavra, 

seu instante de febre, 

sua gula e jejum, 

sua biblioteca, 

sua lavra de ouro, 

seu terno de vidro, 

sua incoerência, 

seu ódio — e agora? 

 

Com a chave na mão 

quer abrir a porta, 

não existe porta; 

quer morrer no mar, 

mas o mar secou; 

quer ir para Minas, 

Minas não há mais. 

José, e agora?” [...] 

 

[...] “Sozinho no escuro 

qual bicho-do-mato, 

sem teogonia, 

sem parede nua 

para se encostar, 

sem cavalo preto 

que fuja a galope, 

você marcha, José! 

José, para onde?”  

(Carlos Drummond de Andrade) 
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RESUMO 

Modificações na temperatura e no pH de águas marinhas e oceânicas foram identifi-

cadas e tem movimentado esforços para compreender seus efeitos nos organismos. 

A biota marinha enfrenta ainda a contaminação química. O objetivo do presente es-

tudo foi avaliar o efeito de diferentes níveis de contaminação de metais (Cu, Pb, Zn e 

Hg) no sedimento sob cenários de aquecimento e acidificação marinha na produção 

de prole do copépodo Nitokra sp.. Foram realizados ensaios com desenhos experi-

mentais bifatorial (pH e contaminação) e trifatorial (temp., pH e contaminação). O en-

saio bifatorial mostrou que o pH baixo isoladamente, independente da contaminação, 

assim como nível de contaminação mais alto testado (C2), para qualquer pH, provo-

caram a redução na produção na prole de Nitokra sp.. No ensaio trifatorial, a tempe-

ratura de 27°C aumentou a produção de prole em todos os tratamentos. A interação 

da temperatura a 27°C e o pH moderado reduziu a produção de prole nos sedimentos 

sem contaminação e no nível de contaminação intermediário (C1). Ambientes acidifi-

cados podem atrasar a eclosão de ovos, interferindo na produção da prole de copé-

podos. Já a temperatura influencia diretamente no aumento da produção de prole. Os 

metais em sedimentos podem potencializar sua toxicidade sobre os organismos em 

cenários de acidificação. Portanto, os metais quando combinados aumentam a toxici-

dade e o ambiente acidificado reduz a prole da espécie Nitokra sp. O presente estudo 

mostrou que a combinação dos fatores pH, temperatura e contaminação exerce efeito 

sob a produção de prole do organismo e subsidia a discussão sobre a necessidade 

de atualização dos guias de qualidade de sedimentos. 

PALAVRAS-CHAVES: Mudanças Globais, Contaminação, Poluição, Copépodos, Es-

tressores múltiplos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estudos acerca da mudança climática global tem sido amplamente discutidos 

nas últimas décadas e evidências da influência humana no sistema climático impulsi-

onadas pelo crescimento econômico e populacional foram identificadas (BLUNDEN; 

ARNDT, 2019; IPCC, 2007, 2014). Desde o início da revolução industrial tem ocorrido 

um aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO2) devido às ati-

vidades humanas (BLUNDEN; ARNDT, 2019). Durante o mesmo período, foi identifi-

cado a redução em 0,1 no potencial hidrogeniônico (pH) marinho devido a absorção 

do CO2 presente na atmosfera. (BLUNDEN; ARNDT, 2019). O aumento do CO2 na 

atmosfera também causou aquecimento dos oceanos nas últimas décadas (CHENG 

et al., 2017).  Segundo o Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Cli-

máticas (IPCC), estima-se para os ambientes marinhos o aumento na temperatura da 

superfície em 2ºC e uma diminuição do pH de 0,3-0,4 unidades até 2100 (IPCC, 2007). 

A redução do pH dos oceanos e mares é denominado de acidificação, que 

como consequência desequilibra todo o sistema carbonato (FEELY; DONEY; 

COOLEY, 2009). O sistema carbonato em seu estado natural funciona da seguinte 

maneira: CO2 atmosférico dissocia-se na água para formar ácido carbônico (H2CO3) 

e esse também se dissocia para formar prótons (H+) e íons bicarbonato (HCO3
−

). Por 

sua vez, as formas de HCO3
−

 se dissociam para formar íons de carbonatos (CO3
2−). 

Como resultado da elevação dos níveis de dissolução de CO2 na água, a concentra-

ção de prótons aumenta e, portanto, diminui pH, que desfavorece as concentrações 

das espécies químicas de CO3
2− (FEELY; DONEY; COOLEY, 2009). A diminuição de 

CO3
2− reduz o estado de saturação de carbonato de cálcio (CaCO3), que afeta direta-

mente organismos calcificadores (DONEY et al., 2009; ORR et al., 2005).  

Outra alteração tem ocorrido com o aumento da retenção de calor na atmos-

fera e, consequentemente, no aquecimento em mares e oceanos (BALMASEDA; 

TRENBERTH; KÄLLÉN, 2013). Estimativas mostram que os oceanos absorvem mais 

de 80% do calor no planeta (LEVITUS, 2005). A partir de 1998 ocorreu um aumento 

significativo da temperatura nas bacias oceânicas até as camadas de 2000 metros de 

profundidade, com o Oceano Atlântico experimentando um dos maiores registros de 

aquecimento (CHENG et al., 2017).  
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As zonas costeiras são mais vulneráveis aos impactos da acidificação e aque-

cimento devido à complexidade hidrológica (aporte de água doce, correntes e marés), 

do sedimento, topografia e os impactos das atividades humanas (BINDOFF et al., 

2019; LU et al., 2018). Espera-se em zonas costeiras uma maior redução no pH sob 

cenário de acidificação, pois essas áreas podem se acidificar através de outros me-

canismos (eutrofização, escoamento fluvial e ressurgência costeira), além da dissolu-

ção do CO2 atmosférico (STRONG et al., 2014). Com relação a temperatura, projeta-

se que o aquecimento de águas costeiras cause maior salinização em regiões rasas, 

mudanças na distribuição de espécies, expansão das áreas sob condições de hipóxia 

e anóxia devido a aportes de nutrientes (BINDOFF et al., 2019). 

Os parâmetros físico-químicos de ambientes marinhos interferem diretamente 

na fisiologia e ecologia dos organismos (HARLEY et al., 2006). Por exemplo, diferen-

tes temperaturas afetam a distribuição dos indivíduos, visto que a resistência aos limi-

tes termais é determinante para todas as etapas do ciclo de vida (BRANCO et al., 

2013; KLEISNER et al., 2017; MADEIRA et al., 2016; SHAMA, 2015). O aumento da 

temperatura no ambiente marinho pode ocasionar a mortalidade em massa, aumento 

de doenças, hipóxia, branqueamento de corais, invasões de espécies, mudanças fe-

nológicas na dinâmica da cadeia alimentar planctônica, limitação fisiológica no con-

sumo de oxigênio e aumento dos custos de metabolismo (GIBSON et al., 2011). Ade-

mais, o pH marinho regula funções biológicas importantes como equilíbrio ácido-base, 

respiração, renovação de energia, metabolismo, crescimento, calcificação e reprodu-

ção. Por isso, variações na pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2) e, conse-

quentemente, no pH podem comprometer todos esses processos biológicos (DONEY 

et al., 2009; MILLER et al., 2013; PÖRTNER; LANGENBUCH; REIPSCHLÄGER, 

2004; ZHANG et al., 2011a). 

Simultaneamente às mudanças climáticas, a biota marinha está sujeita aos 

efeitos de outro estressor, a contaminação química (CHAPMAN, 2006; DELORENZO, 

2015; LU et al., 2018). Metais potencialmente tóxicos, por exemplo, embora sejam 

naturalmente encontrados em ambientes aquáticos e nos sedimentos devido a pro-

cessos geológicos (LU et al., 2018), são frequentemente detectados em concentra-

ções acima das naturais nas regiões costeiras que apresentam atividades antropogê-
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nicas (CETESB, 2019). As fontes comumente ligadas a esses elementos incluem ati-

vidade de mineração, efluentes industriais (indústria siderúrgica, indústria química, re-

finarias, entre outros), efluentes domésticos (emissários, áreas sem cobertura de sa-

neamento básico, introduções clandestinas), áreas portuárias, precipitação atmosfé-

rica, escoamento superficial de áreas agrícolas e urbanas (FÖRSTNER, 1979; LU et 

al., 2018). Os metais com potencial ecotoxicológico frequentemente reportados em 

sedimentos costeiros são o zinco (Zn), cobre (Cu), cromo (Cr), chumbo (Pb), níquel 

(Ni), arsênico (As), mercúrio (Hg) e cádmio (Cd) (LU et al., 2018). 

A deposição de metais em sedimentos ocorre por meio processos de (i) sor-

ção e troca catiônica, principalmente em sedimentos de baixa granulometria; (ii) pre-

cipitação de hidróxidos, óxidos e carbonatos; (iii) mecanismos de adsorção, flocula-

ção, polimerização e precipitação da matéria orgânica, que desempenham um papel 

importante na transferência de metais entre as fases dissolvida e sólida e (vi) como 

constituintes de minerais (FÖRSTNER, 1979; FÖRSTNER; PATCHINEELAM, 1981). 

Como resultado da elevação dos níveis de dissolução de CO2 na água, a con-

centração de íons de H+ aumenta, o que leva os íons metálicos sobre a superfície do 

sedimento se deslocarem e retornarem para a fase aquosa (Figura 1) (BAIRD; CANN, 

2011; FEELY; DONEY; COOLEY, 2009). Os metais adsorvidos em sedimentos inor-

gânicos, principalmente na superfície das partículas de argila, criam uma camada ex-

terna de cátions ligadas eletrostaticamente a uma camada interna dos sedimentos, 

também eletricamente carregada. Dependendo da concentração de cátions na água, 

os cátions adsorvidos nas partículas sedimentares são suscetíveis de serem trocados 

por eles (BAIRD; CANN, 2011).  

Em metais ligados a substâncias orgânicas no meio marinho, acredita-se que 

a presença dos grupos funcionais ligantes (fenólicos e carboxílicos) presentes na ma-

téria orgânica podem ser responsáveis pela quelação dos metais e exibirem depen-

dência de carga em função do pH. Com isso, um ambiente mais ácido influenciaria 

esses ligantes orgânicos, acarretando a liberação de formas livres de metais de volta 

para a água (MILLERO et al., 2009). Desta forma, a acidificação pode tornar os metais 

biodisponíveis e mais tóxicos para a biota (DE ORTE et al., 2014b; MILLERO et al., 

2009; PASSARELLI et al., 2017; WANG et al., 2015). 
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Figura 1.  Esquema de deslocamento de íons metálicos para forma aquosa devido ao aumento de 
íons de H+. Fonte: adaptado de Baird; Cann (2011). 

O aquecimento também afeta as reações de especiação dos metais, podendo 

alterar seu equilíbrio e acelerá-las, contribuindo para aumentar as taxas de liberação 

do sedimento (LI et al., 2013). Do ponto de vista bioquímico/fisiológico, uma tempera-

tura mais alta também altera a composição lipídica das membranas plasmática de 

células, o que pode facilitar a atração e o fluxo de metais que estão disponíveis 

(FRITIOFF; KAUTSKY; GREGER, 2005). 

Os sedimentos funcionam como um sumidouro de diferentes espécies de me-

tais e, por isso, influenciando em atividades, como por exemplo a dragagem 

(CHOUERI et al., 2009). Além disso, sedimentos desempenham papel fundamental 

como habitat para aproximadamente 98% das espécies bentônicas de todos os 29 

Filos animais (WIDDICOMBE; SPICER, 2008). Dada a importância deste comparti-

mento ambiental surgiu a necessidade do monitoramento da qualidade dos sedimen-

tos, visando a melhor compreensão entre a exposição devido a presença de diferentes 

concentrações de contaminantes e os possíveis efeitos sobre à biota (CHOUERI et 

al., 2009; HÜBNER; ASTIN; HERBERT, 2009; KWOK et al., 2014a).  

Desde o início da década de 1980, uma das ferramentas regulatórias impor-

tantes para o gerenciamento de sedimentos tem sido o uso de Valores-Guia de Qua-

lidade de Sedimentos (VGQS), em que agências ambientais reguladoras de diferentes 

países estabeleceram valores orientadores de contaminantes, o que inclui os metais, 

em concentrações que não ofereçam risco ambiental (HÜBNER; ASTIN; HERBERT, 

2009; KWOK et al., 2014a). Atualmente o VGQS comumente usados são baseados 

em nível de efeito limiar (Threshold Effect Level - TEL) e nível de efeito provável (Pro-

bable Effect Level - PEL), especialmente os valores publicados pelo Conselho Cana-

dense de Ministérios do Meio Ambiente (CCME), através do Protocolo de Derivação 
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dos Princípios Canadenses para a Qualidade dos Sedimentos e para a Proteção da 

Vida Aquática (CCME, 1995; HÜBNER; ASTIN; HERBERT, 2009). O menor limite 

(TEL) representa a concentração abaixo da qual raramente são esperados efeitos ad-

versos para os organismos aquáticos.  O maior limite (PEL) representa a concentração 

acima da qual são frequentemente esperados efeitos adversos para os organismos.  

Na faixa entre TEL e PEL situam-se os valores onde ocasionalmente espera-se a 

ocorrência de tais efeitos. Esses valores-guia são baseados nas concentrações totais 

e na probabilidade de ocorrência de efeitos deletérios na biota em decorrência da sua 

exposição a esses níveis de concentração (SARAIVA, 2007). 

Os valores de TEL/PEL canadense derivam de valores de relatórios publica-

dos para águas costeiras do estado da Flórida (MACDONALD et al., 1996) e esses, 

por sua vez, foram derivados do Biological Effects Database for Sediments  (BEDS). 

O BEDS é um conjunto de dados químicos e biológicos, com origem dos primeiros 

estudos americanos relacionados com o National Status and Trends Program (NSTP) 

organizado por meio da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e 

desenvolvido por Long e Morgan (1990) (HÜBNER; ASTIN; HERBERT, 2009; LONG; 

MACDONALD, 1998). O objetivo deste projeto era determinar o status e avaliar a sa-

úde ambiental das águas estuarinas e costeiras dos EUA pela coleta e análise anuais 

de bivalves, peixes de fundo e amostras de sedimento. Esse programa é considerado 

o primeiro grande avanço no desenvolvimento de valores de orientação (HÜBNER; 

ASTIN; HERBERT, 2009).  

No Brasil existe apenas valores-guia para sedimentos dragados, que são es-

tabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), cuja resolução n° 

454 de 2012 estabelece os valores que norteiam o descarte do sedimento em todo 

território do país (BRASIL, 2012). Os valores dessa resolução foram baseados nos 

protocolos americano (Approach to Assessment of Sediment Quality in Florida Coastal 

Waters) e canadense (Protocol for the Derivation of Canadian Sediment Quality Guide-

lines for the Protection of Aquatic Life) (CHOUERI et al., 2009). Como não existem 

padrões de qualidade para sedimentos na legislação brasileira, o estado de São 

Paulo, por exemplo, por meio da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental 

do Estado de São Paulo (CETESB), utiliza os valores-guia de sedimentos baseados 

em TEL/PEL na avaliação da qualidade do sedimento nas regiões costeiras do estado. 
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Os resultados são publicados no Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Es-

tado de São Paulo, o qual inclui a avaliação da qualidade do sedimento (CETESB, 

2019; SARAIVA, 2007). 

A qualidade do sedimento pode ser avaliada por meio de linhas de evidências 

como análises químicas, ensaios ecotoxicológicos e avaliações ecológicas (estudo da 

estrutura de comunidades bentônicas) (ABESSA; SOUSA; TOMMASI, 2006; 

ALBUQUERQUE; ABESSA, 2006; SIMPSON; BATLEY, 2016). Como ferramenta eco-

toxicológica de avaliação de sedimento, no país, são utilizados os ensaios crônico e 

agudo com copépodos Harpacticoidas (Tisbe biminiensis e Nitokra sp.) (FENILI, 2012; 

LAVORANTE et al., 2013; LOTUFO; ABESSA, 2002; RIBEIRO; SOUZA-SANTOS, 

2011).  

Os copépodos da ordem Harpacticoida são usados frequentemente na ecoto-

xicologia marinha devido suas características, tais como o ciclo de vida curto; impor-

tância como componente ecológico na cadeia trófica, distribuição ampla nos ambien-

tes marinhos e estuarinos, hábitos que favorecem a interação com o sedimento e sen-

sibilidade a diversos contaminantes. Além disso, esses copépodos podem ser criados 

em condições de laboratório a baixo custo, o que permite um estoque contínuo de 

organismos em diferentes estágios do ciclo de vida (KWOK et al., 2015; LAVORANTE 

et al., 2013; LOTUFO; ABESSA, 2002; RIBEIRO; SOUZA-SANTOS, 2011).  

Os valores orientadores nos protocolos de qualidade ambiental dos sedimen-

tos são estabelecidos sob um cenário ambiental sem considerar possíveis mudanças 

climáticas. Desta maneira, os critérios de qualidade ambiental atuais (água e sedi-

mento) podem se tornar obsoletos dada as alterações nas propriedades, biodisponi-

bilidade e, portanto, toxicidade dos contaminantes com as mudanças ambientais glo-

bais (LU et al., 2018). Por isso, as pesquisas nesse contexto são necessárias para 

que se conheçam o risco ecológico de cenários futuros de alteração do meio marinho, 

e assim fornecer subsídios para ações de gestão, como a atualização e criação de 

critérios de qualidade de sedimento para uma proteção eficaz do ambiente marinho. 
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2 OBJETIVO 

 OBJETIVO GERAL 

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a produção de prole do copépodo Nitokra 

sp. sob o efeito de metais no sedimento em condições de aquecimento e acidifica-

ção do meio marinho. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

• Avaliar a produção de prole do copépodo Nitokra sp. sob o efeito combinado 

da acidificação e aquecimento do meio marinho; 

• Avaliar a produção de prole do copépodo Nitokra sp. sob o efeito de diferen-

tes metais no sedimento em concentrações inferiores a valores de TEL. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 DESENHO EXPERIMENTAL 

Respostas biológicas sobre a produção de prole do copépodo bentônico Ni-

tokra sp. foram avaliadas frente à manipulação de contaminação do sedimento e con-

dições de aquecimento e acidificação.  

As exposições dos sedimentos fortificados com metais foram acompanhadas 

de exposições a sedimentos não fortificados, cujas respostas representaram o con-

trole negativo de contaminação. Foram expostas quatro réplicas biológicas e oito ré-

plicas de análise química por tratamento (Figura 2). As concentrações nominais de 

metais para a contaminação/ fortificação foram baseados no Protocol for the Deriva-

tion of Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protectionof Aquatic Life (CCME, 

2002). Estes contaminantes foram testados em concentrações inferiores ao Threshold 

Effects Level (TEL) e pipetados a partir de soluções estoques para cada metal no 

sedimento (Tabela 1). 
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O tratamento bifatorial contou com pH em condições sem acidificação (7,70), 

acidificação moderada (7,10) e alta (6,70), em temperatura a 25°C, com sedimento 

controle e sedimentos fortificados com duas concentrações de metais. Testou-se para 

o tratamento trifatorial duas condições de pH (7,70 e 7,10), duas temperaturas (25°C 

e 27°C) e sedimentos contaminados (fortificado com duas concentrações distintas de 

metais) e não contaminado. A Figura 2 apresenta o desenho experimental do trabalho. 

Tabela 1. Valores dos parâmetros físico-químicos dos meios de exposição e concentrações nominais 
de metais utilizados nos ensaios de produção de prole de Nitokra sp. 

Fatores Controle 
Contaminação 1 

(C1)  
Contaminação 2 

(C2) 

Temperatura 25 °C 27 °C - 
pH 7,70 (natural) 7,10 6,70 

Metais  (37,7% de TEL) (75,0% de TEL) 

Cobre (Cu) Sem fortificação 7,01 mg kg-1 14,03 mg kg-1 
Chumbo (Pb) Sem fortificação 11,33 mg kg-1 22,65mg kg-1 
Zinco (Zn) Sem fortificação 46,50 mg kg-1 93,00mg kg-1 
Mercúrio (Hg) Sem fortificação 0,05mg kg-1 0,10mg kg-1 

  

Figura 2. Desenho experimental do ensaio de Nitokra sp. em sedimentos contaminados com metais e 
expostos a cenários de mudanças climáticas. Legenda: AQI: Análise Química Inicial; AQF: Análise Quí-
mica Final. 
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A diminuição do pH e o aumento da temperatura em 2°C foram estabelecidos 

a partir das previsões do relatório do IPCC (2007) para o ano de 2100. Adotou-se 

valores de pH a partir de 7,70 (pH de equilíbrio do sedimento no controle sem injeção 

de CO2).  Os estuários do estado de São Paulo apresentam valores entorno do pH 

adotado como referência para determinar os tratamentos, e a espécie-teste utilizada 

tem como origem o Estuário Lagunar de Cananéia (CETESB, 2019; LOTUFO; 

ABESSA, 2002). 

 HABITAT E CULTIVO DOS ORGANISMOS 

O copépodo Nitokra sp. pertence ao Filo Arthropoda, Subfilo Crustácea, 

Classe Maxillopoda, Subclasse Copepoda, Ordem Harpacticoida, e Gênero Nitokra 

(KWOK et al., 2015). É um copépodo bentônico que possui reprodução sexuada, ge-

rando ovos que são carregados pela fêmea em uma bolsa ( LOTUFO; ABESSA, 2002; 

DAHMS; QIAN, 2004). A eclosão dos ovos origina os náuplios que se metamorfoseiam 

em copepoditos, até chegarem à vida adulta. A fase náuplio compreende seis estágios 

e a fase de copepodito cinco estágios (DAHMS; QIAN, 2004; LOTUFO; ABESSA, 

2002). Esses organismos são considerados onívoros (HICKS; COULL, 1983). Em cul-

turas de laboratórios a alimentação com algas, principalmente diatomáceas, mostra-

se eficiente (CHEN et al., 2018; DAHL et al., 2009; KOCH et al., 2017; WYCKMANS 

et al., 2007).  

A espécie Nitokra sp. tem como habitat ambientes estuarinos (LOTUFO; 

ABESSA, 2002). Os estuários são ambientes de transição entre os sistemas aquáticos 

dulcícolas e marinhos, com características de variações morfológicas, circulação da 

água e de salinidade, decorrentes da influência de marés, precipitações e sazonalida-

des fluviais. Recebem também o aporte de sedimentos e de nutrientes, tanto marinhos 

como fluviais (SCHAEFFER-NOVELLI, 1991; SCHAEFFERNOVELLI, 1995; SILVA, 

2000). A coorte original a partir da qual nossas culturas foram estabelecidas foi cole-

tada na região entre-marés no Estuário Lagunar de Cananéia (SP, Brasil) (LOTUFO; 

ABESSA, 2002). 

A região de origem da espécie modelo, Estuário Lagunar de Cananéia, tem 

como característica a alternância de períodos com chuvas intensas nos meses de 
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verão (novembro a março/abril) e períodos mais secos no inverno. A temperatura mé-

dia da água durante o verão é registrada em torno dos 27,0ºC e durante o inverno 

19,8ºC. Já o pH possui valor médio de 7,77. Entretanto, verifica-se valores de pH pró-

ximos a 8 junto às áreas de maior influência marinha e menor que 8 nas áreas mais 

internas do estuário (AZEVEDO; BRAGA, 2011; CETESB, 2019). Para a salinidade o 

valor médio na região é de 24, mas com variações causadas por aporte de água doce 

e maré ao longo do estuário (MIYAO; NISHIHARA; SARTI, 1986; CETESB, 2019). 

Os copépodos Nitokra sp. foram cultivados no Laboratório de Ecotoxicologia 

e Contaminação Marinha (LECMAR) da Universidade Federal do Estado de São Paulo 

(UNIFESP) através do procedimento de cultivo adaptado de Lotufo e Abessa (2002). 

O cultivo foi mantido em água marinha reconstruída com Red Sea Salt® em uma sa-

linidade 17, dentro de uma incubadora com temperatura a 25°C, fotoperíodo contro-

lado (12h:12h claro/escuro), sendo alimentado três vezes por semana com uma mis-

tura de ração para peixe. A manutenção das culturas de Nitokra sp. foi realizada men-

salmente, com troca de 25% da água. As culturas são replicadas a cada manutenção, 

ou seja, os organismos são filtrados em malha de 0,125 µm e novas culturas são 

iniciadas. A carta controle referente ao cultivo da espécie Nitokra sp. pode ser consul-

tada no Apêndice 1.  

 COLETA, ARMAZANAMENTO E CARACTERIZAÇÃO INICIAL DO SEDIMENTO 

Os sedimentos utilizados em todos os ensaios foram coletados em uma área 

de referência localizado no manguezal da foz do rio Itaguaré (-23,763° S e -45,773° 

O) no município de Bertioga (SP). Os sedimentos coletados foram transportados em 

recipiente plástico e armazenados em laboratório sob temperatura constante de 4ºC 

e ao abrigo da luz. 

O sedimento foi analisado quanto à granulometria, através de peneiramento 

seco (DIAS, 2004) e classificado com base na escala de Wentworth (1922). O conte-

údo de CaCO3 foi quantificado através de ataque ácido clorídrico 5N (HCl5N) 

(HIROTA; SZYPER, 1975) e o teor de matéria orgânica (MO) quantificado através do 

método de perda de massa por ignição (LUCZAK; JANQUIN; KUPKA, 1997). 
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 FORTIFICAÇÃO DO SEDIMENTO (SEDIMENT SPIKING) 

Para realização dos experimentos foram preparadas amostras de sedimento 

marcado com metais, seguindo metodologia spiked adaptada da USEPA (2001). Os 

sedimentos foram fortificados com metais em solução aquosa. A fortificação foi feita 

utilizando soluções estoques de cada metal de interesse, preparadas a partir da dis-

solução padrão das substâncias de sulfato de cobre, cloreto de chumbo, sulfato de 

zinco e cloreto de mercúrio (grau de reagente) em seu respectivo solvente (água). 

O sedimento (composto de 20% de sedimento predominantemente lamoso e 

80% de sedimento predominantemente arenoso) foi seco em estufa (4 dias a 60°C) e 

a umidade foi posteriormente recomposta. As concentrações finais de água foram as 

mesmas para todos os tratamentos. O sedimento fortificado foi agitado durante 15 

minutos. Por fim, o sedimento foi deixado em repouso, resfriado a 4°C e abrigado da 

luz, para que as substâncias adicionadas pudessem atingir o equilíbrio químico com 

o sedimento (7 dias para metais) (ASTM, 2014). 

 SISTEMA DE INJEÇÃO DE CO2, CONTROLE DE pH E TEMPERATURA 

O sistema de injeção de CO2 e controle de pH compreendeu uma série de 

válvulas solenoides conectadas a um computador e uma fonte de injeção automática 

de CO2, que permitiu a entrada do gás de forma independente em cada uma das uni-

dades do sistema-teste. Através de um software de controle (Apexfusion®), o pH de 

cada sistema de exposição foi determinado e, por meio de sensores, monitorado con-

tinuamente durante as exposições. Quando detectado um valor de pH 0,04 superior 

ao estabelecido, este sistema liberava automaticamente o CO2 em quantidade sufici-

ente para que o valor de pH fosse restabelecido e, desta forma, mantido durante todo 

o tempo de exposição. 

O sistema de caixa hermética adaptado de Lee et al. (2016) foi utilizado, con-

forme Figura 3. O CO2 foi infundido indiretamente nos meios de exposição, ou seja, 

criou-se uma atmosfera em cada caixa. Nas caixas foram acomodados, além dos bé-
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queres do sistemas-teste (réplica contendo os organismos e réplicas para análise quí-

mica), dois béqueres a mais contendo sedimento e água de diluição na mesma pro-

porção utilizada nas exposições dos organismos. Em um dos béqueres o CO2 foi bor-

bulhado através de injeção direta, enquanto no outro béquer foi mantido o sensor de 

pH. Desta forma, o CO2 borbulhado no primeiro béquer foi infundido tanto no béquer 

de controle de pH quanto nos sistemas-teste. 

 

Figura 3.  O sistema de injeção de CO2 e sistema de caixa hermética adaptado de Lee et al. (2016). 
Fonte: adaptado de De Orte et al. (2014b). 

Para garantir a homogeneidade das temperaturas foram utilizados dois tipos 

de controle: (i) sala climatizada mantida através de condicionador apresentando fun-

ção reversa (quente/frio) para a temperatura de 25°C; (ii) banho-maria com controle 

de termostato para a temperatura de 27°C. 

 ENSAIO ECOTOXICOLÓGICO DE Nitokra sp. 

As condições dos ensaios com o organismo Nitokra sp. foram adaptadas das 

recomendações de Lotufo e Abessa (2002). O ensaio de toxicidade crônica com sedi-

mento utilizou fêmeas ovígeras do cultivo mantido pelo laboratório LECMAR em bé-

queres de vidro de 30mL inseridos na caixa hermética, contendo 5mL de sedimento 
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fortificado com metais nas concentrações determinadas, e 20mL de água de diluição 

filtrada, em salinidade 17. Os frascos permaneceram em descanso por 24 horas para 

que o sedimento decantasse e estabilizasse. Quatro réplicas foram preparadas para 

cada amostra de sedimento, com 7 fêmeas ovígeras em cada. O ensaio foi mantido 

sem aeração e com fotoperíodo de 12h:12h (luz: escuro) durante 10 dias. 

Os parâmetros físico-químicos da água (salinidade, oxigênio dissolvido e 

amônia) foram mensuradas no início e ao final do ensaio. Ao final do período de teste, 

as réplicas foram fixadas com 0,5mL formaldeído 10% e coradas com 0,5mL de solu-

ção alcoólica de Rosa de Bengala 1%. O efeito sobre a produção de prole foi analisado 

através da contagem de náuplios e copepoditos (Figura 4). O resultado da soma de 

ambos foi dividido pelo número de fêmeas adultas adicionadas por réplica. 

 

Figura 4.  Estágios de vida da espécie Nitokra sp.. Legenda: a) fêmea adulta (sem bolsa de ovos); b) 
copepodito; c) náuplio. 

 ANÁLISE DO SISTEMA CARBONATO 

A especiação do sistema carbonato, que consisti nas concentrações de alca-

linidade total (AT), carbono inorgânico total (CIT), HCO3
−

, CO3
2−, CO2, ppCO2, satura-

ção (Ω) de aragonita, Ω calcita, foi caracterizada em todos os ensaios, tanto nos tra-

tamentos contaminados quanto nos controles de contaminação. A alcalinidade total 

foi medida na água, após o tempo de exposição, através de titulação com HCl (0,1M) 

e auxílio de titulador automático (Hanna HI 901).  Os dados provenientes das análises 

de pH e alcalinidade total foram utilizados para estimar a especiação do sistema car-

bonato, através  do programa CO2SYS (PIERROT; WALLACE, 2006), com escala de 
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pH NBS (mol kg-1 H2O) e constante dissociação de Mehrbach et al.. (1973), adaptado 

por Dickson e Millero (1987). 

 FORMA DE ANÁLISE DE RESULTADOS 

O efeito dos fatores fixos pH, temperatura e contaminação, e interações entre 

eles, sob as respostas de fecundidade de Nitokra sp. foram avaliados através de Per-

mutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA) no programa estatístico 

PRIMER6 (versão 6.1.16 e versão PERMANOVA 1.0.6), a partir de uma matriz de 

distâncias calculada através de distância Euclideana (ANDERSON, 2017). Primeiro, 

a PERMANOVA bifatorial foi realizada para testar efeito de pH (3 níveis: pH 7.70, pH 

7.10 e pH 6.70) e metais (3 níveis: controle, C1 e C2) sobre a fecundidade de Nitokra 

sp.. Posteriormente, foi realizada PERMANOVA trifatorial para testar efeito do pH (2 

níveis: pH 7.70 e pH 7.10), metais (3 níveis: controle, C1 e C2) e temperatura (2 níveis: 

25 e 27°C) sobre a fecundidade do mesmo organismo. Testes pareados (com permu-

tação de Monte Carlo) foram feitos para detectar entre quais níveis estavam as dife-

renças significativas eventualmente apontadas pelo teste principal. Caso o termo com 

resultado significativo fosse referente a interação de fatores, apenas o termo com in-

teração de maior número de fatores era submetido aos testes pareados. Para todos 

os testes foi utilizado α=5%. 

A PERMANOVA não exige a premissa de normalidade da distribuição dos 

dados, mas pode ser sensível à heterogeneidade das variâncias. Para testar a homo-

cedasticidade foi empregado o teste de Levene (bifatorial ou trifatorial, dependendo 

da matriz que se estava testando), disponibilizado pela rotina PERMIDISP do pro-

grama estatístico PRIMER 6. 

O efeito da concentração, baseados em TEL (37,7% e 75,0%) para cada me-

tal, também foi avaliada com base na determinação da estimativa da concentração 

efetiva média para 50% dos organismos (CE50). A estimativa de CE50 foi realizada a 

partir de regressão não linear sobre os dados (porcentagem sobre TEL e produção de 

prole) logaritmizados. Todos os testes foram realizados no programa estatístico Gra-

phPad Prism 7. 
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4 RESULTADOS 

 CARACTERIZAÇÃO DO SEDIMENTO E PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS  

Os teores de matéria orgânica e CaCO3 obtidos nas amostras de sedimento 

foram de 1,35% e 1,59%, respectivamente. A análise granulométrica demonstrou pre-

dominância de areia fina (71,37%), seguido de areia muito fina (23,91%), apresen-

tando uma porcentagem de silte e argila de 0,46% (Figura 5). 

 

Figura 5. Análises sedimentológica segundo a escala de Wentwhorth e porcentagem de predomínio 
dos grãos. 

Os parâmetros físico-químicos de oxigênio dissolvido (O.D.), salinidade (Sal) 

e temperatura (Temp) medidos ao final do ensaio estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resultados dos parâmetros salinidade (Sal), oxigênio dissolvido (OD) e temperatura (Temp) 
no ensaio de toxicidade com sedimento. Controle) Cntrl; Contaminação 1) C1; Contaminação 2) C2; 
NT) não testado. 

Parâmetros 
Físico-químicos 

 Temperatura 25°C 

 7,70  7,10  6,70 

 Cntrl C1 C2  Cntrl C1 C2  Cntrl C1 C2 

Salinidade  18 20 20  22 22 22  20 20 20 

OD (mg/L)  7,19 7,27 7,66  7,41 7,71 7,86  7,13 7,91 7,54 

Temp (°C)  25,12 

Parâmetros 
Físico-químicos 

 Temperatura 27°C 

 7,70  7,10  6,70 

 Cntrl C1 C2  Cntrl C1 C2  Cntrl C1 C2 

Salinidade  22 22 22  22 22 23  NT NT NT 

OD (mg/L)  7,05 6,92 7,60  6,67 6,89 6,85  NT NT NT 

Temp (°C)  27,47 

 

 VARIAÇÃO DE pH 

A Tabela 3 refere-se aos resultados das variações médias diárias em cada 

sistema teste dos valores de pH, bem como o desvio padrão (σ). Assumiu-se o valor 

de pH 7,70 como o valor representativo para o pH controle, pH 7,10 e pH 6,70 para 

os tratamentos de pH, uma vez que a média de pH obtida no experimento demonstrou 

diferença em relação aos valores pré-determinados como tratamento (pH 7,40; pH 

7,10; pH 6,60). Tais diferenças não necessariamente representam a ausência de con-

dições controladas no experimento, uma vez que foi mantida diferença entre 0,4-0,6 

unidades de pH entre os tratamentos. 

Tabela 3. Resultados das variações médias e desvio padrão de pH em cada sistema teste. Controle) 
Cntrl; Contaminação 1) C1; Contaminação 2) C2; NT) não testado. 

Temp Contam. 

 pH 

 7,70  σ(±)  7,10 σ (±)  6,70 σ (±) 

         

25°C 
Cntrl  7,70 0,18  7,15 0,34  6,78 0,24 
C1  7,85 0,21  7,06 0,30  6,77 0,33 
C2  7,57 0,14  7,05 0,25  6,72 0,38 

           

27°C 
Cntrl  7,69 0,14  7,18 0,46  NT NT 
C1  7,69 0,13  6,92 0,28  NT NT 
C2  7,85 0,05  7,10 0,32  NT NT 
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Uma análise de PERMANOVA foi realizada com as médias diárias de pH, ob-

jetivando a confirmação de cenários distintos de acidificação entre cada tratamento, 

tanto para as condições bifatoriais como para trifatoriais. Os tratamentos de pH se 

mostraram estatisticamente distintos no teste principal nas análises bifatoriais (valores 

destacados em negrito na Tabela 4). Testes pareados também foram feitos para de-

tectar entre quais níveis estavam as diferenças significativas, indicando diferença en-

tre todos os níveis de pH estipulados, independente das concentrações de metais, 

como mostra a Tabela 5.  

Tabela 4. Resultados da análise de PERMANOVA avaliando a variação média de pH nos tratamentos 
bifatoriais. Valores destacados em negrito indicam p<0,05. df) degrees of freedom; SS) Sum of Squa-
res; MS) Mean Squares; p(perm) valor de p permutacional. 

 

Fatores df SS MS Pseudo-F p(perm) 

pH 2 15,280 7,640 102,710 0,001 

Concentrações 2 0,271 0,135 1,821 0,163 

pH vs. Concentração 4 0,269 0,067 0,906 0,481 

Residual 90 6,695 0,074   

Total 98 22,515    

 
 
Tabela 5. Resultado dos valores de p de Monte Carlo obtidos da análise de PERMANOVA pareada 
(pairwise test) avaliando os dados de monitoramento de pH. Valores destacados em negrito indicam 
p<0,05. Controle) Cntrl; Contaminação 1) C1; Contaminação 2) C2. 

 

pH  Cntrl  C1  C2 

pH 7,70 vs. pH 7,10  0,001  0,001  0,001 
pH 7,70 vs. pH 6,70  0,001  0,001  0,001 
pH 7,10 vs. pH 6,70  0,008  0,044  0,028 

O teste principal da PERMANOVA trifatorial apresentou diferença significativa 

para o fator pH (valores em negrito na Tabela 6). Também foi realizado o teste 

PERMANOVA pareada (pairwise test) para identificar diferenças significativas nos ní-

veis testados. Os resultados mostraram diferença significativa (p<0,05) entre os dois 

níveis de pH, independente das temperaturas e concentrações de metais (Tabela 7). 
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Tabela 6. Resultados da análise de PERMANOVA avaliando a variação média de pH nos tratamentos 
trifatoriais. Valores destacados em negrito indicam p<0,05. df) degrees of freedom; SS) Sum of Squa-
res; MS) Mean Squares; p(perm) valor de p permutacional. 

Fatores df SS MS Pseudo-F p(perm) 

Temperatura 1 0,0033 0,0033 0,0499 0,817 

pH 2 0,0682 0,0341 0,5158 0,001 

Concentrações 1 13,9170 13,9170 210,5300 0,602 

Temperatura vs. Concentração 2 0,5680 0,2840 4,2964 0,016 

Temperatura vs. pH 1 0,0303 0,0303 0,4584 0,478 

pH vs. Concentração 2 0,3405 0,1703 2,5757 0,086 

Temperatura vs. pH vs. Concentração 2 0,1215 0,0608 0,9192 0,413 

Residual 120 7,9324 0,0661   

Total 131 22,9810    

Tabela 7 Resultado dos valores de p de Monte Carlo obtidos da análise de PERMANOVA pareada 
(pairwise test) avaliando os dados de monitoramento de pH, considerando as combinações dos fatores 
temperatura, pH e contaminação. Valores destacados em negrito indicam p<0,05. Controle) Cntrl; Con-
taminação 1) C1; Contaminação 2) C2. 

Temperatura 
 pH 7,70  pH 7,10 

 Cntrl  C1  C2  Cntrl  C1  C2 

T25°C vs. T27°C  0,921  0,053  0,001  0,869  0,259  0,675 

pH 
 T25°C  T27°C 

 Cntrl  C1  C2  Cntrl  C1  C2 

pH 7,70 vs. pH 7,10  0,001  0,001  0,001  0,003  0,001  0,001 

Contaminação 
 

T25°C  T27°C 

 pH 7,70  pH 7,10  pH 7,70  pH 7,10 

Cntrl vs. C1  0,103  0,504  0,936  0,129 
Cntrl vs. C2  0,056  0,417  0,002  0,664 
C1 vs. C2  0,001  0,908  0,001  0,185 

 SISTEMA CARBONATO 

Os valores para a especiação do sistema carbonato são apresentados na Ta-

bela 8. A acidificação dos sistemas testes aumentou a AT e CIT (soma dos  HCO3
−

, 

CO3
2−  e CO2), ou seja, um padrão de aumento à medida que o pH foi reduzido, com 

os maiores valores nos cenários de menor pH sob qualquer temperatura. O mesmo 

comportamento foi encontrado para a pCO2, em que os maiores valores foram obser-

vados nos tratamentos mais acidificados em cada temperatura. A ΩCa e ΩAr registra-

ram comportamento inverso a AT e CIT, apresentando valores menores à medida que 
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o pH diminuía, visto que os menores valores foram encontrados nos cenários mais 

ácidos para qualquer temperatura. Das espécies do sistema carbonato que compre-

endem o CIT, apenas o CO3
2− apresentou a tendência de diminuição conforme o pH 

diminuía, sendo esse comportamento registrado em ambas temperaturas (25°C e 

27°C). Os dados registrados eram esperados e se referem aos parâmetros de carbono 

inorgânico calculados na água ao final do ensaio. 

Tabela 8. Especiação do sistema carbonato para o ensaio com metais no sedimento em diferentes 
cenários de aquecimento e acidificação. Alcalinidade total (AT), carbono inorgânico total (CIT), bicar-

bonato (HCO3
−
), carbonato (𝐶𝑂3

2−); pressão parcial de CO2 (pCO2); estado de saturação para calcita (Ω 
Cal), estado de saturação para aragonita (Ω Arag). Controle) Cntrl; Contaminação 1) C1; Contaminação 
2) C2. 

 
 EFEITO INTERATIVO DO pH E CONTAMINAÇÃO SOBRE A REPRODUÇÃO 

DE Nitokra sp. 

A Figura 6 apresenta a produção de prole nos tratamentos em condições bi-

fatoriais. A produção de prole por réplica em cada tratamento está descrita no Apên-

dice 2. Esses valores foram utilizados para os cálculos de homocedasticidade (disper-

Fatores 
AT 

(µmol/kg) 
CIT 

(µmol/kg) 
HCO𝟑

−
 

(µmol/kg) 
𝐂𝐎𝟑

2− 
(µmol/kg) 

CO2 

(µmol/kg) 
pCO2 

(µatm) 
Ω Ar Ω Ca 

           

T
2
5
°C

 

p
H

 
7
,7

0
 Cntrl 2427,10 2365,15 2255,70 75,12 34,33 846,60 1,99 1,19 

C1 2408,70 2345,34 2233,70 76,01 35,63 957,60 2,00 1,22 
C2 2049,00 2035,80 1943,90 44,66 47,24 1337,30 1,18 0,73 

          

p
H

 
7
,1

0
 Cntrl 4071,60 4481,63 4022,80 22,36 436,47 13530,80 0,59 0,37 

C1 3996,90 4387,84 3947,60 22,53 417,71 12984,20 0,59 0,37 
C2 3746,00 4174,10 3705,50 18,42 450,18 13993,60 0,49 0,30 

          

p
H

 
6
,7

0
 Cntrl 4663,40 6207,02 4646,10 8,22 1552,70 48400,60 0,22 0,14 

C1 4573,10 5865,68 4553,30 9,36 1303,02 40292,70 0,25 0,15 
C2 4958,20 6256,02 4935,00 10,99 1310,03 40836,10 0,30 0,18 

           

           

T
2
7
°C

 p
H

 
7
,7

0
 Cntrl 2234,20 2149,12 2035,20 84,94 28,98 876,70 2,23 1,39 

C1 2065,90 1983,82 1878,00 79,25 26,57 810,60 2,09 1,30 
C2 2070,60 2005,21 1904,10 70,24 30,87 944,20 1,85 1,15 

          

p
H

 
7
,1

0
 Cntrl 4269,80 4818,06 4228,40 19,08 570,58 17974,80 0,50 0,32 

C1 5445,70 6051,34 5386,80 27,60 636,94 19905,40 0,73 0,46 
C2 4224,50 4667,72 4174,40 22,98 470,34 14974,60 0,60 0,38 

           



 

30 
 
 

 

 

são entre réplicas) e PERMANOVA. Ressalta-se que algumas combinações apresen-

taram diferença na dispersão, contudo as médias foram suficientemente diferentes pra 

afirmar que são distintas entre elas e não distintas entre as dispersões. 

 

Figura 6. Médias e desvio-padrão (n=4) dos resultados da produção de prole para a exposição de 
metais no sedimento (Concentração 1 e Concentração 2) e controle sedimento em diferentes meios de 
exposição de pH (7,70; 7,10 e 6,70), em temperatura a 25°C. Letras diferentes denotam diferenças 
estatisticamente significantes. Letras minúsculas comparam níveis de contaminação em cada nível de 
pH. Letras maiúsculas comparam níveis de pHs em cada nível de contaminação (letras maiúsculas em 
fundos branco, cinza claro e preto referem-se a comparações de pH em sedimento controle, C1 e C2 
de contaminação, respectivamente).  

O efeito isolado do pH e da contaminação, assim como o efeito das interações 

entre eles na produção de prole estão descritos na Tabela 9. Todos os fatores, isola-

dos ou em interação, apresentaram efeito significativo (p<0,05). 

A análise pareada (pairwise test) da PERMANOVA (valore p de Monte Carlo) 

foi aplicada para comparar a produção de prole da espécie Nitokra sp. entre cada 

combinação dos meios de exposição de pH (7,70; 7,10 e 6,70) com os níveis de con-

taminação de sedimento (Tabela 10). A comparação entre cada nível de contamina-

ção (sedimento controle e sedimento contaminado com diferentes níveis de metais), 

dentro de cada nível de pH, também foi realizada. 
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Tabela 9. Resultados da análise de PERMANOVA avaliando efeito dos fatores pH (3 níveis) e conta-
minação (3 níveis) e a interação entre eles sob a produção de prole da espécie Nitokra sp.. Valores 
destacados em negrito indicam p<0,05. df) degrees of freedom; SS) Sum of Squares; MS) Mean Squa-
res; p(perm) valor de p permutacional. 

Fatores df SS MS Pseudo-F p(perm) 

pH 2 782,88 391,44 40,57 0,001 

Concentrações 2 1913,70 956,83 99,17 0,001 

pH vs. Concentração 4 467,37 116,84 12,11 0,001 

Residual 27 260,50 9,65                  

Total 35 3424,40                         

A comparação do sedimento controle apresentou diferença estatística entre 

os meios de exposição de pH 7,70 e pH 7,10, com aumento da prole no pH moderado 

(Figura 6). De maneira oposta, não houve diferença significativa na produção de prole 

em qualquer nível de contaminação testado, apresentando um pequeno aumento no 

meio de exposição de pH moderado (7,10). A comparação entre o meio de exposição 

de pH controle e o de pH baixo (6,70), apresentou diferença significativa tanto para o 

tratamento controle como para o nível de C1. No entanto, não houve mudança signi-

ficativa na produção de prole de Nitokra sp. entre a comparação desses dois meios 

de exposição de pH para o nível de C2, apresentando produção de prole muito baixa 

em qualquer pH. A comparação entre o meio de exposição com pH moderado e com 

o pH baixo (6,70) apresentou diferença significativa, com diminuição da produção de 

prole, tanto no controle quanto nos outros dois níveis de contaminação, no meio de 

exposição com pH baixo (Tabela 10). 

Tabela 10. Valores de p de Monte Carlo, resultados da análise de PERMANOVA pareada (pairwise 
test) avaliando efeito da interação entre fatores pH e contaminação na produção de prole da espécie 
Nitokra sp. Valores destacados em negrito indicam p<0,05. Controle) Cntrl; Contaminação 1) C1; Con-
taminação 2) C2. 

pH  Cntrl  C1  C2 

pH 7,70 vs. pH 7,10  0,041  0,109  0,247 
pH 7,70 vs. pH 6,70  0,001  0,001  0,092 
pH 7,10 vs. pH 6,70  0,002  0,005  0,001 

Contaminação  pH 7,70  pH 7,10  pH 6,70 

Cntrl vs. C1  0,391  0,740  0,002 
Cntrl vs. C2  0,001  0,001  0,143 
C1 vs. C2  0,001  0,001  0,001 
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Já o efeito da contaminação nos diferentes pH testados, observa-se que não 

há diferença significativa na produção de prole de Nitokra sp.  entre sedimento con-

trole e C1, nos meios de exposição de pH controle (7,70) e com pH moderado (7,10). 

Contudo, foi encontrada diferença significativa entre níveis de contaminação no meio 

de exposição de pH 6,70 (pH baixo), com a produção de prole de Nitokra sp. maior no 

nível mais baixo de contaminação em relação ao controle (Figura 5). A comparação 

entre sedimento controle e a C2 apresentou diferença significativa no meio de expo-

sição de pH 7,70 (controle) e pH 7,10 (moderado), sendo que a maior concentração 

testada apresentou menores valores de produção de prole em comparação com o 

sedimento sem nenhum nível de contaminação. Entretanto, o meio de exposição com 

meio de exposição de pH baixo (pH 6,70), a C2 não apresentou diminuição significa-

tiva em relação ao controle, ambos com produção de prole significativamente mais 

baixas do que os observados na C1. Para a produção de prole na comparação de C1 

e a C2, em todos os níveis de pH, houve diferença significativa em que os valores 

diminuíram na concentração mais alta quando comparado com a menor concentração 

testada (Figura 6). 

 EFEITOS INTERATIVOS DA TEMPERATURA, pH, CONTAMINAÇÃO SOBRE A 
FECUNDIDADE DE Nitokra sp. 

Os resultados da produção de prole em condições trifatoriais estão apresen-

tados na Figura 7. A produção de prole por réplica em cada tratamento está descrita 

no Apêndice 2. 

Os resultados do efeito da temperatura, pH e contaminação individualmente 

e das interações entre eles sob a produção de prole de Nitokra sp. (PERMANOVA) 

estão descritos na Tabela 11. Assim como para as condições bifatoriais, algumas 

combinações apresentaram diferença na dispersão, contudo as médias foram sufici-

entemente diferentes. 

O efeito da interação entre os meios de exposição de pH e contaminação não 

apresentou diferença estatística (p<0,05), assim como o pH isoladamente. As demais 

interações apresentaram efeito sobre produção de prole de Nitokra sp. Como a inte-
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ração de temperatura, pH e concentração apresentaram efeito estatisticamente signi-

ficativo, desta forma, foi detalhada em testes pareados apenas a interação desses 3 

fatores. 

 

Figura 7. Médias e desvio-padrão (n=4) dos resultados da produção de prole para a exposição a metais 
no sedimento (Concentração 1 e Concentração 2) e controle sedimento em dois meios de exposição 
de pH (7.70 e 7.10) e temperatura (25 e 27°C). Letras diferentes denotam diferenças estatisticamente 
significantes. Letras minúsculas comparam níveis de contaminação em cada nível de pH. Letras mai-
úsculas comparam níveis de pHs em cada nível de contaminação (letras maiúsculas em fundos branco, 
cinza claro e preto referem-se a comparações de pH em sedimento controle, C1 e C2, respectiva-
mente). Letras maiúsculas vermelhas em itálico comparam níveis de temperatura em cada nível de 
contaminação e em cada nível de pH (letras maiúsculas em fundos branco, cinza claro e preto referem-
se a comparações de pH em sedimento controle, C1 e C2, respectivamente, em cada nível de tempe-
ratura). 

Tabela 11. Resultados da análise de PERMANOVA avaliando efeito da dos fatores temperatura, pH e 
contaminação e a interação deles sob a produção de prole da espécie Nitokra sp. Valores destacados 
em negrito indicam p<0,05. df) degrees of freedom; SS) Sum of Squares; MS) Mean Squares; p(perm) 
valor de p permutacional. 

Fatores df SS MS Pseudo-F p(perm) 

Temperatura 1 1605,40 1605,40 128,58 0,001 

pH 2 19,31 9,65 0,77 0,426 

Concentrações 2 7464,00 3732,00 298,90 0,001 

Temperatura vs. Concentração 2 809,75 404,87 32,43 0,001 

Temperatura vs. pH 1 478,91 478,91 38,36 0,001 

pH vs. Concentração 2 38,25 19,12 1,53 0,243 

Temperatura vs. pH vs. Concentração 2 157,35 78,68 6,30 0,002 

Residual 35 437,00 12,49   

Total 47 11247,00    
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Os resultados da análise pareada (pairwise test) da PERMANOVA (valores de 

p de Monte Carlo) para as comparações entre os níveis de temperatura em cada com-

binação de pH e contaminação, comparação entre níveis de pH em cada combinação 

de temperatura e contaminação e, por fim, comparação de cada nível de contamina-

ção em cada combinação de temperatura e pH  estão apresentados na Tabela 12. 

Os resultados da análise pareada da PERMANOVA indicaram aumento signi-

ficativo sob a produção de prole de Nitokra sp. no meio de exposição com temperatura 

a 27°C em relação ao meio com temperatura a 25°C no pH controle (7,70), tanto no 

sedimento controle, com maior aumento, como nos sedimentos contaminados, sendo 

maior aumento na C1 e um aumento menor na C2. Contudo, no meio de exposição 

com pH moderado (7,10), o aumento significativo da produção de prole na mais alta 

temperatura foi observada apenas no sedimento não contaminado, ou seja, em sedi-

mentos contaminados com metais, a temperatura não exerceu efeito incrementadores 

no meio exposição com pH moderado (Figura 7). 

Tabela 12. Valores de p de Monte Carlo, resultados da análise de PERMANOVA pareada (pairwise 
test) avaliando efeito da interação entre fatores temperatura, pH e contaminação na produção de prole 
da espécie Nitokra sp. Valores destacados em negrito indicam p<0,05. Controle) Cntrl; Contaminação 
1) C1; Contaminação 2) C2. 

Temperatura 
 pH 7,70  pH 7,10 

 Cntrl  C1  C2  Cntrl  C1  C2 

T25°C vs. T27°C  0,002  0,001  0,001  0,006  0,599  0,297 

pH 
 T25°C  T27°C 

 Cntrl  C1  C2  Cntrl  C1  C2 

pH 7,70 vs. pH 7,10  0,053  0,119  0,217  0,068  0,003  0,039 

Contaminação 
 

T25°C  T27°C 

 pH 7,70  pH 7,10  pH 7,70  pH 7,10 

Cntrl vs. C1  0,172  0,759  0,072  0,001 
Cntrl vs. C2  0,001  0,001  0,001  0,001 
C1 vs. C2  0,001  0,001  0,001  0,001 

Na análise de efeito do pH, foram observados comportamentos distintos nas 

diferentes temperaturas. Em meio de exposição a 25°C, não houve efeito significativo 

do pH sobre a toxicidade de metais, em qualquer dos 2 níveis testados. No meio de 

exposição em temperatura a 27°C, o pH 7,10 (moderado) provoca uma diminuição da 
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produção de prole de Nitokra sp. em relação ao pH 7,70 (alto) em todos os níveis de 

contaminação de metais no sedimento, exceto sedimento controle. 

Em relação ao efeito da contaminação nos diferentes níveis de pH e tempe-

ratura testados, C2 apresentou queda significativa na produção de prole em relação 

ao sedimento controle e C1 em qualquer nível de temperatura ou pH testados. O se-

dimento controle e C1 não apresentaram diferença significativa em meio de exposição 

a temperatura de 25°C e pH 7,70 (controle) ou 7,10 (moderado). Já no meio de expo-

sição em temperatura a 27°C e pH controle, a produção de prole no nível de C1 não 

apresentou diferença significativa em relação ao sedimento controle. Em meio de ex-

posição com pH moderado, houve efeito da temperatura e do pH na toxicidade dos 

metais já na menor concentração testada (contaminação 1) (Figura 7), o que não 

aconteceu a 25°C. 

 RESULTADOS DE CE50 

Os valores de CE50 em meio de exposição com pH moderado e baixo apre-

sentaram tendência de diminuição quando comparado com o pH controle. Conside-

rando as diferentes temperaturas de exposição, também é observada a tendência de 

diminuição na CE50 no meio de exposição com o pH mais baixo. Entretanto, a dife-

rença apresentada entre as CE50 em meio de exposição a 27°C é menor do que a 

diferença apresentada em temperatura a 25°C (Tabela 13). 

Tabela 13. Valores de CE50 sob as concentrações de TEL de cada metal nos diferentes meios de ex-
posição. 

Combinações (bifatorial) EC50 (aproximado) (% de TEL) 

pH 7,70 52, 17 
pH 7,10 46, 74 
pH 6,70 48, 09 

Contaminação (trifatorial) EC50 (aproximado) (% de TEL) 

pH 7,70 vs. 25°C 52, 17 
pH 7,10 vs. 25°C 46, 74 
pH 7,70 vs. 27°C 51, 25 
pH 7,10 vs. 27°C 50, 26 
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5 DISCUSSÃO 

Os resultados dos testes em condições bifatoriais (pH e contaminação) mos-

traram efeito de redução na produção de prole de Nitokra sp. no pH mais baixo (pH 

6.7) tanto para o sedimento controle, quanto para o contaminado. Esse resultado pode 

ser relacionado com o estado de acidose (redução do pH interno) e/ou hipercapnia 

(aumento de CO2 interno de um indivíduo por difusão do mesmo gás na água) dos 

organismos que, para tolerarem o cenário de acidificação, aumentam o investimento 

fisiológico em mecanismos de “compensação”. Por isso, os organismos podem ter 

implicações de menor energia disponível para apoiar outros processos essenciais, 

como crescimento, calcificação e reprodução (PÖRTNER; LANGENBUCH; 

REIPSCHLÄGER, 2004; WANG et al., 2018; WOOD; SPICER; WIDDICOMBE, 2008). 

Estudos anteriores mostram que a produção de prole de copépodos marinhos e ben-

tônicos em cenários de acidificação é afetada em diferentes estágios. O pH mais ácido 

diminui a produção e retarda a eclosão de ovos desses organismos (KITA et al., 2013; 

ZHANG et al., 2011b). Além disso, estudos com outras espécies mostram que a aci-

dificação afeta o desenvolvimento embrionário, causando anormalidades em diferen-

tes estágios de clivagem e a perda de óvulos (FORSGREN et al., 2013; ŚWIEŻAK et 

al., 2018). 

Os diferentes efeitos do pH ácido em copépodos são amplamente discutidos 

na literatura. Pascal et al. (2010), observaram a mortalidade em 50% dos indivíduos 

da espécie Amphiascoides atopus e Schizopera knabeni em um pH de 6,11 e 5,54, 

respectivamente. No estudo de Lee et al. (2016), os efeitos de mortalidade utilizando 

a espécie Tigriopus sp. foram identificados em pH menor que 5,53. Além disso, os 

autores também observaram os efeitos sub-letais (imobilização) em valores de pH 

abaixo de 6,04. Kita et al. (2013), avaliando a mortalidade em náuplios da espécie 

Tigriopus japonicus encontraram valores de tolerância até o pH 5,74.  

No pH mais baixo testado no presente estudo (pH 6.7), também foi notado um 

aumento de náuplios e copepoditos na C1, em comparação ao resultado observado 

no sedimento controle. Para tal resultado são levantadas duas hipóteses, assumindo 

que os metais utilizados tenham ficado mais solúveis na água devido ao cenário de 

acidificação (ARDELAN et al., 2009; DE ORTE et al., 2014a; MILLERO et al., 2009): 
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(i)  o aumento de produção de prole dos copépodos pode ter ocorrido devido a biodis-

ponibilidade dos metais essenciais Cu e Zn (desempenham papel importante em pro-

cessos fisiológicos e bioquímicos), que estavam em concentrações individualmente 

seguras (35% dos valores de TEL para cada metal) (BARKA; PAVILLON; AMIARD, 

2001; BOSSUYT; JANSSEN, 2003; GUSSO-CHOUERI et al., 2012); (ii) a solubilidade 

dos metais não-essenciais Hg e Pb, em concentrações baixas, podem ter causado um 

efeito de Hormese, assim resultando em uma produção de prole relativamente maior 

na C1 de metais, do que no sedimento controle.  

A hormese é um processo no qual a exposição a uma dose baixa de um 

agente químico ou fator ambiental, que são prejudiciais em doses mais altas, induz 

um efeito de estímulo no organismo (CALABRESE; BALDWIN, 2003; MATTSON, 

2008). Um estudo mostrou que copépodos da espécie Tigriopus californicus expostos 

a dois níveis de radiação UV, produziram mais náuplios que os organismos controle 

(sem radiação) (HEINE et al., 2019).  

A Hormese causada por metais também é encontrada na literatura.  A estimu-

lação das funções imunológicas (fagocitose) por concentrações de metais muito bai-

xas (Hg e Zn) em bivalves de água doce foram observados por Sauvé et al. (2002). 

Em microalgas marinhas, os metais Pb e Al causaram efeitos de estimulação do cres-

cimento em baixas concentrações (SAÇAN; OZTAY; BOLKENT, 2007). O fenômeno 

de hormese também foi observado com os metais Cu (II), Zn (II), Cd (II) e Cr (VI) em 

baixas concentrações sob a condição de ensaios de luminescência com bactéria dul-

cícolas e marinhas, em que houve um aumento da produção de luz acima dos contro-

les (SHEN et al., 2009). 

Nos resultados do tratamento com mais alta contaminação por metais (C2), 

para todos os meios de exposição de pH (7,70; 7,10 e 6,70) e temperatura (25°C E 

27°C), notou-se um padrão de redução na produção de prole devido à presença dos 

metais Cu, Pb, Zn e Hg. Isso sugere que as concentrações consideradas individual-

mente seguras (75% dos valores de TEL para cada metal) (CCME, 2002), podem 

afetar diretamente a produção de prole dos organismos testados. Esses resultados 

indicam que as interações metálicas não devem ser desprezadas, pois mesmo que 

estejam presentes em quantidades mínimas, suas interações podem gerar um es-

tresse ambiental (FRÍAS-ESPERICUETA et al., 2009).  
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 O efeito de baixa produção de prole do copépodo Nitokra sp. observadas na 

presença dos quatro metais concordam com as observadas por Hagopian-Schlekat, 

Chandler e Shaw (2001), que avaliaram a mortalidade de Amphiascus tenuiremis, ex-

postos a combinação de diferentes metais, sugerindo uma potencialização dos efeitos 

tóxicos, tanto para efeitos letais como para efeitos sub-letais. Frías-Espericueta et al. 

(2009) e Verslycke et al. (2003) observaram que combinação de diferentes metais 

aumentam a mortalidade das espécies Litopenaeus vannamei e Neomysis integer, 

respectivamente, mesmo combinadas em concentrações consideradas individual-

mente seguras. 

Além da potencialização da toxicidade dos metais combinados, os copépodos 

bentônicos podem ingerir partículas de sedimento contaminadas com metal imobili-

zado (DECHO; FLEEGER, 1988) e, portanto, podendo produzir a toxicidade e bioacu-

mulação nesses organismos causando efeitos de diminuição na produção de prole 

(ARAUJO et al., 2013; HOOK; FISHER, 2001). A presença de metais, por exemplo, 

em copépodos marinhos pode afetar a produção de ovos, devido à ligação com enzi-

mas envolvidas na vitelogênese (HOOK; FISHER, 2002), e assim reduzir a produção 

da prole.  

Os resultados observados no presente estudo demonstram que a temperatura 

de 27°C exerceu efeito de estímulo na produção da prole no meio de exposição com 

pH alto (7,70), tanto no sedimento controle, quanto nos contaminados, além do sedi-

mento controle em meio de exposição com pH moderado (7,10). O aumento da tem-

peratura pode ser um fator que influencia diretamente na produção da prole. A produ-

ção e eclosão de ovos de diferentes espécies de copépodos, até atingirem um ótimo 

desse parâmetro, pode ser estimulada e, assim, aumentar a produção (BONNET et 

al., 2007; LI et al., 2009; MATIAS-PERALTA et al., 2005; MILIONE; ZENG, 2008; 

SANTHANAM; JEYARAJ; JOTHIRAJ, 2013). Além disto, Matias-Peralta et al. (2005) 

observou que o aumento da temperatura acelera o tempo de maturação da bolsa de 

ovos (tempo entre o aparecimento da bolsa de ovos e sua eclosão) na espécie Nitokra 

affinis, o que pode resultar em maior produção de prole, especialmente se a espécie-

teste do presente estudo realizar, como observado em Nitokra spinipes, a capacidade 

de produzir múltiplas “ninhadas” a partir de reservas armazenadas de esperma 

(BENGTSSON, 1978). 
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Em meio de exposição a temperatura de 27°C, quando comparado o sedi-

mento controle e a C1 sob o pH controle (7,70) e o pH 7,10; nota-se uma diminuição 

da produção de prole de Nitokra sp. (estatisticamente significativa em 7,10 e percep-

tível no pH 7,70, mas não estatisticamente significativa). O efeito da C1 nestes níveis 

de pH não acontece a 25 °C. Com isso, é evidenciado uma interação da temperatura 

com metais (C1), assim como os metais e pH. A temperatura pode influenciar a libe-

ração de determinados metais do sedimento para água (LI et al., 2013), potenciali-

zando a toxicidade (BAI; WANG, 2020; DINH et al., 2020; LI et al., 2013). Estudos 

mostram que metais sob condições de temperaturas elevadas reduzem a produção 

de prole de copépodos (BONNET et al., 2007; MATIAS-PERALTA et al., 2005; 

MILIONE; ZENG, 2008; SANTHANAM; JEYARAJ; JOTHIRAJ, 2013). Adicionalmente, 

e como discutido anteriormente, a acidificação desencadeia diferentes efeitos em co-

pépodos marinhos e bentônicos, sendo a redução de prole um dos efeitos frequente-

mente relatados pela literatura.  

Ademais, os efeitos da acidificação sobre os copépodos podem ser potencia-

lizados com a interação de metais. Estudos com sedimento mostram que ambientes 

com o pH ácido (pH baixo e moderado) causa aumento de formas iônicas livres de 

metais inorgânicos (complexos fortes de hidróxido e carbonato) e orgânicas, que além 

de alterar a mobilidade, aumentando a concentração na água, transforma-se em es-

pécies mais tóxicas (DE ORTE et al., 2014b; MILLERO et al., 2009; PASSARELLI et 

al., 2017). Desta forma, acredita-se que a acidificação e a temperatura potencializa-

ram a toxicidade de metais em concentrações que não causam efeito, somados ao 

esforço fisiológico dos organismos devido às mudanças dos próprios fatores físico-

químicos da água, reduziram o número de prole da espécie teste. 

Os resultados de CE50 dão suporte aos resultados da PERMANOVA refor-

çando o efeito dos diferentes metais e dos fatores pH e temperatura sob a toxicidade 

desses elementos metálicos. Os valores de CE50 evidencia ainda mais o efeito do pH 

(moderado e baixo) na toxicidade dos metais. No entanto, o tratamento de meio de 

exposição com pH baixo (6,70) apresentou CE50 maior que a CE50 em meio de expo-

sição de pH moderado. Dessa forma, é importante ressaltar que o efeito da toxicidade 

não foi reduzido, mas sim subestimado frente a outro estressor. O mesmo acontece 

com meio de exposição a temperatura de 27°C, em que a CE50 apresentou valores 
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maiores que as CE50 em meio de exposição a 25°C. Além disso, o valor da CE50 

(52,17%) no tratamento controle, ou seja, sem injeção de CO2 e aumento de tempe-

ratura, indica que concentrações abaixo de TEL já podem causar efeito sob a biota. 

As CE50 obtidas alertam acerca dos níveis considerados seguros por países que ado-

tam VGQS com base no princípio de TEL/PEL. 

A C2 testada representou 75,0% de valores de TEL para cada metal (14,03 

mg kg-1; 22,65mg kg-1; 0,10mg kg-1, e 93,00mg kg-1, para os metais cobre, chumbo, 

mercúrio e zinco, respectivamente). Esses valores estão abaixo do que é preconizado 

como seguro nos VGQS Canadense, da cidade de Quebec, do Estado da Flórida, nos 

E.U.A, e no Brasil (Tabela 14). Todos utilizam como abordagem o princípio de 

TEL/PEL (CCME, 1995; BRASIL, 2012; HUBNER, ASTIN, HERBERT, 2009; 

QUÉBEC, 2007; MACDONALD et al., 1996). Os VGQS apresentam a limitação em 

não considerar possíveis interações aditivas, negativas ou antagônicas de misturas 

químicas (KWOK et al., 2014b). Assim como os resultados do presente estudo, outros 

trabalhos mostraram a interação de diferentes metais, mesmo que em concentrações 

consideradas seguras, potencializam o efeito tóxico dos metais (FRÍAS-

ESPERICUETA et al., 2009; HAGOPIAN-SCHLEKAT; CHANDLER; SHAW, 2001; 

VERSLYCKE et al., 2003). 

Tabela 14. Concentrações de cobre, chumbo, mercúrio e zinco adotados por países que utilizam pro-
tocolos baseados em TEL/PEL. 

Protocolos baseados 
em TEL/PEL 

Cobre 
(mg kg-1) 

Chumbo 
(mg kg-1) 

Mercúrio 
(mg kg-1) 

Zinco 
(mg kg-1) 

 Valores correspondentes a TEL 

Canadá (CCME, 1995) 18,70 30,20 0,13 124,00 

Québec (QUÉBEC, 2007) 19,00 30,00 0,13 120,00 

Flórida (MACDONALD et al., 1996) 18,70 30,20   0,13 124,00 

Brasil (BRASIL, 2012) 34,00 46,70 0,34 150,00 

Outra limitação é que agências reguladoras ambientais, inclusive o CONAMA, 

adotam VGQS que podem não abordar adequadamente as especificidades de cada 

local (CHOUERI et al., 2009). Os organismos aquáticos em ecossistemas árticos, tem-

perados e tropicais respondem de forma diferente quando expostas aos metais 

(CHAPMAN et al., 2006; CHOUERI et al., 2009; WANG et al., 2014; WANG; KWOK; 
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LEUNG, 2019). Espécies de água doce em regiões temperadas são geralmente mais 

sensíveis os metais As, Cr, Pb, Hg do que espécies de regiões tropicais, mas ambas 

não apresentam sensibilidade ao Cu (WANG et al., 2014) . Espécies marinhas de 

regiões temperadas são mais sensíveis aos metais cromo, chumbo, níquel, enquanto 

as espécies tropicais são mais sensíveis ao cobre, zinco, mercúrio (WANG; KWOK; 

LEUNG, 2019). Além disso, determinadas regiões afetam a persistência, bioacumula-

ção, especiação e toxicidade de metais, tanto na água como no sedimento (KWOK et 

al., 2014). No Brasil, também ocorrem diferenças nas características dos ambientes 

marinhos e que podem implicar em diferenças no efeito das concentrações limiares 

de metais da norma vigente (BURUAEM et al., 2012). 

Com isso, a atualização dos VGQS se mostra de grande importância. A reso-

lução CONAMA n° 454/12 preconiza a necessidade de sua revisão em até cinco anos, 

contados da data de sua publicação, contudo, isso ainda não ocorreu. A presença de 

diversos metais é detectada em todo o litoral do Estado de São Paulo, principalmente 

em regiões de alta atividade urbana e industrial (CETESB, 2018). Por isso, se des-

perta a preocupação nas diversas Unidades de Conservações estabelecidas nessas 

regiões, que também já apresentam concentrações de metais, inclusive os mais tóxi-

cos (mercúrio e chumbo), mesmo que em níveis abaixo do nível 1 da resolução brasi-

leira (CAMPOS et al., 2016; CRUZ et al., 2014; HOFF; FIGUEIRA; ABESSA, 2015; 

MOREIRA et al., 2019). 

Isto posto, a importância da atualização de VGQS mostra-se ainda mais ne-

cessária se considerar os cenários de acidificação e aquecimento previsto para os 

próximos 100 anos. As interações de metais podem ser potencializadas em concen-

trações ainda mais baixas em ambientes marinhos, devido ao efeito do pH mais ácido 

e o aumento da temperatura. Os valores de CE50 corroboram para essa preocupação, 

sendo que nos meios de exposição acidificados os valores reduziram, inclusive sob 

meio de exposição com temperatura a 27°C, sendo nessa temperatura uma redução 

mais atenuada. Os atuais valores propostos pelo VGQS podem, portanto, se tornar 

pouco eficazes na proteção à biota devido aos novos cenários, como evidenciado no 

meio de exposição a temperatura de 27°C, pH moderado e C1.  

Como instrumento para gestão frente as mudanças climáticas, O Plano Naci-
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onal de Adaptação à Mudança do Clima (PNAM) (BRASIL, 2016), que propõe diretri-

zes, recomendações e estratégias para a gestão e diminuição do risco climático do 

país, reconhece a necessidade de proteção das regiões costeiras e marinhas. São 

propostas pelo plano estratégias em função da acidificação, contudo é identificada a 

ausência de estratégias para contaminação, tanto de água quando do sedimento. 
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CONCLUSÃO 

Conclui-se com os resultados expostos que a acidificação e a presença de 

diferentes concentrações de metais (C2), mesmo que consideradas individualmente 

seguras, afetaram a produção de prole da espécie Nitokra sp. nos sedimentos testa-

dos. A toxicidade dos metais foi potencializada nos meios de exposição com pH baixo. 

Já em condições de aquecimento a reprodução da espécie foi estimulada. Além disso, 

a combinação dos fatores testados (pH a 7,10; temperatura a 27°C e a menor con-

centração testada) exerceu efeito deletério sob a produção de prole do organismo 

teste.  

As concentrações permitidas de diferentes metais no sedimento se mostram 

tóxicas quando combinadas, o que sugeri a atualização VGQS. A atualização desses 

valores-guias é ainda mais necessária se considerar a acidificação e aquecimento 

causado por mudanças climáticas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1. Carta controle do laboratório para os cultivos de Nitokra sp. O ensaio 7 refere-se ao teste 
de sensibilidade realizado durante o presente estudo. 

 

Legenda: Limite superior (linha vermelha): 1,09; Limite inferior (linha amarela): 0,59; Média (linha tra-
cejada verde): 0,84; Desvio Padrão: 0,13; Coeficiente de Variação (%): 15. Os círculos azuis corres-
pondem aos valores de CL50 dos ensaios de sensibilidade realizados.  

APÊNDICE 2. Índices de produção de prole da espécie Nitrokra sp. por réplica em condições bifatoriais 
e trifatoriais. 

Réplica 

 T25°C 

 pH 7,70  pH 7,10  pH 6,70 

 Cntrl  C1  C2  Cntrl  C1  C2  Cntrl  C1  C2 

R1  17,29  18,71  0,43  29,57  20,71  0,86  1,71  13,14  0,14 
R2  10,71  17,71  0,00  28,14  29,86  0,71  0,00  14,57  0,14 
R3  15,71  17,14  1,14  20,00  24,43  1,29  1,14  10,00  0,00 
R4  19,29  16,57  0,71  19,29  16,43  0,86  5,29  9,57  0,00 

Réplica 

 T27°C 

 pH 7,70  pH 7,10  pH 6,70 

 Cntrl  C1  C2  Cntrl  C1  C2  Cntrl  C1  C2 

R1  37,00  40,71  5,00  40,71  24,00  1,86  NT  NT  NT 
R2  51,29  39,00  2,86  37,14  23,00  0,86  NT  NT  NT 
R3  44,43  33,14  4,14  34,00  22,86  0,57  NT  NT  NT 
R4  51,29  36,29  3,14  39,14  28,57  3,29  NT  NT  NT 

 


