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Resumo 

 

 

RIBEIRO, Louise Vargas. Contribuição ao estudo do extrato pirolenhoso no 
ambiente: ecotoxicologia, histopalogia e análise de parâmetros espermáticos 
em Eisenia andrei. 2016. 88f. Dissertação (Mestrado em Agronomia), Programa de 
Pós Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Universidade Federal 
de Pelotas, Pelotas, 2016. 

  

Produtos derivados de plantas podem ter um papel significativo na proteção 
fitossanitária sustentável quando em substituição aos agrotóxicos sintéticos. Dentre 
estes insumos está o extrato pirolenhoso (EP). O estudo teve por objetivo avaliar os 
efeitos ecotoxicológicos do EP em diferentes modalidades e de concentrações sobre 
variáveis biológicas e histológicas de minhocas Eisenia andrei (Annelida, 
Oligochaeta). Para tanto foram utilizadas concentrações de 0; 0,53; 0,77; 1,54; 3,08 
e 6,10mL kg-1 tanto de EP bruto (EPB)  quanto de EP destilado (EPD) em substrato 
artificial tropical. Os ensaios ecotoxicológicos compreenderam o teste de evitamento, 
que avaliou a preferência de substrato (controle e contaminado) em 48h, onde para 
o EPB ocorreu evitamento nas quatro doses mais altas enquanto que para o EPD 
nas duas doses mais elevadas; e o ensaio crônico, que objetivou avaliar a biomassa 
dos indivíduos adultos, cujo resultado não foi significativo nas doses testadas e o 
número de juvenis em 56 dias, que diferiu entre os tratamentos e entre as doses do 
EPD. Além destes ensaios, após o fim do teste crônico, duas minhocas das 
concentrações 0; 1,54 e 6,10mL kg-1 foram selecionadas para análises 
histopalógicas (espessuras dos tecidos epitelial intestinal e cloragógeno) e 10 para 
análises dos parâmetros espermáticos (Integridade de membrana, funcionalidade de 
mitocôndria, integridade de DNA, viabilidade espermática e concentração 
espermática) para as diferentes modalidades do EP. Para o tecido epitelial, o EP nas 
suas diferentes modalidades mostrou resultados distintos; Minhocas expostas 
durante 60 dias ao EP, independente da concentração testada e de sua modalidade, 
tiveram o tecido cloragógeno afetado de forma significativa indicando toxicidade do 
produto. Nas análises espermáticas, na maioria das variáveis estudadas, a 
integridade de membrana do espermatozoide não foi prejudicada; Apenas para o 
EPB a integridade do DNA do espermatozoide foi um parâmetro significativo; A 
funcionalidade da mitocôndria não foi afetada pelo EP. Dentre os parâmetros 
espermáticos, a viabilidade espermática demostrou ser mais sensível ao EP; 
Substratos contendo EP diminuem a viabilidade espermática em minhocas E. andrei; 
A concentração espermática foi maior em minhocas tratadas com o EPD e em sua 
maior dosagem (6,10mL kg-1). 

 
 

Palavras-chave: Insumo. Ecotoxicologia. Minhoca. Reprodução. Histologia. 

 

 

 

 

 



7 

 

Abstract 

 

 

RIBEIRO, Louise Vargas. Contribution to the study of pyroligneous extract the 
environment: ecotoxicology, histopathology and analysis of sperm parameters 
in Eisenia andrei. 2016. 88f. Dissertação (Mestrado em Agronomia), Programa de 
Pós Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Universidade Federal 
de Pelotas, Pelotas, 2016. 
 
 
Plant-derived products may have a significant role in sustainable plant protection 
when replacing the synthetic pesticides. Among these inputs are the pyroligneous 
extract (EP). The study aimed to assess the ecotoxicological effects of the EP in 
different conditions of purity and concentration of biological and histological variables 
of Eisenia andrei earthworms (Annelida, Oligochaeta). For both concentrations were 
used 0; 0.53; 0.77; 1.54; 3.08 and 6.10ml kg-1 gross EP much as distilled EP in 
tropical artificial substrate. The tests comprised ecotoxicological avoidance test, 
which assessed the substrate preference (and infected control) at 48 hours, which for 
the avoidance EPB occurred in the four highest doses while for the EPD the two 
highest doses; and the chronic test, which aimed to evaluate the biomass of adults, 
the result was not significant at the doses tested and the number of juveniles in 56 
days, which differed between treatments and between the EPD doses. In addition to 
these tests, after the end of the chronic test, two worms concentrations of 0; 1.54 and 
6.10 mL kg-1 were selected for analysis histopathological (thickness of the intestinal 
epithelial tissue and chloragogenous and 10 for analysis of sperm parameters 
(Integrity membrane, mitochondria integrity, DNA integrity, sperm viability and sperm 
concentration) for different purity of EP. For epithelial tissue, the EP in its various 
purities showed different results; worms exposed for 60 days in the EP, independent 
of the concentration tested and their purity, they had significantly affected 
chloragogenous tissue indicating toxicity of the product. In sperm analysis, most of 
the variables studied, the sperm membrane integrity was not affected; Only for EPB 
to sperm DNA integrity was a significant parameter; The integrity of mitochondria was 
not affected by the EP. Among the sperm parameters, sperm viability demonstrated 
to be more sensitive to the EP; Substrates containing EP decrease sperm viability in 
E. andrei earthworms; Sperm concentration was higher in the treated worms EPD 
and a higher dose (6.10ml kg-1). 

 

 

Key- words: Input. Ecotoxicology. Earthworm. Reprodution. Histology. 
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1 Introdução 

 

Além de ser um problema de saúde pública, o uso indiscriminado de 

agrotóxicos é um agravante para o meio ambiente. Segundo Cassal et al. (2014), em 

2008 o Brasil se tornou o maior mercado mundial de agrotóxicos, superando os 

Estados Unidos. 

Enquanto, nos últimos dez anos o comércio de agrotóxicos cresceu 93%, o 

mercado brasileiro cresceu 190%, tornando os agrotóxicos um dos recursos mais 

utilizados pelos produtores rurais para tentar compensar a perda de produtividade 

provocada pela degradação do solo e para controlar o aparecimento de doenças e 

pragas (MENDES et al., 2014). A introdução de agrotóxicos no ambiente pode 

provocar efeitos indesejáveis, como a alteração da dinâmica bioquímica natural pela 

pressão de seleção exercida sobre os organismos, tendo como consequência 

mudanças no funcionamento do ecossistema afetado (SPADOTTO, 2006). 

Por outro lado, a agricultura orgânica, que preconiza práticas mais 

sustentáveis e que não agridem o solo, água e a biodiversidade, também tem sido 

difundida. De janeiro de 2014 para janeiro de 2015 houve um crescimento de 51,7% 

do número de produtores orgânicos no Brasil (BRASIL, 2015). Esse fato é 

corroborado pela criação da Política Nacional de Agroecologia e Agricultura 

Orgânica (PLANAPO), cujo objetivo é ampliar e fortalecer a produção, manipulação 

e processamento de produtos orgânicos e de base agroecológica, tendo como 

público prioritário agricultores (as) familiares, assentados (as) da reforma agrária, 

povos e comunidades tradicionais e suas organizações econômicas, micros e 

pequenos empreendimentos rurais, cooperativas e associações, considerando 

também os da agricultura urbana e periurbana (BRASIL, 2012). 

Com a evolução da agricultura orgânica, novos insumos para o controle 

fitossanitário vêm sendo oferecidos aos agricultores para o manejo nos sistemas de 

produção, no intuito de reduzir o impacto ao meio ambiente e priorizar a saúde do 

trabalhador e consumidor, bem como aumentar a eficiência agronômica. 

Produtos derivados de plantas podem ter um papel significativo na proteção 

fitossanitária sustentável quando em substituição aos agrotóxicos sintéticos 

(TIILIKKALA et al., 2011). Dentre estes insumos está o extrato pirolenhoso (EP), 

também conhecido como ácido pirolenhoso, líquido pirolenhoso ou vinagre de 

madeira. O EP é extraído da condensação da fumaça da queima da madeira e tem 
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sido recomendado tanto para o manejo fitossanitário quanto na fertilização de 

cultivos (CHUNG; ONG; KING, 2013). Originário do Japão, onde é utilizado há 

séculos, o EP é um líquido resultante da condensação da fumaça composto por 

mais de 200 substâncias que interagem entre si (WU et al., 2015). 

Apesar desses estudos, pouco se sabe sobre as potencialidades e riscos da 

utilização deste derivado da produção do carvão. Faltam também informações 

científicas sobre o efeito do EP sobre a biodiversidade do solo e sobre as plantas, 

bem como há carência de dados sobre doses e concentrações a serem aplicadas 

(ALVES, 2006). 

Uma das estratégias para solucionar essas lacunas e acelerar a obtenção de 

informações sobre o impacto dos insumos orgânicos são os ensaios 

ecotoxicológicos. Estes são ferramentas que permitem identificar alterações e 

possibilitam avaliar a qualidade do ambiente, antecipando o desenvolvimento de 

situações que possam conduzir à contaminações ambientais (ANDRÉA, 2010). 

Brussaard, Ruiter e Brown. (2007), relatam que os indicadores biológicos tendem a 

ser mais sensíveis e, portanto, respondem de maneira mais rápida quando 

comparados aos parâmetros físicos e químicos. 

As minhocas têm sido escolhidas como organismos-teste em ensaios 

ecotoxicológicos porque são comuns em uma grande variedade de solos, 

representando 60 a 80% da biomassa total de animais invertebrados do mesmo. 

Além disso, possuem quimiorreceptores no prostômio e estruturas sensoriais na 

superfície do corpo, que podem indicar uma alta sensibilidade às substâncias 

químicas presentes no solo (REINECKE et al., 2002).  

Nestes animais também se pode demonstrar que a acumulação (ANDRÉA, 

2010) e as respostas aos contaminantes em vários níveis de complexidade variam 

às mais sensíveis mudanças moleculares / celulares (COLGAN et al., 2003). Piola et 

al. (2013), ressaltam que o uso da espécie Eisenia andrei pode ser indicado para 

avaliação de respostas celulares, fisiológicas e moleculares, sendo útil para a 

predição de efeitos adversos de poluentes, além das respostas biológicas (agudas, 

crônicas e comportamentais) comumente estudadas (ANDRÉA, 2010). 

Lourenço et al. (2011), também propuseram que alterações histopatológicas 

do trato gastrointestinal como um novo biomarcador para essa espécie, 

complementando os resultados obtidos com os outros ensaios realizados com este 

organismo.  
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Nesse contexto de incertezas, a instrução normativa do MAPA nº 17 (BRASIL, 

2014), não autoriza a utilização do EP nos cultivos orgânicos. Mesmo assim, alguns 

produtos à base de EP são encontrados no mercado e comercializados para uso na 

agricultura convencional. 

O presente estudo tem por objetivo avaliar os efeitos do extrato pirolenhoso 

em diferentes modalidades e concentrações sobre variáveis ecológicas, histológicas 

e reprodutivas de minhocas Eisenia andrei (Annelida, Oligochaeta). O fluxograma 

experimental pode ser visualizado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Fluxograma experimental da avaliação de extrato pirolenhoso sobre características 
biológicas e histológicas de minhocas Eisenia andrei. Pelotas, RS. Mar/2014 à Nov/2015. 
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2 Revisão de Literatura 

2.1 Agrotóxicos 

  

Para Assis e Romeiro (2002), a química agrícola surgia como uma 

possibilidade de eliminar o problema do esgotamento dos solos provocados pela 

monocultura. Entre as décadas de 1960 e 1970 efetivava-se a Revolução Verde, 

programa com o propósito de aumentar a produção agrícola através do 

desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo e utilização de 

máquinas no campo que aumentassem a produtividade (PRIMAVESI, 1997). 

Embora a indústria de agrotóxicos tenha surgido após a Primeira Guerra Mundial, 

seu uso foi difundido nos Estados Unidos e na Europa após a Segunda Guerra 

Mundial, e no Brasil durante o período que ficou conhecido como a modernização da 

agricultura nacional, situado entre 1945 e 1985. Foi também neste período, 

notadamente após 1975, que se efetivou a instalação da indústria de agrotóxicos no 

País, conformada pelas principais empresas fabricantes destes produtos em nível 

mundial (TERRA, 2008). O mercado de agrotóxicos no Brasil apresenta crescimento 

significativo, expandindo-se, em média, 10% ao ano, de forma que o País se 

manteve entre 1970 e 2007 entre os seis maiores consumidores, assumindo, em 

2008, a colocação de maior consumidor de agrotóxicos do mundo (CASSAL et al., 

2014).  

Na Lei 7.802/ 89 (1990), os agrotóxicos são definidos como: 

 

[...] os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 

ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 

composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de 

seres vivos considerados nocivos (BRASIL, 1990. Art. 2º). 

 

A classificação dos agrotóxicos, por finalidade de uso, é definida pelo poder 

de ação do ingrediente ativo sobre organismos-alvo, como: inseticidas, fungicidas, 

herbicidas, acaricidas, reguladores e inibidores de crescimento etc. 
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Compostos orgânicos de uso e fórmula variada, pelo conjunto de seus efeitos 

no meio ambiente e na saúde humana, foram agrupados sob a sigla POPs 

(Poluentes Orgânicos Persistentes). Estes são causadores de danos ambientais 

mesmo em baixas concentrações (BERNES, 2005). A sua estabilidade, e, portanto 

persistência, faz com que seus efeitos perdurem e possam ser largamente dispersos 

antes de se decomporem; bioacumulem, devido a sua solubilidade em gorduras 

favorecendo sua acumulação nos tecidos e; biomagnifiquem, pela capacidade de 

aumentar sua concentração na direção do topo da cadeia alimentar (WANIA; 

MACKAY, 1997). 

Esta disseminação de produtos agrotóxicos preocupou ambientalistas e 

cientistas e gerou um crescente fluxo de estudos sobre os seus efeitos nocivos. 

Buscando maneiras mais sustentáveis, a agricultura orgânica contrapõe-se ao uso 

abusivo de insumos agrícolas industrializados, dissipando o conhecimento 

tradicional, sob novas bases tecnológicas (ASSIS; ROMEIRO, 2002). 

2.2 Agricultura orgânica 

 

Com os primeiros sinais de esgotamento do modelo agroquímico, iniciaram-se 

os movimentos de agricultura alternativa, que começaram a ganhar força com a 

proposta de resgate da lógica anterior, ou seja, de uma produção agrícola que 

respeite as leis da natureza, ao mesmo tempo em que as utilize de forma inteligente 

(ASSIS, ROMEIRO, 2002). Surge a agricultura orgânica fundamentada em princípios 

agroecológicos, que também são observados no processo de conservação de 

recursos naturais, como a diversificação de culturas; independência dos sistemas de 

produção; considerando o solo como um organismo vivo e respeitando a natureza 

(AQUINO; ASSIS, 2005). 

Segundo Santos et al. (2012), a agricultura orgânica é uma atividade 

praticada e registrada em mais de 150 países. Sua rápida expansão deu-se, 

sobretudo na Europa, EUA, Japão, Austrália e América do Sul, impulsionada, 

principalmente, pelos problemas ambientais e de contaminação de alimentos 

causados pela agricultura convencional ou industrial.  

Em sistemas agrícolas, a biota do solo é fortemente influenciada pelas 

práticas empregadas, como rotação de culturas, adubação, irrigação, e sistemas de 

preparo do terreno e de proteção de plantas. Também governa processos como 
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decomposição, mineralização e humificação da matéria orgânica, mobilização e 

imobilização de macronutrientes e micronutrientes, a fixação de nitrogênio 

atmosférico, agregação e estruturação e consequente conservação do solo, e 

finalmente, a regulação de pragas e doenças (ASSIS, ROMEIRO, 2002). 

A agricultura orgânica tem por princípio estabelecer um conjunto de 

procedimentos que envolvam a planta, o solo e as condições climáticas, produzindo 

um alimento sadio e com suas características e sabor originais, que atenda às 

expectativas do consumidor (PENTEADO, 2000). 

No Brasil a Lei nº10.831, de 23 de Dezembro de 2003, em seu Art. 1º define o 

sistema orgânico de produção agropecuária como: 

 

Todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização 
do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à 
integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a 
sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios 
sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, 
empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e 
mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação 
do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, 
em qualquer fase do processo de produção, processamento, 
armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio 

ambiente (BRASIL, 2003, Art. 1º ). 

 

A Lei 10.831/03 determina que para serem comercializados, os produtos 

orgânicos devem ser certificados e que a certificação poderá acontecer para que os 

produtores familiares que fazem a comercialização diretamente ao consumidor final 

estejam inseridos em processos próprios de organização e controle social.    

No seu Art. 1º §2o  considera que o conceito de sistema orgânico de produção 

agropecuária e industrial abrange os sistemas ecológico, biodinâmico, natural, 

regenerativo, biológico, agroecológicos, permacultura e outros que atendam os seus 

princípios. Avalia, ainda, em seu Art. 2o, o produto da agricultura orgânica ou produto 

orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido em sistema orgânico de 

produção agropecuário ou oriundo de processo extrativista sustentável e não 

prejudicial ao ecossistema local (BRASIL, 2003).  

Porém, o perfil dos agricultores convencionais para Feiden et al. (2002) é, em 

geral, de produtores simples e semi-assalariados, com frágil inserção no mercado ou 

produtores de subsistência. Eles vivem em comunidades isoladas ou possuem áreas 

com baixa aptidão agrícola e com sérias limitações à produção. Muitas vezes a 
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produção destes grupos não é certificada, mas atende às normas de produção 

orgânica em relação ao não uso de insumos proibidos sem, no entanto, evitar a 

degradação ambiental. Estes produtores apresentam dificuldades como a falta de 

recursos, a falta de acesso a canais de comercialização e ainda o baixo nível de 

motivação e organização. 

Segundo Assis (2002), a pressão de mercado favorece o estabelecimento de 

sistemas orgânicos de produção fazendo surgir um novo conceito de agricultura 

orgânica, para o qual basta atender às normas mínimas da legislação para passar a 

ter direito ao selo de qualidade, ou simplesmente promover a substituição dos 

insumos convencionais por insumos orgânicos ou biológicos, mantendo a mesma 

lógica dos sistemas convencionais. Nesse conceito, o termo orgânico é interpretado 

como proveniente de insumos orgânicos. 

No entanto, de acordo com Feiden et al. (2002), a conversão da agricultura 

convencional para a agricultura orgânica consiste num longo processo de mudanças 

de concepções de agricultura, práticas agronômicas e relacionamento da produção 

com o meio ambiente e mercado. Para o autor o termo conversão tem como 

significado todo o processo de partir de sistemas de produção convencionais para 

atingir sistemas agrícolas que funcionem como um agroecossistema harmônico e 

integrado, com os diversos subsistemas funcionando de maneira complementar. 

Esclarece ainda que a qualificação do sistema para a obtenção do certificado de 

produto orgânico passa a ser apenas uma etapa do processo. 

Os produtores estão sendo incentivados a substituir o cultivo convencional por 

práticas sustentáveis através do desenvolvimento de novas práticas que são vistas 

como opções viáveis e que se expandem através do aumento da consciência 

ambiental entre consumidores e produtores e da abertura de novos e mais 

consistentes mercados para produtos agrícolas cultivados e processados de forma 

alternativa (GLIESSMAN, 2001). Na realidade, as motivações que levam o produtor 

a converter seu sistema de produção podem ser múltiplas e legítimas, e podem 

começar por considerações técno-econômicas e se transformar, com o tempo, em 

preocupações com o meio ambiente e com a proteção da vida (FEIDEN et al. 2002).  

A legislação brasileira concorre para que o processo de conversão da 

agricultura convencional para a agricultura orgânica se efetive sem muitos entraves 

e burocracia. Assim, a regulamentação da lei de orgânicos 10.831/2003 

pelo Decreto 6.323 de 27 de dezembro de 2007, adianta a aprovação de insumos 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Organicos/Produtos%20Fitossanit%C3%A1rios/Home/decreto_6323_de_27-12-2007.pdf
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para a agricultura orgânica, dispondo no Art. 24 que o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento deverá estabelecer mecanismos para priorização e 

simplificação desses registros e, mesmo que este processo envolva a participação 

de outros órgãos, estes princípios deverão ser adotados desde que isso não importe 

em risco à saúde ou ao meio ambiente (BRASIL, 2003). 

A Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, dispõe sobre o registro, a classificação, 

o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. O 

Decreto no 4.074, de 04 de janeiro de 2002 adequa esta Lei e, em seu Art.1º,diz que: 

 

O setor de agricultura orgânica do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento fica responsável por identificar os produtos 
prioritários para uso na agricultura orgânica e encaminhar aos órgãos 
da agricultura, saúde e meio ambiente, que definirão quais são as 
informações, testes e estudos necessários para o estabelecimento 
das especificações de referência.  Esta Lei é atualizada pelo Decreto 
6.913 de 23 de julho de 2009, no Art. 10-D que informa sobre 
procedimentos e referencias para aprovação de produtos 
fitossanitários. Refere ainda, no § 4º que as especificações de 
referência serão estabelecidas em regulamento próprio pelos órgãos 
responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e do meio ambiente 
(BRASIL, 2002, ART.1º § 3

o
). 

 
 

A Instrução Normativa 46 de 06 de outubro de 2011, que substitui a IN 64 de 

2008, traz uma série de substâncias que podem ser utilizadas como insumos na 

agricultura orgânica e ainda, algumas restrições como a proibição de insumos que 

apresentem propriedades mutagênicas ou carcinogênicas (BRASIL, 2011). Desta 

forma, visa oferecer aos agricultores produtos para o manejo em sistemas orgânicos 

de produção cuidando do meio ambiente, da saúde do trabalhador e consumidor 

como também da eficiência agronômica, porém, a questão da sustentabilidade 

muitas vezes representa um ponto subjetivo que contrasta com a necessária 

objetividade dos padrões orgânicos para atender às demandas de mercado. Isso 

determina riscos de simplificação dos sistemas orgânicos de produção, a partir de 

uma visão restrita das normas de produção, considerando-se somente o que é ou 

não permitido (FEIDEN et al., 2002). 

Como opção de produtos para o controle de insetos indesejáveis com menos 

resíduos, tem-se o uso de produtos à base de extrato de plantas, na forma de 

extratos líquidos e óleos emulsionáveis (MACHADO, SILVA, OLIVEIRA, 2007); 

Produtos biológicos a base de fungos, vírus e bactérias (BLIBECH et al., 2012), 

como também as caldas, têm ampla utilização na agricultura orgânica (SOUSA et al. 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Organicos/Produtos%20Fitossanit%C3%A1rios/Home/decreto_6913_de_23-07-2009.pdf
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Organicos/Produtos%20Fitossanit%C3%A1rios/Home/decreto_6913_de_23-07-2009.pdf
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Desenvolvimento_Sustentavel/Organicos/Legislacao/Nacional/Instrucao_Normativa_n_0_046_de_06-10-2011_regulada_pela_IN_17.pdf
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2012). O uso de extratos de plantas pode ser vantajoso em razão de suas 

propriedades repelentes, compatibilidade com inimigos naturais, curto efeito residual 

(BERNARDI et al., 2010) e baixa toxicidade ao homem (VENZON et al., 2008). 

Esses compostos se degradam mais rapidamente do que a maioria dos pesticidas 

químicos, o que implica em menor probabilidade de desenvolvimento de resistência 

(HINCAPIÉ et al., 2008). 

2.3 Extrato pirolenhoso 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014) a 

produção de carvão vegetal no Estado do Rio Grande do Sul foi de 64,815 

toneladas, sendo que para eucalipto foi de 15,354 toneladas. 

Buscando-se o melhor aproveitamento da biomassa florestal, o carvão vegetal 

tem se tornado uma fonte de energia renovável de grande interesse das indústrias. 

De acordo com Nakai et al. (2007), a queima da madeira e de resíduos 

florestais é considerada um método promissor para suprimento de carvão como 

material sólido e subprodutos contendo milhares de compostos químicos valiosos. 

Sendo um subproduto do processo de carbonização de madeira, de resíduos 

florestais ou até mesmo de biomateriais como bambu, sabugo de milho, casca de 

arroz (STEINER et al., 2008; WEI et al., 2010), o extrato pirolenhoso (EP) é um 

líquido resultante da condensação da fumaça composto por mais de 200 

substâncias que interagem entre si (WU et al., 2015), dentre os quais ácido acético, 

alcoóis, cetonas, fenóis e alguns derivados de lignina (ANEXO A e B), cuja 

composição varia dependendo da espécie vegetal utilizada, temperatura de coleta, 

sistemas de obtenção (MAEKAWA, 2002). 

No Japão, a prática da utilização do EP na agricultura é preconizada desde a 

antiguidade para aumentar a produtividade, qualidade das culturas, além de 

proteção e combate a pragas e doenças agrícolas (MAEKAWA, 2002). 

Apesar da instrução normativa nº17 de 18 de junho de 2014 proibir o uso do 

EP como fertilizante e corretivo em sistemas orgânicos de produção, estudos 

utilizando o EP demonstraram resultados promissores como estimulantes da 

comunidade microbiana do solo (STEINER et al., 2008), no aumento da 

produtividade de culturas como cana de açúcar (UDDIN et al., 1994) e arroz (LEE et 

al., 2007). 
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Miyasaka et al. (2001), estudando a aplicação do EP no solo, observaram 

melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas, assim como o aumento da 

população de microrganismos benéficos do solo, como actinomicetos e micorriza, 

favorecendo a assimilação dos nutrientes pela planta. 

Acredita-se que o EP possa ter efeito sobre a absorção e assimilação dos 

nutrientes pelas plantas devido à alta concentração de ácidos, e que este fato possa 

influenciar nas propriedades químicas, na adsorção, na solubilização de nutrientes e 

na movimentação destes no perfil do solo (TOGORO, 2012). 

Diversos estudos têm demonstrado o efeito da aplicação do EP como 

condicionador do solo, bioestimulante vegetal, indutor de enraizamento e repelente 

de insetos (TRINDADE, 2014), e, também, na fertilização de orquídeas 

(SCHNITZER et al., 2015). 

O EP bruto (EPB) não deve ser utilizado na agricultura sem ser purificado. 

Segundo Campos (2007), a eliminação do alcatrão e outras impurezas do EP deve 

ser realizada, deixando-o em repouso por até 6 meses para que ocorra a 

decantação das moléculas mais densas. Após este período, o líquido irá se separar 

em três camadas nitidamente distintas: - Na primeira camada (10%, superior) 

predominam os óleos vegetais e água; - na segunda camada (60 a 75%, 

intermediária) o EP propriamente dito e, - na terceira camada (20-30%, inferior), 

predomina o alcatrão. 

Hagner (2013) em teste ecotoxicológico agudo para a minhoca Aporrectodea 

caliginosa determinou que a CL50 (concentração letal para 50% dos indivíduos) em 

14 dias foi de 6560 mg kg-1 (peso seco). A maioria dos países da OECD 

(Organização Econômica para Cooperação e Desenvolvimento) segue o sistema de 

classificação toxicológica de acordo com a qual os valores CL50, sendo este > 1000 

mg kg-1 de solo indicam ser pesticidas praticamente não tóxicos para as minhocas 

(OECD, 2003). 

2.4 Ecotoxicologia 

 

A ecotoxicologia pode ser definida como a ciência que estuda os efeitos 

adversos de substâncias naturais ou sintéticas sobre os organismos vivos, 

populações ou comunidades (animais ou vegetais) nos ambientes terrestres e 

aquáticos (BIANCHINNI; MARTINS, JORGE, 2009). Suas ferramentas de análise 
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permitem efeito preditivo à toxicidade de substâncias e compostos, além de indicar 

os potenciais ecotoxicológicos e seus mecanismos de ação em organismos vivos 

(MAGALHÃES; FERRÃO FILHO, 2008). Sendo assim, os ensaios ecotoxicológicos 

têm como intuito determinar a relação da dose ou concentração de uma ou mais 

substâncias em um determinado meio com o efeito e/ou resposta destas em um 

determinado organismo vivo (LIMA, 2009).  

Os testes de toxicidade podem ser classificados de acordo com o tempo de 

exposição (agudo ou crônico), com o modo de ação (mortalidade, crescimento ou 

reprodução) ou com o efeito de resposta (letal ou sub-letal) (KAPANEN; ITAVÄARA, 

2001). Os ensaios são realizados expondo-se os organismos testes a um solo 

contaminado, objetivando-se avaliar o efeito da contaminação na sobrevivência, 

crescimento, reprodução, mudanças comportamentais, dentre outros fatores. 

Para os testes ecotoxicológicos em solos, minhocas (Eisenia andrei e Eisenia 

fetida), enquitreídeos (Enchytraeus sp. e Cognettia sp.) e colêmbolos (Folsomia 

candida) têm sido os grupos mais utilizados devido a sua fácil adaptação em 

laboratório e geração relativamente curta em salas com temperatura controlada 

(FOUNTAIN; HOPKIN, 2005).  

Outros organismos também podem ser utilizados, tais como: plantas, 

microrganismos, Nematoda (nematóides), Oribatida (ácaros), Gamasida (ácaros), 

Staphylinidae (coleóptero), Isopoda (isopodos), Diplopoda (milípedes) e Chilopoda 

(centípedes) (VAN STRAALEN; VAN GESTEL, 1993; CORTET et al., 1999). 

No Brasil, até o momento, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, solicita apenas o 

teste de toxicidade aguda em minhocas Eisenia fetida ou Eisenia andrei para 

registro de moléculas de agrotóxicos. Entretanto, este teste é criticado 

principalmente porque se baseia em dados de mortalidade após apenas 14 dias de 

contato e de somente uma espécie de minhoca (geralmente E. fetida), com um 

substrato totalmente artificial (mistura de proporções fixas de turfa de esfagno, 

caulim e areia industrial)(ANDRÉA, 2010).  

Entretanto, na Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT existem 

outras normas para o prognóstico de qualidade do solo que envolvem testes 

ecotoxicológicos (ANDRÉA, 2010).  
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Quanto ao substrato artificial, Garcia (2004) propôs que a fibra de coco seja 

utilizada em substituição à turfa de esfagno e esta vem sendo adotada para testes 

no Brasil. 

Apesar das espécies E andrei e E fetida não ocorrerem naturalmente na 

América Latina e serem tipicamente epigêicas, ou seja, vivem na serapilheira e em 

resíduos orgânicos, com pouca atuação direta na estrutura e características de solos 

minerais, ainda são muito utilizadas para testes ecotoxicológicos pela facilidade de 

criação e adaptação à diferentes ambientes e temperaturas. Buch, Sauter e Brown 

(2010) realizaram estudos com minhocas cosmopolitas em testes ecotoxicológicos e 

perceberam que a Pontoscolex corethrurus teve sensibilidade similar à espécie 

padrão na maioria dos testes ecotoxicológicos agudos e comportamentais avaliados. 

Por serem internacionalmente reconhecidos, a maioria dos trabalhos utilizam 

protocolos como os da ISO (Organização Internacional de Padronização), OECD 

(Organização Econômica para Cooperação e Desenvolvimento) e EPA (Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos) para a realização de ensaios (SISINNO et 

al., 2006). 

A habilidade dos organismos em detectar e evitar solos contaminados indica 

um estresse potencial do solo (HUND-RINK; WIECHERING, 2001). Minhocas são 

organismos da base de várias teias alimentares e por isso, podem ser consideradas 

bioindicadores em estudos ecotoxicológicos que avaliam a contaminação de solos 

(ANDRÉA, 2008). 

O teste de fuga é a exposição simultânea dos organismos a um solo 

contaminado e a um solo referência (não contaminado) e, após um período de 

tempo pré-definido é feita a contagem dos indivíduos que estão em cada solo e 

determinado o comportamento de fuga dos mesmos. Além disso, sua sensibilidade, 

relação dose-resposta e rapidez, fazem deste ensaio uma ferramenta para a 

avaliação inicial de locais contaminados (NATAL DA LUZ et tal., 2004; NIEMEYER et 

al., 2010). 

Conforme Yeardley et al. (1996), Slimak (1997), Hund-Rinke; Wiechering 

(2001), Garcia et al. (2008) e Brown e Dominguez (2010), testes de fuga, baseados 

na resposta comportamental de minhocas, têm sido propostos como uma alternativa 

para a rápida avaliação de solos contaminados, inclusive em baixas concentrações 

do produto. 
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Testes de toxicidade crônica são realizados em médio prazo para determinar 

os efeitos subletais de compostos nocivos à reprodução, crescimento e 

comportamento, devido à perturbações fisiológicas e bioquímicas (HOFFMAN et al., 

2003). 

Ávila et al. (2007) avaliaram a reprodução de Eisenia fetida em solos 

agrícolas de áreas de mineração contaminados com cobre e arsênico. Já 

Domínguez et al. (2016) estudaram o efeito toxicológico do ácido 

aminometilfosfónico (AMPA), um dos principais metabolitos do glifosato sobre E. 

andrei  

Recentemente, vários trabalhos apontam a necessidade ou a possibilidade do 

uso de biomarcadores, que são definidos como mudanças biológicas mensuráveis, 

desde os níveis bioquímicos e moleculares até os comportamentais, em resposta a 

contaminantes (CASTELLANOS; HERNANDEZ, 2007). Os biomarcadores informam 

sobre as mudanças que ocorrem nos níveis mais baixos de organização biológica e 

podem fornecer previsões sobre as consequências ecológicas desde o início da 

poluição por concentrações subletais (ASENSIO et al., 2007). 

Aliando-se aos testes crônicos, técnicas que indiquem alterações de 

morfofuncionalidade nos compartimentos celulares e/ou organelas também podem 

auxiliar sobremaneira na identificação e seleção de grupos de gametas mais aptos a 

executar os eventos imprescindíveis à fecundação (GARCIA, 2006). Neste sentido, 

Gao et al. (2015), Espinoza-Navaro; Ferreira; Bustos-Óbregon (2013), Zheng; Li 

(2009), Xiao et al. (2006), Zang et al. (2000), Reinecke e Reinecke (1997), Cikutovic 

et al. (1993), realizaram pesquisas sobre efeitos de xenobióticos em parâmetros 

espermáticos em minhocas. 

Além disso, a utilização de métodos histológicos auxiliam a obter dados úteis 

sobre o tecido antes da manifestação anatômica externa do dano (HINTON et al., 

1973), sendo reprodução e histopatologia parâmetros mais apropriados para avaliar 

os efeitos adversos do que a toxicidade aguda (WANG et al., 2015). 

2.5 Eisenia andrei  

 

Seja no meio científico ou na minhocultura, as minhocas Eisenia andrei e 

Eisenia fetida são quase sempre tratadas como Eisenia fetida. A E. fetida foi descrita 
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em 1826 por Savigny,J.C. e a E. andrei por Bouché M.B., em 1972 (DOMÍNGUEZ et 

al, 2005) As diferenças morfológicas entre estas espécies se encontram na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Diferenças entre as espécies E. andrei e E. fetida 
Fonte: Jorge Domínguez. Disponível em: http://jdguez.webs.uvigo.es/galeria/ ?album=1&gallery=13>. 
Acesso em 5 fev. 2016. 

 

E. andrei apresenta corpo uniformemente avermelhado com listras pouco 

aparentes entre os segmentos. Sims e Gerard (1999), informam que o corpo de um 

espécime adulto pode variar entre 3 e 6mm de diâmetro e entre 60 a 120mm de 

comprimento. Segundo Domínguez (2004), a expectativa de vida desta espécie varia 

entre 4-5 anos em cativeiro, mas em condições naturais, pode ser alterada, devido a 

um grande número de parasitas e predadores. 

Para a realização de testes ecotoxicológicos, mundialmente são utilizadas as 

espécies E. fetida e E. andrei, as quais há  protocolos padronizados pela ISO 

(BUCH, SAUTER, BROWN, 2010), para solos de regiões de clima temperado 

(OECD, 1984; ISO 17512, 2008) e clima tropical (IBAMA, 1990;ABNT - NBR 15.537, 

2007, 2014). 

2. 5. 1 Reprodução Eisenia andrei 

 

A espécie E. andrei atinge a maturidade sexual entre 21-28 dias. A cópula 

ocorre próxima à superfície do alimento e a postura do primeiro casulo ocorre cerca 

de 48h após. Cada indivíduo produz aproximadamente um casulo a cada três dias, 

sendo o tempo de incubação até o início da eclosão variável entre 18 e 26 dias. A 

taxa de viabilidade de eclosão oscila ao redor de 72% e 82%, sendo o número de 

http://jdguez.webs.uvigo.es/galeria/%20?album=1&gallery=13
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descendentes estimado entre 2,5 e 3,8 por casulo, variando conforme a temperatura 

(DOMÍNGUEZ; EDWARDS, 2010). 

A Figura 3 demostra a eclosão de um casulo (A) e um indivíduo juvenil (B). 

 

A  B  

Figura 3: (A) Eclosão de casulo; (B) Juvenil de Eisenia andrei. Embrapa Clima 
Temperado - Estação Experimental Cascata, Pelotas, RS, 2015. Mai/2015 à Jul/2015. 

2.5.2 Histopatologia 

 

Alterações histopatológicas são ferramentas valiosas para avaliar os efeitos 

de contaminantes tóxicos (LAM; GRAY, 2003). Estas dependem da capacidade dos 

organismos para reparar o dano, assim como da natureza e gravidade da 

contaminação e do tempo de exposição (HASCHEK; ROUSSEAUX, 1998).  

Por serem vitais em oligoquetas, o tecido epitelial de revestimento intestinal e 

o tecido cloragógeno são escolhidos para as avaliações histopatológicas, pois se 

considera que alterações geradas por estresse devam afetar primeiramente estes 

tecidos. O tecido epitelial é o primeiro a entrar em contato com o material ingerido 

pelo organismo e o tecido cloragógeno exerce intensa atividade metabólica, 

absorção, transformação e mobilização de fontes de energia (VOGEL, SEIFERT, 

1992).  

Na sua histologia, segundo Selladurai (2012), a camada epidérmica, contém 

vários tipos de células, entre elas as de revestimento e as glandulares e é revestida 

por uma fina cutícula. Apresenta músculos circulares que são bem desenvolvidos e 

músculos longitudinais. Os septos que dividem o celoma são relativamente 

completos. 

Conforme Ruppert, Fox e Barnes (2005), o trato digestório de oligoquetas é 

reto e relativamente simples, onde: 
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O intestino ciliado forma o restante do trato digestivo e se estende como um 

tubo reto por todo o corpo, exceto o quarto anterior. A metade anterior do 

intestino é o principal local de secreção de enzimas e digestão e a metade 

posterior é primariamente para absorção. Além dos tipos comuns de 

enzimas digestivas, o epitélio intestinal das minhocas também secreta 

celulase (para digerir a parede celular das plantas) e quitinase (para digerir 

a parede celular de fungos). Os materiais alimentares absorvidos são 

passados para os seios sanguíneos que ficam entre o epitélio do trato 

digestivo e os músculos intestinais. A superfície do intestino é aumentada 

em muitas minhocas, por uma crista ou dobra, chamada tiflossole, que se 

projeta para o lúmem do intestino a partir da parede mediana dorsal. Além 

de seu papel no preparo para absorver nutrientes favorecido pela presença 

das microvilosidades, o intestino é a primeira linha de defesa contra 

químicos, através de via oral. O sistema circulatório está intimamente 

associado ao trato intestinal (RUPPERT; FOX; BARNES, 2005, p. 536). 

 

 

Ao redor do intestino e revestindo o vaso dorsal de oligoquetas há uma 

camada de células mesoteliais amareladas denominadas células cloragógenas. O 

tecido cloragógeno desempenha um papel vital no metabolismo intermediário, 

semelhante àquele do fígado em vertebrados, bem como é o principal centro de 

síntese de glicogênio e lipídeos (ROOTS, 1960). Exerce ainda várias funções, 

incluindo nutrição, excreção, bem como a produção citotóxica e moléculas 

antibacterianas (VALEMBOIS et al., 1985; DALES; KALAC, 1992). A síntese de 

hemoglobina, catabolismo de proteínas e formação de amônia e a síntese de ureia 

também ocorrem neste tecido (ROOTS, 1960). Ainda atua no armazenamento e 

desintoxicação, apresentando grânulos citoplasmáticos denominados de 

cloragossomos que acumulam grandes quantidades de cálcio, zinco, fósforo, cloro, 

potássio, enxofre e ferro. Estes elementos são liberados em fluidos do corpo para 

aumentar a osmorregulação durante o estresse (FISCHER; MOLNAR, 1992). 

O tecido cloragógeno, localizado no canal gastrintestinal que separa o epitélio 

de absorção do celoma, constitui o principal sítio de acumulação e detoxificação de 

metais, sendo que alterações morfológicas no tecido cloragógeno da minhoca são 

uma maneira de lidar com grandes quantidades de metais e substâncias tóxicas 

(MORGAN et al, 2002; GIOVANETTI et al., 2010) . 
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A eliminação desses contaminantes pode ser alcançada através a extrusão 

de células cloragógenas inteiras (CANCIO et al., 1995), que permitem que as 

minhocas tolerem altas concentrações de metais no solo, pelo menos até um certo 

ponto (STÜRZENBAUM et al, 1998; LANGDON et al., 2001).  

Respostas histopatológicas em minhocas têm sido relatadas como 

indicadores valiosos de contaminação terrestre (GIOVANETTI et al., 2010; KILIC, 

2011). Gobi e Gunasekaran (2010), em teste agudo (mortalidade) com E. fetida, 

verificaram efeitos do herbicida butaclor® no intestino, principalmente no epitélio, 

onde as vilosidades se fundiram e ocorreu o aumento das células glandulares. 

Também ocorreu a redução de biomassa dos indivíduos e do número de casulos. 

Sharma e Satyanarayan (2011) avaliaram metais pesados em Eudrillus 

eugeniae e verificaram que cobre e chumbo causaram efeitos mais deletérios na 

cabeça, moela e intestino. O cromo causou dano celular na região intestinal e o 

zinco não mostrou efeito deletério sobre os tecidos. 

2.5.3 Parâmetros espermáticos  

 

Outras alterações constatadas são as anormalidades morfológicas 

espermáticas que têm sido associadas à infertilidade na maioria das espécies 

(SAACKE, 2000). As causas dos defeitos na estrutura do espermatozoide podem ser 

de cunho ambiental, genético ou uma combinação de ambos (CHANDLER, 

ADKINSON, 1990), influenciando a não formação ou a deformação do 

espermatozoide (BORTOLOZZO; WENTZ; DALLANORA, 2005). 

Reinecke et al. (1997) e Sorour e Larink (2001) evidenciaram danos graves na 

morfologia e desenvolvimento dos espermatozoides das minhocas Eisenia fetida e 

Eudrilus eugeniae expostas a agrotóxicos. 

2.5.3.1 Espermatozoides em anelídeos 

 

Espermatozoides de anelídeos são do tipo primitivo em poliquetas e em 

arquianelídeos; e do tipo modificado em oligoquetas e Hirudinea. Correlacionado 

com as modalidades de fertilização. A morfologia do espermatozoide varia a partir 

da sua forma primitiva para a do tipo modificado (introsperm) (Franzén, 1974) 
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Rolando et al. (2007) expõem que se pode distinguir em espermatozoides, o 

complexo acrossomal, o núcleo, a peça intermediária e o flagelo, definindo-os da 

seguinte forma: 

 

 

Complexo Acrossomal: no espermatozóide maduro, o complexo acrossomal 

é uma estrutura muito alongada, rodeado pela membrana plasmática, 

apresenta grânulos eletrodensos dispostos com uma sequência ininterrupta. 

Situa-se acima do núcleo celular e é dividido em: vesícula acrossomal 

primária, secundária, haste axial, capitullum, tubo acrosomal e bainha 

periaxial. 

 

Núcleo: o núcleo do espermatozóide maduro é alongado, cilíndrico e 

erguido. Ele é truncado em sua parte apical, na articulação com o 

acrossoma. Sua cromatina é muito condensada e eletrodensa. Pode ser 

observada uma redução do citoplasma residual e o desaparecimento 

completo dos microtúbulos. 

 

Peça intermediária: a peça intermediária do espermatozóide maduro é uma 

estrutura cilíndrica e em linha reta, colocada entre o núcleo e o centríolo 

distal do qual o axonema flagelo dará origem. Em seção transversal, a peça 

intermediária tem uma forma circular e é formada por seis mitocôndrias 

rodeadas pela membrana plasmática. As seis mitocôndrias são colocadas 

em torno de um eixo central. As membranas das mitocôndrias são 

adjacentes muito próximas uma da outra e apertadas formando septo que 

irradiam a partir do eixo central. Algumas cristas de uma forma irregular e 

projetadas dentro da matriz mitocondrial são observadas. 

 

Flagelo: o flagelo segue o padrão descrito para algumas outras espécies. O 

axonema flagelar do espermatozoide têm a configuração convencional (9 + 

2) nove pares de microtúbulos periférico e dois microtúbulos centrais. Duas 

fibras densas aparecem ao lado dos microtúbulos centrais e formam com 

eles uma configuração tetragonal, típico para oligoquetas. Grânulos densos 

grandes correspondentes em glicogênio aparecer em torno dos 

microtúbulos periféricos. Estes grânulos diminuem em quantidade em 

direção ao extremo distal da cauda. A membrana plasmática abrange os 

grânulos, axonema e glicogênio (ROLANDO et al., 2007). 
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2.5.3.2 Integridade da membrana plasmática 

 

A membrana plasmática envolve todo o espermatozoide e é constituída por 

lipídios, proteínas e carboidratos. Esta estrutura é essencial para a regulação das 

funções espermáticas, tais como a manutenção do gradiente de íons, permissão ou 

não da entrada de moléculas para o citosol e organização de vários eventos 

celulares (VARNER, 2008).  

A integridade da membrana plasmática é um pré-requisito para que ocorram 

os eventos fisiológicos relacionados ao processo de fertilização, que incluem 

capacitação espermática, ligação à zona pelúcida, reação acrossomal e fusão dos 

gametas (PAPA; GABALDI; WOLF, 2000). Para a avaliação da membrana 

plasmática podem ser utilizados corantes penetrantes, os quais podem ser 

empregados isolados ou em associação aos corantes não penetrantes (SILVA; 

GADELLA, 2006). 

Dentre as associações de sondas fluorescentes penetrantes e não 

penetrantes utilizadas para a avaliação da integridade da membrana plasmática, 

pode-se destacar as de diacetato de carboxifluoresceina (DCF) com o iodeto de 

propídio (IP) (GARNER et al., 1986; ASSUMPÇÃO et al., 2002). Tal metodologia é 

efetiva para a determinação da viabilidade espermática (GRAVANCE et al., 2001) e 

permite a diferenciação entre as células com membrana plasmática lesada e intacta 

(AURICH, 2005). 

 

2.5.3.3 Integridade de DNA 

 

A integridade do DNA paterno é de crucial importância para o 

desenvolvimento do embrião, portanto, danos ao DNA podem causar a infertilidade 

de machos (SELI, 2004). 

Para avaliar a integridade do DNA usam-se corantes como o Acridina Orange, 

que se intercala nos filamentos duplos de DNA fluorescendo em verde, enquanto 

que os filamentos simples de DNA (desnaturado) fluorescem em vermelho.  
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2.5.3.4 Funcionalidade mitocondrial 

 

Em virtude do seu papel biológico, a integridade e a funcionalidade das 

mitocôndrias espermáticas relacionam-se positivamente com a motilidade 

(RODRIGUEZ-MARTINEZ, 2005) e com a viabilidade dos espermatozoides 

(JANUSKAUSKAS; ZILINSKAS, 2002), já que as mitocôndrias encontram-se 

dispostas helicoidalmente à peça intermediária de cada espermatozoide 

apresentando como função principal a produção do ATP celular, matriz energética 

para os batimentos flagelares. 

Pelo fato das mitocôndrias representarem a principal fonte de ATP dos 

espermatozoides, o monitoramento de sua função é de suma importância, visto que 

a redução de sua atividade está diretamente relacionada ao comprometimento do 

metabolismo celular normal (GRAHAM; MOCÉ, 2005). 

A função mitocondrial pode ser avaliada sob microscopia de fluorescência por 

meio de sondas, como Rodamina 123, que permite a identificação de mitocôndrias 

em células vivas (ARRUDA et al., 2005). 

 

2.5.3.5 Viabilidade Espermática 

 

Minhocas são organismos ecologicamente importantes para o solo, e efeitos 

tóxicos sobre os seus gametas devem corresponder diretamente às suas 

populações e, indiretamente para outras formas de vida selvagem (ZHENG; LI, 

2009). 

Há um interesse crescente no uso de testes de deformidades de espermas 

para estimar a toxicidade reprodutiva dos diferentes compostos no ambiente (ZANG 

et al, 2000;.ESPINOZA-NAVARRO; BUSTOS- OBREGÓN, 2004). De acordo com 

estes estudos, constataram que o percentual de deformidade espermática aumenta 

com o aumento das concentrações de Pb (chumbo) no solo. O fenótipo anormal 

ocorreu principalmente na cabeça dos espermatozoides. Como a cabeça contém a 

maior parte do material genético, acredita-se que o Pb pode agir sobre o DNA e 

resultar numa morfologia anormal do espermatozoide,  tornando-o inviável.  

Testes para detectar a viabilidade do espermatozoide são realizados com 

eosina e nigrosina. A eosina é um corante supra vital que não penetra em células 

com membrana plasmática intacta, mas, quando lesadas, estas são coradas em 
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rosa. A nigrosina é responsável pelo contraste mais escuro de fundo da lâmina, o 

qual permite a visualização dos espermatozoides não corados (ARRUDA et al., 

2010). Esta técnica tem sido recomendada como uma avaliação adicional àquelas 

de rotina (BRITO, 2007).  

2.5.3.6 Concentração Espermática 

 

Segundo Felizardo et al. (2010), a concentração ou densidade espermática 

expressa a quantidade de espermatozoides por mL de sêmen, podendo ser 

determinada pela contagem em câmaras volumétricas, mediante diluição do sêmen 

em formolcitrato. Esta pode ser realizada através da Câmara de Neubauer, sendo 

uma técnica padrão, tendo como vantagem o baixo custo (TOMLINSON et al., 

2001), além de ser o único método direto que permite a contagem da célula 

espermática. Porém, este método demanda tempo de análise e sua precisão pode 

não ser tão exata, observando-se diferenças de até 20% entre a contagem duplicada 

de uma mesma amostra, feita por um mesmo técnico (EVENSON et al., 1993). Para 

evitar erros nesta precisão é importante que a distribuição dos espermatozoides pela 

câmara seja heterogênea (PAULENZ et al., 1995), evitando sobreposição e 

desuniformidade dos espermatozoides ao se preencher a câmara. 

A contagem de esperma em minhocas se apresenta como um biomarcador 

em potencial para a medição sensível de efeitos de produtos químicos orgânicos e 

inorgânicos sobre a reprodução e alterações no processo reprodutivo, além de 

avaliar efeitos sub-letais dos poluentes terrestres (CIKUTOVIC et al.,1993). 

 

 

 

 

 

 



34 

3 Material e métodos 

3.1 Local de realização do experimento 

 

O estudo foi realizado na Embrapa Clima Temperado, Estação Experimental 

Cascata (EEC), no Departamento de Morfologia do Instituto de Biologia da 

Universidade Federal de Pelotas e no Núcleo de Ensino e Pesquisa em Reprodução 

Animal da UFPel. 

3.2 Obtenção do extrato pirolenhoso 

 

A Figura 4 apresenta o forno onde o EP é produzido (A, B) na Estação 

Experimental Cascata e o extrato em suas diferentes modalidades (C). 

 

A  B   

C  

Figura 4: (A, B) Vista de um forno adaptado para a coleta de extrato pirolenhoso, 
construído na Embrapa Clima Temperado - Estação Experimental da Cascata. 
(C) Amostras de líquido pirolenhoso proveniente de diferentes processos: 
decantada por seis meses e filtrada; destilada uma vez; destilada duas vezes; 
bruta sem filtração e resíduo da decantação após 6 meses, respectivamente. 
Pelotas, RS. Mar/2014 à Nov/2015. Fonte: (A,B) Acervo da autora; (C) Campos, 
2007. 

 



35 

As amostras de EPB e EPD foram obtidas junto ao Laboratório de Fisiologia 

Vegetal da Embrapa Clima Temperado. Como parte do seu processo de obtenção / 

separação, o EPB é mantido em repouso por 3 a 6 meses e separado por 

decantação dos demais componentes resultantes da condensação da fumaça. 

Alternativamente, após sua separação dos demais componentes resultantes da 

condensação da fumaça, o EPB obtido pode, ainda, ser submetido a um processo 

de filtração com o intuito de eliminar impurezas restantes. O EPD é obtido a partir da 

destilação à vácuo à temperatura mínima e máxima de 60°C e 75°C 

respectivamente (CAMPOS et al., 2014). 

3.3 Obtenção, criação e manutenção dos organismos em laboratório 

 

A escolha do organismo teste, sua manutenção em laboratório e exigências 

para a sua utilização nos testes foi baseada nas recomendações dos protocolos 

OECD (1984; 2004); ISO (1993; 1998); CETESB (1990); ABNT (2007; 2014) e em 

GARCIA (2004). 

Minhocas da espécie E. andrei foram obtidas do minhocário da Estação 

Experimental Cascata (EEC), sendo todos os indivíduos adultos (clitelados). Estes 

foram mantidos em laboratório, acomodados em caixa de plástico resistente, com 

substrato de pó de fibra de coco e esterco bovino (50:50 v/v), com pH neutro e 

mantida a 20 ± 2º C 

O esterco, obtido de uma propriedade de produção de base ecológica, foi 

seco em estufa à 60ºC, processado em um triturador de resíduos e peneirado em 

peneiras de 2mm para obtenção de partículas menores. A umidade foi ajustada e 

monitorada semanalmente de forma empírica, apertando-se uma quantidade na mão 

e verificando a formação ou não de gotas entre os dedos. Também foi adicionado 

esterco para suprir a alimentação das minhocas semanalmente.  

Antes de serem submetidos aos ensaios, os organismos foram aclimatados 

aos substratos-teste (substrato artificial tropical - SAT) com antecedência de 24h. 
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3.3.1 Substrato artificial para testes 

 

Para a realização dos testes toxicológicos com a minhoca E. andrei, foi 

utilizado o SAT (GARCIA, 2004), preparado em laboratório. Umedecido com água 

destilada, o SAT foi utilizado como controle ou para aclimatação dos organismos 24h 

antes de serem introduzidos nos substratos a serem avaliados.  

Segundo o protocolo nº. 207 (OECD, 1984) e o protocolo nº. 222 (OECD, 

2004), a norma ISO 11268-1 (ISO, 1993), ISO 11268-2 (ISO, 1998), ISO 17512-1 

(ISO, 2007) e a norma da ABNT NBR 15537 (ABNT, 2007), o substrato artificial deve 

ser constituído por 70% de areia industrial, 20% Caulin PA e 10% de matéria 

orgânica, os quais devem ser totalmente misturados. Como matéria orgânica foi 

utilizado o pó fibra de coco (GARCIA, 2004). 

O pH do substrato foi verificado em 5,8 e como estava dentro dos parâmetros 

das normas (6,0 ± 0,5) não precisou ser corrigido. A umidade foi ajustada sempre 

que necessário. 

Antes de ser utilizado, o substrato foi submetido a um tratamento de 

desfaunagem (PESARO et al., 2003), com ao menos 2 ciclos de congelamento de 

48 horas, seguidos de descongelamento à temperatura ambiente. 

3. 4 Bioensaios  

3.4.1 Recipientes para testes 

 

Os recipientes utilizados nos testes foram caixas organizadoras de plástico 

transparente, retangulares, obtendo capacidade de volume total de 1,02L com tampa 

perfurada para permitir as trocas gasosas e evitar a fuga de indivíduos. 

3.4.2 Teste crônico (reprodução) 

 

O teste de reprodução foi estabelecido de acordo com a norma ISO 11268-2 

(ISO, 1998) e no protocolo nº 222 da OECD (OECD, 2004). 

Foram utilizados os recipientes contendo 400g de substrato tratados com 

cinco concentrações de extrato pirolenhoso além do tratamento controle. Após, 300 
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minhocas adultas (com clitelo aparente) foram previamente incubadas no substrato 

controle durante 24 horas. Destas, dez indivíduos foram lavados, pesados e 

inseridos em cada unidade experimental. Os recipientes foram fechados com 

tampas perfuradas e as minhocas alimentadas semanalmente com esterco bovino 

seco e triturado. Os recipientes também foram pesados semanalmente, adicionando-

se água em quantidade correspondente a diferença de peso. 

Os tratamentos foram preparados pela diluição inicial de 1,06; 1,55; 3,1; 6,2 e 

12,4mL de EP em 775mL de água destilada, tanto para o EPB quanto para o EPD. 

Dessa forma, foram obtidas as concentrações de 0,53; 0,77; 1,54; 3,08; 6,10mL kg-1 

de SAT tratado. 

O ensaio teve duração total de 56 dias e, ao final desse período, os indivíduos 

juvenis foram retirados dos potes através do método de extração por aquecimento 

em banho-maria conforme descrito em Garcia (2004), seguido pela seleção manual 

e contagem dos indivíduos de cada unidade experimental. O teste de toxicidade 

crônica comparou o número de juvenis e a biomassa dos adultos no final do ensaio. 

O delineamento experimental foi completamente casualizado, com seis 

tratamentos e cinco repetições, tanto para EPB quanto EPD. Os resultados obtidos 

foram testados quanto aos pressupostos da análise de variância e, quando 

necessário, transformados pela transformação Box-Cox para realização da ANOVA. 

As médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05).  

3.4.3 Teste de evitamento (fuga) 

 

O teste de fuga foi realizado tendo como base a norma ISO 17512-1 (ISO, 

2007) e teve como principal objetivo avaliar o comportamento de fuga das minhocas. 

Para tal, elas foram expostas simultaneamente a uma amostra de substrato teste e 

uma amostra de substrato controle. 

Os tratamentos foram preparados pela diluição inicial de 0,53; 0,77; 1,55; 3,1; 

6,2mL de EP em 387,5mL de água destilada, tanto para o EPB quanto para o EPD. 

Dessa forma, foram obtidas as concentrações de 0,53; 0,77; 1,54; 3,08; 6,10mL kg-1 

de SAT tratado. 

Os substratos testes foram umedecidos com 77,5mL das respectivas 

concentrações, enquanto no substrato controle foi umedecido apenas água 

destilada. Em seguida, 200g de substrato teste e 200g de substrato controle foram 
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colocados em lados opostos de um recipiente plástico e separados por um divisor na 

região central. Ao se retirar o divisor formou-se uma linha neutra, na qual foram 

adicionadas dez minhocas adultas (Figura 5). O teste teve duração de 48h e o 

ambiente foi mantido à temperatura de 20± 2°C. As minhocas não receberam 

alimentação durante este teste. 

Foi utilizado o delineamento experimental completamente casualisado, com 

seis tratamentos e cinco repetições, tanto para EPB quanto EPD. A resposta de 

evitamento às diferentes concentrações foi obtida através da fórmula (ISO, 2007): 

𝑅𝐿(%) = (
(𝐶 − 𝑇)

10
) 𝑋 100 

 

onde RL é a resposta líquida; C, a soma de minhocas observadas no controle; T, a 

soma de minhocas observadas no solo tratado; e 10, o número total de minhocas 

por repetição. Uma RL positiva significa evitamento e uma RL negativa significa "não 

resposta" ou "atração" pela substância química testada. Os resultados foram 

avaliados pelo Teste Exato de Fisher (p< 0.05) com hipótese unicaudal. 

 

 

Figura 5: Montagem do teste de fuga com a 
linha neutra ao centro separando o SAT 
controle e o SAT tratado. Embrapa Clima 
Temperado – Estação Experimental Cascata. 
Pelotas, RS, Ago/2015. 
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3.4.4 Avaliação histopatológica 

 

A avaliação histopatológica foi realizada utilizando-se as minhocas adultas 

após 60 dias de exposição aos tratamentos do teste de reprodução. Foram 

selecionadas duas minhocas de cada concentração (Controle, 0; 1,54 e 6,10mL kg-1), 

tanto para o EPB quanto para o EPD, totalizando 12 minhocas. Estas foram 

identificadas e fixadas em formol 10% por um período de 24h. Logo após, o material 

foi cortado transversalmente aproximadamente no 28° segmento e a peça foi 

colocada em frasco contendo álcool 70%, 80% e 90% por 40 minutos cada uma. A 

seguir as peças levaram três banhos de 40min de álcool absoluto e também de xilol 

e foram colocadas em cassete histológico de plástico e banhadas em parafina, 

mantidas em estufa, para o processo de inclusão. Depois de parafinado o material 

foi cortado em micrótomo a 0,7mm, colocado em lâminas e levado à estufa. Em 

seguida se fez o processo de coloração com Hematoxilina e Eosina e a montagem 

da lâmina. 

Para a análise histológica, foram visualizadas e fotografadas cinco lâminas 

por concentração. Foram medidos os comprimentos dos tecidos cloragógeno e 

epitélio de revestimento do intestino através do software Image Pro-Plus®. Foram 

feitas três medidas por fotografia para o epitélio intestinal e três para o tecido 

cloragógeno. 

Como os dados não atenderam aos pressupostos da análise de variância, 

estes foram transformados pela transformação Box Cox e submetidos à ANOVA. A 

comparação de médias foi realizada pelo teste de Tukey (p<0.05). 

 

3.4.5 Análise de parâmetros espermáticos 

 

A avaliação dos parâmetros espermáticos foi realizada utilizando-se as 

minhocas adultas após 90 dias de exposição aos tratamentos do teste de 

reprodução. Foram selecionadas dez minhocas de cada concentração (Controle, 0; 

1,54 e 6,10mL kg-1), tanto para o EPB quanto para o EPD. 

Este experimento foi conduzido no Laborátório do Núcleo de Ensino e 

Pesquisa em Reprodução Animal da Universidade Federal de Pelotas (ReproPel).  
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3.4.5.1 Integridade de membrana 

 

Para a avaliação da integridade da membrana, uma amostra de sêmen de 

10μL, foi diluída em 40μL em uma solução salina isotônica, incluindo: 1,7µM de 

formaldeído, 20μM de diacetato de carboxifluoresceína (CFDA), e 7,3μM de iodeto 

propídio (IP). Nesta avaliação, os espermatozoides com fluorescência verde foram 

considerados viáveis, porque a sua atividade metabólica permitiu que o diacetato de 

carboxifluoresceína se acumulasse no seu citoplasma, enquanto aqueles com 

coloração vermelha foram classificados como não viáveis. 

Esta avaliação foi feita com aumento de 400x em microscópio de 

epifluorescência (Olympus BX 51, América INC, São Paulo, SP), utilizando o filtro 

WU com excitações de 450-490nm e emissão de 516-617nm. A porcentagem de 

viabilidade dos espermatozoides foi determinada pela porcentagem de células que 

apresentavam fluorescência verde, consideradas íntegras, enquanto as células com 

fluorescência vermelha ou verde/vermelha foram consideradas lesadas. 

(HARRISON; VICKERS, 1990). 

3.4.5.2 Integridade de DNA 

 

A integridade de DNA foi avaliada pela técnica descrita por Evenson et al. 

(1999). Em uma alíquota de 10μL de sêmen foi adicionou-se 10μL de TNE (0,01M 

de Tris – HCl; 0,15M de NaCl; 0,001M EDTA; pH 7,2), após 30 segundos adicionou-

se 100μL de Triton 1x e após 30 segundos, adicionou-se 50μL de Acridine Orange 

(2mg/mL em H2O deionizada). Após 5 minutos de incubação, o material foi avaliado 

em microscópio de epifluorescência sob aumento de 1000x. Foram consideradas 

células com DNA normal (bicatenário) aquelas que apresentavam fluorescência 

verde e quando a célula apresentava coloração vermelha ou amarelada foi 

considerado DNA desnaturado (monocatenário). 

3.4.5.3 Funcionalidade mitocondrial 

 

Foi avaliada com o uso de uma sonda, Rodamina 123 (Rh123), associada 

com iodeto de propidio (Garner et al. 1997). Uma alíquota de 10μL do sêmen foi 

adicionada em uma solução contendo formaldeído, IP, Rh123 e citrato de sódio, 
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sendo incubados a 37ºC por 5min em sala escura. As células foram avaliadas em 

aumento de 400x em microscópio de epifluorescência (Olympus BX 51, América 

INC, São Paulo, SP), em filtro WU com excitações de 450-490nm e emissão de 516-

617nm. As células que apresentavam a peça intermediária com intensa 

fluorescência verde foram consideradas com mitocôndrias integras (funcionalmente 

ativas), enquanto as células sem ou com pouca intensidade de fluorescência verde 

na peça intermediária foram consideradas não funcionais. 

3.4.5.4 Viabilidade Espermática 

 

A Integridade do espermatozoide foi avaliada pela adição de uma amostra de 

1μL de sêmen em uma solução de coloração de 10μL, contendo 5g eosina Y e 10g 

nigrosina homogeneizadas em 100ml de BTS. Depois de 1min, um esfregaço foi 

feito e a amostra deixada para secar. Após a contagem de 200 células de 

espermáticas utilizando um microscópio de campo claro com objetiva de imersão em 

óleo (100x), o percentual de células espermáticas íntegras (sem ruptura de 

membranas) foi avaliado. Espermatozoides foram considerados íntegros quando não 

coraram. Aqueles que apresentaram coloração rosa ou vermelho foram 

considerados rompidos (HE; WOODS, 2004). 

3.4.5.5 Concentração Espermática 

 

Para a mensuração da concentração espermática em câmara hematimétrica 

de Neubauer, utilizou-se uma amostra de 5μL de sêmen, que foi diluída em 5.000μL 

de formol salina tamponado (STREIT JUNIOR et al., 2004), resultando na diluição de 

1:5000. Com o material diluído, realizou-se a contagem de células espermáticas 

presentes em dez campos da câmara hematimétrica de Neubauer (STREIT JUNIOR 

et al., 2003; BOMBARDELLI et al., 2006). A concentração espermática foi calculada 

de forma semelhante ao recomendado pelo CBRA (1998) para mamíferos, segundo 

a equação: 

𝐶𝑆𝑃𝑍(𝑆𝑃𝑍 𝑚𝐿−1) = (
∑𝑆𝑃𝑍

10𝑞. 𝑐.
) 𝑥

(25𝑞. 𝑡. 𝑥 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑥 1000)

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑐â𝑚𝑎𝑟𝑎 (𝑚𝑚)
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onde SPZ significa os  espermatozoides; ΣSPZ, o número total de espermatozoides 

contados; q.c., as quadrículas contadas; q.t., as quadrículas totais; profundidade da 

câmara de 0,10mm; e diluição (5), o fator de diluição do sêmen pelo fixador. 

3.4.5.6 Análises estatísticas 

 

Os resultados obtidos foram tabulados e avaliados quanto aos pressupostos 

da análise de variância. Como resultaram em respostas não paramétricas, as 

médias foram comparadas através do teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). 
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Teste de Evitamento (Fuga) 

 

Por orientação ISO, dois critérios de validade têm de ser cumpridos, sendo: - 

a mortalidade das minhocas não deve ultrapassar a 10% e; - a distribuição das 

minhocas deve ser de 40% a 60% no recipiente em que houver o duplo controle, ou 

seja, nesse recipiente a distribuição das minhocas deve ser ao acaso para que seu 

comportamento não seja confundido com comportamento de rejeição (YEARDLEY 

et al., 1996). Ambos os critérios foram cumpridos.  

Para o extrato pirolenhoso bruto houve resultado de fuga significativo nas 

concentrações de 0,775; 3,08 e 6,10mL kg-1, já para o destilado a fuga se verificou 

apenas nas duas concentrações mais altas (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Resposta do Teste de evitamento. Extrato pirolenhoso bruto e 
destilado. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental Cascata, 
Pelotas, RS, Ago/2015. 

*
 Resposta significativa pelo teste exato de 

Fischer (p, 0,05); ns - Resposta não significativa.. As barras sobre as 
colunas indicam o desvio padrão das médias (erro). 

 

Alves (2006), analisando o extrato pirolenhoso destilado e o decantado para 

controle do ácaro Brevipalpus phoenicis, observou que os resultados da interação 

entre tipo e concentração de EP indicaram que EP destilado e o EP decantado 

apresentaram comportamentos diferentes em relação à mortalidade do ácaro, sendo 

o destilado mais efetivo, porém nenhum dos dois tipos de extrato provocou qualquer 

efeito de repelência sobre B. phoenicis. 
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Entretanto, no presente estudo, verificou-se que para o EPB a resposta 

líquida (RL) nas doses 0,53mL kg-1 foi de -40% (p=0,98), enquanto nas doses 0,775, 

1,54, 3,08 e 6,10mL kg-1 foram de 76, 40, 72 e 88%, indicando a intensidade de 

resposta das minhocas aos tratamentos e comportamento de fuga significativo (p = 

3,5E-5; 0,032; 1,04E-04 e 1,0E-06, respectivamente). Na Figura 7 é possível verificar a 

correlação entre a resposta de fuga com o aumento na concentração do EPB. A 

curva de tendência que melhor se ajustou aos resultados foi polinomial com um 

coeficiente de determinação de 70,5%. 

 

 

Figura 7: Percentual de rejeição em relação à concentração de EP 
Bruto. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimerntal Cascata, 
Pelotas, RS, Ago/2015. 

 

No EPD, a RL nas doses 0,53 e 0,775mL kg-1 foi de -12 e -20%, enquanto nas 

doses 1,54, 3,08 e 6,10mL kg-1 foram de 36, 56 e 100%, indicando a intensidade de 

resposta das minhocas aos tratamentos. Contudo, houve comportamento de fuga 

significativo apenas nas doses 3,08 e 6,10mL kg-1 (p = 3,18E-3 e 5,21E-10, 

respectivamente). A curva de resposta das minhocas ao aumento da concentração 

do EPD apresentou tendência linear e um coeficiente de determinação de 91,3% 

(Figura 8).  

y = -9,4286x2 + 81,771x - 94,4
R² = 0,7055

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

0,53 0,775 1,54 3,08 6,10

P
e

rc
e

n
tu

a
l (

%
)

Concentração (mL kg-1)



45 

 

Figura 8: Percentual de rejeição em relação à concentração de EP 
Destilado. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimerntal 
Cascata, Pelotas, RS, Ago/2015. 

 

Segundo a literatura, o comportamento de evitamento da minhoca E. fetida é 

um parâmetro muito sensível para a detecção de concentrações baixas de 

pesticidas e outros produtos químicos (ISO, 2006). 

E. fetida foi capaz de detectar e evitar baixas concentrações do fungicida 

Mancozeb, mas, ao contrário mostrou ainda uma preferência por um solo 

contaminado com Pb(NO3) (chumbo nitrato). Claramente, a medida do 

comportamento de fuga depende do respectivo produto químico a ser testado 

(GARCIA et al., 2008). 

Hammad e Gürkan (2012) evidenciaram que fungicidas não apresentaram 

toxicidade significativa para as minhocas quando aplicado apenas uma vez, mas 

suas toxicidades aumentaram à medida que aumentou a frequência de aplicação. 

Porém verificou-se em apenas uma aplicação que o EPB e EPD, mesmo em doses 

pequenas, propiciaram rejeição dos organismos. 

Stefani (2009) estudou o comportamento de fuga de minhocas E. andrei a 

solos tratados com um fungicida sintético (clorotalonil) e com a fração metanólica de 

extrato de Polymnia sonchifolia (planta com atividade antifúngica) e verificou que 

apenas o fungicida provocou a rejeição das minhocas, demonstrando que produtos a 

base de plantas são menos tóxicos quando comparados com produtos sintéticos. 
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4.2 Teste de reprodução 

 

Não houve diferença estatística para biomassa relativa das minhocas em 

relação aos tratamentos (Figura 9). A tabela da ANOVA se encontra no Apêndice A. 

 

 

Figura 9 – Biomassa relativa aos 56 dias dos tratamentos em relação 
às concentrações. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental 
Cascata, Pelotas, RS, 2015.* Médias seguidas de letras iguais sobre as 
colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). As barras 
sobre as colunas indicam o desvio padrão das médias (erro). 

 

 

Em relação às concentrações (Figura 10) aos 56 dias, embora não tenha 

ocorrido diferença estatística significativa entre os tratamentos, pode-se perceber 

uma tendência de que a dose e a biomassa são inversamente proporcionais. 
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Figura 10 – Biomassa relativa aos 56 dias das concentrações em relação 
aos tratamentos. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental 
Cascata, Pelotas, RS, Mai/2015 à Jul/2015.* Médias seguidas de letras 
iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). As barras sobre as colunas indicam o desvio padrão das 
médias (erro). 
 

 

Entre as concentrações testadas tanto para o EPB quanto para o EPD não 

houve resposta significativa. Verifica-se, porém, em estudos desta magnitude que 

estes resultados podem diferir. Venter et al. (1988) afirmam que herbicidas afetam o 

comportamento alimentar de minhocas, refletindo na perda de peso e capacidade 

reprodutiva. Segundo Domínguez et al. (2016), as concentrações mais elevadas, 

mas não letais, parecem produzir maior estresse nas minhocas e isto se reflete em 

uma maior perda de biomassa em comparação com o controle. 

Niemeyer, Vilaça e Silva (2006), alcançaram resultados semelhantes aos 

encontrados ao verificar os efeitos na biomassa do crustáceo Cubaris murina 

quando expostos ao solo contaminado com glifosato. Nestes, o peso médio final em 

todos os tratamentos também foi menor do que no controle. 

A influência dos compostos na reprodução das minhocas é também avaliada 

pela progênie, isto é, pela contagem de indivíduos juvenis no solo. Estas avaliações 

são de extrema importância para detectar efeitos subletais. No Apêndice B estão os 

resultados da ANOVA para o número de juvenis aos 56 dias no teste crônico. 
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Ocorreu diferença estatística entre os tratamentos, sendo o número de 

indivíduos juvenis no EPB superior ao verificado no EPD. O controle apresentou 

comportamento intermediário e não diferiu de EPB e EPD (Figura 11). Conforme já 

mencionado, recomenda-se que o EP não seja utilizado em sua composição bruta 

(CAMPOS, 2007). Porém, como se pode observar, o EPB proporcionou maior 

abundância de indivíduos juvenis quando comparado com o EPD (p = 0,029).  

 

 

Figura 11: Indivíduos juvenis aos 56 dias. Embrapa Clima Temperado – 
Estação Experimental Cascata, Pelotas, RS, Mai/ 2015 à Jul/2015. 
*Médias seguidas de letras iguais sobre as colunas não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (p≤0,05). As barras sobre as colunas indicam o 
desvio padrão das médias (erro). 

 

 

Situação semelhante pode ser verificada por Domínguez et al. (2016), em 

estudo com concentrações de campo relevantes de Aminometilfosfónico (AMPA) um 

dos principais metabolitos do glifosato. Este não observou efeitos significativos sobre 

os ensaios crônicos, exceto na maior concentração testada, onde o número de 

juvenis e casulos aumentou, sendo uma resposta ao estresse. Por outro lado, Hodge 

et al. (2000) verificaram que Aporrectodea caliginosa em solo tratado com os 

inseticidas clorpirifós e diazinon, mesmo com taxas de aplicações sete vezes 

maiores do que as recomendadas para clorpirifós não produziram efeito na 

densidade de minhocas juvenis. 

Morse (1998) ressalta que em alguns casos, os pesticidas podem aumentar a 

fecundidade total, a fecundidade dependente da dose, ou avançar fecundidade para 
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uma idade mais precoce, explicável pelo fenômeno definido como hormese o que 

pode elucidar algumas respostas aqui encontradas. 

Entre EPB e EPD em relação às concentrações, o número de juvenis não 

diferiu estatisticamente. Apesar da ANOVA apontar uma diferença estatística 

limítrofe à 5% de probabilidade (p = 0,0453), o teste de comparação de médias não 

confirmou esta diferença. A tabela da ANOVA encontra-se no Apêndice B. 

 

4. 3 Avaliação de parâmetros espermáticos 

4.3.1 Integridade de membrana 

 

A análise da integridade da membrana foi significativa apenas entre os 

diferentes tratamentos, onde se pode observar que as membranas do tratamento 

controle ficaram mais íntegras do que as membranas do EPD, que por sua vez não 

diferiu do EPB (Figura 12). O teste de hipótese está no Apêndice C. 

 

 

 

Figura 12- Integridade da membrana, percentual de células com 
membrana integra nos diferentes tratamentos. Embrapa Clima 
Temperado – Estação Experimental Cascata, Pelotas, RS, Ago/2015. * 
Médias seguidas de letras iguais sobre as colunas não diferem entre si 
pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0.05). As barras sobre as colunas 
indicam o desvio padrão das médias (erro). 
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4.3.2. Funcionalidade mitocondrial 

 

Danos mitocondriais podem demonstrar uma menor atividade funcional da 

mitocôndria, perturbando as vias do metabolismo energético. Gao et al. (2007) 

observaram que minhocas expostas à Albendazol a 0, 100, 200, 400 e 600mg kg-1 

apresentavam mitocôndrias danificadas. Porém, neste estudo, nas variáveis 

analisadas com EP não foram observados resultados significativos pelo teste de 

Kruslal-Wallis (Apêndice D). Isto pode ter ocorrido possivelmente porque as 

concentrações tenham sido baixas para demostrar tais danos.  

4.3.3 Integridade de DNA 

 

Dentre os resultados obtidos, não houve diferença estatística entre as três 

concentrações testadas, tampouco entre os tratamentos controle, EPB e EPD. 

Contudo, a análise individual dos tratamentos revelou que houve diferença 

estatística para as concentrações no EPB (Apêndice E). No EPB a concentração de 

1,54mL kg-1 apresentou um maior percentual de DNA íntegro nas células do que na 

concentração 6,10mL kg-1. Já o tratamento controle não diferiu nem da maior e nem 

da menor concentração de EPB (Figura 13). 

 

 

Figura 13: Percentual de células espermáticas com DNA íntegro sob 
efeito de extrato pirolenhoso bruto. Embrapa Clima Temperado – 
Estação Experimental Cascata, Pelotas, RS, Ago/2015. * Médias 
seguidas de letras iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste 
de Kruskal-Wallis (p<0.05). As barras sobre as colunas indicam o desvio 
padrão das médias (erro). 
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Neste sentido Espinoza e Bustus (2013) observaram um aumento significativo 

na percentagem de espermatozoides de Eisenia fetida com a expressão anormal de 

vermelho fluorescência (metacromática) em todas as doses e tratamento com 

Dimetil-S-Fosforamidotioato, com uma resposta dependente da dose, também 

observaram que nos grupos controle foram detectados padrões de fluorescência 

normais, com apenas 10% de espermatozoides metacromáticos e 90% de 

espermatozoides ortocromático (inflorescência verde). 

4.3.4 Viabilidade Espermática 

 

O Apêncice F apresenta a tabela com o teste de hipótese do Qui-quadrado 

referente à viabilidade espermática de minhocas submetidas aos diferentes 

tratamentos, concentrações e diferentes modalidades do EP, sendo significativa 

para todas as variáveis testadas. 

O EPB e o EPD apresentaram valores semelhantes entre si, porém inferiores 

aos observados no controle (Figura 14). Tanto o EPB quanto o EPD afetaram a 

viabilidade espermática.  

 

 

 

Figura 14 – Viabilidade Espermática, percentual de células viáveis nos 
diferentes tratamentos. Embrapa Clima Temperado – Estação 
Experimental Cascata, Pelotas, RS, Ago/2015. * Médias seguidas de 
letras iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste de Kruskal-
Wallis (p<0.05). As barras sobre as colunas indicam o desvio padrão das 
médias (erro). 

 

83,25

70,16 68,58

0

20

40

60

80

100

Controle Bruto Destilado

P
e

rc
e

n
tu

a
l 
(%

)

a

b b



52 

Contribuindo com este estudo, Espinoza Navarro e Bustos Obregón (2004), 

em solos tratados com inseticida organofosforado malation, perceberam que Eisenia 

fetida diminuiu a viabilidade espermática na espermateca, alterando a proliferação 

celular e modificando a estrutura do DNA das espermatogônias. Entretanto, o 

percentual de deformidade de esperma de minhocas em substratos contendo 

Albendazol, não foi afetada nas concentrações de 1 e 3mg kg-1 após 14 dias de 

exposição, ao passo que aumentou significativamente nas concentrações 

superiores, variando de 7,2% a 14,8% nas concentrações de 6mg kg-1 e 12mg kg-

1,respectivamente, enquanto que no grupo controle esse valor foi de apenas 1,6% 

(p<0.05) (GAO et al., 2015). 

Verificou-se que nas concentrações estudadas também houve redução 

significativa da viabilidade espermática dos tratamentos com extrato pirolenhoso em 

relação ao controle (Figura 15). 

 

 

 

Figura 15 Viabilidade Espermática, percentual de células viáveis nas 
diferentes concentrações. Embrapa Clima Temperado – Estação 
Experimental Cascata, Pelotas, RS, Ago/2015. * Médias seguidas de 
letras iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste de Kruskal-
Wallis (p≤0,05). As barras sobre as colunas indicam o desvio padrão das 
médias (erro). 

 

Observa-se que no EPB ocorreu maior porcentagem de células íntegras no 

controle em relação à concentração 1,54mL kg-1, mas não diferiu da concentração 

6,10mL kg-1. Embora as duas concentrações de EPB tenham sido estatisticamente 

semelhantes, a pequena diferença entre elas foi suficiente para discriminar em 

relação ao controle (p = 0,0281).(Figura 16). 
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Figura 16 Viabilidade Espermática, percentual de células viáveis; Extrato 
pirolenhoso bruto. . Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental 
Cascata, Pelotas, RS, Ago/2015. * Médias seguidas de letras iguais 
sobre as colunas não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis 
(p≤0,05). As barras sobre as colunas indicam o desvio padrão das 
médias (erro). 

 

Para o EPD as respostas às concentrações foram similares às verificadas 

com o EPB, ocorrendo maior percentual de células íntegras no controle e na 

concentração 6,10mL kg-1, apesar dessa última não ter diferido da concentração 

1,54mL kg-1 (Figura 17).  

 

 

Figura 17 Viabilidade Espermática, percentual de células viáveis; Extrato 
pirolenhoso destilado. Embrapa Clima Temperado – Estação 
Experimental Cascata, Pelotas, RS, Ago/2015.* Médias seguidas de 
letras iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste de Kruskal-
Wallis (p≤0,05). As barras sobre as colunas indicam o desvio padrão das 
médias (erro). 
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Novamente ressalta-se o valor p (0,0274) relativamente próximo do nível de 

significância além de um valor do desvio padrão da média mais elevado na menor 

concentração, o que pode ajudar a explicar o fato da concentração 1,54mL kg-1 ter 

produzido um menor efeito em comparação ao controle do que a concentração 

6,10mL kg-1. 

4.3.5 Concentração espermática 

 

O Apêndice G apresenta a tabela com o teste de hipótese do Qui-quadrado e 

os valores de p, sendo significativos apenas entre os tratamentos e entre as 

concentrações do EPD. 

Para o valor de p (0,0424) próximo ao nível de significância observa-se uma 

menor variação entre os tratamentos, sendo que o tratamento controle, não diferiu 

significativamente dos demais tratamentos. Porém, comparando-se o EPB e o EPD, 

nota-se que o EPB apresentou maior quantidade de espermatozoides por mL de 

sêmen (Figura 18). 

 

 

Figura 18 – Concentração espermatica por mL de sêmem nos 
diferentes tratamentos. Embrapa Clima Temperado – Estação 
Experimental Cascata, Pelotas, RS, Ago/2015.* Médias seguidas de 
letras iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste de 
Kruskal-Wallis (p≤0,05). As barras sobre as colunas indicam o desvio 
padrão das médias (erro). 

 
Entre as concentrações, independentemente do tratamento, não houve 

diferença significativa, p (0,1508). No entanto em outro estudo, Cikutovic et al. 

(1993) verificaram que a minhoca Lumbricus terrestris exibiu uma redução 
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significativa em espermatozoides de vesículas seminais e testículos expostos em 

solo artificial à concentrações subletais de clordano (6,25, 12,5, e 25 ppm) e nitrato 

de cádmio (100, 200, e 300 ppm). O padrão de redução em espermatozoides sugere 

que tanto o clordano como o cádmio tinham efeitos de limiar, ou seja, uma vez 

manifestada, uma redução nos espermatozoides não variaram com tanto tempo de 

exposição ou concentração. 

 Para o EPB, com o aumento das concentrações ocorreu uma pequena 

diminuição da concentração espermática, porém esta não foi significativa pelo teste 

de Kruskal-Wallis.  Entretanto Ahmed (2013) demonstrou que havia uma significativa 

redução do número de esperma de animais tratados com os quatro pesticidas. 

(Cyren, Ridomil, Triplas e Mamba) em Lumbricus terrestris, em estudo de laboratório 

durante 4 semanas. 

A figura 19 apresenta concentrações espermáticas entre as diferentes 

dosagens do EPD. Nota-se que, como o valor de p (0,0054) é mais distante do limite 

0,05, as variações entre as concentrações tornam-se mais coerentes.  

 

 

 

Figura 19 - Concentração espermatica por mL de sêmem; Extrato 
pirolenhoso destilado . Embrapa Clima Temperado – Estação 
Experimental Cascata, Pelotas, RS, Ago/2015.* Médias seguidas de 
letras iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste de Kruskal-
Wallis (p≤0,05). As barras sobre as colunas indicam o desvio padrão das 
médias (erro). 

 

Espinoza-Navarro; Ferreira; Bustos-Obregón (2013), depois de calcularem a 

contagem de esperma e relacioná-la como peso de E. fetida em miligramas, 

observaram que no dia 1 e 6 após o tratamento, houve um significativo aumento do 
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número de esperma em todos os grupos tratados em comparação com o grupo 

controle. No dia 14, o aumento foi ainda mais significativo. 

Segundo Xiao et al. (2006), a contagem de esperma da minhoca E. fetida é 

dependente da duração de exposição e concentração de acetoclor (herbicida). Após 

5 dias de exposição, o número de espermatozoides por mg de corpo não mudou 

significativamente quando as minhocas eram tratadas com diferentes concentrações 

de acetoclor. Após 15 dias de exposição, a contagem de esperma diminuiu quando 

as minhocas foram tratadas com o aumento da concentração de acetoclor, porém 

cada pesticida pode variar em resposta às concentrações e em relação às espécies 

(SANCHES et al., 2009). 

Conforme já discutido para o aumento do número de indivíduos juvenis, o 

fenômeno de hormese corrobora com os resultados também aqui encontrados, 

sugerindo que em alguns casos, os pesticidas podem aumentar a fecundidade total, 

a fecundidade dependente da dose, ou avançar fecundidade para uma idade mais 

precoce (MORSE, 1998). Devido a esse fenômeno, percebe-se que com o aumento 

da concentração de EPD, houve um aumento na concentração de espermatozoides. 

4.5 Histopatologia 

 

4.5.1 Tecido Epitelial intestinal 

 

Analisando a espessura do tecido epitelial em relação às concentrações, não 

houve diferença estatística significativa. Contudo, entre os tratamentos e dentro de 

cada tratamento esta diferença foi significativa pela ANOVA, apresentada no 

Apêndice H. 

Entre os diferentes tratamentos analisados, o EPD apresentou menor 

espessura do tecido, diferindo significativamente dos demais tratamentos (Figura 

20). 



57 

 

Figura 20 – Espessura do tecido Epitelial Intestinal (µm) nos diferentes 
tratamentos. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental 
Cascata, Pelotas, RS, Jul/2015 à Out/2015.* Médias seguidas de letras 
iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). As barras sobre as colunas indicam o desvio padrão das 
médias (erro). 

 

Em algumas formulações, o EPB pode conter o alcatrão, definido como tóxico 

(CAMPOS, 2007), como também pode apresentar maior quantidade de nutrientes. 

Guedes (2002) verificou que uma dose pequena de alcatrão no solo 15g Kg-1 serviu 

como fonte de carbono para os microrganismos do solo no horizonte A.  

Para Miyasaka (1999), o EPB pode ser adicionado à ração animal, numa 

proporção de 0,3 a 1%. Essa adição proporciona, conforme o autor, uma melhora na 

assimilação dos nutrientes, devido ao aumento da flora intestinal do animal. 

Segundo Picón et al. (2015) os diferentes microrganismos encontrados no intestino 

de E.andrei estão associados à sua dieta, porém os autores identificaram algumas 

estirpes endógenas, pertencentes ao gênero Oscillospira e Pseudomonas, sendo 

que este último também apresenta capacidade de aumentar a absorção de 

nutrientes. 

Sendo o intestino o principal sítio de absorção de nutrientes (MEKBUNGWAN; 

YAMAUCHI; SAKAIDA, 2004), sugere-se que um aumento na área de superfície, as 

vilosidades são capazes de uma maior absorção de nutrientes disponíveis 

(CASPARY, 1992) e que a maior altura das vilosidades e o grande número de 

mitoses celulares no intestino são indicadores de que as funções das vilosidades 

intestinais estão ativas (LANGHOUT et al.,1999). 
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Nos resultados obtidos neste estudo, o EPB, em sua maior dose testada, não 

diferiu do controle, porém a concentração intermediária sim (Figura 21). Estudos 

com leitões alimentados com dieta acrescida de 0, 1, 3 e 5% de carvão vegetal 

dietético em pó, incluindo composto líquido de vinagre de madeira (extrato 

pirolenhoso), foi verificado o mesmo padrão em relação às doses. A altura das 

vilosidades intestinais, área de células epiteliais e células em mitose foram 

examinadas usando microscopia de luz. O grupo tratado a 3% apresentou o maior 

valor, seguido do grupo 1%. Porém, o grupo 5% apresentou valores semelhantes ao 

controle, demonstrando que até o nível de 3% destes compostos incorporados em 

dietas de leitões, pode ativar as funções intestinais, tanto as vilosidades quanto em 

níveis celulares (MEKBUNGWAN; YAMAUCHI; SAKAIDA, 2004). 

 

 

 

Figura 21 - Espessura do tecido Epitelial Intestinal (µm); Extrato 
pirolenhoso bruto. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental 
Cascata, Pelotas, RS, Jul/2015 à Out/2015. * Médias seguidas de letras 
iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). As barras sobre as colunas indicam o desvio padrão das 
médias (erro). 
 

 

No EPD, as respostas obtidas demonstraram que ambas concentrações 

diferiram na espessura do tecido do tratamento controle (Figura 22). 
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Figura 22 - Espessura do tecido Epitelial Intestinal (µm); Extrato 
pirolenhoso destilado. Embrapa Clima Temperado – Estação 
Experimental Cascata, Pelotas, RS, Jul/2015 à Out/2015. * Médias 
seguidas de letras iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste 
de Tukey (p≤0,05). As barras sobre as colunas indicam o desvio padrão 
das médias (erro). 
 

 

Pode-se evidenciar tais resultados através de conclusões de vários estudos, 

onde se encontram o de Amaral et al. (2006) que fornecem evidências de que a 

espessura radial do epitélio intestinal é reduzida em Lumbricus terrestris que 

habitam solos vulcânicos que contêm, principalmente Zn e Cd.  

Em estudos desta magnitude, Muthukaruppan e Gunasekaran (2010) 

avaliaram minhocas expostas a esterco contendo doses do herbicida Butachlor. A 

estrutura da camada epitelial foi destruída, aumentando e fundindo as vilosidades. 

Lourenço et al. (2011) relataram que a atrofia do epitélio intestinal foi evidente 

em solos contaminados com resíduos de  uma mina de urânio abandonada, 

tornando-o mais fino quando comparado com a de minhocas expostas ao substrato 

controle. Os espaços intervilosidades desapareceram e as vilosidades foram 

fundidas e houve formação de uma camada contínua e delgada de células. 

À exemplo do EP, o também herbicida natural extrato de nim (Azadirachta 

indica), avaliado por Muangphra e Gooneratne (2011),  causou uma diminuição 

significativa na espessura radial da parede do corpo de Pheretima peguana. 

Em estudos recentes com Eudrilus eugeniae cronicamente expostas a cromo 

hexavalente (Cr) em substrato ao longo de um intervalo de concentrações de 0,24 a 

893mg kg-1 Fernando et al. (2015) observaram alterações histológicas do corpo, na 
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parede do epitélio, incluindo a fusão celular, a redução da espessura da camada 

epitelial, um aumento acentuado de núcleos picnóticos e a descamação epitelial. 

4.5.2 Tecido cloragógeno 

 

O tecido cloragógeno (bainha peritoneal com células modificadas), localizado 

no canal gastrintestinal e separando o epitélio de absorção do celoma, constitui o 

principal sítio de acumulação de metais e substâncias tóxicas (MORGAN, 2002). 

Em todas as variáveis estudadas houve aumento da espessura do tecido em 

minhocas expostas ao EP, tanto bruto quanto destilado em comparação com o 

controle O teste de hipótese está no Apêndice I. 

Na Figura 23 é possível verificar a variação na espessura do tecido em 

relação às concentrações. 

 

 

Figura 23 - Espessura do tecido cloragógeno (µm) nas diferentes 
concentrações. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental 
Cascata, Pelotas, RS, Jul/2015 à Out/2015. * Médias seguidas de letras 
iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). As barras sobre as colunas indicam o desvio padrão das 
médias (erro). 

 

Independentemente da concentração, as minhocas expostas ao EP 

modificaram a espessura do tecido, entretanto as concentrações 1,54 e 6,10mL kg-1 

não diferiram entre si (p=0,961), porém ambas diferiram do controle pela ANOVA (p= 

7,30 E-10 e 1,74E-9). 
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A figura 24 apresenta a espessura do tecido cloragógeno nos diferentes 

tratamentos. Nota-se que o padrão se mantém o mesmo, onde o EPB e EPD 

diferem do controle (p=8,18E-12 e 3,84E-8 respectivamente), mas não diferem entre si 

(p=0,183). 

 

 

Figura 24 - Espessura do tecido cloragógeno (µm) nos diferentes 
tratamentos. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental 
Cascata, Pelotas, RS, Jul/2015 à Out/2015. * Médias seguidas de letras 
iguais sobre as colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,05). As barras sobre as colunas indicam o desvio padrão das 
médias (erro). 

 

As minhocas que obtiveram contato com o substrato contendo o EP 

apresentaram o tecido cloragógeno mais espesso em relação ao controle, ou seja, a 

morfometria deste tecido mostrou uma adaptação às condições do meio. 

Corroborando com estes resultados, a espessura radial do tecido cloragógeno de 

Lumbricus terrestris que habitam solos vulcânicos ativos foi comparada com as 

espécies que vivem em solos vulcânicos inativos por Amaral et al. (2006), onde 

determinaram que a biodisponibilidade dos metais (Cd e Zn) é maior em área 

vulcânica ativa, forçando os indivíduos que vivem nesta área a adaptar a 

morfometria de alguns tecidos, como o cloragógeno, que se verificou mais espesso. 

Em contrapartida, Lourenço et al. (2011) observando as alterações 

histopatológicas em minhocas (Eisenia andrei) expostas a solos contaminados com 

resíduos de uma mina de urânio abandonada, constataram que após 14 dias da 

exposição, o tecido cloragógeno apresentou mudanças, já aos 56 dias da exposição, 
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o tecido cloragógeno mostrou sinais de alterações e necrose. As células perderam 

sua forma comprometendo a integridade estrutural do tecido.  

De acordo com Morgan et al. (2002), alterações morfológicas no tecido 

cloragógeno da minhoca são uma maneira de lidar com grandes quantidades de 

metais e substâncias exógenas tóxicas. 
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5 Conclusões 

 

As minhocas tendem a evitar substratos com adição de EP, entretanto nas 

concentrações mais amenas do EPD, ocorre um comportamento de atração. 

O EP nas suas diferentes modalidades não afeta a biomassa das minhocas 

aos 56 dias de exposição. O EPB apresenta maior número de indivíduos juvenis 

quando comparado ao EPD. 

Na maioria das variáveis estudadas, a integridade de membrana do 

espermatozoide não é prejudicada. 

Apenas para o EPB a integridade do DNA do espermatozoide é um parâmetro 

significativo. 

A integridade da mitocôndria não é afetada pelo EP. 

Dentre os parâmetros espermáticos, a viabilidade espermática demostra ser 

mais sensível ao EP. 

Substratos contendo EP diminuem a viabilidade espermática em minhocas E. 

andrei. 

A concentração espermática é maior em minhocas tratadas com o EPD e em 

sua maior dosagem (6,10mL kg-1); 

As diferentes modalidades do EP mostram resultados distintos para o tecido 

epitelial; 

Minhocas expostas durante 60 dias ao EP, independente da concentração 

testada e de suas modalidades, têm o tecido cloragógeno afetado de forma 

significativa indicando toxicidade do produto. 
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Apêndice A – Resultados da ANOVA para a Biomassa relativa de minhocas E. 

andrei aos 56 dias de ensaio crônico. Embrapa Clima Temperado – Estação 
Experimental Cascata, Pelotas, RS, Mai/2015 à Jul/2015. 

Biomarcador 
Tratamento  Concentração 

GL F p < 0.05  GL F p < 0.05 

Biomassa relativa 

2 1,6258 0,2025  5 1,0760 0,3840 

Bruto  Destilado 

5 0,3803 0,8572  5 1,0190 0,4284 

 
 
Apêndice B – Resultados da ANOVA para o número de juvenis de E. andrei 
aos 56 dias de ensaio crônico. Embrapa Clima Temperado – Estação 
Experimental Cascata, Pelotas, RS, Mai/2015 à Jul/2015. 

Biomarcador 
Tratamento  Concentração 

GL F p < 0.05  GL F p < 0.05 

N° de juvenis aos 56 dias 

2 3,4375 0,0389*  5 0,8006 0,5541 

Bruto  Destilado 

5 1,0563 0,4085  5 2,6951 0,0453* 

 
 

Apêndice C – Resultados do teste Qui-quadrado (𝒙𝟐
𝟐) para a Integridade de 

membrana. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental Cascata, Pelotas, 
RS, Ago/2015. 

Biomarcador 
Tratamento  Concentração 

GL 𝑥2
2 p < 0.05  GL 𝑥2

2 p < 0.05 

Integridade de membrana 

2 6,1022 0,0473*  2 4,9177 0,0855 

Bruto  Destilado 

2 0,6357 0,7277  2 4,1056 0,1284 

 
 

Apêndice D – Resultados do teste Qui-quadrado (𝒙𝟐
𝟐)  para a Integridade de 

mitocôndria. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental Cascata, Pelotas, 
RS, Ago/2015. 

Biomarcador 
Tratamento  Concentração 

GL 𝑥2
2 p < 0.05  GL 𝑥2

2 p < 0.05 

Integridade de mitocôndria 

2 2,5179 0,2839  2 2,8923 0,2355 

Bruto  Destilado 

2 1,2767 0,5281  2 2,5507 0,2793 

 

Apêndice E - Resultados do teste Qui-quadrado (𝒙𝟐
𝟐) para para a Integridade 

de DNA. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental Cascata, Pelotas, 
RS, Ago/2015. 

Biomarcador 
Tratamento  Concentração 

GL 𝑥2
2 p < 0.05  GL 𝑥2

2 p < 0.05 

Integridade de DNA 2 3,1034 0,2119  2 4,2339 0,1204 
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Bruto  Destilado 

2 9,4686 0,0088*  2 2,1231 0,3459 

 
 

Apêndice F – Resultados do teste Qui-quadrado (𝒙𝟐
𝟐) para a viabilidade 

espermática. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental Cascata, 
Pelotas, RS, Ago/2015.  

Biomarcador 
Tratamento  Concentração 

GL 𝑥2
2 p < 0.05  GL 𝑥2

2 p < 0.05 

Viabilidade espermática 

2 11,9696 0,0025*  2 12,3360 0,0021* 

Bruto  Destilado 

2 7,1439 0,0281*  2 7,1884 0,0275* 

 
 

Apêndice G - Resultados do teste Qui-quadrado (𝒙𝟐
𝟐) para a concentração 

espermática. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental Cascata, Pelotas, 
RS, Ago/2015.  

Biomarcador 
Tratamento  Concentração 

GL 𝑥2
2 p < 0.05  GL 𝑥2

2 p < 0.05 

Concentração espermática 

2 6,3228 0,0424*  2 3,7667 0,1508 

Bruto  Destilado 

2 1,9346 0,3996  2 10,4287 0,0054* 

 
 
Apêndice H – Resultados da ANOVA para variações na espessura do tecido 

epitelial. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental Cascata, Pelotas, RS, 
Jul/2015 à Out/2015. 

Biomarcador 
Tratamento  Concentração 

GL F p < 0.05  GL F p < 0.05 

Tecido epitelial 

2 8,6760 0,0003*  2 2,0153 0,1375 

Bruto  Destilado 

2 10,0185 0,0002*  2 7,6308 0,0010* 

 
 
Apêndice I – Resultados da ANOVA para variações na espessura do tecido 
cloragógeno. Embrapa Clima Temperado – Estação Experimental Cascata, Pelotas, 
RS, Jul/2015 à Out/2015. 

Biomarcador 
Tratamento  Concentração 

GL F p < 0.05  GL F p < 0.05 

Tecido cloragógeno 

2 34,8691 8,16E-13*  2 32,5744 3,67E-12* 

Bruto  Destilado 

2 20,5314 1,81E-07*  2 14,7160 5,04E-06* 
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Anexo A - Composição química do Extrato Pirolenhoso 
 

Parametro  

pH  3,09 

Condutividade Elétrica (mS/cm)  3,27 

N (%)  0,03 

P (%)  0,1 

K (%)  0,01 

Ca(%) 0,01 

Ácido acético (%)  30,39 

Ácido Propanoico (%)  6,08 

Fenol (%)  3,75 

Fenol, 2-metoxi- (%)  12,31 

Tiiraoe, metil- (%)  26,96 

Piridina, 3-metill- (%)  0,73 

2-Furancarboxaldehyde (%)  6,39 

Etanona (%)  1,19 

2-Metoxi-4-metilfenol (%)  6,27 

3,6,9,12,15-Pentaoxanonadecan-l-ol (%)  2,38 

 
Fonte: Mungkunkamchao et al., 2013. 
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Anexo B – Composição química do Extrato Pirolenhoso Destilado comercializado no 

Brasil 
 

Componente químico % 

Água 85 
Fenol  0,2 

Guaicol 0,1 

Cresol 0,1 

o-cresol 1,1 

siringol 1 

4-metilsiringol 1,1 

4-etilsiringol 0,6 

4-alilsiringol 0,2 

ácido acético 5,1 

ácido propiônico 0,7 

ácido butírico 0,2 

ácido crotônico 0,1 

acetona 0,2 

acetado de metila 0,6 

2-ciclopentadiona 0,1 

3-propionato de etila 0,2 

Furfural 0,1 

5-metilfurfural 0,2 

4-pentanona 0,1 

butanona 0,5 

2-buten-4-diona 0,1 

metanol 0,5 

acetoinpropilenoglicol 0,1 

álcool furfurílico 0,1 

cicloteno 0,4 

maltol 0,1 

5-hidroximetil-2-furfural 1,2 
Fonte: ZANETTI, 2004. 

 


