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1. Resumo 

O desenvolvimento urbano, associado à expansão tecnológica e científica, 

resultou na intensa inserção de compostos químicos sintéticos em diversas matrizes 

ambientais, tendo sempre como destino final os corpos hídricos, bacias e por fim os 

mares e oceanos. Dentre esses compostos, muitos são produzidos para fins 

farmacêuticos, como antibióticos, antiinflamatórios, analgésicos, produtos para 

controle biológico como pesticidas fungicidas e bactericidas. Dentre os bactericidas, 

o Triclosan (TCS), composto muito utilizado industrialmente, vem sendo detectado 

em águas superficiais, sedimentos, efluentes líquidos tratados e não tratados em 

concentrações consideradas tóxicas para organismos não-alvos. No entanto, apesar 

de sua comprovada ocorrência no ambiente aquático, são poucos os estudos que 

avaliaram os efeitos tóxicos crônicos com organismos adultos (exposição parental). 

Neste contexto, este estudo tem por objetivo avaliar os efeitos do bactericida 

Triclosan no sucesso reprodutivo do ouriço-do-mar Lytechinus variegatus após a 

exposição parental.  

2. Introdução 

Os Fármacos e os ingredientes ativos de Produtos de Higiene e Cuidados 

Pessoais (FPHCP´s) têm sido encontrados em matrizes ambientais e se enquadram 

em um grupo de contaminantes denominado micropoluentes. Dentre as diferentes 

classes de fármacos, os bactericidas têm sido amplamente estudados por causarem 

resistência em bactérias. O bactericida Triclosan é um dos compostos mais 

utilizados em FPHCP’s, devido a sua eficácia (SINGER et al., 2002). 

Algumas características divulgadas em diversos estudos alertam para os 

riscos da ocorrência do TCS no ambiente, dentre elas destacam-se: i) conversão do 

Triclosan em dioxinas e furanos pelo processo de fotodegradação (SÁNCHEZ-

PRADO et al., 2006); ii) reações que resultam subprodutos mais lipofílicos e, 

portanto, mais  bioacumuláveis (LINDSTROM et al., 2002); iii) capacidade de 

bioacumular (BENNETTER et al., 2009; PALENSKE et al. 2010).  

Existem poucos trabalhos disponíveis na literatura que estudaram os efeitos o 

TCS em organismos marinhos (BINNELI et al., 2009; CORTEZ et al., 2012; GAUME 

et al., 2012; PERRON et l., 2012) especialmente com ouriços-do-mar. 



 Neste contexto, o presente estudo visou avaliar os efeitos do Triclosan sobre 

o sucesso reprodutivo do ouriço-do-mar Lytechinus variegatus por meio da 

exposição de indivíduos adultos. 

3. Objetivo 

• Avaliar o efeito do bactericida Triclosan no sucesso reprodutivo do ouriço-do-mar 

Lytenchinus variegatus por meio da exposição parental e posterior análise da taxa 

de desenvolvimento embriolarval. 

4. Metodologia e Desenvolvimento 

Para o ensaio foram selecionados três organismos machos e três fêmeas, 

sendo estes identificados através da estimulação elétrica, segundo a NBR 15350 

(ABNT, 2012). Em seguida os organismos foram expostos ao TCS, em concentração 

de 230μg.L-1 (MERCK®) por um período de 30 dias em aquários de 20 litros. Após o 

período de exposição, os organismos foram induzidos à liberação dos gametas. 

Uma vez realizada a fertilização dos gametas, cerca de 300 ovos foram transferidos 

para cada recipiente-teste contendo água do mar e acondicionados em câmara de 

germinação (25ºC). Após 24 horas, o ensaio foi fixado com 0,5 mL de formol 

tamponado. A leitura foi feita contando-se a porcentagem de larvas normais. 

Para a comparação das taxas de desenvolvimento embriolarval foi 

empregado método estatístico T-Teste Student. Para todas as análises as 

diferenças significativas foram determinadas quando p < 0,05. 

5. Resultados Preliminares 

Não há neste item a apresentação dos resultados, pois os mesmos ainda 

estão sendo gerados. Portanto, os dados preliminares, bem como os dados 

definitivos serão apresentados no congresso. 
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