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Introdução 

O enquitreídeo Enchytraeus crypticus (Enchytraeidae, Oligochaeta) tem sido uma das principais espécies 
utilizadas em ensaios ecotoxicológicos internacionalmente devido à vantagem de se poder reduzir o tempo do 
ensaio pelo seu ciclo de vida rápido. O objetivo do presente trabalho foi testar a adequabilidade de E. crypticus
em ensaio com adaptações consideradas mais adequadas às condições subtropicais no Brasil.  

Metodologia 

Avaliou-se o efeito dos agrotóxicos Derosal 500 SC (i.a. carbendazim), Vertimec® 18 EC (i.a. abamectina) e 
acetato de chumbo sobre a reprodução dos enquitreídeos. A metodologia baseou-se na norma NBR-ISO 
16387 (ABNT, 2012) substituindo-se o solo artificial OCDE pelo SAT e conduzindo-se o ensaio a 22 ±1°C e 
apenas 21 dias de exposição sem a retirada dos adultos aos 14 dias.  

Resultados e Discussão 

O valor de concentração efetiva mediana (CE50) para o Derosal foi de 14.8 mg i.a. kg-1, para o Vertimec, 14.7 
mg i.a. kg-1, para o acetato de chumbo, 109.7 mg i.a. kg-1 nas condições testadas. Os resultados sugerem 
que as adaptações utilizadas na metodologia são adequadas para avaliação da toxicidade de uma substância 
química sobre a reprodução, pois os critérios de validação do ensaio foram atendidos. A sensibilidade de E. 
crypticus às substâncias testadas nessas condições, de modo geral, foi relativamente maior, mas na mesma 
ordem de grandeza que os dados encontrados na literatura. 

Conclusão 

Conclui-se que E. crypticus pode ser utilizado em ensaios de ecotoxicidade com SAT e tempo de exposição 
reduzido 
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