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Ecotoxicologia de praguicidas e seus princípios

ativos em águas superficiais tropicais /

“Ecotoxicology of pesticides and their active

ingredients in tropical surface water”

Resumo da Palestra

O destino de agrotóxicos aplicados nas culturas tropicais é influenciado

principalmente pelas altas taxas de precipitação e pelo escoamento superficial

(runoff). A ocorrência de runoff após as aplicações dos praguicidas acaba afetando

a dissipação e toxicidade desses compostos a organismos não alvos presentes no

solo, e também daqueles que compõem a estrutura biológica dos ambientes

aquáticos. A palestra mostrará alguns experimentos realizados e resultados

prévios sobre os efeitos ambientais de dois agrotóxicos muito utilizados nas

culturas de morango e batata no Brasil, a abamectina (Kraft) e o difenoconazol

(Score).

Apresentação |

MSc. Ana Letícia Madeira Sanches

Bacharela em Química Ambiental e Mestra em Química – Especialidade:

Ecotoxicologia, pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” –

UNESP/Brasil. Atualmente faz doutoramento no Programa de Pós Graduação em

Ciências da Engenharia Ambiental no Núcleo de Ecotoxicologia e Ecologia Aplicada

– NEEA localizado no Centro de Recursos Hídricos e Estudos Ambientais – CRHEA,

da Escola de Engenharia de São Carlos - EESC – USP.

Desde 1996, o NEEA realiza pesquisas sobre qualidade de água, solo e sedimento,

em campo e em ensaios laboratoriais, utilizando diferentes organismos testes

padronizados no Brasil pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. O

Núcleo conta com diversas parcerias, tanto no Brasil como nos EUA e Europa, e é

composto por pesquisadores associados, pós-doutorandos, doutorandos,

mestrandos e técnicos de laboratório divididos em dois grupos: Ecotoxicologia

Aquática e Terrestre. Atualmente os grupos estão envolvidos em um projeto de

Avaliação de Risco Ambiental de Agrotóxicos envolvendo estudos de impactos na

biodiversidade e efeitos nas funções e serviços dos ecossistemas sob a orientação

do Prof. Dr. Evaldo Luiz G. Espíndola, pesquisador responsável do NEEA, e do

pesquisador associado Dr. Michiel Daam.


