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Resumo 
 

O arroz irrigado destaca-se no estado de Santa Catarina pela sua importância social e 

econômica, em que mais de 8 mil famílias tem a atividade como sua principal fonte de renda, 

alcançando uma produtividade de 7,1 t/ha, colocando o estado como o líder em produtividade 

e o segundo em volume de produção de arroz irrigado no Brasil. Em Santa Catarina o sistema 

de cultivo é 100% pré-germinado, em que sementes são lançadas em solo coberto por uma 

lâmina de água e o controle de pragas é realizado através do uso de agrotóxicos que em uso 

incorreto pode acarretar na contaminação dos recursos hídricos devido a sua difusão em água, 

ocasionando em uma ação deletéria sobre organismos não alvos. No presente estudo foram 

avaliados a toxicidade das formulações comerciais dos herbicidas Only
®

 (Imazapic + 

Imazetapir), Basagran
®

 (Bentazon) e Ricer
®

 (Penoxulam), dos inseticidas Arrivo
®

 

(Cipermetrina), Actara
®

 (Tiametoxam) e Standak
®
 (Fipronil) e dos fungicidas Nativo

®
 

(Trifloxistrobina + Tebuconazol) e Bim
®
 (Triciclasol). Os organismos escolhidos para as 

análises foram a bactéria Víbrio fischeri, as microalgas Skeletonema costatum, 

Pseudokirchneriella subcaptata e Desmodesmus subspicatus, a macrófita Lemna minor, os 

crustáceos Mysidopsis juniae e Daphnia magna, os ouriços-do-mar Lytechinus variegatus e 

Arbacia lixula e o peixe Danio rerio, a fim de determinar os valores de CE50 e CL50, através 

do método não paramétrico Trimmed Sperman-Karber. Todos os produtos foram testados a 

partir de soluções de 1 g L
-1

 tendo com base o ingrediente ativo. Foram realizadas análises de 

risco determinístico através de coeficientes de risco e análise probabilística do inseticida 

Fipronil que apresentou maior frequência de resíduo no ambiente, além de uma elevada 

toxicidade. Dentre os herbicidas analisados, nenhum apresentou risco de impacto dos recursos 

hídricos, entretanto Ricer
®
 foi o mais tóxico entre os herbicidas testados, principalmente sobre 

a microalga Desmodesmus subspicatus, com valor de CE50 de 7240,0 µg L
-1

. Todos 

inseticidas mostraram-se tóxicos para o crustáceo M. juniae, sendo o inseticida Arrivo
®
 o 

produto mais tóxico da sua classe, com um valor de CL50 <0,001 µg L
-1

. De maneira geral os 

fungicidas apresentaram maior toxicidade sobre o crustáceo M. juniae e o ouriço L. 

variegatus, com valores de 2,16 µg L
-1

 para Nativo
®
 e 680,0 µg L

-1
 para Bim

®
. A análise de 

risco determinística indicou que Standak
®
 (Fipronil) apresenta risco de impacto sobre a 

população de crustáceos marinhos, entretanto a análise de risco probabilística indica que o 

risco é incerto devido à fragilidade e quantidade de informação de resíduo deste inseticida na 

bibliografia. Entretanto a frequência de ocorrência deste inseticida em algumas áreas de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul chega a 100%, o que leva a ser considerado um produto de 

elevado uso pelos agricultores. Devido a sua toxicidade propõem-se estudos mais refinados, 

monitoramentos dos recursos hídricos e o desestímulo do seu uso em favor de outros 

inseticidas de menor toxicidade sobre a comunidade aquática. 

 

Palavras-chave: Agrotóxicos, Risco determinístico, Risco probabilísticos, Standak
®
 (Fipronil) 



v 
 

Abstract 

 

Irrigated rice is highlighted in the state of Santa Catarina as a crop of social and economic 

importance, and it is the main source of income for more than eight thousand families, 

achieving productivity of 7.1 t/ha, placing the state as leader in productivity and second in 

volume of production of irrigated rice in Brazil. In Santa Catarina, the cultivation system is 

100% pre-germinated, whereby the seeds are sown on soil covered with a layer of water. Pest 

control is done through the use of agricultural pesticides, which if used incorrectly, can lead to 

contamination of the water resources by spreading through the water, causing harmful action 

on non-target organisms. This study evaluates the toxicity of commercial formulations of the 

herbicides Only
®
 (Imazapic + Imazetapir), Basagran

®
 (Bentazon) and Ricer

®
 (Penoxulam), of 

the insecticides Arrivo
®
 (Cipermetrina), Actara

®
 (Tiametoxam) and Standak

®
 (Fipronil), and 

of the fungicides Nativo
®
 (Trifloxistrobina + Tebuconazol) and Bim

®
 (Triciclasol). The 

organisms selected for the analyses were the bacteria Víbrio fischeri, the microalgae 

Skeletonema costatum, Pseudokirchneriella subcaptata and Desmodesmus subspicatus, the 

microphyte Lemna minor, the crustaceans Mysidopsis juniae and Daphnia magna, the sea 

urchins Lytechinus variegatus and Arbacia lixula and the fish Danio rerio, in order to 

determine the CE50 and CL50 values through the Trimmed Spearman-Karber method. All the 

products were tested using solutions of 1 g L
-1

 with the active ingredient as base. 

Deterministic risk analyses were performed through risk coefficients and probablistic analysis 

of the insecticide Fipronil, which presented higher frequency of residue in the environment, as 

well as high toxicity. Of the herbicides analyzed, none presented risk of impact on the water 

resources, while Ricer
®

 was the most toxic of the herbicides tested, particularly on the 

microalga Desmodesmus subspicatus, with a CE50 value of 7240.0 µg L
-1

. All the insecticides 

proved to be toxic for the crustacean M. juniae, and the insecticide Arrivo
®
 the most toxic 

product for its class, with a CL50 value of <0.001 µg L
-1

. In general, the fungicides presented 

higher toxicity on the crustacean M. juniae and the sea urchin L. variegatus, with values of 

2.16 µg L
-1

 for Nativo
®
 and 680.0 µg L

-1
 for Bim

®
. The deterministic risk analysis indicated 

that Standak
®
 (Fipronil) presented risk of impact on the population of marine crustaceans, 

while the probablistic risk analysis indicates that the risk is uncertain due to the fragility and 

quantity of information on residues of this insecticide in the bibliography. Meanwhile, the 

frequency of occurrence of this insecticide in some areas of Santa Catarina and Rio Grande do 

Sul is as high as 100%, for which reason it is considered a product of high use by farmers.  

Due to its toxicity, more refined studies are proposed, with monitoring of the water resources, 

and discouraging its use in favor of other insecticides that are less toxic to the aquatic 

community. 

 

Keywords: Agricultural pesticides, Deterministic risk, Probablistic risk, Standak
®
 (Fipronil) 
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1. Introdução 

 

O crescimento da população mundial nas últimas décadas tem trazido muitas 

desvantagens aos ecossistemas com o aumento das atividades dos setores urbanos, agrícola e 

pecuário. Em conjunto a este crescimento, o consumo e a demanda de produtos alimentícios 

exigem a utilização cada vez maior de produtos químicos em áreas de cultivo agrícola. A 

crescente procura tem como principal consequência à geração e o acúmulo de compostos 

químicos indesejáveis no meio ambiente. 

A origem dessas áreas contaminadas está relacionada com o desconhecimento de 

procedimentos seguros para o manejo de substâncias perigosas e o desrespeito aos 

procedimentos de transporte ou de utilização dos produtos, como agrotóxicos, que são 

considerados substâncias tóxicas aos seres vivos (JARDIM, 2009). Segundo Ware & 

Whitacre (2004), desde idades a.C o uso de compostos que melhorasse o cultivo de alimentos 

já era registrado. 

O primeiro registro do uso de agrotóxicos foi a cerca de 1.200 a.C., envolvendo a 

utilização de sal e de cinzas para tornar os campos improdutivos. O segundo registro foi em 

1.000 a.C. relatado pelo poeta Homero com a utilização da queima do enxofre, que através da 

inalação pelos insetos, acarretava na sua morte. Este procedimento é realizado até os dias de 

hoje, ainda que em pequena proporção, como inseticida e fungicida. Já em 900 d.C. os 

chineses apresentam registro do uso de arsênio para o controle de insetos em jardins (WARE 

& WHITACRE, 2004; SHEPARD, 1951). 

Entre 1940 e 1950, as indústrias químicas da América do Norte e da Europa Ocidental 

produziram grandes quantidades de agrotóxicos, especialmente inseticidas. Nessa época, os 

ingredientes ativos (i.a.) da maioria desses produtos eram organoclorados, muitos dos quais 

tinham em comum propriedades notáveis, como estabilidade com relação à decomposição ou 

à degradação ambiental, solubilidade baixa em água, alta solubilidade em meios semelhantes 

aos hidrocarbonetos, como os tecidos gordurosos de organismos vivos e, toxicidade alta para 

insetos e seres humanos. O produto mais representativo deste período foi o DDT (DALY, 

1998). Por sua eficiência, o DDT era usado em cerca de 80% da produção agrícola, resultando 

no acúmulo do produto no meio ambiente. O relato da diminuição da capacidade de 
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reprodução das aves foi uma das primeiras evidências da ação deletéria do produto sobre o 

meio ambiente. Na década de 60, provou-se que o DDT afetava a saúde de diversas espécies 

de pássaros, alterando a sua reprodução e gerando riscos para a biodiversidade. Através de 

pesquisas e denuncias, em 1972 a Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana proibiu o 

seu uso. No Brasil seu uso foi proibido em 02 de setembro de 1985 por meio da Portaria 

nº329, do Ministério da Agricultura (JARDIM, 2009). 

A região sul do Brasil concentra a maior área de cultivo do arroz irrigado, sendo Santa 

Catarina caracterizada pelo uso do sistema pré-germinado, enquanto que o Rio Grande do Sul 

se caracteriza pela utilização do sistema de semeadura mecanizada em solo seco, também 

conhecido como sistema convencional de semeadura ou sistema de plantio direto (EPAGRI, 

1998). Em ambos é intensa a aplicações de vários agrotóxicos, como herbicidas, inseticidas e 

eventualmente de fungicidas (MOLOZZI et al., 2006). 

No sistema de plantio pré-germinado, os agroquímicos são aplicados diretamente na 

lâmina de água, seja a lanço (fertilizantes nitrogenados e inseticidas granulados) ou em 

benzedura (inseticidas e herbicidas aspergidos na lamina d’água). Esta modalidade de 

aplicação é amplamente utilizada pelos produtores de arroz devido à praticidade, baixo custo 

e pela viabilidade de aplicação com pulverizadores costais em pequenas propriedades 

(EPAGRI, 1998). O uso mais intensivo do herbicidas, por exemplo, se deve a ocorrência de 

plantas daninhas que competem com a cultura principal, sendo responsável pela redução na 

produtividade e podendo comprometer até 80% da produção. Os vários agrotóxicos 

agrotóxicos utilizados no cultivo do arroz irrigado, incluindo herbicidas e inseticidas, 

apresentam riscos diferentes sobre os organismos presentes no ambiente. De maneira geral, os 

herbicidas apresentam maior toxicidade para o fitoplâncton, os fungicidas para os fungos e os 

inseticidas apresentam maior toxicidade para os animais, como o microcustáceo Daphnia sp 

(EPAGRI, 2005). 

Grande parte destes produtos usados na lâmina d’água acaba escoando para os rios, 

devido a chuvas ou esvaziamento da quadra de arroz.  Uma vez confirmada a contaminação 

dos recursos hídricos acima dos valores permitidos pela legislação, através de análises 

químicas, a intensidade da ação deletéria das substâncias xenobióticas sobre os organismos 

aquáticos é avaliada através do emprego de vários métodos e técnicas de estudo em 

ecotoxicologia, com destaque para o teste de toxicidade. Estes ensaios são desenvolvidos em 

laboratório e consistem na exposição dos organismos, como peixes, microcrustáceos e algas, 

sob várias concentrações do agente químico e em períodos pré-definidos, avaliando os efeitos 

agudos ou crônicos. Os resultados podem ser definidos como CL50 e CE50 - Concentração 
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Letal Mediana e Concentração Efetiva Mediana para expressar o efeito agudo e como CEO e 

CENO – Concentração de Efeito Observado e Concentração de Efeito Não Observado para 

expressar o efeito crônico. Determinar o risco ecológico aos recursos hídricos, dos principais 

agrotóxicos usados nas lavouras de arroz irrigado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi 

o objetivo do presente trabalho. 
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2. Objetivos 

 

2.2 Objetivo Geral 

Avaliar a toxicidade dos principais herbicidas, inseticidas e fungicidas utilizados em 

arroz irrigado com diferentes organismos teste protocolados e não protocolados, para as 

estimativas de análise de risco ecológico e servir de base para planos de mitigação nas áreas 

de cultura de arroz irrigado. 

 

2.3 Objetivos Específicos 

1. Determinar a toxicidade para os ingredientes ativos dos herbicidas Only
®
 (Imazapic + 

Imazetapir), Basagran
®
 (Bentazon) e Ricer

®
 (Penoxulam), inseticidas Arrivo

®
 

(Cipermetrina), Actara
®
 (Tiametoxam) e Standak

®
 (Fipronil) e fungicidas Nativo

®
 

(Trifloxistrobina + Tebuconazol) e Bim
®
 (Triciclazol) sobre Pseudokirchneriella 

subcaptata, Desmodesmus subspicatus e Skeletonema costatum (fitoplâncton), Lemna 

minor (macrófita), Cladocera Daphnia magna (crustáceo), Lytechinus variegatus e 

Arbacia lixula (ouriço – Echinodermata), Danio rerio (peixe), Vibrio fischeri (bactéria) 

e Mysidopsis juniae (crustáceo); 

2. Comparar a sensibilidade entre os organismos juntamente com resultados encontrados 

na bibliografia assim como o ordenamento dos defensivos quanto a sua toxicidade; 

3. Avaliar o risco ecológico dos agroquímicos através da estimativa do coeficiente de 

risco ecológico, baseados na razão entre os valores de CE50 ou CL50 encontrados nos 

ensaios e a concentração estimada dos produtos no campo e estimados (análise de risco 

determinístico); 

4. Estimar o risco probabilístico, mediante comparações entre as curvas Dose X Resposta 

de sensibilidade dos organismos teste (dados de laboratório e da literatura) com o 

inseticida Fipronil que possui maior frequência de ocorrência em diferentes bacias do 

estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 

5. Em base dos resultados da análise de risco ecológico, propor ações mitigatórias junto a 

EPAGRI, para que esta possa repassar aos agricultores através de suas atividades de 

extensão. 
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3. Revisão Bibliográfica 

 
O arroz é uma planta semi-aquática pertencente à classe Monocotiledônea, ordem 

Glumiflorae, família Poaceae, gênero Oryza, espécie Oryza sativa, que possuem sistema 

radicular fasciculado, colmos formados de nós e entrenós com caules redondos e ocos 

(EPAGRI, 2002). Possui resposta ao fotoperíodo, ou seja, a duração do dia definida como o 

intervalo de tempo entre o nascer e o pôr do Sol, o que interfere no ciclo da cultura. Dias 

curtos com fotoperíodo em torno de 10 horas, encurtam o ciclo, e antecipam a floração. A 

temperatura é um dos elementos climáticos de maior importância para o crescimento, o 

desenvolvimento e a produtividade do arroz (SOSBAI, 2010). 

O arroz é um dos alimentos mais importantes para a nutrição humana, sendo a base 

alimentar de mais de três bilhões de pessoas no mundo. É o segundo cereal mais cultivado no 

mundo, ocupando área aproximada de 158 milhões de hectares. A produção de cerca de 662 

milhões de toneladas de grãos em casca corresponde a 29% do total de grãos usados na 

alimentação humana (SOSBAI, 2010). 

No Brasil, a produção de arroz irrigado concentra-se nas regiões Sul e Norte. Em 

Santa Catarina o arroz é produzido em 142 municípios, concentrados no litoral ou próximo 

(região do baixo e médio Vale do Itajaí) com 92% da área e no alto Vale do Itajaí com 8% da 

área (SOSBAI, 2010). A produção catarinense na safra de 2010/2011 chegou a 1,2 milhões de 

toneladas (EPAGRI, 2012). 

Na região Sul o cultivo concentra-se em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com 

grandes diferenças nas características de cultivo, apesar da proximidade geográfica, como 

citado anteriormente. O cultivo pré-germinado é realizado em 100% do estado de Santa 

Catarina, o que acarreta em uma elevação da produtividade. Dessa forma, justifica-se o fato 

de Santa Catarina ser um dos maiores produtores do Brasil (7 t/ha), podendo obter em 

algumas propriedades no alto Vale do Itajaí rendimentos próximos à 15 t/ha em um único 

cultivo em lavouras comerciais (EPAGRI, 2012).  

Para manter uma elevada produtividade do grão, é necessário o emprego de 

substancias químicas, como agrotóxicos, com a finalidade deter pragas existentes na 

agricultura (BERGAMIN et al., 1995).  

A Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana define o termo agrotóxico como 

sendo uma substância química ou mistura de substâncias utilizadas para prevenir, destruir, 
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repelir ou mitigar qualquer praga, ou mesmo, para regular, desfolhar e dessecar plantas 

(CETESB, 2013). 

Essas substâncias são classificadas em acaricidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas, 

inseticidas, nematicidas, raticidas, vermífugos, entre outros, de acordo com as pragas que 

controlam. Os agrotóxicos também podem ser classificados em orgânicos: carbamatos (nitro-

genados), clorados, fosforados e clorofosforados; inorgânicos: cujas composições químicas 

apresentam arsênio, tálio, bário, nitrogênio, fósforo, cádmio, ferro, selênio, chumbo, cobre, 

mercúrio e zinco; e botânicos: compostos de nicotina, piretrina, sabadina e rotenona (BAIRD, 

2002). 

Em geral, a maioria dos agrotóxicos orgânicos e organometálicos é bastante tóxica 

para os seres humanos e outros mamíferos, especialmente nos níveis de dosagens necessários 

para torná-los efetivos nas aplicações em campo. Os agrotóxicos orgânicos foram 

inicialmente projetados para serem biodegradáveis, embora se saiba que isto não acontece em 

muitos casos. Além disso, metais e semimetais (metalóides) tóxicos, como o arsênio, usados 

comumente em alguns defensivos não são biodegradáveis. Uma vez lançados no ambiente 

tendem a permanecer indefinidamente em plantas, águas, solos ou sedimentos, podendo 

integrar-se à cadeia alimentar (GUPTA & SHANKER, 2008; NTOW et al, 2008). 

O manejo da água tem sido indicado como um importante método de controle de 

plantas daninhas na cultura de arroz irrigado (EPAGRI, 2002). Por outro lado, a manutenção 

de uma lâmina de água contínua favorece o desenvolvimento de plantas daninhas aquáticas, e 

interfere negativamente no desenvolvimento das plantas de arroz, podendo inclusive aumentar 

a incidência de bicheira-da-raiz (Oryzophagus oryzae), assim como torna as plantas adultas 

suscetíveis ao acamamento bem como pode dificultar a operação das máquinas na colheita, 

resultando em dano físico no solo. A bicheira-da-raiz constitui-se na principal praga do arroz 

no estado, cuja ocorrência generalizada tem resultado no uso de inseticidas (EPAGRI, 2002 e 

2005). Outras pragas importantes na cultura são os percevejos Tibraca limbatriventris e 

Oebalus poecilus (EPAGRI, 2002; SOSBAI, 2005), cuja presença de apenas dois insetos/m
2 

obriga o agricultor a utilizar inseticidas para minimizar os danos. 

Os usos frequentes destes produtos muitas vezes incorretos favorecem os riscos de 

contaminação dos ecossistemas como a contaminação de solos agrícolas, de águas superficiais 

e subterrâneas e de alimentos, podendo em casos mais graves, inviabilizar o seu consumo. 

Isso pode apresentar consequentemente riscos de efeitos negativos em organismos terrestres e 

aquáticos, como intoxicação pelo consumo de água e de alimentos contaminados, além da 

intoxicação ocupacional de trabalhadores e produtores rurais. Na Figura 1 são apresentados 
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esquematicamente os processos principais que atuam na movimentação e na degradação de 

agrotóxicos na natureza, ilustrando os meios mais prováveis onde esses compostos podem ser 

encontrados (GEBLER, 2004). 

 

 

Figura 1: Principais rotas de transporte e degradação de agroquímicos no ambiente. 

Fonte: GEBLER, 2004 

 

As aplicações de agrotóxicos nas lavouras estão sujeitas a diversas transformações no 

ar, no solo e na água. No ar, juntamente com a adsorção na planta, pode acorrer fotólise, 

volatização e transporte através do vento, podendo afetar locais mais afastados da aplicação 

inicial. No solo ocorre biodegradação, sorção e dessorção (sorção é aderência de uma 

substância de um estado por outro estado diferente e dessorção é o processo de liberação de 

deste composto) bioacumulação, degradação química e absorção pelas raízes. Nos recursos 

hídricos, tanto em lagos, rios e lençóis freáticos, os agrotóxicos podem sofrer hidrólise, 

bioacumulação no sedimento e diluição do produto inicial.  

Em estudos realizados próximos a cultivos de arroz irrigado, Antunes et all (2007) 

avalia que os rios são afetados diretamente, respondendo uma riqueza baixa de organismos. 

Furtado (2003) testou três tipos de cultivo, direto, pré-germinado e convencional relatando 

que a pior qualidade de água foi com o cultivo pré-germinado. Em parte, pode ser explicado 

pela ocorrência de substituições de populações de fitoplâncton, influenciada pela mudança 

que a água sofre do sistema lótico para o sistema lêntico e pela influência física e química da 

água resultante das técnicas de plantio, diminuindo a diversidade de espécies. 
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Devido a variabilidade de rotas de transporte e degradação, é de suma importância 

conhecer as características químicas e o modo de ação dos agrotóxicos utilizados na 

rizicultura, para que se consiga compreender e estabelecer relações entre o composto e o 

organismo teste. No mercado, os produtos mais vendidos para conter as pragas existentes na 

rizicultura são herbicidas, inseticidas e fungicidas que por sua vez possuem diferentes classes 

toxicológicas e diferentes modos de ação sobre cada organismo (PASCHOAL, 1979; 

OPAS/OMS, 1997). 

Por determinação legal, todos os produtos devem apresentar nos rótulos uma faixa 

colorida indicativa de sua classe toxicológica, que é classificada através da DL50 do defensivo 

agrícola, segundo a portaria normativa nº84/96 do IBAMA (Tabela 1). Outra classificação 

importante é o grau de periculosidade do produto sobre o meio ambiente, que se baseia nos 

parâmetros bioacumulação, persistência, transporte, toxicidade a diversos organismos, 

potencial mutagênico, teratogênico e carcinogênico (Tabela 2). 

 
Tabela 1: Classificação da classe toxicológica de agrotóxicos. 

Classe toxicológica para agrotóxicos 

Classe I Extremamente tóxico Faixa vermelha 

Classe II Altamente tóxico Faixa amarela 

Classe III Mediamente tóxico Faixa Azul 

Classe IV Pouco ou muito pouco tóxico Faixa Verde 

Fonte: AGROFIT, 2010 

 

Tabela 2: Grau de periculosidade ao meio ambiente. 

Classificação Ambiental para agrotóxicos 

Classe I Altamente perigoso ao meio ambiente 

Classe II Muito perigo ao meio ambiente 

Classe III Perigoso ao meio ambiente 

Classe IV Pouco perigoso ao meio ambiente 

                      Fonte: Portaria Normativa IBAMA Nº84, de 15 de outubro de 1996 
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Devido à periculosidade que estes produtos podem causar aos ecossistemas, existe 

uma grande variedade de níveis para avaliação da toxicidade e posteriormente o risco 

ecológico de cada produto, incluindo os baseados em bactérias, células animais, algas, 

pequenos mamíferos, peixes e zooplâncton, além de desenhos experimentais com uso de 

substâncias comerciais ou puras e amostras ambientais. Porém, alguns destes métodos são 

caros, pouco seguros e não fornecem uma resposta rápida, além de promoverem objeções 

éticas com relação à utilização destes animais (ALBA et al., 2001). Além disso, na escolha do 

bioindicador adequado para a avaliação de toxicidade de determinadas substâncias, alguns 

critérios devem ser analisados, como a sua fácil manutenção e manipulação em laboratório e 

sensibilidade a uma ampla faixa de substâncias, resultando na eficácia do ensaio. 

A fim de determinar efeitos maléficos que estes produtos possam causar ao 

ecossistema, pode-se determinar o risco ecológico de um produto químico, que nada mais é 

que a avaliação da probabilidade que um efeito adverso possa causar como resultado da 

exposição a um estressor, neste caso um defensivo agrícola. Este processo reúne dados, 

informações, suposições e incertezas que ajudam a compreender e prever relações entre o 

estressor e o efeito causado, tornando a tomada de decisão mais realista. Esta avaliação pode 

envolver estressores químicos, físicos e/ou biológicos. 

A avaliação de risco ecológico é desenvolvida dentro de um contexto de gestão de 

risco, para avaliar as alterações pelo homem. Ou seja, a avaliação de risco ecológico pode ser 

utilizada para prever a probabilidade que um composto possa causar efeitos adversos futuros 

para determinado organismo, população e/ou ecossistema (USEPA, 1998). 

O processo de avaliação de risco ecológico é dividido em três fases principais, sendo a 

primeira a formulação do problema, a segunda a análise, em que entra os dados de ensaios 

ecotoxilogicos e de bibliografia, e a terceira é a caracterização dos resultados obtidos. Após 

passar por essa fase, é possível administrar o problema, unindo os interesses ambientais, 

econômicos e sociais, gerando resultados positivos ou negativos sobre o problema formulado 

(USEPA, 1998). 

No presente estudos, em função de resultados obtidos, é possível realizar um 

levantamento regional das práticas culturais da área de estudo, sugerindo medidas mitigatórias 

junto aos agricultores, através das atividades de extensão da Epagri/Itajaí a fim de minimizar 

ou evitar um impacto ambiental da região. Ressalva-se que se entende como impacto 

ambiental, qualquer alteração no meio ambiente causada por alguma atividade antrópica, 

podendo ser positiva ou negativa (USEPA, 1998). 
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Como forma de esclarecer melhor a avaliação de risco ecológico, é apresentado um 

diagrama abaixo (Fig. 1): 

 

 

Figura 2: Diagrama de uma avaliação de risco ecológico de agrotóxicos. 

 

3.1 Agrotóxicos 

 

Foram escolhidos junto a Epagri/Itajaí oito agrotóxicos para execução deste trabalho, 

sendo três herbicidas, três inseticidas e dois fungicidas. Informações como nome comercial, 

ingrediente ativo, formulação, classe toxicológica e classificação ambiental estão listadas na 

Tabela 3. Dentre estes oito agrotóxicos escolhidos, dois possuem em suas formulações dois 

ingredientes ativos, sendo eles Only
®

 (Imazapic e Imazetapir) e Nativo
®
 (Trifloxistrobina e 

Tebuconazol). 
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Tabela 3: Características dos herbicidas, inseticidas e fungicidas utilizados no presente estudo. 

Produto 

comercial 

Ingrediente 

ativo 
Formulação 

Classe 

toxicológica 

Classificação 

ambiental 

HERBICIDAS 

Only
®
 25 + 75 g/L 

Imazapic + 

Imazetapir 
SL

1 
Classe III Classe III 

Basagran
®
 480 g/L Bentazon SL Classe I Classe III 

Ricer
®
 240 g/L Penoxsulam SC

2 
Classe II Classe III 

INSETICIDAS 

Arrivo
®

 200 g/L Cipermetrina EC
3 

Classe III Classe III 

Actara
®

 250 g/kg Tiametoxam WG
4 

Classe III Classe III 

Standak
®
 250 g/L Fipronil WG

4
 Classe I Classe II 

FUNGICIDAS 

Nativo
®
 200 + 100 

g/L 

Trifloxistrobina 

+ Tebuconazol 
SC

 
Classe III Classe II 

Bim
®
 750 g/L Triciclazol PM

5 
Classe III Classe II 

Legenda: 1 = Concentrado solúvel; 2 = Suspensão solúvel; 3 = Concentrado emulsionável; 4 = Granulado dispersível; 5 = Pó molhável. 

Fonte: AGROFIT, 2012; RODRIGUES & ALMEIDA, 1995. 

 

3.1.1 Herbicidas – Only
®

 (Imazapic e Imazetapir), Basagran
®
 (Bentazon) e Ricer

®
 

(Penoxsulam) 

 

Only
®

 é um herbicida conjugado que possui dois ingredientes ativos seletivos para o 

cultivo de arroz irrigado, sendo eles Imazapic e Imazetapir. 

Imazapic é um herbicida do grupo das imizadolinonas (Fig. 3-A) sendo seletivo no 

controle de plantas daninhas no cultivo de arroz irrigado. Entretanto Grymes (1995) cita que 

esta classe de herbicidas possui uma persistência em solo de até 410 dias, causando um risco 

de afetar culturas de rodizio. 

 
Figura 3: Fórmula estrutural do herbicida Imazapic (A) e Imazetapir (B) 

(A) (B) 
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Imazetapir (Fig. 1-B) é um composto aplicado em pré-semeadura e incorporado ao 

solo (HART et al., 1991). Este herbicida é aplicado também em pós-emergência para o 

controle de plantas já estabelecidas nos cultivares e para manter atividade residual, 

prevenindo fluxos sucessivos de plantas daninhas, mostrando-se assim um controle efetivo no 

sistema de semeadura direta, tão bom quanto no sistema convencional (MASSON & 

WEBSTER, 2001). A ligação desse herbicida ao solo é fraca e a adsorção aumenta com o 

decréscimo do pH; sua dissipação é altamente influenciada pela matéria orgânica, acidez do 

solo, temperatura e umidade, tendo como principal fonte de degradação os microrganismos, 

sob condições aeróbicas (MANGELS, 1991; AHRENS, 1994).  

Bentazon (Fig. 4) é o herbicida mais usado nos cultivos de arroz irrigado da região de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seu uso além de local é verificado em outros países da 

Europa, Austrália, Canadá, entre outros (EMBRAPA, 2004; MACEDO, 2004). Segundo 

ANVISA é um produto com alto potencial de deslocamento nos solos e altamente persistente.  

 

 
Figura 4: Fórmula estrutural do herbicida Bentazon 

 

Penoxsulam é um herbicida de pós-emergência utilizado no cultivo de arroz irrigado 

(Fig. 5), pertencente à família das Triazolopirimidina que tem a função de inibir a enzima 

acetatolactato sintetase (ALS) que intervém da síntese de aminoácidos essenciais. Esta 

inibição impede a síntese de proteínas e consequentemente interfere no crescimento celular e 

promove a morte da planta. Sua ação é sistêmica, sendo absorvido via foliar e via radicular e 

transporte através do xilema e floema. Inúmeros ensaios realizados na Espanha apresentam 

que este é um produto totalmente seletivo para o cultivo de arroz irrigado e não apresenta 

toxicidade para mamíferos. Uma vantagem a ser destacada é sua alta eficiência mesmo em 

doses baixas (VIDAL, 2002). 
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Figura 5: Fórmula estrutural do herbicida Penoxsulam 

 

3.1.2 Inseticidas - Arrivo
®
 (Cipermetrina), Actara

®
 (Tiametoxam) e Standak

®
 (Fipronil) 

 

Cipermetrina é um piretróide sintético que vem ganhando popularidade desde 1970 

(Fig. 6). Possui ampla utilização na agricultura no controle de pestes domésticas e industrial 

(JAENSSON et al., 2007). Pode causar toxicidades subcrônicas e crônicas sérias para os 

peixes, sendo categorizada como um pesticida de uso restrito pela Agencia de Proteção 

Americana devido a sua alta toxicidade aos peixes (SAHA; KAVIRAJ, 2009; BASER et al., 

2003; ÇALISKAN et al., 2003). 

Seu uso tem substituído os inseticidas organoclorados, organofosforados e 

carbamatos nas duas últimas décadas (BASANTA KUMAR; SUBHAS, 2003; BORGES, 

2007). Sua função é induzir alterações nas glândulas pituitárias gonadotróficas, em fígados, 

ovários, níveis plasmáticos, mortalidade espermática e causando dificuldade respiratória 

(ÇALISKAN et al., 2003; SINGH; SINGH, 2008).  

 

Figura 6: Fórmula estrutural do inseticida Cipermetrina 
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Tiametoxam é um inseticida cloronicotinil pertencente à classe dos neonicotinóides 

(Fig. 7). É utilizado no controle de insetos mastigadores e sugadores presentes em sementes, 

solo e folhas, sendo por isso de controle residual longo. O modo primário de ação envolve a 

interferência com, ou por ligação a receptores nicotínicos da acetilcolina, mimetizando a ação 

da acetilcolina e assim não são degradados pela acetilcolinesterase (MAIENFISCH et al., 

2001). Além do controle de pragas, o inseticida Tiametoxam proporciona um efeito 

fisiológico de aumento do vigor das plantas. 

 

 
Figura 7: Fórmula estrutural do inseticida Tiametoxam 

 

Fipronil (Fig. 8) é um inseticida excelente para proteção de culturas com boa 

seletividade entre insetos e mamíferos. É bem conhecido por ser utilizado desde lavoura até 

em animais domésticos. Contém uma porção trifluoromethylsulfinyl que é único entre os 

agrotóxicos e, portanto, presumivelmente importante no seu desempenho excepcional. Este 

trifluoromethylsulfinyl sofre uma fotodegradação após a exposição à luz solar, gerando 

trifluorometilpirazole, ou seja, o derivado dessulfinilo. A persistência de fotoprodutos e a sua 

elevada atividade neural resultam no bloqueio da passagem de íons de cloro através de 

receptores GABA e dos canais de glutamato-cloro, causando super excitação do sistema 

nervoso e levando a morte do organismo (PNAS, 2013). 
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Figura 8: Fórmula estrutural do inseticida Fipronil 

 

3.1.3 Fungicida - Nativo
®
 (Tebuconazol e Trifloxistrobina) e Bim

®
 (Triciclazol) 

 

Nativo
®
 é um fungicida conjugado que possui dois ingredientes ativos seletivos para o 

cultivo de arroz irrigado, sendo eles Tebuconazol e Trifloxistrobina. 

Tebuconazol é um fungicida sistêmico do grupo químico triazol (Fig. 9), caracterizado 

pelo mecanismo de ação sistêmico como IBE (inibidor da biossíntese do ergosterol). 

Apresenta ação preventiva e curativa nos alvos biológicos, os quais causam consideráveis 

danos à produção das culturas de arroz, alho, aveia, batata, cebola, cevada, soja e trigo.  

 

 
Figura 9: Fórmula estrutural do fungicida Tebuconazol 

 

Trifloxistrobina é um fungicida de ação mesôstêmico (afinidade com a superfície 

foliar podendo ser absorvida pela camada de cera, formando um depósito na superfície do 
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órgão suscetível) (REIS, 2007) e sistêmico do grupo das estrobilurina (Fig. 10). Assim como 

Tebuconazol, é utilizado em uma ampla produção agrícola.  

 
Figura 10: Fórmula estrutural do fungicida Trifloxistrobina 

 

Triciclazol é um fungicida sistêmico do grupo químico benzotiazol (Fig. 11) utilizado 

no cultivo de arroz e arroz irrigado, utilizado para prevenir o aparecimento de fungos como 

Magnaporthe grisea, também conhecida como Brusone. Seu modo de ação é a inibição da 

formação de melanina em fungos, que na sua ausência de melanina inibem a fixação planta 

hospedeira (PRODUCT SAFETY ASSESSMENT, 2013).  

 
Figura 11: Fórmula estrutural do fungicida Triciclazol 

 

3.2 Organismos teste 

 

3.2.1 Pseudokirchneriella subcaptata, Desmodesmus subspicatus e Skeletonema costatum 
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Pseudokirchneriella subcaptata (Selenastrum capricornutum) (Korshikov) F. Hindák 

(Fig.12-A) é uma microalga clorofícea límnica, unicelular e sem motilidade, de fácil cultivo e 

possui um tempo de geração curto (VAN COILLIE et all, 1983).  

Desmodesmus subspicatus (Chodat) E. Hegewald & A. Schmidt é uma microalga 

límnica (Fig. 12-B), que vive em colônia e possui uma característica de apresentar filamentos 

nas quatro extremidades. Muito utilizada para alimento de zooplâncton de água doce e de fácil 

cultivo em laboratório. 

Skeletonema costatum (Greville) Cleve (1978) (Fig. 12-C) é uma diatomácea marinha, 

frequentemente encontrada em regiões neríticas e lagoas costeiras. Muito utilizada em ensaios 

ecotoxicológicos devido à facilidade de encontrar no ambiente natural e de fácil cultivo em 

laboratório (MACEDO, 2004). 

 

  
Figura 12: Foto das microalgas dulcícolas Pseudokirchneriella subcaptata (A) e Desmodesmus subspicatus 

(B) e da microalga marinha Skeletonema costatum (C) 

 

3.2.2 Lemna minor 

 

Lemna minnor Linnaeus (Fig. 13) é uma macrófita aquática pequena, distribuída em 

água doce e ambientes estuarinos em zonas tropicais e temperadas, sendo a mais comum da 

família das Lemnáceas. Sua estrutura é simples composta por folhas, variando de 1 a 4 folhas 

de 2 a 4 mm cada, e uma raiz de até 50 mm. Possui característica de ser colonial e realizar 

reprodução assexuada e sexuada e suas folhas é alimento de pequenos animais aquáticos 

(STANDARD METHODS, 1998).  

(A) (C) (B) 
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Figura 13: Foto de Lemna minor cultivada em laboratório 

 

3.2.3 Daphnia magna 

 

Daphnia magna é um zooplâncton da classe dos Cladoceras bastante conhecido como 

“pulga d’água” e encontrado em lagos e represas continentais. É de fácil cultivo em 

laboratório, o que possibilita a facilidade de realização de ensaios de toxicidade (ZAGATTO, 

1998). 

Este crustáceo pode medir entre 0,5 a 5,0 mm de comprimento, possuindo uma 

carapaça transparente onde está localizada uma câmara embrionária de incubação para seus 

ovos (Fig. 14). Alimenta-se de algas, bactérias, protozoários e detritos orgânicos, que são 

capturados através da filtração realizada por suas patas toráxicas. O alimento é transferido 

para a boca e assim começando sua digestão que leva de meia a uma hora (FRELLO, 1998). 

 

 
Figura 14: Vista laretal do Cladocera Daphnia magna contendo um ovo em sua câmara embrionária. 

 

Em condições normais sua reprodução é através de partenogênese, ou seja, assexuada, 

em que fêmeas adultas diplóides irão produzir somente juvenis fêmeas diplóides. Seus ovos 

ficam incubados de 3 a 4 dias e após o nascimento tornam-se adultas a partir do 9º dia. 

Entretanto, quando as condições são desfavoráveis, como superpopulação, falta de alimento e 

mudança de temperatura, ocorre à produção de machos e fêmeas haplóides que através da 
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reprodução sexuada geram ovos de resistência chamados de efípios. Estes efípios são 

visivelmente diferenciados do restante do cultivo por serem cobertos por uma carapaça 

quitinosa escura e altamente resistente. Ao serem liberados para o ambiente, só ocorrerá à 

eclosão caso as condições tornem-se favoráveis para sua sobrevivência, dando origem a novas 

fêmeas diplóides e assim iniciando um novo ciclo partenogênico (NAKAGOME, 2004). 

 

3.2.4 Lytechinus variegatus e Arbacia lixula 

 

O ouriço-do-mar Lytechinus variegatus (Lamarck) (Echinodermata: Echinoidea) (Fig. 

15-A) pertence à família Toxopneustidae. Apresenta espinhos de variada coloração indo 

desde roxo até verde esbranquiçado. Ocorrem em todo o Oceano Atlântico e mar do Caribe, 

desde a Carolina do Norte (EUA) até o Rio Grande do Sul (Brasil) (MOORE et al., 1963). 

Como é de fácil cultivo e um crescimento e maturidade sexual rápida com 40-50 mm de 

diâmetro em menos de um ano (WATTS et al., 2001), tem-se considerado um candidato em 

potencial para a aquicultura (HUGHET et al., 2001, WALLACE et al., 2001). 

 
 
 

 
Figura 15: Fotos de ouriços do mar Lytechinus variegatus (A) e Arbacia lixula (B) em ambiente natural 

 

O ouriço-do-mar Arbacia lixula (Echinodermata: Echinoidea) (Fig. 15-B) destaca-se 

pela alta abundância em águas rasas. Pertence à família Arbaciida e possui carapaça 

avermelhada ou negra, espinhos finos e com as pontas esbranquiçadas, não é uma espécie 

escavadora e alimenta-se de macroalgas. Ocorre na costa Atlântica da América do Sul, da 

Venezuela até a foz do rio da Prata. É uma espécie litorânea de costa rochosa que se distribui 

até 50 m de profundidade (TOMMASI, 1966). 

(A) (B) 
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3.2.5 Danio rerio 

 

Danio rerio é um peixe pertencente à família Ciprinídeos, sendo uma espécie asiática 

encontrada em rios e lagos de temperatura de 18 a 28ºC e pH entre 6 e 8. É de fácil adaptação 

em ambientes artificiais como aquários, possui alta mobilidade e de fácil manutenção e 

reprodução, chegando a medir 5 cm de comprimento (Fig. 16). São peixes ovíparos que 

desovam aderentes em plantas aquáticas e raízes. Sua alimentação e baseada em larvas de 

insetos e zooplânctons como Cladoceras, Copepodas e Rotiferas (NAKAGOME, 2004). 

 
Figura 16: Vista lateral do peixe Danio rerio adulto 

 

3.2.6 Vibrio fischeri 

 

Vibrio fischeri é uma enterobacteria, Gram negativa, pertencente à família 

Vibrionaceae (Fig. 17), uma grande família constituindo em muitas espécies, que são 

caracterizadas pela cooperação e interação com tecidos de outros animais (HARMEL, 2004). 

 

 

Figura 17: Placas de cultivo da bactéria Vibrio fischeri 
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Esta bactéria possui uma bioluminescência, que é o processo de emissão de luz visível 

capaz de ser realizada por diferentes organismos, incluindo bactérias, fungos, peixes, insetos, 

algas e lulas (MEIGUEN, 1993). É resultante da oxidação de uma riboflavina 5-fosfato e um 

aldeído de longa cadeia na presença de oxigênio, sendo esta reação mediada pela enzima 

luciferase. Considerando que parte de suas funções vitais se relacionam com os fatores 

ambientais, qualquer alteração no metabolismo celular das bactérias será representada pela 

diminuição da intensidade de luz. 

 

3.2.7 Mysidopsis juniae 

 

Mysidopsis juniae é um crustáceo morfologicamente semelhante ao camarão (Fig. 18) 

pertencente à classe Malacostraca da ordem Mysidacea.  Uma característica marcante nos 

misidáceos da grande família Mysidae (mais de 95% das espécies descritas) é a presença de 

estatocistos nos endópodos do Urópodo e sua carapaça não é totalmente fusionada no tórax. 

Além disso, as fêmeas adultas possuem um marsúpio entre os pereópodos onde mantém seus 

embriões até que estes cresçam e se tornem juvenís, (RUPPERT & BARNES, 1996). 

Durante a noite os misidáceos migram do fundo para a coluna d’água a fim de se 

alimentar, acasalar ou liberar a prole. Na época de procriação a fêmea deposita seus ovos 

dentro de seu próprio marsúpio e copula, realizando a fecundação dentro do marsúpio onde se 

desenvolve o embrião. Sua alimentação em laboratório é basicamente constituída de Artemia 

sp enriquecida, o que os tornam mais resistente e de fácil manutenção (RUPPERT & 

BARNES, 1996). 

 
Figura 18: Foto de Mysidopsis juniae macho 
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4. Material e Métodos 

 

4.1 Agrotóxicos testados 

 

 Foram testados oito agrotóxicos mais utilizados na região Sul do Brasil, sendo eles os 

herbicidas Only
®
 (Imazapic + Imazetapir), Basagran

®
 (Bentazon) e Ricer

®
 (Penoxulam), 

inseticidas Arrivo
®
 (Cipermetrina), Actara

®
 (Tiametoxam) e Standak

®
 (Fipronil) e fungicidas 

Nativo
®
 (Trifloxistrobina + Tebuconazol) e Bim

®
 (Triciclazol).  

 Os ensaios de toxicidade foram realizados com base dos ingredientes ativos de cada 

formulação comercial, preparando soluções estoque de 1g L
-1

. Para cada organismo teste, 

foram realizadas soluções teste a partir de pesquisa bibliográfica ou por ensaios preliminares. 

Se os ensaios não apresentassem concentrações com efeito ou com efeito total em todas as 

diluições, novos experimentos foram realizados aumentando ou diminuindo as concentrações.  

 As soluções teste dos agrotóxicos que possuem em suas formulações dois ingredientes 

ativos foram calculadas como base no ingrediente ativo de maior concentração.  

 

4.2 Análises ecotoxicológicas 

 

Os ensaios ecotoxilógicos foram realizados utilizando dez organismos teste, sendo 

eles: Pseudokirchneriella subcaptata, Desmodesmus subspicatus e Skeletonema costatum 

(fitoplâncton), Lemna minor (macrófita), Cladocera Daphnia magna (microinvertebrado), 

Lytechinus variegatus e Arbacia lixula (ouriço – invertebrado), Danio rerio (peixe), Vibrio 

fischeri (bactéria) e Mysidopsis juniae (crustáceo). 

 

4.2.1 Teste de toxicidade com microalgas Pseudokirchineriella subcaptata, Desmodesmus 

subspicatus e Skeletonema costatum 

 

Os cultivos de microalga foram realizados no Laboratório de Ecotoxicologia, em que 

cepas de cada espécie foram cedidas pelo Laboratório de Microbiologia Aplicada e mantidas 
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em cultura não axênica com meio de cultivo padrão para cada espécie, à 20°C ±1 °C, 

fotoperíodo constante e repique realizado uma vez por semana.  

Os ensaios com as microalgas de água doce P. subcaptata e S. subspicatus, foram 

realizados de acordo com as recomendações da norma ISO 8692 (1989) utilizando o meio de 

cultivo Chu (1942). A microalga marinha S. costatum foi executado em meio f/2, seguindo as 

recomendações de teste da norma ISO 8692 (1989). Em todos os casos os ensaios foram 

executados em erlenmeyer de 250 mL, contendo 100 mL de solução teste em sete diluições 

em triplicatas, mais seis réplicas para o controle (apenas meio de cultura e microalga). Os 

erlenmeyer foram incubados em temperatura controlada de 20°C ±1 °C, sob luz fluorescente 

(8Klux) e agitação de 150 rpm constante por 72 a 96 horas. Os ensaios ecotoxicológicos 

foram realizados no Laboratório de Ecotoxicologia e Laboratório de Microbiologia Aplicada. 

O parâmetro físico-químico monitorado foi o pH para P. subcaptata e D. subspicatus e pH e 

salinidade para S. costatum. Os resultados foram quantificados em termos das médias dos 

percentuais de inibição de crescimento algal, calculado através da fluorescência da clorofila a 

“in vivo”, utilizando o fluorímetro Turner TD-700. Posteriormente foram calculados os 

valores de CE50 de cada produto e microalga.  

A determinação da CE50 de cada produto foi realizada através de duas equações para 

determinar a porcentagem de efeito de cada concentração, sendo elas:  

 

 

µ = Ln Nn - Ln N0 

  

tn 
 

Sendo:  

µ = taxa de crescimento celular; 

N0 = leitura da fluorescência inicial; 

Nn = leitura da fluorescência no tempo n; 

tn = tempo decorrido desde a leitura inicial. 

 

I µi = µc - µi 
X 100 

  

µc 

 

Sendo: 
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Iµi = percentual de inibição para o teste na concentração i; 

µc = taxa de crescimento média no controle; 

µi= taxa de crescimento média para o teste na concentração i. 

 

4.2.2 Teste de toxicidade com macrófita Lemna minor 

 

A macrófica L. minor foi fornecida pela Estação Experimental da Epagri de Balneário 

Camboriú. Estas foram retiradas de tanques de peixe, levadas ao laboratório e separadas das 

demais macróficas existente. O cultivo foi realizado no Laboratório de Ecotoxicologia, 

utilizando meio Duckweed, com manutenção de troca de meio a cada 3 semanas e adição de 

10% de meio a cada semana seguindo recomendações de Standard Methods (1998). 

O ensaio com a macrófita L. minor foi realizado somente para o herbicida Basagran
®,

 

que apresentou maior frequência de ocorrência de resíduos em Santa Catarina através de 

análises realizada junto a Epagri/Itajaí. Este foi realizado seguindo o protocolo Standart 

Methods (1998) utilizando meio de cultivo Duckweed, em béquers de 250 mL contendo 100 

mL da solução teste sobre 9 concentrações, em quatro réplicas, mais oito réplicas para o 

controle. O ensaio foi realizado sob luz fluorescente artificial fraca e constante, sem agitação, 

e temperatura controlada de 25°C ±1 °C. Em cada béquer foram adicionados 12 folhas de L. 

minor, variando de plantas com 2, 3 e/ou 4 folhas. O parâmetro físico-químico monitorado foi 

o pH. Ao final de 96 horas, o número de folhas foi registrado para posterior verificação de 

inibição da multiplicação das folhas para estimativa da CE50. 

 

4.2.3 Teste de toxicidade com Daphnia magna 

 

Os ensaios com o Cladocera D. magna foram realizados seguindo a norma 

ABNT/NBR 12713 (2009), utilizando béquers de 50 mL, contendo 40 mL de solução teste em 

sete diluições com duas réplicas, mais quatro réplicas para o controle. Os parâmetros físico-

químicos monitorados foram pH e oxigênio dissolvido. Em cada réplica foram utilizados 20 

juvenis de até 26 horas de idade. A duração do ensaio foi de 48 horas, com temperatura 

controlada de 20°C ±1 °C, fotoperíodo 12:12 D:N e sem alimentação. Ao final do teste o 

número de organismos móveis e imóveis foram registrados para o cálculo dos percentuais de 

efeito de mobilidade para o cálculo da CE50. 
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4.2.4 Teste de toxicidade com Danio rerio 

 

Foram realizados ensaios com peixe de água doce D. rerio utilizando a norma 

ABNT/NBR 15088 (2004) como referência. Cada produto foi testado com sete diluições sem 

réplica e duplicatas para o controle, contendo 3 litros de amostra. Em cada frasco foram 

adicionados 10 juvenis de peixe (alevino 1) por um período de 48 horas, sob fotoperíodo 

12:12 D:N e temperatura de 22ºC ±1 °C e sem alimentação.  Os parâmetros físico-químicos 

monitorados foram pH e oxigênio dissolvido. A cada 24 horas os organismos mortos foram 

quantificados e retirados dos frascos. O efeito observado foi de mortalidade para a estimativa 

da CL50. 

 

4.2.5 Teste de toxicidade com Vibrio fischeri 

 

Testes de toxicidade com bactéria luminescente V. fischeri foram realizados no 

Laboratório de Microbiologia Aplicada, sob supervisão do técnico responsável. Este ensaio 

verifica a inibição da luminescência das bactérias após exposição a solução teste seguindo as 

recomendações de ISO 11348-1 (1997). Os produtos foram testados em nove concentrações, 

mais o controle sob temperatura de 15ºC e contendo 2 mL de solução teste em cada frasco. A 

duração do ensaio foi de 30 min e os parâmetros físico-químicos monitorados foram pH e 

salinidade. No início e no final foi verificada a luminescência da bactéria, através do 

equipamento LUMIStox 300 para posterior calculo da CE50.  

Para a determinação da porcentagem de inibição de cada concentração testada, os 

valores iniciais de luminescência foram corrigidos pelo fator de correção e a porcentagem de 

inibição calculada através da seguinte equação: 

 

    Porcentagem de inibição = (Ict – It) x 100 

                                                    Ict  

Sendo:  

Ict: valores iniciais de luminescência (Io) corrigidos 
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It: valores de luminescência final (após a exposição a substância teste) 

 

4.2.6 Teste de toxicidade com Lytechinus variegatus e Arbacia lixula 

 

Os ensaios com ouriços-do-mar foram realizados utilizando embriões de L. variegatus 

e A. lixula, seguindo as normas estabelecidas pela ABNT/NBR 15350 (2006) com exposição 

aos produtos por 24 horas em quatro réplicas, mais o controle. Estes ensaios foram realizados 

em frascos cristal transparente de 15 mL, contendo 10 mL de solução teste com 

aproximadamente 300 embriões, sob temperatura de 24ºC ±1 °C, fotoperíodo 12:12 D:N. 

Após o desenvolvimento até a larva Pluteu, por aproximadamente 24 horas, foi adicionado 1 

mL de formol a 4% em cada frasco para interromper o seu desenvolvimento e assim avaliar o 

efeito causado pelo produto caracterizando entre larva normal e anormal (Fig. 19 A e B 

respectivamente). Os parâmetros físico-químicos monitorados foram pH, salinidade e 

oxigênio dissolvido e posteriormente foram observados o atraso no desenvolvimento e 

deformidades nas larvas Pluteu para a estimativa da CE50. 

 

 

Figura 19: Larva Pluteo de Arbacia lixula; (A) normal e (B) anormal 

 

4.2.7 Teste de toxicidade com Mysidopsis juniae 

 

Ensaios agudos com M. juniae foram realizados segundo a norma ABNT/NBR 15308 

(2005), em béquer de 250 mL contendo 200 mL de solução teste. Em cada béquer foram 

adicionados dez juvenis de três a sete dias de idade, sob temperatura controlada de 24°C ±1 

°C e fotoperíodo 12:12 D:N, por 96 horas. Os parâmetros fisico-quimicos monitorados foram 

(A) (B) 
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pH, salinidade e oxigênio dissolvido. Durante o período experimental e a cada 24 horas foi 

quantificado o número de juvenis mortos e retirados dos béquers e adicionado alimento 

naupliu de Artemia. Ao final dos experimentos o número total de mortos foi utilizado para 

estimar a CL50. 

4. 3 Obtenção de dados de resíduo no ambiente 

 

 Para obtenção de dados de resíduos dos agrotóxicos foram utilizadas várias fontes em 

função da sua disponibilidade para as análises de risco determinístico e probabilístico (Tabela 

4). Para os herbicidas Only
®
 (Imazapic + Imazetapir) e Ricer

®
 (Penoxsulam), o inseticida 

Standak
®
 (Fipronil) e o fungicida Nativo

®
 (Tebuconazol) foram utilizados os dados de 

resíduos no ambiente apresentados por Silva et al. (2009 e 2011) e Marchesan et al. (2010) 

em um estudo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para o herbicida Basagran
®
 (Bentazon) 

foi utilizado os dados de resíduos no ambiente cedidos por Deschamps (EPAGRI), em um 

estudo realizado no rio Camacho, localizado no sul do estado de Santa Catarina. Para os 

inseticidas Arrivo
®
 (Cipermetrina) e Actara

®
 (Tiametoxam) e fungicidas Nativo

®
 

(Trifloxistrobina) e Bim
®

 (Triciclazol) foram estimadas as suas concentrações críticas teóricas 

em base da dosagem recomendada pelo fabricante para uso no cultivo de arroz irrigado. Para 

isto foi considerado uma lâmina de água de 10 cm, o que corresponde a dosagem por hectare 

para 1.000 m
3
.  

 

Tabela 4: Relação da obtenção de dados de resíduo ou dose recomendada pelo fabricante para análise de 

risco ecológico. 

Produto  

comercial 

Ingrediente  

Ativo 

Dados de resíduo no 

ambiente 

Dose 

recomendada 

pelo fabricante 

Only
®
 Imazapic  SILVA et al. (2009 e 2011)  

Only
®
 Imazetapir SILVA et al. (2009 e 2011)  

Basagran
®

 Bentazon Deschamps com. pess.  

Ricer
®
 Penoxsulam SILVA et al. (2009 e 2011)  

Arrivo
®

 Cipermetrina 
 

0,075 L ha
-1

 

Actara
®

 Tiametoxam 
 

600 g ha
-1

 

Standak
®
 Fipronil 

SILVA et al. (2009 e 2011) 

MARCHESAN et al. (2010) 

 

Nativo
®
 Trifloxistrobina  

 
0,75 L ha

-1
 

Nativo
®
 Tebuconazol SILVA et al. (2009 e 2011)  

Bim
®
 Triciclazol 

 
250 g ha

-1
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4.4 Análise de risco 

 

Após a estimativa dos valores da Concentração Efetiva Mediana (CE50) e 

Concentração Letal Mediana (CL50), os resultados foram confrontados com as concentrações 

dos resíduos analisados pela Estação Experimental da EPAGRI/Itajaí, dados de resíduos 

obtidos de Silva et al. (2009 e 2011) e Marchesan et al. (2010) e com as doses recomendadas 

pelo fabricante para a estimativa do risco de impacto dos pesticidas utilizados na cultura de 

arroz irrigado. 

 

4. 4.1 Análises de risco determinístico 

 

A análise de risco determinístico consistiu na comparação dos valores de CE50 ou CL50 

encontrados nos ensaios ecotoxicológicos realizados em laboratório com os valores críticos 

obtidos em campo e estimados. Os cálculos para as análises de risco foram realizados de três 

formas diferentes segundo as definições de risco ecológico de três autores distintos, gerando 

seus respectivos coeficientes de risco: 

1º Índice de segurança segundo SOLOMON (1997): em que os valores de CL50 ou 

CE50 foram divididos pela concentração máxima encontrada no ambiente e/ou as 

concentrações estimadas. Se esta razão foi superior a 20 é considerado que não há risco de 

impacto para o ambiente. 

2º Coeficiente de risco segundo USEPA (1999): as concentrações máximas 

encontradas no ambiente e/ou as concentrações estimadas foram divididas pelos valores de 

CL50 ou CE50 obtidos nos ensaios ecotoxicológicos. Neste caso, segundo a literatura, os 

critérios de risco variam com o tipo de organismo teste, sendo considerada ausência de risco 

quando o coeficiente foi superior a 1,0 para fitoplâncton e superior a 0,5 para invertebrados e 

peixes. 

3º KOKTA E ROTHERT (1992): as concentrações máximas encontradas e/ou as 

concentrações estimadas foram multiplicadas por 10. Se o valor resultante é inferior ao CL50 

ou CE50 então não existe risco de impacto ao meio ambiente.  
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4. 4.2 Análise de risco probabilístico 

 

A análise de risco probabilístico consiste na comparação da percentagem de excedente 

de um produto no ambiente e a percentagem de efeito que este pode causar sobre uma 

população e/ou comunidades, gerando uma curva de Dose X Resposta (USEPA, 1999).  

Para tanto, foram estimados modelos matemáticos que expliquem a relação entre as 

concentrações do defensivo com a sua probabilidade de ocorrência em campo assim como o 

efeito observado para a espécie mais sensível (análise populacional) e para a ordenação da 

sensibilidade das espécies aquáticas (análise de comunidade) em base dos valores de 

CL50/CE50 a partir de distribuições do tipo LOGIT, representado pela equação abaixo: 

 

LOGIT = LOG (% de efeito observado / (100 - % de efeito observado)) 

 

A análise probabilística foi estimada para o defensivo agrícola Standak
®
 (Fipronil) 

devido a alta frequência de ocorrência de seus resíduos no ambiente nos estados de Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina e devido a sua alta toxicidade sobre os organismos testados. 

 

4. 5 Plano de Mitigação 

 

 Entende-se por mitigação possível para agrotóxicos o desestímulo do uso de um 

determinado produto, que por razões de uso disseminado, resulte na alta ocorrência de 

resíduos no ambiente. O desestímulo pode ser acompanhado pela sugestão de sua substituição 

por outro defensivo que apresente baixa toxicidade sobre os organismos aquáticos e meia vida 

em solo curto, facilitando sua degradação e diminuindo o risco de contaminação dos recursos 

hídricos próximos as culturas de arroz irrigado. 

Em base dos resultados obtidos, foi proposto um plano de mitigação com o inseticida 

Standak
®
 (Fipronil), tendo em vista que este apresentou risco de impacto ecológico incerto 

para as regiões da cultura de arroz irrigado. Associado a isto este defensivo possuir um Koc 

(Coeficiente de partição entre carbono orgânico e água) de 803, um indicativo de moderada 

mobilidade no solo, tempo de vida de até 140 dias e um Kow (Coeficiente de partição octanol-

água) de 4, o que representa uma alta afinidade com moléculas orgânicas e indiretamente um 

fator de bioacumulação (SILVA et al., 2009)  
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5. Resultados 

 

5.1 Dados de resíduo de agrotóxicos 

 

 Os dados obtidos na literatura e as estimativas de concentração no campo estão 

listados na Tabela 5. Para os produtos com mais de um ingrediente ativo, estes foram 

apresentados separadamente. Para os produtos com resíduos detectados no campo, Fipronil, 

Imazetapir e Bentazon apresentaram uma alta frequência de ocorrência, e para os produtos 

estimados, Tiametoxam e Triciclazol observou-se uma alta concentração de aplicação. Para as 

análises de risco determinístico foram utilizados os resultados de Silva et al. (2009) pois 

apresentaram valores críticos para Imazapic, Imazetapir, Penoxsulam, Fipronil e Tebuconazol 

no ambiente. Para Bentazon foram utilizados os dados de Deschamps (não publicados - 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – Estação Itajaí) e 

para os demais produtos foram utilizados os valores estimados de aplicação, através de doses 

recomendadas pelo fabricante em uma lâmina d´água de 10 cm. 

 

Tabela 5: Relação de frequência de ocorrência, valores máximos e médios de resíduo encontrado no 

ambiente segundo Silva et al. (2009 e 2011) e Marchesan et al. (2010) e Deschamps e dose recomendada 

pelo fabricante em uma lâmina d’água de 10 cm no cultivo de arroz irrigado. 

Produto  

comercial 

Ingrediente  

Ativo 

Máxima frequência 

de ocorrência (%) / 

nº de amostras 

analisadas 

Máximo 

(µg L
-1

) 

Médio 

(µg L
-1

) 

Concentração 

estimada (µg L
-1

) 

Only 
®
 Imazapic  50 / 21 0,014 0,026 - 

Only 
®
 Imazetapir 95 / 21 0,326 0,067 - 

Basagran
®

 Bentazon 80 / 40 48,3 19,2 - 

Ricer
®
 Penoxsulam 14 / 21 0,150 0,133 - 

Arrivo
®

 Cipermetrina 
- - 

- 2,66 

Actara
®

 Tiametoxam 
- - 

- 450 

Standak
®
 Fipronil 100 / 177 3,45 3,17 - 

Nativo
®
 Trifloxistrobina  

- - 
- 0,075 

Nativo
®
 Tebuconazol 33 / 21 0,15 0,010 - 

Bim
®
 Triciclazol 

- - 
- 187,5 
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5.2 Análises ecotoxicológicas e risco determinístico dos herbicidas Only
®
 (Imazetapir + 

Imazapic), Basagran
®
 (Bentazon) e Ricer

®
 (Penoxsulam) 

 

 Os valores de CL50 ou CE50 dos produtos utilizados nos ensaios com os herbicidas 

Imazetapir, Imazapic, Bentazon e Penoxsulam estão listados nas Tabelas 6, 7, 8 e 9, assim 

como seus coeficientes de risco.  

 Os organismos mais sensíveis aos herbicidas foram M. juniae para Imazetapir e 

Imazapic, P. subcaptata para Bentazon e S. subspicatus para Penoxsulam, com valores de 

CL50 2760,0 µg L
-1

, CL50 920 µg L
-1

, CE50 5000,0 µg L
-1

 e CE50 7240,0 µg L
-1

 

respectivamente. Entretanto os organismos mais resistentes foram S. subspicatus para 

Imazetapir e Imazapic, V. fischeri para Basagran
®

 e D. magna para Penoxsulam, com valores 

de CE50 1414210,0 µg L
-1

, CE50 471403,3 µg L
-1

, CE50 4087000,0 µg L
-1 

e CE50 606160,0 µg 

L
-1

 respectivamente.  

 As máximas concentrações obtidas de resíduos segundo Silva (2009) foram de 0,326 

µg L
-1

 para Imazetapir, 0,014 µg L
-1

 para Imazapic e 0,15 µg L
-1

 para Penoxsulam no Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. O herbicida Bentazon apresentou resíduo máximo de 48,3 µg 

L
-1

 em Santa Catarina. Os coeficientes de risco segundo Solomon (1997), USEPA (1999) e 

Kokta (1992) não indicaram risco para os herbicidas testados sobre o meio ambiente. 

 Na tabela abaixo estão citados os organismos testados, seguidos da sua concentração 

letal ou de efeito mediano para cada organismo e seus índices determinísticos para cada autor.   

 

 

Tabela 6: Resultado dos ensaios ecotoxicológicos (CL50/CE50) e análise de risco determinístico em base dos 

dados de resíduo no ambiente segundo Silva et al. (2009) para o herbicida Only
®
 (Imazetapir). 

 

Only
®
 (Imazetapir) 

 

Máxima concentração obtida por SILVA et al. (2009) em i.a. = 0,326 µg L
-1

 

Organismo 

teste 

CL50/CE50 

(µg L
-1

) 

SOLOMON 

(1997) 

USEPA  

(1999) 

KOKTA 

 (1992) 

M. juniae 2760,0 8466,3 1,18
E-04

 CL50 > 3,26 µg L
-1

 

P. subcaptata 8590,0 26349,7 3,80
E-05

 CE50 > 3,26 µg L
-1

 

L. variegatus 56650,0 173773,0 5,75
E-06

 CE50 > 3,26 µg L
-1

 

S. costatum 77140,0 236625,8 4,23
E-06

 CE50 > 3,26 µg L
-1

 

D. magna 233260,0 715521,5 1,40
E-06

 CE50 > 3,26 µg L
-1

 

V. fischeri 771160,0 2365521,5 4,23
E-07

 CE50 > 3,26 µg L
-1

 

S. subspicatus 1414210,0 4338067,5 2,31
E-07

 CE50 > 3,26 µg L
-1
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 Tabela 7: Resultado dos ensaios ecotoxicológicos (CL50/CE50) e análise de risco determinístico em base dos 

dados de resíduos no ambiente segundo Silva et al. (2009) para o herbicida Only
®
 (Imazapic). 

 

Only
®
 (Imazapic) 

 

Máxima concentração obtida por SILVA et al. (2009) em i.a. = 0,014 µg L
-1

 

Organismo 

teste 

CL50/CE50 

(µg L
-1

) 

SOLOMON 

(1997) 

USEPA  

(1999) 

KOKTA  

(1992) 

M. juniae 920,0 65714,3 1,52
E-05

 CL50 > 0,14 µgL
-1

 

P. subcaptata 2860,0 204285,7 4,90
E-06

 CE50 > 0,14 µgL
-1

 

L. variegatus 18883,3 1348809,5 7,41
E-07

 CE50 > 0,14 µgL
-1

 

S. costatum 25713,3 1836666,7 5,44
E-07

 CE50 > 0,14 µgL
-1

 

D. magna 77753,3 5553809,5 1,80
E-07

 CE50 > 0,14 µgL
-1

 

V. fischeri 257053,3 18360952,4 5,45
E-08

 CE50 > 0,14 µgL
-1

 

S. subspicatus 471403,3 33671666,7 2,97
E-08

 CE50 > 0,14 µgL
-1

 
 

 

Tabela 8: Resultado dos ensaios ecotoxicológicos (CL50/CE50) e análise de risco determinístico em base dos 

dados de resíduos no ambiente segundo Deschamps (Com. Pess.) para o herbicida Basagran
®
 (Bentazon). 

 

Basagran
®
 (Bentazon) 

 

Máxima concentração obtida por Deschamps em i.a. = 48,3 µg L
-1

 

Organismo 

teste 

CL50/CE50 

(µg L
-1

) 

SOLOMON 

(1997) 

USEPA  

(1999) 

KOKTA  

(1992) 

P. subcaptata 5000,0 103,5 9,66
E-03

 CE50 > 483 µg L
-1

 

L. minor 7490,0 155,1 6,44
E-03

 CE50 > 483 µg L
-1

 

S. costatum 47950,0 992,8 1,01
E-03

 CE50 > 483 µg L
-1

 

M. juniae 132500,0 2743,3 3,65
E-04

 CL50 > 483 µg L
-1

 

S. subspicatus 301670,0 6245,8 1,60
E-04

 CE50 > 483 µg L
-1

 

A. lixula 322490,0 6676,8 1,50
E-04

 CE50 > 483 µg L
-1

 

L. variegatus 338720,0 7012,8 1,43
E-04

 CE50 > 483 µg L
-1

 

D. rerio 1150000,0 23809,5 4,20
E-05

 CE50 > 483 µg L
-1

 

D. magna 3900000,0 80745,3 1,24
E-05

 CE50 > 483 µg L
-1

 

V. fischeri 4087000,0 84617,0 1,18
E-05

 CE50 > 483 µg L
-1
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Tabela 9: Resultado dos ensaios ecotoxicológicos (CL50/CE50) e análise de risco determinístico em base dos 

dados de resíduos no ambiente segundo Silva et al. (2009) para o herbicida Ricer
®
 (Penoxsulam). 

 

Ricer
®
 (Penoxulam) 

 

Máxima concentração obtida por SILVA et al. (2009) em i.a. = 0,15 µg L
-1

 

Organismo 

teste 

CL50/CE50 

(µg L
-1

) 

SOLOMON 

(1997) 

USEPA  

(1999) 

KOKTA  

(1992) 

S.subspicatus 7240,0 48266,7 2,07
E-05

 CL50 > 1,5 µg L
-1

 

V. fischeri 15625,0 104166,7 9,60
E-06

 CE50 > 1,5 µg L
-1

 

L. variegatus 21050,0 140333,3 7,13
E-06

 CE50 > 1,5 µg L
-1

 

S. costatum 27550,0 183666,7 5,44
E-06

 CE50 > 1,5 µg L
-1

 

P. subcaptata 29210,0 194733,3 5,14
E-06

 CE50 > 1,5 µg L
-1

 

M. juniae 46970,0 313133,3 3,19
E-06

 CE50 > 1,5 µg L
-1

 

D. rerio 217640,0 1450933,3 6,89
E-07

 CE50 > 1,5 µg L
-1

 

D. magna 606160,0 4041066,7 2,47
E-07

 CE50 > 1,5 µg L
-1

 
 

 

5.3 Análises ecotoxicológicas e risco determinístico dos inseticidas Arrivo
®
 (Cipermetrina), 

Actara
®
 (Tiametoxam) e Standak

®
 (Fipronil) 

 

Os valores de CL50 ou CE50 dos produtos utilizados nos ensaios com os inseticidas 

Cipermetrina, Tiametoxam e Fipronil estão listados nas tabelas 10, 11 e 12, assim como seus 

coeficientes de risco. 

M. juniae apresentou maior sensibilidade aos inseticidas testados com uma CE50 < 

0,001 µg L
-1

 para Cipermetrina, 2,16 µg L
-1 

para Tiametoxam e 0,22 µg L
-1 

para Fipronil. As 

microalgas P. subspicatus e P. subcaptata apresentaram menor sensibilidade aos inseticidas 

Cipermetrina e Tiametoxam com valores de CE50 de 47960,0 µg L
-1 

e 186600,00 µg L
-1 

respectivamente. Já para Fipronil o ouriço L. variegatus apresentou menor sensibilidade com 

CE50 de 200000,0 µg L
-1

. 

Para os inseticidas testados, todos apresentaram indicativos de risco de impacto 

ecológico. Segundo o índice de Solomon (1997), o inseticida Cipermetrina apresentou índices 

abaixo de 20 para M. juniae e para D. rerio. De mesma forma o índice de Kokta (1992) 

resultou em coeficientes maiores de que os CL50. Para os critérios da USEPA (1999), foi 

observado risco apenas para o crustáceo M. juniae, com um coeficiente superior a 0,5.  

Tiametoxam apresentou risco segundo o critério dos três autores, com risco para M. 

juniae e risco moderado para L. variegatus segundo Solomon (1997). Para os índices da 

USEPA (1999) e Kokta (1992) existe risco de impacto sobre M. juniae. 
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O inseticida Fipronil mostrou-se um produto de elevado risco segundo os três índices 

para M. juniae. Este risco associado as estimativas de resíduos no ambiente e frequência de 

uso no Sul do Brasil, determinou a necessidade de uma análise de risco probabilística 

populacional (M. juniae) e de comunidade. 

 

Tabela 10: Resultado dos ensaios ecotoxicológicos (CL50/CE50) e análise de risco determinístico em base 

dos dados recomendados pelo fabricante em uma lâmina d’água de 10 cm (1.000 m
3
) para o inseticida 

Arrivo
®
 (Cipermetrina). * indica risco de impacto. 

 

Arrivo
®
 – (Cipermetrina) 

 

Concentração estimada para i.a. = 2,66 µg L
-1

 

Organismo 

teste 

CL50/CE50  

(µg L
-1

) 

SOLOMON 

(1997) 

USEPA 

(1999) 

KOKTA 

 (1992) 

M. juniae < 0,001 0,00038 * 2660,00 * CL50 < 26,6 µg L
-1

 * 

D. rerio 8,04 3,0 * 0,33 CL50 < 26,6 µg L
-1 

* 

A. lixula 2270,0 853,4 1,17
E-3

 CE50 > 26,6 µg L
-1

 

D. magna 3960,0 1488,7 6,72
E-4

 CE50 > 26,6 µg L
-1

 

L. variegatus 4290,0 1612,8 6,20
E-4

 CE50 > 26,6 µg L
-1

 

V. fischeri 5660,0 2127,8 4,70
E-4

 CE50 > 26,6 µg L
-1

 

S. costatum 8840,0 3323,3 3,01
E-4

 CE50 > 26,6 µg L
-1

 

P. subcaptata 14300,0 5375,9 1,86
E-4

 CE50 > 26,6 µg L
-1

 

S. subspicatus 47960,0 18030,1 5,55
E-5

 CE50 > 26,6 µg L
-1

 

 

 

Tabela 11: Resultado dos ensaios ecotoxicológicos (CL50/CE50) e análise de risco determinístico em base 

dos dados recomendados pelo fabricante em uma lâmina d’água de 10 cm (1.000 m
3
) para o inseticida 

Actara
®
 (Tiametoxam). * indica risco de impacto e ** indica risco marginal ou moderado, em que os 

valores obtidos pela fórmula se aproximam dos valores de referência de risco ecológico. 

 

Actara
®
 – (Tiametoxam)  

 

Concentração estimada para i.a. = 450 µg L
-1

 

Organismo 

teste 

CL50/CE50  

(µg L
-1

) 

SOLOMON 

(1997) 

USEPA  

(1999) 

KOKTA  

(1992) 

M. juniae 2,16 0,0048 * 208,33 * CL50 < 4500 µg L
-1

 * 

L. variegatus 14100,0 31,3** 0,03 CE50 > 4500 µg L
-1

 

S. costatum 24900,0 55,3 0,02 CE50 > 4500 µg L
-1

 

A. lixula 64670,0 143,7 6,96
E-3

 CE50 > 4500 µg L
-1

 

D. magna 75790,0 168,4 5,94
E-3

 CE50 > 4500 µg L
-1

 

S. subspicatus 173410,0 385,4 2,60
E-3

 CE50 > 4500 µg L
-1

 

P. subcaptata 186600,0 414,7 2,41
E-3

 CE50 > 4500 µg L
-1
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Tabela 12: Resultado dos ensaios ecotoxicológicos (CL50/CE50) e análise de risco determinístico em base 

dos dados de resíduos no ambiente segundo Silva et al. (2009) para o inseticida Standak
®
 (Fipronil). * 

indica risco de impacto. 

 

Standak
®
 (Fipronil) 

 

Máxima concentração obtida por SILVA et al. (2009) em i.a. = 3,45 µg L
-1

 

Organismo 

teste 

CL50/CE50  

(µg L
-1

) 

SOLOMON 

(1997) 

USEPA  

(1999) 

KOKTA  

(1992) 

M. juniae 0,22 0,1 * 15,68 * CL50 < 34,5 µg L
-1 

* 

D. magna 150,0 43,5 0,02 CE50 > 34,5 µg L
-1

 

D. rerio 180,0 52,2 0,02 CL50 > 34,5 µg L
-1

 

S. costatum 1090,0 315,9 3,17
E-03

 CE50 > 34,5 µg L
-1

 

S. subspicatus 15340,0 4446,4 2,25
E-04

 CE50 > 34,5 µg L
-1

 

P. subcaptata 20000,0 5797,1 1,73
E-04

 CE50 > 34,5 µg L
-1

 

V. fischeri 100000,0 28985,5 3,45
E-05

 CE50 > 34,5 µg L
-1

 

L. variegatus 200000,0 57971,0 1,73
E-05

 CE50 > 34,5 µg L
-1

 

 

5.4 Análises ecotoxicológicas e risco determinístico dos fungicidas Nativo
®
 

(Trifloxistrobina + Tebuconazol) e Bim
®
 (Triciclazol) 

 

Os valores de CL50 ou CE50 dos produtos utilizados nos ensaios com os fungicidas 

Trifloxistrobina, Tebuconazol e Triciclazol estão listados nas tabelas 13, 14 e 15, assim como 

seus coeficientes de risco. Os ingredientes ativos do fungicida Nativo
®
 foram analisados 

separadamente devido à proporção de cada fungicida e não possuir dados de resíduo de 

Trifloxistrobina na bibliografia. 

 Os organismos mais sensíveis para os fungicidas testados foram M. juniae para 

Trifloxistrobina e Tebuconazol e L. variegatus para Triciclazol com valores de CL50 2,16 µg 

L
-1

, CL50 1,08 µg L
-1

 e CE50 680,0 µg L
-1 

respectivamente. Os organismos teste menos 

sensíveis foram V. fischeri para Trifloxistrobina e Tebuconazol e D. rerio para Triciclazol 

com valores de CE50 15620,0 µg L
-1

, CE50 7810,0 µg L
-
1 e CL50 1414210,0 µg L

-1 

respectivamente. 

 Trifloxistrobina apresentou risco moderado para M. juniae segundo índice de Solomon 

(1997) enquanto que Tebuconazol não apresentou risco de impacto ao meio ambiente. 

Entretanto, o fungicida Triciclazol apresentou risco segundo os índices de Solomon (1997) e 

Kokta (1992) para as espécies marinhas L. variegatus e M. juniae. Para Triciclazol observou-

se risco moderado sobre A. lixula e S. costatum em base do índice de Solomon (1997). Para o 

índice da USEPA (1999), Triciclazol apresentou risco moderado para L. variegatus e M. 
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juniae. Apesar de Triciclazol apresentar risco moderado ao meio ambiente, a falta de 

informações de estudos sobre os seus resíduos no ambiente limita as estimativas de risco 

probabilístico. 

 

Tabela 13: Resultado dos ensaios ecotoxicológicos (CL50/CE50) e análise de risco determinístico em base 

dos dados recomendados pelo fabricante em uma lâmina d’água de 10 cm (1.000 m
3
) para o fungicida 

Nativo
®
 (Trifloxistrobina). ** indica risco marginal ou moderado. 

 

Nativo
®
 – (Trifloxistrobina) 

 

Concentração estimada para i.a. = 0,075 µg L
-1

 

Organismo 

teste 

CL50/CE50  

(µg L
-1

) 

SOLOMON 

(1997) 

USEPA 

(1999) 

KOKTA  

(1992) 

M. junie 2,16 28,8** 0,03  CL50 > 0,75 µg L
-1

 

P. subcaptata 100,0 1333,3 7,50
E-04

 CE50 > 0,75 µg L
-1

 

S. subspicatus 100,0 1333,3 7,50
E-04

 CE50 > 0,75 µg L
-1

 

L. variegatus 110,0 1466,7 6,82
E-04

 CE50 > 0,75 µg L
-1

 

S. costatum 320,0 4266,7 2,34
E-04

 CE50 > 0,75 µg L
-1

 

D. magna 370,0 4933,3 2,03
E-04

 CE50 > 0,75 µg L
-1

 

A. lixula 3820,0 50933,3 1,96
E-05

 CE50 > 0,75 µg L
-1

 

V. fischeri 15620,0 208266,7 4,80
E-06

 CE50 > 0,75 µg L
-1

 

 

 

 

Tabela 14: Resultado dos ensaios ecotoxicológicos (CL50/CE50) e análise de risco determinístico em base 

dos dados de resíduos no ambiente segundo Silva et al. (2009) para o fungicida Nativo
®
 (Tebuconazol). 

 

Nativo
®
 – (Tebuconazol) 

 

Máxima concentração obtida por SILVA et al. (2009) em i.a. = 0,015 µg L
-1

 

Organismo 

teste 

CL50/CE50 

(µg L
-1

) 

SOLOMON 

(1997) 

USEPA 

(1999) 

KOKTA  

(1992) 

M. juniae 1,08 72 0,01 CL50 > 0,15 µg L
-1

 

P. subcaptata 50,0 3333,3 3,00
E-04

 CE50 > 0,15 µg L
-1

 

S. subspicatus 50,0 3333,3 3,00
E-04

 CE50 > 0,15 µg L
-1

 

L. variegatus 55,0 3666,7 2,73
E-04

 CE50 > 0,15 µg L
-1

 

S. costatum 160,0 10666,7 9,38
E-05

 CE50 > 0,15 µg L
-1

 

D. magna 185,0 12333,3 8,11
E-05

 CE50 > 0,15 µg L
-1

 

A. lixula 1910,0 12733,3 7,85
E-05

 CE50 > 0,15 µg L
-1

 

V. fischeri 7810,0 520666,7 1,92
E-06

 CE50 > 0,15 µg L
-1
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Tabela 15: Resultado dos ensaios ecotoxicológicos (CL50/CE50) e análise de risco determinístico em base 

dos dados recomendados pelo fabricante em uma lâmina d’água de 10 cm (1.000 m
3
) para o fungicida 

Bim
®
 (Triciclazol). * incida risco de impacto e ** indica risco marginal ou moderado. 

 

Bim
®
 – (Triciclazol) 

 

Concentração estimada para i.a. = 187,5 µg L
-1

 

Organismo teste 
CL50/CE50  

(µg L
-1

) 

SOLOMON 

(1997) 

USEPA 

(1999) 

KOKTA  

(1992) 

L.variegatus 680,0 3,6 * 0,28 ** CE50 < 1875 µg L
-1

 * 

M. juniae 930,0 4,9 * 0,20 ** CL50 < 1875 µg L
-1

 * 

A. lixula 4400,0 23,5 ** 0,04 CE50 > 1875 µg L
-1

 

S. costatum 4650,0 24,8 ** 0,04 CE50 > 1875 µg L
-1

 

V. fischeri 36050,0 192,3 5,20
E-3

 CE50 > 1875 µg L
-1

 

P. subcaptata 47700,0 254,4 3,93
E-3

 CE50 > 1875 µg L
-1

 

S. subspicatus 62420,0 332,9 3,00
E-3

 CE50 > 1875 µg L
-1

 

D. magna 70710,0 377,1 2,65
E-3

 CE50 > 1875 µg L
-1

 

D. rerio 1414210,0 7542,5 1,33
E-4

 CL50 > 1875 µg L
-1

 

 

5.5 Análises de risco ecológico probabilístico para o inseticida Standak
®

 (Fipronil) 

 

 Standak
®
 (Fipronil) foi o inseticida que apresentou uma alta frequência de ocorrência 

de resíduos em rios nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de elevada 

toxicidade sobre organismos aquáticos, resultando em riscos determinísticos acentuados. Para 

avaliar de forma mais precisa o risco que este defensivo possa oferecer as espécies que ali 

vivem, foi realizada uma análise probabilística que consistiu na comparação da frequência de 

ocorrência de Fipronil nas amostras do meio ambiente (Fig.20) com a percentagem de efeito 

observado nos ensaios de toxicidade com Mysidopsis juniae (organismo mais sensível), bem 

como os demais organismos testados através de seus valores de CL50/CE50. Estas análises 

foram realizadas através de modelos matemáticos que estão listados na Tabela 16. 

 

Tabela 16: Modelos matemáticos para a probabilidade de resíduos de Fipronil no ambiente, relação entre 

concentração de Fipronil e efeito sobre o crustáceo Mysidopsis juniae e a relação entre concentração de 

Fipronil e o percentual de espécies afetadas em base do ordenamento dos valores de CE50/CL50, coeficiente 

de correlação (R
2
) e número de dados utilizados na correlação (N). 

Modelo Equação R
2 

N 

Resíduo de Fipronil no ambiente Logit (percentual) = 0,79 (Ln concentração de Fipronil) + 1,96 0,92 29 

Curva Dose x Resposta para Mysidopsis juniae Logit (percentual) = 3,16 (Ln concentração de Fipronil) – 7,41 0,99 5 

Curva Dose x Resposta para comunidade Logit (percentual) = 0,34 (Ln concentração de Fipronil) – 1,91 0,87 8 
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 Os resultados apontaram para riscos incertos em base do estudo populacional do 

crustáceo M. juniae. Segundo a figura 20 existe 15% de chance de observar concentrações de 

Fipronil nos ambientes de cultura de arroz irrigado nos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul em concentrações que podem causar 100% de efeito (mortalidade) sobre este 

crustáceo. Em termos de comunidade, existem 10% de chance de observar concentrações de 

Fipronil nas áreas de cultura de arroz irrigado que podem causar efeito em 20% das espécies 

aquáticas (Fig. 21). De forma similar, os riscos observados para a comunidade aquática são 

incertos. A Fig. 22 apresenta uma análise para comparação de curvas de probabilidades de 

risco ecológico, segundo USEPA (1999), definindo riscos em aceitáveis, risco incerto, em que 

há falta de informação sobre o composto estudado necessitando de estudos mais refinados, e 

riscos inaceitáveis, onde é necessário ações mitigatórias. 
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Figura 20: Análise de risco ecológico probabilístico para resíduos do inseticida Fipronil nas bacias 

hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina sobre a população de M. juniae. (A) 

Distribuição de frequência de resíduo, (B) Curva Dose x Resposta da concentração de Fipronil sobre a 

sobrevivência de M. juniae e (C) resultado da análise probabilística em base dos modelos matemáticos da 

Tabela 16. 
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Figura 21: Análise de risco ecológico probabilístico para resíduos do inseticida Fipronil nas bacias 

hidrográficas dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina sobre a comunidade aquática. (A) 

Curva Dose x Resposta do efeito do de Fipronil e a percentagem de espécies afetadas em base dos valores 

de CL50 e CE50, (B) resultado da análise probabilística utilizando os modelos matemáticos da Tabela 16. 
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Figura 22: Modelo de análise de risco probabilístico proposto por USEPA (1999), indicando a curva de 

probabilidade de risco aceitável, risco incerto e risco inaceitável. 
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6. Discussão 

 

6.1 Avaliação da toxicidade e análise de risco determinístico em base do ingrediente ativo 

  

Os dados obtidos nos ensaios ecotoxicológicos mostraram grande variação da 

toxicidade entre os produtos testados, assim como seus coeficientes de risco. Entretanto o 

crustáceo Mysidopsis juniae mostrou-se o organismo mais sensível para cinco dos oito 

agrotóxicos testados e entre as dez espécies testadas neste trabalho.  

 Os herbicidas Bentazon e Penoxsulam mostraram-se mais seletivos as microalgas P. 

subcaptata e S. subspicatus respectivamente. Isto pode ser atribuído ao fato do herbicida 

Bentazon ser um produto de contato que inibe o fotossistema II, sendo aplicado sobre as 

folhas agindo diretamente na plântula, apresentando assim uma alta taxa de absorção pelos 

vegetais (EMBRAPA, 2008), podendo com isto apresentar maior toxicidade por atingir 

concentrações de efeito em curto tempo de exposição.  Penoxsulam é um herbicida inibidor da 

ASL (enzima acetatolactato sintetase), ou seja, age na síntese de aminoácidos essenciais 

interferindo no crescimento celular, resultando em uma maior toxicidade sobre a microalga. 

Ambos os produtos demonstram seletividade sobre as microalgas, o que os tornam produtos 

de relevância como herbicidas no cultivo de arroz irrigado. Os organismo mais resistentes 

para Bentazon e Penoxsulam foram a bactéria V. fischeri e o crustáceo D. magna, com 

elevados valores de CE50 mostrando pouco efeito sobre outros organismos 

 O herbicida Only
®
 mostrou ser mais seletivo ao crustáceo M. juniae, o que pode estar 

relacionado com o fato de ser um produto com dois ingredientes ativos em sua formulação, 

Imazetapir e Imazapic. Ambos agrotóxicos possuem ação de inibição da ASL, igual ao 

Penoxsulam. Sua toxicidade sobre crustáceos pode estar relacionada à inibição da síntese 

proteica. Diferente dos demais herbicidas, Only
®

 mostrou-se não efetivo para a microalga S. 

subspicatus, levando a considerar que este defensivo não é um herbicida seletivo (EMBRAPA 

2012; AGROLINK, 2013). Os coeficientes de risco determinístico para estes herbicidas não 

apontaram risco de impacto aos recursos hídricos, pois a toxicidade destes produtos pode ser 

considerada baixa. 

 Entre os inseticidas testados, o crustáceo M. juniae apresentou maior sensibilidade 

para três os produtos. Cipermetrina apresentou uma alta toxicidade, o que impossibilitou a 

estimativa da CL50 para o crustáceo M. juniae, e apresentando o peixe D. rerio como o 

segundo organismo mais sensível. Este piretróide possui ação no fígado, ovários, plasma 
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sanguíneo e causa dificuldade respiratória nos animais como destacado por Baser et al. 

(2003). Por outro lado a microalga S. subspicatus foi mais resistente ao inseticida 

Cipermetrina, o que considera ser um produto seletivo. Assim como os ensaios de toxicidade, 

os coeficientes de risco determinísticos para M. juniae e D. rerio mostraram que este produto 

possui risco de impacto ao meio ambiente em base de concentrações estimadas, mas existe a 

necessidade de investigações de seus resíduos no ambiente devido a esta alta toxicidade. 

 O inseticida Tiametoxam mostrou-se tóxico para crustáceos e com possibilidade de 

risco de impacto ao ambiente. Segundo Maienfisch et al. (2001), este defensivo agrícola 

pertence a classe dos neonicotinóides, que agem mimetizando a ação da acetilcolina, fazendo 

com que a acetilcolinaesterase não seja degradada reduzindo as funções motoras do 

organismo. Assim como Cipermetrina, Tiametoxam não foi tóxico para as microalgas de água 

doce, necessitando de elevada concentração para causar efeitos e existe a necessidade de 

estudos de seus resíduos no ambiente para uma avaliação de risco de melhor precisão. 

 Entre os três inseticidas analisados, Fipronil apresentou baixos valores de CL50/CE50 

para a maioria dos organismos testados. Devido a esta alta toxicidade foi verificado um risco 

de impacto ecológico para este inseticida e apoiado em dados de resíduos obtidos em áreas de 

cultura do arroz irrigado. A alta frequência de ocorrência de resíduos deste inseticida leva a 

crer que seu uso é frequente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além disto, 

este produto é comumente usado em vários outros tipos de culturas e como medicamento de 

animais de criação contra pulgas e carrapatos devido a sua excelente ação profilática. Fipronil 

atua diretamente no sistema nervoso central, bloqueando a passagem de íons de cloro através 

de receptores GABA (Ácido gama-aminobutírico, principal neurotransmissor inibidor no 

sistema nervoso central) e dos canais de glutamato-cloro, resultando em uma super excitação 

do sistema nervoso central e consequentemente a morte do organismo (PNAS, 2013). 

 Os fungicidas apresentaram maior toxicidade sobre os animais, sendo M. juniae e L. 

variegatus para Nativo
®

 e Bim
®

 respectivamente. Nativo
®

 é um fungicida conjugado que 

possui em sua composição os ingredientes ativos Tebuconazol e Trifloxistrobina. Apesar de 

sua elevada toxicidade sobre os crustáceos, apenas Trifloxistrobina apresentou risco 

moderado sobre esta classe de organismo e foi baseada em dados de estimativa de seu resíduo 

em campo, o que torna esta análise de risco de baixa precisão. Por outro lado, as microalgas 

P. subcaptata e S. subspicatus foram os organismos mais sensíveis depois de M. juniae e 

seguidos do ouriço do mar L. variegatus. Estes resultados demostram que Nativo
®
 não 

apresenta um poder seletivo, mas atua indiscriminadamente em toda a comunidade, devido, 
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provavelmente a sua atuação como inibidor da biossíntese do ergosterol, um regulador de íons 

nas células (RODRIGUES, 2006). 

 Bim
®

 mostrou-se um defensivo agrícola de elevada preocupação, pois segundo a 

análise determinística o risco de impacto sobre o ambiente foi elevada. Este fungicida atua na 

inibição da formação da melanina em fungos (RODRIGUES, 2006), sendo que existe a 

necessidade de estudos futuros para identificação da toxicidade sobre organismos aquáticos, 

tanto vegetais como animais que justifique a sua baixa seletividade. 

Os ensaios ecotoxicológicos apresentaram um grau de periculosidade entre os três 

tipos de agrotóxicos estudados, sendo ela: Ricer
®
 < Basagran

®
 < Only

®
 < Bim

®
 < Actara

®
 e 

Nativo
®
 < Standak

®
 < Arrivo

®
. O herbicida Basagran

®
 apesar de sua elevada presença no Rio 

Camacho, sul de Santa Catarina, mostrou-se o produto de menor toxicidade sobre os 

organismos testados. A ordem de periculosidade encontrada para os herbicidas foi Ricer
®

 

(Penoxsulam) < Basagran
®
 (Bentazon) < Only

®
 (Imazapic) < Only

®
 (Imazetapir). Para os 

inseticidas foi Actara
®
 (Tiametoxam) < Standak

®
 (Fipronil) < Arrivo

®
 (Cipermetrina) e para 

os fungicidas foi Bim
®
 (Triciclazol) < Nativo

®
 (Trifloxistrobina) < Nativo

®
 (Tebuconazol)

  

 

6.2. Análise de risco probabilístico para o inseticida Standak
®
 (Fipronil) 

 

 O inseticida Fipronil é um composto do grupo químico pirazol, que em contato com 

insetos na rizicultura bloqueia a passagem de íons de cloro através dos receptores GABA e 

canais de Glumatato-cloro, causando uma excitação do sistema nervoso e levando a morte do 

organismo. Quando ingerido sua absorção é rápida, entretanto sua eliminação é lenta 

(NORTOX, 2013). Por possuir um Kow de 4, sugere-se que o Fipronil é um produto 

acumulativo nos tecidos. Este defensivo agrícola é registrado no Brasil como um produto 

extremamente tóxico e muito perigoso ao meio ambiente, além de ser de fácil aplicação 

devido a sua formulação em granulado dispersível (AGROFIT, 2012; RODRIGUES & 

ALMEIDA, 1995). É recomendado no controle de pragas nos cultivos de arroz, algodão, soja, 

batata, cana-de-açúcar e milho, além de uso doméstico no controle de pulgas e carrapatos.  

Segundo indicação em sua bula é um produto altamente perigoso para 

microcrustáceos, peixes e abelhas. Em junho de 2012 foi pulicado no diário oficial da união a 

proibição da aplicação aérea em épocas de floração, devido à elevada toxicidade em abelhas. 

Logo em seguida, em outubro de 2012, o IBAMA e a Defesa Agropecuária do Ministério da 
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Agricultura liberaram seu uso até junho de 2013, tempo hábil para que os agricultores 

buscassem alternativas de outros inseticidas ou a forma de aplicação em algumas culturas. 

Segue abaixo o comunicado: 

 

“DESAUTORIZAR, em caráter cautelar, a modalidade de 

aplicação por pulverização aérea, em todo o território nacional, dos 

agrotóxicos que contenham o ingrediente ativo Imidacloprido, Tiametoxam 

Clotianidina ou Fipronil, isoladamente ou em misturas com 

outros ingredientes ativos. Esta determinação passa a vigorar a partir 

da data de publicação deste Comunicado.” (IBAMA , 2012) em DIÁRIO OFICIAL DA 

UNIÃO 

Silva et al. (2009 e 2011) avaliaram a presença de herbicidas, inseticidas e fungicidas 

em águas superficiais e subterrâneas antes, durante e após a aplicação destes produtos na 

rizicultura nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seus resultados apresentaram 

100% de frequência de ocorrência do inseticida Fipronil nas águas superficiais e subterrâneas, 

o que leva a ser considerado o uso frequente deste produto, além da persistência no meio 

ambiente. Ainda nestes estudos observou-se que os valores encontrados de resíduo em águas 

subterrâneas eram aproximados dos valores encontrados em águas superficiais, indicando o 

elevado transporte nos solos. 

No presente estudo, Fipronil apresentou elevada toxicidade sobre crustáceos, 

zooplâncton e peixes. Nas Figuras 20 e 21 observou-se que este inseticida apresenta elevado 

risco ecológico sobre a população de crustáceos e sobre a comunidade aquática em área onde 

seus resíduos ocorrem. Concentrações de resíduo de Fipronil nos recursos hídricos 

mostraram-se maiores do que nos ensaios de toxicidade e isto leva a um cenário crítico de 

risco ecológico. Entretanto parece existir diferenças de toxicidade entre crustáceos de água 

doce e marinho (M. juniae e D. magna), que podem estar relacionados a sensibilidade das 

espécies ou com a biodisponibilidade do inseticida em função do meio (água doce ou 

marinha). Sua degradação é lenta em água e sedimentos em condições anaeróbias, com tempo 

de meia-vida variando entre 116 e 130 dias. É estável à hidrólise em pH moderadamente 

ácido a neutro. Em condições aeróbicas degrada-se lentamente mediante oxidação, redução e 

hidrólise (meio alcalino) (COUTINHO et al., 2005) 

De qualquer forma, a análise de risco para o Fipronil está dentro da área de incerteza, 

podendo envolver principalmente as concentrações de resíduos deste inseticida no ambiente. 

Associado a isto, a distância nos valores de CE50/CL50 entre a espécie mais sensível e as 

demais espécies utilizadas nos ensaios sugerem o uso de outros crustáceos marinhos para 

confirmação da sensibilidade de M. juniae. 
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7. Plano de mitigação 

 

 Através das análises da probabilidade realizadas no presente estudo, o inseticida 

Standak
®
 (Fipronil) mostrou-se um produto de alto risco de impacto para o meio ambiente, 

tanto para populações de crustáceos marinhos como para a comunidade aquática em geral. 

Sabe-se que o uso frequente de produtos hoje na cultura de arroz irrigado é de grande 

importância econômica, pois com a diminuição de pragas presentes nestas plantações ocorre o 

aumento da produção da safra. 

Acredita-se que desestímulo do uso de um determinado produto seja eficiente sobre a 

comunidade aquática. Estudos realizados por Resgalla Jr. et al. (2007) mostraram que o 

herbicida Quinclorac (Facet) apresentava-se com risco de impacto aos produtores primários 

no estado de Santa Catarina, além da alta frequência de ocorrência de resíduo nos recursos 

hídricos entre os anos de 1998 e 2000. Estudos realizados atualmente por Deschamps, através 

de dados não publicados, apresentaram que esta frequência diminuiu consideravelmente, o 

que se leva a crer que o desestímulo e a indicação de um produto menos tóxico e de rápida 

degradação no meio ambiente seja a estratégia mais eficiente.  

Os mesmos estudos realizados por Deschamps apresentaram uma alta frequência de 

ocorrência (80%) do herbicida Basagran
®
 (Bentazon) no rio Camacho, localizado no sul do 

estado de Santa Catarina. Entretanto as análises realizadas mostraram que este herbicida não 

apresenta risco de impacto ao sistema límnico do estado. 

Devido à presença constante de Fipronil no meio ambiente, é proposto um plano de 

mitigação que visa desestimular o uso do defensivo agrícola nos cultivos de arroz irrigado. 

Entretanto não se pode desestimular o uso de um produto eficiente no controle de organismos 

pastadores sem indicar outro composto que tenha a mesma função, mas que não cause danos 

significativos aos componentes aquáticos naturais. 

Segundo comunicado do IBAMA em outubro de 2012 através o diário oficial da 

união, dois dos três ingredientes ativos analisados no presente estudo foram desautorizados 

para prática de aplicação aérea e em épocas de floração, devido a sua toxicidade sobre insetos, 

sendo eles Fipronil e Tiametoxam. Entretanto o defensivo agrícola Cipermetrina mostrou-se 

tóxico e de risco ecológico para crustáceos e peixes, o que não possibilita a indicação de 

qualquer dos três produtos estudados. 
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Nakagome et al. (2006 e 2007) e Poleza et al. (2008) estudaram outros três inseticidas 

utilizados na rizicultura, sendo eles Furadan (Carbofuran), Karate (Lambdacialotrina) e 

Bulldok (Betaciflutrim) sobre o cladocera Daphnia magna, o peixe Danio rerio e a bactéria 

Vibrio fischeri respectivamente. Entretanto os resultados obtidos por Nakagome et al. (2006 e 

2007) mostraram que os três inseticidas apresentam toxicidade sobre os organismos de 

estudo, cujos os índices determinísticos de SOLOMON (1997), USEPA (1999) e KOKTA 

(1992) indicaram possibilidade de risco ecológico, sendo o inseticida de maior risco Karate 

(Lambdacialotrina) e o inseticida de menor risco Furadan (Carbofuram) para D. magna e D. 

rerio. Já Poleza et al. (2008) obteve em seus ensaios risco de impacto somente para Furadan 

(Carbofuran) em ensaios com a bactéria bioluminescente.  

Em base destas análises sugere-se que os inseticidas Bulldok (Betaciflutrim) e Karate 

(Lambdacialotrina) poderiam ser indicados na substituição de Standak
®

 (Fipronil), Arrivo
®

 

(Cipermetrina) e Actara
®
 (Tiametoxam). Entretanto é indispensável o monitoramento dos 

recursos hídricos da região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul quanto a presença de 

resíduos dos inseticidas nos corpos de água adjacentes a cultura do arroz irrigado. 
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8. Conclusões 

 

   O crustáceo M. juniae foi o organismo mais sensível para cinco dos oito agrotóxicos 

estudados. 

   Os herbicidas analisados apresentam baixa toxicidade e ausência de risco de impacto ao 

ambiente sob influência da cultura de arroz irrigado.  

   As análises de risco determinístico para os inseticidas permitiram concluir que o Arrivo
®
 

(Cipermetrina) apresentou risco para crustáceos e peixes, o Actara
®

 (Tiametoxam) para 

crustáceos e risco moderado para ouriços-do-mar, enquanto o Standak
®
 (Fipronil) 

apresentou risco de impacto para crustáceos. No grupo dos fungicidas, o Nativo
®
 

(Trifloxistrobina) apresentou risco moderado para crustáceos, enquanto o Nativo
®
 

(Tebuconazol) não se mostrou tóxico para os mesmos organismos. Bim
®

 mostrou-se tóxico 

para ouriços-do-mar (L. variegatus) e crustáceos, sendo indicador de risco de impacto sobre 

estas espécies. Já para as espécies de ouriços-do- mar A. lixula e microalga S. costatum o 

produto apresentou risco moderado. 

  A ordem de toxicidade encontrada para os herbicidas foi Ricer
®

 (Penoxsulam) < Basagran
®

 

(Bentazon) < Only
®
 (Imazapic) < Only

®
 (Imazetapir). 

  A ordem de toxicidade encontrada para os inseticidas foi Actara® (Tiametoxam) < Standak
®

 

(Fipronil) < Arrivo
®
 (Cipermetrina).  

  A ordem de toxicidade encontrada para os fungicidas foi Bim
®

 (Triciclazol) < Nativo
®

 

(Trifloxistrobina) < Nativo
®
 (Tebuconazol) 

  Os ensaios ecotoxicológicos apresentaram um grau de toxicidade entre os três tipos de 

agrotóxicos estudados, sendo: Ricer
®
 < Basagran

®
 < Only

®
 < Bim® < Actara

®
 e Nativo

®
 < 

Standak
®
 < Arrivo

®
. 

  A análise de risco de impacto probabilístico realizado para o inseticida Standak
®
 (Fipronil) 

mostrou que este produto pode causar elevada toxicidade e risco para os organismos 

aquáticos, sugerindo uma diminuição do seu uso no cultivo de arroz irrigado.  

  O plano de mitigação proposto para o inseticida Standak
®
 (Fipronil) poderá servir de base 

para opções de inseticidas já conhecidos e utilizados na rizicultura.  
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9. Sugestões para estudos futuros 

 

  Os inseticidas e fungicidas mostraram-se tóxicos e de risco ecológico para crustáceos, 

ouriços-do-mar e peixes. Devido a este fato, propõem-se estudos mais refinados com os 

inseticidas Arrivo
®
 (Cipermetrina), Actara

®
 (Tiametoxam), Standak

®
 (Fipronil) e fungicidas 

Nativo
®

 (Trifloxistrobina + Tebuconazol) e Bim
®

 (Triciclazol) com análises 

ecotoxicológicas e verificação de resíduos destes agrotóxicos nos recursos hídricos.  

 

  A mistura Imazetapir + Imazapic, aqui representada pelo herbicida Only
®
, foi tóxica para  

crustáceos marinhos, sendo superior a toxicidade observada sobre vegetais. 

 

  Levando-se em consideração que o cultivo de arroz irrigado na região é realizado próximo 

da costa e que resíduos de agrotóxicos podem ser carreados para o mar, propõem-se estudos 

com outros agrotóxicos utilizados na região. 

 

  Propõem-se a aplicação do plano de mitigação com mudanças de práticas culturais junto 

aos agricultores, desestimulando o uso do inseticida Fipronil nos cultivos de arroz irrigado 

nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
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