INFORMAÇÕES SOBRE MINICURSOS
TÍTULO DO MINICURSO
Metodologias avançadas para avaliação ecotoxicológica em ambientes terrestres
RESUMO
Os ensaios em ecotoxicologia terrestre utilizando invertebrados do solo vêm sendo cada vez mais utilizados no Brasil,
com alguns laboratórios de pesquisa já bem estabelecidos. Embora de extrema importância, os testes que utilizam apenas
uma espécie acabam por ser limitados em termos de exploração para entendimento do risco da exposição dos organismos
a agentes tóxicos no ambiente. De forma a diminuir os fatores que podem confundir a resposta dos organismos no
ambiente, o uso de ensaios que utilizam diferentes níveis tróficos deve ser encorajado. Outro quesito de extrema
importância é considerar a complexidade dos ambientes contaminados, onde dificilmente se terá apenas um fator de
stress, seja ele natural (ex.: umidade e temperatura) ou de origem antrópica (diferentes contaminantes), incidindo sobre
os organismos. Desta maneira, neste minicurso serão apresentados exemplos de micro e mesocosmos, os quais poderão
ser conduzidos em laboratório, semi-campo e campo. Além disso, serão discutidas metodologias utilizadas para avaliação
de efeitos combinados de stress (ex.: mistura de contaminantes ou fatores abióticos + contaminantes) e outras como a
da curva de Distribuição de Sensibilidade de Espécies (SSD, do inglês Species Sensitivity Distribution) que, embora utilize
dados de ensaios individuais, compara os resultados obtidos para os organismos de diferentes níveis tróficos e prevê
concentrações de perigo. Outras metodologias podem ser discutidas de acordo com o interesse dos participantes. Assim
sendo, o principal propósito deste minicurso é dar conhecimento das diversas metodologias utilizadas para níveis mais
avançados de Avaliação de Risco Ecológico em ambientes terrestres, as quais consideram exposições mais realísticas,
discutindo suas aplicações nas diferentes condições de estudo.
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