INFORMAÇÕES SOBRE MINICURSOS
TÍTULO DO MINICURSO
Análise de Risco Ambiental na Prática: Simulando efeitos e exposição

RESUMO
Com o objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos práticos em análise de risco de pesticidas, utilizando a ecotoxicologia
terrestre como ferramenta, este minicurso será voltado a esferas inéditas e inovadoras no Brasil. A proposto é aplicar
atividades práticas calculando os valores de efeito de substância sobre organismos edáficos & abelhas, modelando
valores de exposição e realizando a análise de risco ambiental com base no que tem sido utilizado na União Europeia e
no Brasil. Ao final do curso, ainda serão discutidas medidas de refinamento e mitigação de potenciais riscos.Essas novas
abordagens abrem um leque de possibilidades dentro da ecotoxicologia terrestre para avanços extremamente necessários
a legislação e pesquisa brasileira, bem como aos pesquisadores e estudantes que poderão vislumbrar novos horizontes
no que tange a análise de risco de pesticidas.
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