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Resumo 

 
MORENO, R.V. Avaliação dos efeitos dos agrotóxicos Kraft® 36EC e 
Score® 250EC sobre a comunidade de macroinvertebrados aquáticos: um 
estudo em modelos ecossistêmicos. 2018. 83p., Dissertação (Mestrado) - 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 
2018. 

 

Devido ao crescimento populacional, tem-se verificado no decorrer de décadas 

o aumento exponencial dos impactos ambientais gerados pelas diversas 

atividades antrópicas, destacando-se entre estas a agricultura, a qual utiliza a 

adoção de fertilizantes e agrotóxicos como formas de manejo no plantio. Essas 

medidas, apesar de importantes para a produção agrícola, interferem na 

dinâmica dos ecossistemas, incluindo a perda da diversidade biológica, como 

os macroinvertebrados, que participam em diversos processos estruturais e 

funcionais dos ambientes aquáticos. Neste contexto, objetivou-se nesta 

pesquisa avaliar as alterações na estrutura da comunidade de 

macroinvertebrados aquáticos de ambientes tropicais frente a exposição aos 

contaminantes Kraft® 36EC (i.a. abamectina) e Score® 250EC  (i.a. 

difenoconazol), isolados e em misturas, considerando a contaminação pelo 

runoff e spray drift. Para simulação do escoamento superficial após aplicação 

dos agrotóxicos e precipitação foram construídas unidades experimentais 

(parcelas de solo), bem como 26 mesocosmos aos quais foram adicionados o 

runoff e o spray drift, além do controle. Para avaliar a comunidade de 

macroinvertebrados foram utilizadas estruturas de colonização (gravetos, 

folhas e pedras), as quais foram retiradas antes e após a contaminação, em 

diferentes intervalos de tempo. Pelos resultados obtidos verifica-se que 

Chironomidae (99,5%), Planorbidae (85,2%) e Oligochaeta (87,9%) foram 

considerados constantes, Caenidae (76,3%) foi frequente, Glossiphoniidae 

(43,4%) foi comum e as demais ordens foram caracterizadas como raras (≤ 

20%). Os dados de abundância relativa demonstram que Diptera, 

Ephemeroptera e Oligochaeta foram às ordens mais representativas, com 

valores de 41,0%, 29,0% e 16,0%, respectivamente.  A densidade dos 

macroinvertebrados foi contrária aos tratamentos com Kraft (Kraft runoff, Kraft + 

Score runoff, Kraft Spray e Kraft + Score Spray), demonstrando o maior efeito 

tóxico do mesmo sobre os macroinvertebrados, sendo que a adição dos 

agrotóxicos via runoff foi a que mais interferiu na comunidade (efeito físico e 

químico). 

 
 
Palavras Chaves: agrotóxico, insetos aquáticos, runoff, spray drift, 
mesocosmos. 

 
 
 



 
 

 
 

Abstract 
 
 

MORENO, R.V. Assessment of the effects of pesticides Kraft® 36EC and 
Score® 250EC on aquatic macroinvertebrate community: a study in 
ecosystem models. 2018. 83p, Dissertation (Master) - Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 
 

Due to population growth and some human activities, such as the agriculture 

with its fertilizers and pesticides in several crops, the environmental impacts 

have been increasing exponentially. Although important to agricultural 

production, the use of pesticides interferes in the dynamics of ecosystems, 

including the loss of biological diversity, such as macroinvertebrate community, 

an important biological component in aquatic environment. In this context, this 

research aim to evaluate the effects of pesticides Kraft® 36EC (i.a. abamectin) 

and Score® 250EC (i.a. difenoconazole), single and in mixtures, on tropical 

macroinvertebrate’s community. For simulation of the runoff after application of 

pesticides and precipitation were constructed experimental units (plot of soil) as 

well as 26 mesocosms, with added runoff (contaminated or not) and spray drift 

(direct addition of pesticide). To evaluate macroinvertebrate community, 

colonizing structures were used (twigs, leaves and stones), with were taken 

before and after the contamination at different time intervals. The results 

indicates that Chironomidae (99,5%), Planorbidae (85,2%) and Oligochaeta 

(87,9%) were considered constant;  Caenidae (76,3%) was frequent; 

 Glossiphoniidae (43,4%) was common and the other orders were characterized 

as rare (≤ 20%). Relative abundance data indicated that Diptera (41,0%), 

Ephemeroptera (29,0%) and Oligochaeta (16,0%) were more representative 

orders. Macroinvertebrate density was more influenced by the treatments with 

Kraft (Kraft runoff, Kraft + Score runoff, Kraft Spray and Kraft + Score Spray), 

demonstrating the highest toxic effect of this insecticide on macroinvertebrates. 

In addition, the macroinvertebrate´s community was also affected by runoff 

(physical and chemical effects). 

 
 

Keywords: pesticides, aquatic insects, runoff, spray drift, mesocosms 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A água doce é um recurso finito, muito importante para a vida e um dos 

sistemas mais vulneráveis às atividades antrópicas (DUDGEON et al, 2006).   

No entanto, por meio da crescente expansão territorial e aumento das 

atividades antrópicas, destacando-se entre elas o lançamento de efluentes 

domésticos, as atividades industriais e agropastoris, tem-se verificado o 

comprometimento das águas superficiais e também subterrâneas (KÖHLER e 

TRIEBSKORN, 2013), o que interfere na disponibilidade quali e quantitativa 

para atender aos diversos usos associados aos recursos hídricos.  

Em relação às atividades agrícolas, diversos impactos são esperados, 

incluindo perda da cobertura vegetal original, compactação do solo, redução da 

biodiversidade, contaminação, perda de solo, entre outras consequências que 

derivam direta e indiretamente destas atividades. Um dos impactos 

amplamente discutidos nas últimas décadas relaciona-se com o uso de 

agrotóxicos, os quais são utilizados para controlar diversas pragas que podem 

reduzir a produção agrícola. No entanto, se esses efeitos são benéficos para o 

aumento da produção agrícola, por outro trazem consequências à saúde do 

homem e também dos ecossistemas, incluindo neste caso os ambientes 

aquáticos.  

A forma pela qual os agrotóxicos atingem os sistemas aquáticos pode 

ser direta (pela aplicação voluntária) ou indireta, mediante escoamento 

superficial, na qual os agrotóxicos podem ser transportados agregados aos 

particulados do solo ou ainda em solução, na água da chuva; pelo efeito do 

vento ou mesmo pela percolação, atingindo o lençol freático. Uma vez que 

atingem o corpo hídrico, diversos efeitos se manifestam, comprometendo a 

qualidade da água para diversos usos bem como a perda da biodiversidade, 

com consequências às funções e serviços ecossistêmicos. Os organismos 

aquáticos podem sofrer diversas alterações com a presença dos agrotóxicos, 

uma vez que os mesmos ficam expostos ao contaminante de forma direta e 

indireta (SOLIS  et al, 2016), verificando-se efeitos agudos e crônicos, 

dependendo da sensibilidade das espécies presentes, das concentrações 

utilizadas e outras condições como as variáveis físico-químicas. Reconhece-se, 

https://scholar.google.com.br/citations?user=fFFfgZ8AAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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portanto, que organismos “não alvos” aqueles que não são considerados 

pragas támbem são atingidos pelos agrotóxicos (ASHAUER, BOXALL e 

BROWN, 2007). 

Os macroinvertebrados são exemplos desses organismos “não alvos”, 

pois habitam amplamente os corpos d’água. Esses organismos são 

abundantes e possuem relevante importância na cadeia alimentar, colaborando 

no fluxo de nutrientes por meio do processamento e transformação do material 

particulado na decomposição (CUMMINS e KLUG, 1979). Além disso, as 

espécies que compõem este grupo são essenciais na alimentação de espécies 

de outros níveis tróficos, como por exemplo, os vertebrados (MURKIN e BATT, 

1987). Por sua resposta rápida frente à entrada de poluentes, serem de fácil 

identificação e apresentarem diferentes níveis de tolerância frente aos 

contaminantes, os macroinvertebrados são amplamente utilizados em 

programas de monitoramento ambiental (MORSE et al, 2007). 

Considerando o acima exposto, e em decorrência das possíveis rotas de 

exposição dos organismos aquáticos aos contaminantes, torna-se de extrema 

importância que os impactos ambientais sejam avaliados, possibilitando o 

melhor entendimento dos reais efeitos nas comunidades aquáticas, por meio 

da análise das alterações estruturais e funcionais em relação aos fatores 

estressores relevantes, como os agrotóxicos (AL-SHAMI et al, 2001). 

1.1 Agrotóxicos 

 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA 

(2003), o termo agrotóxico significa: 

 “... produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos 

para uso no cultivo, armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, utilizados para alterar a composição da flora ou da fauna, a 

fim de preservá-las da ação de seres vivos nocivos”.  

 
De acordo com BULL e HATHAWAY (1986), são várias as 

denominações para tais produtos, incluindo agrotóxicos, defensivos agrícolas, 

pesticidas e biocidas. Porém, todos eles indicam produtos químicos 

sintetizados artificialmente para combater as pragas invasoras que interferem 

de algum modo nos diversos tipos de culturas, tanto na sua qualidade como na 
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sua quantidade, ou seja, todas as pragas que interferem economicamente na 

produção agrícola.  

Os agrotóxicos podem ser classificados quanto ao modo de ação 

(fungicidas, inseticidas, herbicidas, algicidas, acaricidas, etc.), pelo grau de 

periculosidade (altamente perigoso, muito perigoso, perigoso e pouco 

perigoso), pelo grupo químico ao qual pertencem (clorados, fosforados, 

organofosforados, etc.) e ainda quanto a sua persistência no ambiente, de vida 

curta a persistentes (GAVRILESCU, 2005). 

A classificação dos agrotóxicos quanto ao grau de periculosidade é 

interpretada de acordo com dados de testes toxicológicos previamente 

realizados a partir do princípio ativo de cada produto. Essa toxicidade é 

representada na forma da Dose Média Letal (DL50), que representa a dose do 

contaminante que promove, em condições laboratoriais padronizadas, a 

letalidade de 50% dos organismos expostos. Através de cores nas embalagens 

dos agrotóxicos identificasse a expressão em dose letal, alertando os riscos a 

quem entra em contato direta ou indiretamente com o produto, ou seja, quem o 

manuseia. A cor vermelha representa a Classe 1, sendo  descrita como 

extremamente tóxica e a dose letal ( DL50) é < 50mg; a cor amarela representa 

a Classe 2, sendo muito tóxica e a dose letal é de 50 a 500mg; a cor azul nos 

rótulos representa a Classe 3, sendo moderadamente tóxica e a dose letal para 

seres humanos varia de 500 a 5000mg/kg e por fim a cor verde, que representa 

a Classe toxicológica 4,  descrita como pouco tóxica e com dose letal  > 

5000mg (EMBRAPA, 2010). 

Em 2012, por exemplo, o Brasil gastou em média 19,4 bilhões de 

dólares com a comercialização de agrotóxicos (SINDAG, 2012). Segundo os 

dados do IBAMA (2016), a comercialização nas regiões brasileiras difere em 

relação à tonelada de ingrediente ativo utilizado, verificando-se a utilização de 

mais de 17 mil toneladas na região Norte, 166 mil toneladas na região Centro-

Oeste; acima de 50 mil toneladas no Nordeste, mais de 110 mil toneladas no 

Sudeste e aproximadamente 130 mil toneladas no sul do Brasil, representando 

uma comercialização superior a 508 mil toneladas.  

Segundo os dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para 

Defesa Vegetal (SINDIVEG, 2016) em 2015 o Brasil alcançou 18,5% de 

comercialização de agrotóxicos em relação ao mundo, sendo um dos maiores 
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produtores da agricultura, com mais de 300 milhões de hectares cultivados. 

Apesar de ser crescente a utilização nos últimos anos, sendo um aumento 

crescente de 14% da quantidade utilizada, mas a quantidade de produção 

agrícola também aumentou cerca de 40%. Isso mostra que o consumo de 

agrotóxico foi de 1,4 gramas de ingrediente ativo/ kg, considerando apenas as 

culturas de grãos, ou seja, não se aumentou apenas a utilização, mas também 

a produção de grãos nas culturas.   

Com o aumento na utilização dos agrotóxicos intensificaram-se as 

preocupações com o meio ambiente, principalmente com a contaminação das 

águas superficiais e subterrâneas. 

Diversas pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de se 

reconhecer os efeitos que os agrotóxicos causam no meio ambiente, como por 

exemplo, o estudo recente de OLIVEIRA et al (2016),  no qual foram 

encontradas, em todas as amostras de água coletadas do Rio Jaguaribe, 

concentrações dos agrotóxicos organoclorados (OCPs) que variaram de 5,09 a 

154,43 ng.g –1 no meio ambiente em relação à outras regiões comparativas do 

estudo que usam os organoclorados. Em Missouri, Columbia, os autores 

LERCH e BLANCHARD (2003) verificaram a presença de diversos agrotóxicos 

e a vulnerabilidade para as bacias hidrográficas estudadas, concluindo que a 

região é muito propícia para receber o transporte desses produtos.  Em outro 

estudo recente na Europa, PINTO et al (2016) verificaram  o grande acúmulo 

de agrotóxicos no sedimento, avaliaram o riscos causados por esses produtos 

e detectaram ainda um aumento dos mesmos no ecossistemas aquáticos 

devido às vias de entradas dos agrotóxicos, que percolam com a água de 

chuva para dentro dos  lagos costeiros.  Em Portugal, foram analisadas as 

concentrações dos agrotóxicos nos sedimentos de diversos rios e devido aos 

níveis encontrados esses ainda foram considerados como não oferecendo 

riscos biológicos aos organismos aquáticos (PINTO et al, 2016). Em 

Guangdong, sul da China, constatou-se que um rio de água potável está 

moderadamente contaminado devido ao transporte de agrotóxicos por 

escoamento superficial, podendo causar prejuízos sociais e ambientais (LIU et 

al, 2016). 

Esses exemplos de estudos recentes mostram que diferentes regiões do 

mundo estão atentas aos riscos e consequências que os agrotóxicos causam 
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ao meio aquático, bem como com a problemática das vias de entradas para os 

ecossistemas aquáticos, que acabam se espalhando para lugares diferentes 

daqueles onde foi realizada a aplicação, trazendo riscos às comunidades que 

não são alvos e que se tornam expostos a esses contaminantes. Verificam-se 

ainda as preocupações com a acumulação dos agrotóxicos e o tempo de 

permanência dos mesmos no ambiente. 

1.2 Contaminações dos ambientes aquáticos por agrotóxicos 

 

Segundo GRAVILESCU (2005) muitos processos contribuem na 

interação dos agrotóxicos com o meio ambiente, como o tempo de persistência 

e sua mobilidade. Essas interações que ocorrem entre os agrotóxicos, o solo e 

a água (superficial e subterrânea) são controladas por processos físicos, 

químicos e biológicos que ocorrem ao mesmo tempo.  

A contaminação dos sistemas aquáticos pode ocorrer devido ao 

transporte dos agrotóxicos através do escoamento superficial ou pela deriva do 

composto aplicado por aspersão. Em ambos existe a dependência do regime 

de chuvas que ocasionalmente ocorrem após a aplicação, bem como da 

concentração aplicada e o tempo de permanência de cada produto no meio 

ambiente. Os agrotóxicos são pouco específicos, sendo que grandes 

porcentagens não permanecem no compartimento alvo, sendo transportados 

para ambientes adjacentes colocando estes em risco (WAUCHOPE, 1978; 

DORES e DE-LAMONICA, 1999; LERCH e BLANCHARD, 2003).  

Uma vez no ambiente os agrotóxicos podem atingir os sistemas 

aquáticos causando efeitos adversos nas comunidades biológicas existentes. 

Segundo WILLIS e MCDOWELL (1982) os organismos expostos aos 

agrotóxicos podem ser afetados diretamente, trazendo alterações fisiológicas 

ou ainda a morte, e indiretamente, alterando as condições mínimas exigidas 

para a sobrevivência como, por exemplo, alimentação. Portanto, o modo de 

ação dos agrotóxicos tem muita influência sobre os ambientes aquáticos, 

fazendo com que ocorram alterações na composição e abundância das 

espécies (BEKETOV et al, 2013). 

Os efeitos dos contaminantes nos organismos aquáticos incluem 

alterações nas características morfológicas e na dinâmica da população, ou 

seja, na reprodução, migração, desenvolvimento e mortalidade. Ocasionam 
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ainda, alterações na estrutura e na funcionalidade das comunidades, como 

alteração na diversidade de espécies e também nas funções e serviços 

ecossistêmicos, como fluxo de nutrientes, fotossíntese e alteração no processo 

de respiração. Esses efeitos variados sobre os organismos aquáticos podem 

ser quantificados de diversas maneiras, entre elas pela estimativa  do número 

de organismos, pela taxa de reprodução, incidência de deformidades, 

comprimento e massa corpórea, alterações fisiológicas e, até mesmo pela 

densidade da comunidade biológica (ZAGATTO e BERTOLETTI, 2006).  

1.3 A ação dos agrotóxicos sobre macroinvertebrados aquáticos 

 

Os ecossistemas aquáticos são comumente afetados pelas diversas 

atividades antrópicas, implicando em estresse frequente as comunidades 

biológicas (DI VEROLI et al., 2010), destacando-se entre estas os 

macroinvertebrados aquáticos.  

Os macroinvertebrados são organismos encontrados em corpos d´água, 

sendo conhecidos também como semi-aquáticos, pois possuem parte do ciclo 

de vida na água.  Esses invertebrados podem habitar três diferentes locais nos 

corpos d´água: na zona litorânea, pois ela possui poucos metros de 

profundidade, apresenta a ocorrência das macrófitas e caracteriza-se como 

uma região de transição entre o ambiente terrestre e o aquático.  A segunda 

região é denominada de zona profunda e a terceira denomina-se como zona 

sublitorânea, não apresentando áreas bem delimitadas. No entanto, a zona 

litorânea é a que possui maior diversidade de espécies, pois estão próximas as 

margens e possui maior contribuição da vegetação aquática (MANDAVILLE, 

2002), as quais servem como área de refúgio e de alimentação.  As espécies 

de macroinvertebrados também são utilizadas para identificar a qualidade do 

ecossistema em função das atividades antropogênicas desenvolvidas na bacia 

hidrográfica, constituindo-se também como um dos critérios para avaliação da 

qualidade da água (AZRINA  et al, 2006). 

Em muitos ambientes aquáticos é possível encontrar a comunidade de 

macroinvertebrados que consiste em várias espécies pertencentes a inúmeros 

filos que se diferenciam entre os diferentes habitat e estações do ano (ROY et 

al., 2003;  HOSE et al.,2005). Os macroinvertebrados possuem muitos táxons, 

porém os reportados nesse trabalho pertencem à ordem Díptera, 
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Ephemeroptera, Oligochaeta, Odonata, Gastropoda, Tricoptera, Coleoptera, 

Hemiptera e a Classe Hirudínea, pertencente à Ordem Rhychobidellida (Figura 

1). Cada uma delas possuem suas particularidades e níveis de sensibilidade 

aos poluentes encontrados no meio aquático, conforme mencionado por 

HAMADA, NESSIMIAN e QUERINO (2014), e descrito a seguir.  

 A Ordem Díptera é constituída por larvas que são facilmente 

identificadas, pois não possuem apêndices torácicos articulados, a forma do 

corpo é muito variada (desde fusiforme, subcilíndrico, afilado anteriormente ou 

achatados dorsoventralmente) e a segmentação do corpo é o de 12 segmentos 

reconhecíveis (sendo 3 torácicos e 9 abdominais). São organismos muito 

tolerantes a poluição orgânica, uma vez que se alimentam de pequenas 

partículas orgânicas, e toleram  também baixos níveis de oxigênio dissolvido na 

água porque conhecer migrar à superfície para obter oxigênio dissolvido, 

porem existam grupos que são mais sensíveis a contaminantes. 

 A Ordem Ephemeroptera inclui os insetos hemimetábolos, com 

comprimentos em media de 3 a 3,5mm, com olhos bem desenvolvidos, 3 

longos cercos, possuem antenas curtas, asas anteriores, asa posterior menor 

ou ausente,  brânquias nas laterais do corpo e pernas bem desenvolvidas. São 

sensíveis a baixos níveis de oxigênio e também à poluição química. 

 A Ordem Odonata é representada por insetos que possuem tamanho de 

médio a grande (15 – 210 mm), sendo que os adultos e as larvas são 

predadores. As larvas possuem corpo robusto ou delgado, podendo ser 

achatadas, com cabeça grande com três ocelos, olhos bem desenvolvidos, 

aparelho bucal e mandíbulas bem desenvolvidas, presença de um lábio protrátil 

que auxilia na captura de presas. Em geral inclui espécies que são tolerantes 

às alterações de habitat.  

A Ordem Tricoptera inclui os insetos neópteros, de tamanho pequeno a 

médio (1,5-45 mm). As larvas possuem corpo cilíndrico, tons amarelados ao 

marrom, apresentam aparelho bucal do tipo mastigador, produzem seda e 

constroem abrigos de diferentes materiais. As larvas possuem três pares de 

patas bem desenvolvidas nos 3 primeiros segmentos do corpo  e ganchos no 

último segmento. Em geral são organismos que toleram baixos níveis de 

oxigênio no ambiente aquático e são sensíveis a contaminantes.  
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A Ordem Coleóptera é composta por insetos de tamanho variado, (0,25 

a 200 mm), holometábolos, com larvas aéreas ou aquáticas. Existem muitos 

tipos de larvas, as quais geralmente são segmentadas e cilíndricas, com seis 

patas e uma cabeça distinta. Representa um grupo tolerante as condições de 

poluição. 

A Ordem Hemíptera inclui organismos que apresentam antenas curtas, 

olhos compostos presentes, podendo ser reduzidos ou ausentes. As ninfas não 

possuem ocelos, o aparelho bucal é do tipo picador-sugador, possui 

mandíbulas e maxilas em forma de estiletes terminados em um lábio alongado 

e articulado, sendo que as patas possuem pequenos pelos. São organismos 

tolerantes que vivem sobre a água e não são influenciados pela poluição 

aquática. 

A Ordem Rhychobidellida possui corpo cilíndrico, com uma ventosa em 

cada extremidade, e em uma delas é a boca, que possui três pequenas 

mandíbulas equipadas com dentes afiados. Os indivíduos nadam e andam 

fazendo arcos com o corpo, sendo que a forma do corpo depende do 

posicionamento dos músculos (relaxados ou contraídos). São organismos 

tolerantes, adaptados para sobreviver sem muito oxigênio e são tolerantes a 

vários poluentes químicos. 

A Ordem Oligochaeta possui corpo dividido em seguimentos que são 

usados para caracterizar o filo, estes organismos possuem celomas grandes 

que são divididos em compartimentos, em geral, cada compartimento 

corresponde a um segmento e inclui uma porção dos sistemas nervoso e 

circulatório, permitindo-lhes funcionar com relativa independência, estes ainda 

se alimentam de detritos orgânicos. 

A Ordem Gastropoda possui uma variedade morfológica e diversos 

tamanhos que vão do submicroscópico a varias dezenas de centímetros, 

possui espécies terrestres, de águas doces e marinhas, o comportamento 

alimentar e adaptações reprodutivas se modificam de forma significativa entre 

os múltiplos grupos, sendo difícil elaborar uma descrição geral a todos os 

gastrópodes, são abundantes as espécies que produzem conchas com forma 

helicoidal, embora em algumas essa forma se perca ou fique pouco conspícua 

no estado adulto. 
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Figura 1: Ordens de macroinvertebrados aquáticos encontradas nas amostras de estruturas de 

colonização nos mesocosmos durante período de estudo: A) Ephemeroptera, B) Diptera, C) 

Hemiptera, D) Rhychobdellida, E) Ninfa de Odonata, F) Larva de Coleoptera, G) Oligochaeta, 

H) Tricoptera e I) Gastropoda. Foto: Renata Vieira Moreno (2018) 

 

Os insetos aquáticos compõem um dos grupos mais importantes 

encontrados nos ambientes aquáticos, vivendo associados às plantas e ao 

sedimento, tendo importante contribuição na ciclagem de nutrientes e no fluxo 

energético, pois possuem várias formas e tipos de alimentação, que variam 

entre os grupos, dependendo do seu habitat. São amplamente distribuídos e 

habitam os mais diversos tipos de ambientes aquáticos (MERRITT; CUMMINS, 

1996; WALLACE e WEBSTER, 1996). Existem os grupos dos herbivoros que 

alimentam-se de plantas e algas, por meio da trituração, raspação ou filtração, 

outros que se alimentam de matéria orgânica que vem da serrapilheira trazida 

pelo transporte a jusante e ainda dos sedimentos, que acabam se tornado fonte 

de energia para os detritívoros. Existem ainda aqueles que promovem a 

decomposição de madeira, os coletores que se alimentam de particulas mais 

finas, os predadores microbianos e  os que removem a matéria orgânica em 

suspensão através da filtração da água. As diferentes formas de alimentação 

dos macroinvertebrados contribuem com diferentes tamanhos das particulas, 

ou seja, através das fezes faz com que particulas de materia orgânica menores 
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se tranformem em particulas maiores e  remoção  dessas particulas que estão 

em supensão  (CUMMINS e KLUG, 1979; WALLACE e WEBSTER, 1996).  

Esses organismos também são importantes pois podem auxiliar na 

avaliação da qualidade da água (RESH e ROSENBERG,1989). Além disso, 

são sensiveis às distintas condições ambientais, auxiliam na produtividade 

primária, decomposição e  ciclagem de nutrientes, contribuindo com a cadeia 

alimentar ao servirem de alimento para peixes e outros organismos (LIGEIRO 

et al , 2013). 

No entanto, as extensas atividades agrícolas e o elevado uso dos 

agrotoxicos expõem as águas superficiais a esses produtos, contaminando 

esses ecossistemas e contribuindo para a redução na  biodiversidade de 

macroinvertebrados (STEHLE e SCHULZ, 2015). Por este motivo esse grupo 

vem sendo muito utilizado em pesquisas por meio de avaliações da qualidade 

do meio ambiente (biomonitoramento), pois são muito sensíveis a poluentes 

advindos das atividades antrópicas.  

 SHULTZ (1999), por exemplo, verificou o efeito da entrada de  

inseticidas em três locais de riacho de cabeceira  sobre a fauna aquática, 

avaliando a redução no número de espécies em cinco datas antes e depois da 

contaminação, indicando uma redução de espécies já na primeira aplicação do 

agrotóxico.  Ou seja, existe  uma relação entre o escorrimento dos agrotoxicos 

aplicados na agricultura que chegam nos riachos devido a prática convencional  

causam a diminuição das espécies ou ainda um efeito sobre a comunidade.  

No estudo de SCHÄFER et al (2007), realizado na França e na 

Finlândia, com intuito de investigar a relação e os efeitos da exposição dos  

macroinvertebrados aos agrotóxicos, os autores demonstraram uma diminuição 

das espécies, principalmente na França, onde foi mais evidenciado o efeito nas 

espécies. No estudo de CORBI e TRIVINHO-STRIXINO (2008) os autores 

verificaram que as atividades agrícolas, relacionadas ao cultivo de cana-de-

açúcar, bem como a perda de vegetação natural, podem causar impactos na 

comunidade de macroinvertebrados, em função das  alterações que ambos 

ocasionam nos ambientes aquáticos.  

Em outro estudo, CORBI; KLEINE e TRIVINHO-STRIXINO (2011) 

verificaram os efeitos dos agrotóxicos aplicados em plantações de banana em 

um córrego inserido em área de preservação, e após seus experimentos os 
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autores concluíram que existe uma desestabilização na comunidade de 

macroinvertebrados quando em contato com os agrotóxicos.  

No estudo de BEKETOV et al (2013), realizado na Europa e na Austrália,  

os autores investigaram a redução da diversidade de macroinvertebrados em 

função da utilização de agrotóxicos, concluindo que os produtos utilizados nas 

culturas locais causaram efeitos significativos nas espécies, reduzindo a 

diversidade de macroinvertebrados nas regiões estudadas. 

No estudo de FLORES et al (2014), os autores avaliaram os efeitos do 

fungicida imazali e do inseticida diazinon,  produtos  utilizados na agricultura e 

que entram em contato com os corpos d´água através das diferentes vias de 

transporte. Os autores utilizaram dois grupos distintos os fungos e os 

invertebrados em testes laboratoriais e observaram que os efeitos variavam de 

acordo com o tempo de exposição, ou seja, levando em consideração que 

estes produtos são encontrados no meio ambiente, eles causam efeitos mesmo 

que em baixas concentrações e ainda dependem do tempo de permanência no 

ambiente. 

 Existem ainda os estudos experimentais que são feitos com armadilhas 

de colonização para macroinvertebrados, assim como foi o tipo de amostragem 

do presente estudo. REZENDE (2007), por exemplo, relacionou a velocidade 

da corrente e o tipo de substrato com a composição, riqueza e abundância de 

macroinvertebrados que ocorrem em dois ambientes com características 

hidrológicas distintas (correnteza e remanso), verificando diferenças no 

estabelecimento das espécies em função do ambiente (com remanso ou 

corredeira). No trabalho de RIBEIRO e UIEDA (2005) a comunidade de 

macroinvertebrados de um riacho de terceira ordem foi analisada em duas 

estações do ano, chuvosa e seca através de substratos artificiais. Os autores 

verificaram a baixa diversidade, ou seja, presença de muitas espécies raras e 

escassas espécies que são abundantes nas duas distintas estações do ano. 

ANDRADE (2016) analisou a estrutura da comunidade de macroinvertebrados, 

assim como os fatores que afetam o processo de colonização e sucessão da 

comunidade em riacho urbano através de substratos artificiais, concluindo que 

a diversidade estava relacionada com a qualidade da água. 

Portanto, através de estudos já realizados em diferentes locais 

concluímos sobre a influência negativa das atividades agrícolas com a elevada 
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utilização de agrotóxicos, interferindo nos ecossistemas aquáticos, afetando a 

comunidade de macroinvertebrados e consequentemente contribuindo para a 

perda dos serviços ambientais gerados por esta comunidade. 

 

1.4. Os estudos em mesocosmos 

 

Os mesocosmos são ecossistemas artificiais que representam, em 

pequenas escalas, os ecossistemas naturais, possibilitando avaliar as 

alterações físicas, químicas e biológicas advindas de diferentes estressores 

ambientais (ODUM, 1984; KIMBALL e LEVIN, 1985). Em geral são construídos 

em escala laboratorial e em campo, sendo denominados de microcosmos ou 

mesocosmos, em função do seu tamanho e pelos grupos de espécies que o 

compõem.  

Estudos realizados em mesocosmos podem preencher uma lacuna 

diante dos testes de toxicidade em laboratório que são realizados sob 

condições controladas e padronizadas, que servem de informações para 

avaliar os efeitos ecológicos dos agentes tóxicos, porém existe uma grande 

complexidade e muitas variáveis tanto bióticas como abióticas presentes no 

ecossistema aquático assim como vários processos aos quais os 

contaminantes estão expostos em condições naturais, tornando difícil 

extrapolar em uma escala ambiental a partir dos testes de toxicidade. Assim, 

nos mesocosmos é possível monitorar os efeitos tóxicos dos contaminantes 

sobre uma exposição mais real, pois estes se encontram sob condições mais 

próximas ao ambiente natural (COSTA et al., 2008 ; CRUM e BROCK, 1994).  

Devido a essa vantagem mais realística, diversos estudos vêm sendo 

desenvolvidos pelos pesquisadores do Núcleo de Ecotoxicologia e Ecologia 

Aplicada (NEEA), estabelecido no Centro de Recursos Hídricos e Estudos 

Ambientais (CRHEA), da EESC, USP.  No estudo de VASCONCELOS (2014), 

por exemplo, foram avaliados os efeitos do agrotóxico Vertimec® 18 EC sobre 

a espécie L. catesbeianus, incluindo testes de laboratórios e em mesocosmos. 

Neste estudo, publicado em 2016 e 2017 por VASCONCELOS et al, os autores 

verificaram que os girinos da espécie L. catesbeianus, em estágios de 

desenvolvimento mais precoce, foram mais sensíveis ao agrotóxico, porém não 

foi registrada  mortalidade e sim um atraso no desenvolvimento da espécie. Os 
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estudos em mesocosmos indicaram que a espécie foi mais sensível nas 

condições naturais do campo, levando os organismos à morte, ou seja, 

ocasionando um declínio populacional.  

MENDES (2015), também utilizou os modelos ecossistêmicos  

experimentais para avaliação dos efeitos direto e indireto do fungicida 

pyrimethanil sobre a comunidade aquática. O autor observou efeitos tóxicos na 

comunidade aquática após a aplicação do fungicida, com alterações na 

composição e densidade da comunidade planctônica.  

No estudo de MELLO (2015) o autor buscou avaliar o efeito do mesmo 

fungicida pyrimethanil na comunidade de macroinvertebrados bentônicos, por 

meio do monitoramento ambiental em mesocosmos e ensaios ecotoxicológicos. 

No monitoramento o autor verificou semelhança na composição da comunidade 

estabelecida nos mesocosmos controle e contaminados, porém nos controles 

os valores apresentaram-se mais elevados em relação à abundância de 

indivíduos e quantidade total de táxons em relação aos valores observados nos 

mesocosmos contaminados com o pyrimethanil.  

RESENDE (2015), em complemento ao trabalho realizado por 

VASCONCELOS (2015), observou os efeitos diretos e indiretos do agrotóxico 

Vertimec® 18 CE, da espécie L. castebianus e da interação de ambos 

(agrotóxico e girino) sobre a comunidade planctônica. A autora verificou que 

nos tratamentos com girinos registrou-se efeito indireto do aumento de 

nutrientes, alteração na biomassa algal e mortalidade de algumas espécies de 

Cladocera e Copepoda. No tratamento que continha a concentração mais 

elevada do agrotóxico registrou-se a morte de todos os girinos, indicando 

efeitos diretos e indiretos com a inclusão dos girinos e dos agrotóxicos sobre a 

comunidade aquática.   

O estudo de ARTS et al (2006) teve como principal objetivo prover 

informações em relação ao destino e os efeitos ecológicos da pulverização dos 

agrotóxicos (fungicida, herbicida e inseticida) em ambiente aquático com 

ênfase na comunidade aquática (fitoplâncton, zooplâncton, macroinvertebrados 

e macrófitas) e ainda avaliou os efeitos da redução desse tipo de aplicação  em 

mesocosmos. No experimento foram utilizados 15 tratamentos com os 

compostos citados acima, os quais foram aplicados por pulverização à 

superfície da água, com 0,2%, 1% e 5% em relação as doses recomendadas. 
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Os autores observaram efeitos severos sobre a comunidade zooplanctônica e 

de macroinvertebrados, sendo que nos tratamentos com concentração de 5% 

algumas populações não se recuperaram totalmente no final do estudo.  Na 

concentração de 1% os efeitos foram mais reduzidos, permitindo 

restabelecimento de algumas espécies de zooplâncton e de 

macroinvertebrados, sendo que na dose de 0,2% não foram observados efeitos 

consistentes. 

No estudo de BEKTOV (2008) foi investigado o efeito de uma única 

contaminação do inseticida tiaclopride sobre invertebrados em mesocosmos, 

destinados a imitar riachos dentro da paisagem agrícola, cujo objetivo era 

comparar a concentração de menor efeito observado (LOEC) com 

concentrações letais médias (CL50) e avaliar a dinâmica de recuperação com 

foco especial em vida curta e longa. Pelos resultados obtidos os autores 

observaram que a contaminação derivou uma alteração em longo prazo na 

composição geral da comunidade de invertebrados, sendo que a LOEC da 

comunidade em longo prazo foi de 3,2 µg/L (Análise de Redundância), 

levemente inferior aos valores de toxicidade aguda conhecida para alguns 

invertebrados presentes na comunidade estabelecida no mesocosmo, 

mostrando que o conhecimento dos fatores ambientais e a variabilidade da 

sensibilidade entre os táxons são necessários para prever efeitos em todas as 

espécies que compõem uma comunidade. 

Respostas em nível de população, comunidade e ecossistema também 

foram obtidas por FAIRCHILD (1992) ao avaliar os efeitos da aplicação de um 

inseticida piretróide em mesocosmos, com concentrações de 0, 0,25, 0,67 ou 

1,71 μg/L.   O autor verificou que a densidade do zooplâncton e dos 

macroinvertebrados bentônicos diminuiu na concentração de 0,25 μg/L, sendo 

possível concluir que a mudança na fauna de invertebrados foi devido aos 

efeitos indiretos e também devido a variação sazonal.  

TAO et al (2017) verificaram como era a função metabólica  microbiana 

em mesocosmos de zonas úmidas  com cinco espécies de plantas 

(mesocosmos plantados e não plantados) tratados com os agrotóxicos  imazali 

e teburconazole.  Os autores verificaram que, em comparação com a presença 

dos agrotóxicos, as espécies de plantas tiveram um efeito maior na 

diferenciação dos padrões de utilização da fonte de carbono da comunidade 
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microbiana. Os mesocosmos plantados possuíam diferentes padrões de 

utilização de fontes de carbono na comunidade microbiana em comparação 

com os mesocosmos não plantados, levando a conclusão que a atividade da 

comunidade microbiana e a diversidade funcional foram influenciadas pela 

presença das plantas e estação do ano, enquanto a utilização de fontes de 

carbono revelou alguma adaptação aos agrotóxicos no período de verão. 

No recente estudo de WEICOZOREK (2018) realizado em mesocosmos, 

o autor procurou avaliar os efeitos de inseticidas piretróides em invertebrados 

aquáticos (estrutural e funcional) simulando as condições encontradas em 

córregos. Para tanto, o autor realizou exposições nas concentrações de 0,04; 

0,3 e 5,3  μg.L- 1, verificando que os efeitos foram mais visíveis na 

concentração de 5,3 μg.L-1  de etofenprox,  ocasionando  efeitos adversos de 

até 100% em nível individual, populacional e na estrutura da comunidade. O 

autor também observou efeitos temporários para a deriva dos invertebrados 

(duração do efeito ≤  24  h) e para a comunidade de invertebrados (9 dias após 

a exposição) a 0,3  μg.L- 1  de etofenprox, sendo que a taxa de alimentação não 

foi alterada.  

Portanto, a partir desses estudos é possível perceber que os 

mesocosmos estão sendo utilizados para monitorar o destino dos 

contaminantes e o impacto dos agrotóxicos nos ambientes aquáticos, pois são 

apropriados para a realização de uma avaliação dos efeitos diretos e indiretos 

dos agrotóxicos. Neste sentido, os estudos em mesocosmos fornecem 

informações e respostas sobre os efeitos indiretos do contaminante, como 

interação entre as espécies e a resposta da comunidade, que complementam 

os resultados da toxicidade dos efeitos diretos das substâncias, diminuindo a 

incerteza nas extrapolações nas escalas ecossistêmicas, ou seja, representam 

de forma mais próxima o que ocorrem nos ecossistemas naturais (CAQUET et 

al., 2000).   

 

1.5. Os agrotóxicos Kraft 36® EC e Score® 250EC 

 

Nos últimos anos, devido ao crescimento da demanda por alimentos, 

cresceu junto às atividades agrícolas, intensificando a utilização de insumos 

agrícolas, como os agrotóxicos e fertilizantes (CORBI et al., 2008, CORBI et al., 
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2013). Para o desenvolvimento desta pesquisa foram selecionados, a partir de 

estudos prévios entre agricultores da região de Bom Repouso, Estado de 

Minas Gerais, e de pesquisas desenvolvidas junto ao Núcleo de Ecotoxicologia 

e Ecologia Aplicada (NEEA), da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), 

da Universidade de São Paulo (USP), os agrotóxicos Kraft 36® EC e Score® 

250EC, que pertencem aos grupos químicos da avermectina e triazol, 

respectivamente. 

 O grupo químico avermectina foi lançado em 1980, sendo destinado ao 

uso veterinário (ivermectina) e ao controle de pragas agrícolas (abamectina), 

conforme mencionado por FISHER e MROZIK (1992). Entre as formulações 

comerciais tem-se o Kraft® 36 EC, que é produzido pela Cheminova Brasil 

Ltda, caracterizado como um inseticida acaricida de origem biológica do grupo 

químico Avermectina (pertence ao Grupo 6, que são moduladores alostéricos 

de canais de cloro mediados pelo glutamato), com  modo de ação por contato 

ou através da ingestão (CHEMINOVA BRASIL LDTA, 2014). De acordo com o 

Ministério da Agricultura e Abastecimento - AGROFIT (2003), o agrotóxico 

possui classificação toxicológica da ordem I, que é extremamente tóxico, com 

classificação ambiental de ordem II - produto muito perigoso ao meio ambiente. 

Possui como ingrediente ativo a abamectina, pertencente ao grupo químico 

avermectina, com concentração de 36 gramas por litro. O fabricante 

recomenda para a cultura de morango duas aplicações repetidas com 

intervalos de sete dias, e apenas uma terceira aplicação se houver uma grande 

população e condições favoráveis para a praga.  

O grupo das avermectinas origina-se do processo de fermentação do 

Streptomyces avermilitis. A família das avermectinas possui 16 membros como, 

por exemplo, abamectina, eprinomectina, ivermectina, selamectina, entre 

outras, e se diferenciam através das estruturas moleculares.  As mais comuns 

são a ivermectina e a abamectina (usada para controle de pragas na 

agricultura) e a doramectina. A abamectina ocorre através da fermentação 

natural da bactéria, tem baixa solubilidade em água e forte ligação ao solo. As 

estruturas químicas da abamectina e da ivermectina diferem na ligação c-22 e 

c-23, em que a abamectina possui uma dupla ligação, enquanto a ivermectina 

tem uma ligação simples com 2 hidrogênios a mais (GERENUTTI e SPINOSA, 

1997).  
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As avermectinas são pouco tóxicas para a espécie humana e outros 

mamíferos, atuando nos receptores (GABA), e em invertebrados nos 

receptores glutamato e cloreto, bloqueando algumas funções.  Em nematóides 

e artrópodes causam paralisia, atuando diretamente no sistema nervoso 

central, pois após o contato ocorre a abertura de canais de cloro que são 

ligados aos receptores gama-aminobutírico (GABA), localizados na junção 

neuromuscular bloqueando-os.  Do mesmo modo, este bloqueio na junção 

neuromuscular pode ocasionar uma blindagem pelo bloqueador de canais de 

íons Cl que, em artrópodes, causam inibição dos potenciais pós-sinápticos 

inibitórios e excitatórios (WANG & PONG 1982).  

Segundo CARNEIRO et al (2015) a abamectina atualmente é um 

ingrediente ativo abolido na União Européia, e que passa por processos de 

reavaliação pela ANVISA no Brasil, devido a sua toxicidade aguda e da 

hipótese de toxicidade reprodutiva na espécie humana.  

O Score® 250EC é produzido no Brasil pela Empresa Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda, sendo um fungicida com modo de ação sistêmico, 

pertencente ao grupo químico dos triazois, cujo ingrediente ativo é o 

difenoconazol (SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, 2002). Sua 

classificação toxicológica é I, que significa que é extremamente tóxica, com 

classificação ambiental II, que representa um produto muito perigoso ao meio 

ambiente.  A dose recomendada para cultura de morango é de 40 ml/100L 

água. A recomendação do fabricante para a aplicação é iniciar a pulverização 

do produto de 20 a 30 dias após o plantio das mudas e repetir a aplicação a 

cada 14 dias, fazendo no máximo seis aplicações por safra (Ministério da 

Agricultura e Abastecimento - AGROFIT, 2003). Por pertencer a esse grupo, o 

difenoconazol possui o mesmo modo de ação dos triazóis, bloqueando a 

biossíntese do ergosterol, que é o esterol característico em fungos 

patogênicos, responsável por sustentar a estrutura da membrana celular dos 

fungos e por ser um antecessor de hormônios nas células animais, ou seja, são 

inibidores da síntese de ergosterol fúngica (BOSSCHE; KOYMANS, 

MOEREELS, 1995). 

De acordo com ABELHO (2016) quando os fungicidas entram em 

contato com os corpos d´água, além de cumprir com a eliminação de fungos, 

atingem a comunidade microbiana, diminuindo a decomposição de matéria 
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orgânica nos ambientes aquáticos, prejudicando o ambiente, ou seja, seu modo 

de ação atingem os organismos não alvos. ARTIGAS et al (2012) também 

avaliaram os possíveis efeitos de fungicidas na comunidade microbiana 

presente nos ambientes aquáticos e após estudos comprovou uma diminuição 

da biomassa microbiana devido as alterações causadas pelo fungicidas nas 

comunidade, afetando a atividade de decomposição. Esses estudos mostram 

que os fungicidas prejudicam as funções ecológicas dos organismos não alvos 

encontrados nos ecossistemas aquáticos contaminados por produtos tóxicos.  

No grupo de pesquisa do NEEA/CRHEA foram realizados diversos 

estudos com esses agrotóxicos na sua formulação comercial bem como com 

seus princípios ativos, além de outras formulações comerciais, como o 

Vertimec® 18 EC. No trabalho de CASALI-PEREIRA et al (2015) os autores 

verificaram os efeitos do principio ativo (abamectina) do agrotóxico Vertimec® 

18 EC em Ceriodaphinia silvestrii, através de testes de toxicidade aguda e 

crônica, utilizando amostras de água de microcosmos contaminados com o 

agrotóxico. Pelos resultados obtidos os autores verificaram que a CL50-

48 h que causou imobilização foi de 1,47  μg  i.a./L e NOEC-8 crônica  para 

sobrevivência e fertilidade (número de neonatos por fêmea) foram de 169 e 

84  ng  i.ai./L, respectivamente.   

No trabalho de VIEIRA (2010) foram avaliados os efeitos da aplicação do 

Vertimec® sobre fitoplâncton, por meio de estudos laboratoriais e in situ na 

espécie P. subcapitata. Os resultados laboratoriais demonstraram que a adição 

do runoff isolado contribuiu para um aumento das algas em função do maior 

aporte de nutrientes, mas quando em associação com o agrotóxico, verificou-

se alteração na composição das algas. 

No trabalho de NOVELLI et al (2016) com o agrotóxico Vertimec® 18 

EC, verificou-se os efeitos do escoamento de um campo agrícola experimental 

sobre o peixe-zebra,  com alterações de primeiro e segundo graus, incluindo 

proliferação de células entre as lamelas secundárias , dilatação no ápice 

lamelar, descolamento do epitélio respiratório e aneurisma; portanto, foi 

possível observar o elevado potencial tóxico do Vertimec ® 18EC, assim como 

fortes evidências de riscos ambientais. 

No trabalho de VASCONCELOS et al (2016) foi avaliada a sensibilidade 

aguda e crônica da rã-touro em relação ao Vertimec ® 18 EC, sendo os 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/lamella
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/epithelium
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-risk
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resultados comparados com a toxicidade para espécies de peixes. Os autores 

observaram que os valores de toxicidade agudos calculados a partir dos 

resultados obtidos foram maiores do que aqueles de referência para as 

espécies de peixe padrão. 

 

2. OBJETIVO GERAL 
 
O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a toxicidade dos agrotóxicos 

Kraft® 36EC e Score® 250EC sobre a comunidade de macroinvertebrados 

aquáticos, por meio de estruturas de colonização, em modelos ecossistêmicos, 

considerando a adição dos contaminantes via escorrimento superficial e spray 

drift, de forma isolada e em mistura.  

 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Contextualizações do trabalho  
 
Este estudo foi conduzido no Núcleo de Ecotoxicologia e Ecologia 

Aplicada (NEEA), localizado no Centro de Recursos Hídricos e Estudos 

Ambientais (CRHEA/USP), da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), da 

Universidade de São Paulo (USP), situado na rodovia Domingos Innocentini, 

km 13, no município de Itirapina (SP).  

Esta pesquisa foi fundamentada no cenário referência de aplicação de 

agrotóxicos do município de Bom Repouso-MG (Figura 2), localizado na porção 

superior da bacia hidrográfica do rio Mogi-Guaçu, em uma região montanhosa, 

produtora de morango e batata inglesa em larga escala (Figura 3). O local 

escolhido como referência para este estudo está no ranking na produção de 

morango, sendo gradativamente substituído pela produção de batata na região, 

responsável por cerca de 40% da produção do país (RODRIGUES, 2007). 

Devido a essa atividade agrícola, com o passar dos anos ocorreu o aumento da 

produção e consequente uso dos agrotóxicos, com diferentes modos de ação, 

conforme apresentado por NUNES (2010), que identificou, a partir de 

entrevistas junto aos agricultores, 60 formulações comerciais sendo utilizadas 
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pelos mesmos. O projeto de pesquisa realizado em 2009, “Projeto: Mogi-

Guaçu: desenvolvendo ações socioambientais” caracterizou a região em 

relação à contaminação ambiental, identificando diversos inseticidas 

organoclorados e organofosforados em amostras de sedimento, bem como 

efeitos ecotoxicológicos em diferentes organismos-testes. 

 

 

Figura 2: Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu, com destaque para a porção 
superior, onde está localizado o município de Bom Repouso.  Fonte: Adaptado de CARPI Jr 
(2001). 

 

Figura 3: Cultura de morango em Bom Repouso-MG.  A) Região montanhosa com uma 
extensa cultura de morango e B) Sistema aquático logo abaixo da cultura, representando o 
risco de contaminação por agrotóxicos. Foto: Evaldo Espindola (2014) 

 
Dentro desse contexto, nesse estudo foi avaliado o efeito dos 

agrotóxicos sobre a comunidade de macroinvertebrados, através do 

experimento realizado em mesocosmos aquáticos, considerando dois tipos de 

exposição: spray drift, que são realizadas nas culturas com auxílio de 

pulverizadores (ação dos ventos), e runoff, que é a água da chuva que escorre 

superficialmente pelo solo levando sedimentos e agrotóxicos para os corpos 

d´água (ação da chuva).  Foram escolhidos esses dois tipos de aplicação para 

A B 
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avaliar os efeitos nesses organismos, pois são duas formas diferentes do 

aporte de agrotóxicos nos ecossistemas aquáticos. 

Os produtos comerciais Kraft 36EC® e Score 250EC®, que foram 

utilizados neste estudo, foram obtidos comercialmente em uma loja de insumos 

agrícolas. 

 

3.2 Caracterizações dos Mesocosmos  

3.2.1 Desenho Experimental 
 
Os experimentos foram realizados a partir da simulação de 

contaminação que atinge os ambientes aquáticos, como escorrimento 

superficial (runoff) e a aspersão (spray drift), procurando avaliar quais são os 

efeitos sobre a comunidade de macroinvertebrados por meio de estruturas de 

colonização.  

Para montagem dos mesocosmos foram utilizadas 26 caixas d’água de 

polipropileno, com capacidade de 500 litros. Primeiramente, em cada um dos 

mesocosmos foram acrescentados 10 cm de solo proveniente do próprio 

CRHEA para compor o sedimento de fundo. Nesse, foram adicionadas folhas 

secas para que o processo de decomposição contribuísse para o 

enriquecimento da matéria orgânica do solo. Posteriormente, todos os 

mesocosmos foram preenchidos com água do poço semi-artesiano do CRHEA, 

com bombeamento feito a 60 metros de profundidade. Além do sedimento e da 

água os mesocosmos receberam amostras da fauna aquática proveniente de 

dois ambientes lênticos da região: a Represa do 29 (São Carlos, SP) e a Lagoa 

Dourada (Itirapina, SP). As amostras de macroinvertebrados foram coletadas 

com rede D, com malha de 250µm.  

Os mesocosmos (Figura 4) foram montados no mês de Setembro de 

2014 e durante aproximadamente oito meses eles permaneceram em período 

de estabilização. Durante este período a água foi recirculada entre os tanques 

para homogeneização das características físicas, químicas e biológicas dos 

mesocosmos. Para tal, foi montado um sistema de bombas de aquário que 

interligava os mesocosmos e permitia as trocas de água de forma contínua e 

simultânea.  Algumas variáveis como pH, condutividade, temperatura e 
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oxigênio dissolvido foram medidas diariamente com o auxílio de uma 

multissonda, da marca Horiba, modelo U-10. 

 

 

Figura 4: Montagem dos mesocosmos. A) Coleta de macroinvertebrados na lagoa Dourada, 

com rede D. B) Disposição aleatória dos mesocosmos Foto: Evaldo Espindola (2014).  

 

3.2.2 Tratamentos  
 
Os agrotóxicos Kraft®36EC e Score®250EC foram avaliados isolados e 

em mistura, seguindo dois modos de aplicação: aspersão (Spray drift) e 

escorrimento superficial (runoff). O experimento foi composto pelos oito 

tratamentos apresentados abaixo e para cada tratamento foram utilizadas 

triplicatas, sendo que para o tratamento Controle e runoff não contaminado 

foram consideradas quatro réplicas. 

 

 Spray drift (aspersão): 

1. Tratamento controle (C): onde nenhum contaminante foi adicionado;  

2. Tratamento spray drift contaminado com Kraft®36EC (KS): com 

pulverização direta de Kraft nos mesocosmos; 

3. Tratamento spray drift contaminado com Score®250EC (SS): com 

pulverização de Score®250EC nos mesocosmos; 

 4. Tratamento spray drift contaminado com Kraft®36EC e Score®250EC 

(K+SS): com aspersão de Kraft®36EC e Score®250EC nos mesocosmos. 

 

 Runoff: 
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5. Tratamento controle runoff (CR): não contaminado, apenas com água de 

escorrimento superficial no experimento de simulação de chuva (controle dos 

tratamentos com runoff); 

6. Tratamento runoff contaminado com Kraft®36EC (KR): parcela de solo 

com contaminação com o agrotóxico Kraft®36EC 

 7. Tratamento runoff contaminado com Score®250EC (SR): parcela de solo 

contaminada com agrotóxico Score®250EC. 

8. Tratamento runoff contaminado com Kraft®36EC e Score®250EC 

(K+SR): parcela de solo contaminada com os dois agrotóxicos. 

 

3.2.3 Simulação do Runoff e Spray Drift 

 
Para a obtenção da água de runoff utilizada na contaminação dos 

mesocosmos, foi simulada uma situação de plantio. Em uma área determinada 

do CRHEA, parcelas de solo com 8m² foram contaminadas com os agrotóxicos 

testados com o auxílio de um pulverizador costal (Figura 5). 

 A concentração de Kraft e Score utilizada para contaminar as parcelas 

do solo foi à indicada na bula pelos fabricantes para cultura de morango. A 

concentração recomendada para o Kraft 36EC® foi de 30 mL/100 L de água, o 

que corresponde a 0,1 L/m2 de calda, e para o Score 250EC®, foi de 0,40 

mL/100 L, o que corresponde a 0,020 L/m2 do produto. Das parcelas, uma foi 

contaminada com o inseticida Kraft®36EC, outra com o fungicida 

Score®250EC e uma terceira parcela recebeu a aplicação de ambos os 

produtos, Kraft®36EC e Score®250EC. Em uma parcela aplicou-se apenas 

água na mesma quantidade usada para a diluição do agrotóxico. O objetivo 

deste procedimento foi obter um runoff controle (não contaminado) e um runoff 

contaminado com os agrotóxicos para verificar se as possíveis alterações 

seriam provenientes do runoff (aumento da turbidez e concentração de 

nutrientes, por exemplo), dos agrotóxicos ou de ambos. 

 Posteriormente à aplicação, foi simulada uma chuva típica de verão de 

países tropicais de 19mm. Para isso, foram utilizados chuveiros instalados 

acima de cada uma das parcelas. A média pluviométrica que determinou o 

volume de água utilizado foi baseada em uma série de dados obtida na estação 

climatológica do CRHEA. A água que escorreu sobre as parcelas 
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contaminadas (runoff) foi coletada logo abaixo em caixas d’água rasas que 

foram enterradas na porção mais baixa da parcela. Por fim, o runoff foi 

colocado nos mesocosmos, seguindo os tratamentos supracitados em uma 

proporção volumétrica de 10%, ou seja, após a contaminação 10% do volume 

do mesocosmo era de água de runoff. 

 

 

Figura 5: A) Parcelas de solo com 8m²; B) Aplicação dos agrotóxicos com auxílio de 
pulverizador; C) Simulação da chuva; D) Adição da água do runoff  (10%) aos mesocosmos. 
Foto: Evaldo Espindola (2014).  

 
Os demais tratamentos que não receberam o runoff foram contaminados 

por pulverização (spray drift), com o auxílio de um pulverizador, como mostrado 

na Figura 6. Ambas as caldas (da contaminação por runoff e da pulverização) 

dos agrotóxicos foram preparadas adotando as indicações dos fabricantes para 

a cultura de morango e aplicada proporcionalmente à área de superfície dos 

mesocosmos (recomendação da bula para plantações de morango de cada um 

dos agrotóxicos 1,08mg de abamectina/m2 e 2mg de difenoconazol/m2). 
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Figura 6: Contaminação dos mesocosmos via spray drift (A) e conexão dos  mesocosmos com 
bomba e mangueiras de aquático, permitindo a circulação da água (B). Foto: Evaldo Espindola 
(2014).  

 

3.2.4 Estruturas de colonização  

 

Para a amostragem dos macroinvertebrados foram montadas estruturas 

de heterogeneidade como substrato de colonização. Estas estruturas 

corresponderam a sacos contendo madeira, folhas e pedras coletadas no 

próprio CRHEA.  No fundo de cada mesocosmo, em contato com o sedimento, 

foram inseridas 14 estruturas, as quais foram retiradas em duplicata a cada 

amostragem anteriormente e posteriormente à contaminação. 

3.2.5 Coletas 

 
As coletas tiveram início no dia 19 de março de 2015, sendo repetidas 

semanalmente até o dia 23 de abril de 2015. A primeira coleta foi realizada sete 

dias antes da aplicação de spray drift e runoff nos tanques, a segunda foi 

realizada um dia antes e as demais coletas foram realizadas 1 dia após a 

contaminação, 7, 15, 21 e 28 dias após a contaminação.  

Os dois tipos de aplicação de agrotóxicos (spray drift que foi realizado 

diretamente dentro dos tanques e o runoff obtido após simulação), foram 

realizados no dia 26 de março de 2015, e neste dia não foi realizada nenhuma 

coleta (Tabela 1). 
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Tabela 1. Cronograma de amostragem com informações do número de coletas e dias em 

relação à aplicação dos agrotóxicos.  

 

Todas as amostras de estrutura de colonização dos macroinvertebrados 

foram retiradas de cada mesocosmos e colocadas em potes plásticos de 1 litro, 

sendo preservadas em álcool 70%, para posterior identificação dos 

macroinvertebrados. No total foram avaliadas 364 amostras de estruturas de 

colonização.  

3.2.6.  Caracterização física, química e biológica (clorofila a total) 
dos mesocosmos.  

 
Medidas de pH, condutividade, oxigênio dissolvido e temperatura da 

águas dos mesocosmos foram obtidas diariamente durante todo o período de 

estabilização, nas coletas pré-contaminação e nas coletas pós-contaminação, 

com auxilio de um multisensor da Marca Horiba, modelo U-10. Outras medidas 

também foram efetuadas, como turbidez, material em suspensão, nitrogênio 

orgânico total, fósforo total e clorofila, de acordo com a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Variáveis abióticas dos mesocosmos medidas ao longo do período de estudos, e 

suas respectivas unidades e referencias.  
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Além desses parâmetros, para a análise de PRC foram utilizados 

também os dados de nitrito e nitrato - método de MACKERETH; HERON e 

TALLING (1978), amônia – método de KOROLEFF (1976), silicato – método de 

GOLTERMAN (1978) e nutrientes totais - nitrogênio orgânico, fósforo e fosfato 

– APHA (1995) para melhor entendimento da análise multivariada que foram 

medidos ao longo do período e de estudo juntamente com os outros 

parâmetros. .  

 

3.2.7. Comunidade de macroinvertebrados bentônicos 
 
No laboratório de microscopia do NEEA, foi realizada a triagem do 

material coletado e também a identificação das espécies. Na triagem cada 

amostra foi colocada em uma peneira de 210 mm, lavadas em água corrente 

da torneira, sendo retiradas todas as folhas, pedras e gravetos, os quais foram 

lavados cuidadosamente. Após a lavagem o conteúdo foi colocado dentro de 

uma bandeja e triado com a ajuda de uma caixa de luz para retirada de todos 

os organismos encontrados. Durante a triagem, estes foram separados 

primeiramente por morfotipo e armazenados novamente em álcool 70%. Para 

identificação específica, foram utilizados lupa e microscópio quando necessário 

e chaves de identificação (HAMADA et al., 2014; adaptado de MCCAFFERTY, 

1981), conforme Figura 7.  

 

 

A B 

C D 
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Figura 7: A) Pote plástico com as estruturas de colonização B) Amostra colocada na peneira 
(210 mm), lavadas em água corrente da torneira C) Amostra dentro da bandeja sobre caixa de 
luz e D) Macroinvertebrados separados por morfotipos. Foto: Renata Vieira Moreno (2016) 

 

3.2.8.  Índices ecológicos utilizados para análise da comunidade 

dos macroinvertebrados 

 

A partir a identificação e da obtenção dos dados de densidade da 

comunidade dos macroinvertebrados em cada tratamento, foram calculados a 

abundância relativa, índice de riqueza (ODUM, 1984), diversidade de Shannon-

Wiener (PIELOU, 1974), índice de dominância (MAGURRAN, 2004) e 

equitabilidade (ODUM, 1984) utilizando o programa estatístico Past, esses 

índices ecológicos contribuíram para detectar possíveis alterações no ambiente 

ecossistêmico através da presença ou ausência das espécies. Também foi 

calculada a frequência de ocorrência, o que permitiu a classificação em 

constante (presentes em 80% ou mais das amostras); frequentes (presentes 

entre 50% e 80% das amostras), comuns (presentes entre 20% e 50% das 

amostras) e raras (presentes em 20% ou menos das amostras). 

 

3.2.9. Análise estatística 
 
Os dados obtidos ao longo do período de estudo foram digitalizados e 

armazenados eletronicamente em planilhas EXCEL. Com o auxilio do 

programa computacional PAST 3.19 (HAMMER, 2011) foram calculados, a 

partir dos dados da comunidade de macroinvertebrados, os índices ecológicos 

(índices relacionados a estrutura comunitária) e os resultados foram analisados 

por meio da ferramenta estatística SigmaPlot,  calculando as análises 

univariadas através de Two way Anova.   

Os efeitos dos agrotóxicos Kraft®36 EC e Score® 250 EC sobre a 

comunidade de macroinvertebrados aquáticos ao longo do tempo foram 

analisadas através da análise multivariada PRC (Principal Response Curve), 

descrita por VAN DEN BRINK e TER BRAAK (1998; 1999), por meio dá Analise 

de Redundância (RDA), e a significância foi testada pelo teste de permutação 

de Monte Carlos. Os efeitos das variáveis ambientais frente à contaminação 

dos agrotóxicos sobre a comunidade de macroinvertebrados foram analisados 
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através da Análise de Redundância, sendo que as variáveis ambientais 

avaliadas foram pH, condutividade, temperatura, oxigênio dissolvido, nitrogênio 

total, fósforo total, clorofila a, turbidez e material em suspensão, utilizando os 

dados  de abundância relativa da comunidade de macroinvertebrados. Os 

efeitos nos índices ecológicos frente à contaminação dos agrotóxicos sobre a 

comunidade de macroinvertebrados foram analisados através da Análise de 

Redundância, utilizando os dados de riqueza, diversidade de Shannon, 

diversidade de Pielou e equitabilidade, além da abundância relativa da 

comunidade de macroinvertebrados. Todas as análises multivariadas foram 

realizadas através do programa estatístico CANOCO 4.5 (TER BRAAK; 

SMILAUER, 2002).   

 

3.4. Variáveis Climatológicas 
 

Os dados climatológicos foram obtidos na Estação Meteorológica 

localizada no Centro de Recursos Hídricos e Estudos Ambientais da 

Universidade de São Paulo (CRHEA/EESC/USP), em Itirapina (SP). Neste 

presente trabalho foi considerado o período experimental de 19 de março de 

2015 a 23 de abril de 2015, sendo utilizados os dados de temperatura média do 

ar (mínima, média e máxima), precipitação diária, evaporação e radiação solar. 

4. RESULTADOS e DISCUSSÕES 

4.1 Variáveis climatológicas  

4.1.1 Temperatura do ar 
 
Os valores referentes às variáveis climáticas foram selecionados de 

acordo com as datas das coletas nos mesocosmos. A temperatura média do ar 

foi de 22,8°C, com máximas variando entre 23,4 e 31,6°C e as mínimas entre 

14,4 e 18,4°C, como apresentado na Figura 8 e na Tabela 1 do Apêndice A.  

No trabalho de MOHR (2012) o autor verificou que os efeitos dos 

agrotóxicos utilizados sobre as larvas de insetos foram mais significativos na 

estação do ano mais quente, o verão, provavelmente devido ao aumento da 

temperatura. No presente estudo, as coletas foram realizadas neste período 
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mais quente, as altas temperaturas também podem ter contribuído para a 

estruturação da comunidade, bem como para possíveis alterações e efeitos 

dos agrotóxicos sobre a mesma. Como os mesocosmos não ficaram 

enterrados no solo, o efeito do aquecimento da água pode ter favorecido os 

processos físicos e químicos.  

 

Figura 8: Valores máximos, mínimos e médios da temperatura do ar (°C) para o período de 
estudo. A linha tracejada (-----) representa a data em que ocorreu a aplicação dos agrotóxicos 
nos mesocosmos. 

 

4.1.2 Evaporação, Precipitação e Radiação solar. 
 
Os valores da evaporação estiveram compreendidos entre 0,78 e 

5,37mm, com média de 3,57mm, registrando a ocorrência de chuvas em 

apenas dois dias durante o período experimental, como apresentado na Figura 

9. Os valores de radiação solar estiveram compreendidos entre 101,0 e 435,8 

cal/cm²/dia, com média de 329,1cal/cm²/dia, conforme consta na Figura 10 e na 

Tabela 1 do Apêndice A. 

Segundo POFF e ALLAN (1995) a densidade dos macroinvertebrados 

pode diminuir devido a forte chuva, ou seja, esse fator abiótico indica efeito 

indireto sobre comunidade. No caso dos mesocosmos esse efeito é 

minimizado, uma vez que o sistema é fechado. No entanto, em função do 

tamanho do mesocosmos, a precipitação pode ocasionar a ressuspensão do 

material do fundo, interferindo na turbidez da água ou mesmo disponibilizando 

compostos presentes no fundo dos mesmos.  
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Figura 9: Valores obtidos para evaporação (mm) e precipitação (mm) durante todo o período de 
estudo. A linha tracejada (-----) representa a data em que ocorreu a aplicação dos agrotóxicos 
nos mesocosmos. 

 
 

Figura 10: Valores obtidos para radiação solar (cal/cm²/dia) durante o período de estudo.  A 
linha tracejada (-----) representa a data em que ocorreu a aplicação dos agrotóxicos nos 
mesocosmos. 

 

4.2 Variáveis físicas, químicas e biológicas (clorofila a total).  
 

Os valores médios da temperatura da água estão representados na 

Figura 11 e na Tabela 2 do Apêndice A. Verifica-se que a variação da 

temperatura da água, entre todas as datas de monitoramento, foi de 20,5 e 

23,8°C. Segundo WETZEL (2001), valores de temperatura da água entre 20 e 

23°C são de extrema importância para a sobrevivência dos organismos. A 

temperatura da água foi maior no dia da aplicação dos agrotóxicos, um e 

quatro dias após a aplicação podendo influenciar no aumenta das taxas 

metabólicas dos organismos, acarretando maiores gastos energéticas, 

consumo de oxigênio e consequente sensibilidade aos efeitos dos poluentes 

existentes no ambiente aquático.  
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Figura 11: Valores médios obtidos para temperatura da água (°C) do fundo e superfície dos 
mesocosmos durante o período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, 
KR: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K 
+ SR: mistura de Kraft e Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos 
(26.03.15).  Os dias com (*) significa que foram monitorados na parte da tarde. 

 

Os resultados obtidos para oxigênio dissolvido estão representados na 

Figura 12 e na Tabela 3 do Apêndice A, verificando-se que a variação ficou 

entre 6,0 e 8,3 mg.L-1. Quando comparado entre os dias das coletas em um 

mesmo período, os dados seguem uma mesma tendência. O oxigênio 

dissolvido é necessário para a respiração de todos os organismos aquáticos, 

verificando que para algumas espécies, como os peixes, por exemplo, as 

concentrações devem estar no mínimo entre 10 e 60% de saturação 

(MARTINS, 2017), dependendo da espécie e de outras características do 

sistema aquático.  Segundo ESTEVES (2011), nos ambientes lênticos ocorre 

uma menor concentração de oxigênio dissolvido no período da manhã ou de 

madrugada, pois a atividade fotossintética é mais baixa. No estudo de 

CONNOLLY (2004) o autor verificou que o oxigênio dissolvido tem grande 

influencia na sobrevivência do macroinvertebrados, sendo possível observar 

efeitos letais em níveis de oxigênio menor que 20% de saturação para algumas 

espécies. Para outras, incluindo alguns Chironomidae, a mortalidade foi 

observada quando as concentrações estavam abaixo de 8% de saturação. No 

presente estudo os valores de oxigênio dissolvido estiveram acima destes 

limites, não sendo considerado um fator limitante para as espécies 

encontradas.  
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Figura 12: Valores médios obtidos para oxigênio dissolvido (mgL-¹) mesocosmos durante o 
período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, KR: Kraft spray, SS: 
Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de 
Kraft e Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). Os dias que 
possuem (*) representam que os parâmetros não foram medidos no dia de retirada das 
estruturas de colonização dos macroinvertebrados bentônicos. Exceto o dia com (*) que foi 
monitorado na parte da tarde.  

 

Os valores médios de pH estão representados na Figura 13 e ainda na 

Tabela 4 do Apêndice A, verificando-se que estes estiveram compreendidos 

entre 5,3  e 7,2, registrando-se a mesma tendência de variação quando se 

compara os dias de coleta. O pH é uma variável utilizada para o monitoramento 

de qualidade da água, pois esta pode atuar nos processos biológicos e 

químicos que ocorrem nos ecossistemas aquáticos. No caso dos agrotóxicos, 

quando esses atingem os corpos hídricos, podem se degradar mais lentamente 

em condições de pH mais baixos, tornando os agrotóxicos mais letais para 

determinados organismos. No estudo de RELYEA (2006), por exemplo, foi 

verificado o efeito da alteração do pH na relação predador-presa, e o autor 

observou que uma única aplicação do inseticida em mesocosmos já afetou a 

sobrevivência e crescimento de larvas de rãs, em condições de pH mais 

ácidos.   
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Figura 13: Valores médios obtidos para pH dos mesocosmos durante o período experimental 

(C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, KR: Kraft runoff, SS: Score spray, SR: Score 

runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e Score runoff), assim 

como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15).. Os dias que possuem (*) representam 

que os parâmetros não foram medidos no dia de retirada das estruturas de colonização dos 

macroinvertebrados bentônicos. Exceto o dia com (*) que foi monitorado na parte da tarde.  

 

Em relação à condutividade elétrica da água (representada na Figura 14 

e na Tabela 5, no Apêndice A) verifica- se que os valores médios estiveram 

entre 21,0 e 34,7 µS/cm. Os maiores valores de condutividade 

corresponderam, em sua maioria, aos mesocosmos que receberam o aporte do 

runoff, os altos valores de condutividade significa que podem ocorrer altas 

taxas de decomposição de matéria orgânica indicando a contaminação da água 

e consequente alteração nos organismos viventes no local de estudo.  

 
Figura 14: Valores médios obtidos para condutividade elétrica da água dos mesocosmos 
durante o período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, KR: Kraft 
runoff, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: 
mistura de Kraft e Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). 
Os dias que possuem (*) representam que os parâmetros não foram medidos no dia de retirada 
das estruturas de colonização dos macroinvertebrados bentônicos. Exceto o dia com (*) que foi 
monitorado na parte da tarde. 

 
 Os valores de clorofila a estão representados na Figura 15 e na Tabela 6 

do Apêndice A, verificando-se que variaram ao longo do experimento. O 

tratamento que mais se destacou em relação aos outros foi o Score Spray 

(SS), variando entre 498,1 e 846,7 μg/L, mostrando grande influência do 

fungicida (Score) sobre essa variável biológica. No dia da aplicação o 

tratamento Score Runoff apresentou valores de 394,6 μg/L de clorofila em 

comparação aos outros dias de coleta, que variaram entre 92 e 283,5 μg/L. Um 

dia após a aplicação do agrotóxico o tratamento Kraft + Score Spray 

apresentou concentração de clorofila a de 689,7 μg/L, diferenciando dos outros 
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dias de coleta que variaram entre 88,1 e 367,8 μg/L. O tratamento Kraft + 

Score Runoff (K+SR), após 21 dias da aplicação do agrotóxico, apresentou 

clorofila a de 509,6 μg/L em relação aos outros dias, que variaram entre 78,9 e 

283,5 μg/L. Importante mencionar que o tratamento Score Spray já 

apresentava uma concentração de  clorofila a maior do que os demais mesmo 

antes da aplicação dos agrotóxicos. 

 

 
Figura 15: Valores médios obtidos para clorofila a (μg/L ) nos mesocosmos durante o período 
experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, KR: Kraft runoff, SS: Score 
spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e 
Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). 

 

Os valores médios obtidos para turbidez estão representados na Figura 

16 e na Tabela 7 do Apêndice A. A turbidez evidencia a visibilidade da cor da 

água, representando a quantidade de partícula em suspensão (WETZEL, 2001) 

e pelos resultados obtidos foi possível verificar claramente o aumento dos 

valores de turbidez nos tratamentos que receberam a aplicação do agrotóxico 

associado ao tipo de aplicação runoff, com valores máximos de 346 UNT no 

tratamento Kraft + Score Runoff.  Os tratamentos com a aplicação Runoff 

apresentaram maior turbidez em relação aos tratamentos Spray, pois os 

tratamentos runoff receberam a influência do escorrimento superficial de água 

da chuva, misturando-se com o solo das parcelas contaminadas pelos 

agrotóxicos, o que fica nítido o aumento da turbidez após a aplicação do runoff 

nos mesocosmos, porem esses tratamentos com o runoff não interferiram 

sobre as ordens Tricoptera, Rychobdellida e Odonata.  
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Figura 16: Valores médios obtidos para Turbidez (UNT) nas amostras de água dos 
mesocosmos durante o período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, 
KR: Kraft runoff, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K 
+ SR: mistura de Kraft e Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos 
(26.03.15). 

Em relação aos valores médios para material em suspensão (Figura 17 

e na Tabela 8 do Apêndice A), verifica-se que o valor médio variou entre 2,1 e 

45,1 mg.L-¹, onde os tratamentos variaram ao longo do experimento: Controle  

entre 2,1 e 21,5 mg.L-1,  Controle Runoff  entre 5,3 e 18,1 mg.L-1, Kraft Spray 

entre 2,3 e 22,6 mg.L-1,  Kraft Runoff  entre 4,6 e 21,3 mg.L-1, Score Spray 

entre 11,2 e 36,5 mg.L-1,  Score Runoff entre 3,3 e 16,8 mg.L-1, Kraft+Score 

Spray entre 5,2 e 19,2 mg.L-1 e   Kraft+Score Runoff entre 2,7 e 45,1 mg.L-1. 

Verifica-se que as concentrações de material em suspensão foram maiores no 

dia da aplicação somente para os tratamentos que receberam o aporte de 

runoff, o que caracteriza o efeito físico do aporte do solo que foi carreado pela 

precipitação. Embora não tenha sido avaliado no presente estudo, 

possivelmente alguns valores obtidos estavam relacionados ao aumento de 

material orgânico (comunidade planctônica) em alguns tratamentos, como no 

caso do tratamento Score spray, em 21 e 28 dias após a contaminação. 
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Figura 17: Valores médios de material em suspensão (mg.L-1) obtidos nos mesocosmos 
durante o período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, KR: Kraft 
runoff, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: 
mistura de Kraft e Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). 

Em relação aos resultados de nitrogênio total (Figura 18 e Tabela 9), 

verifica-se que ao longo do tempo as concentrações variaram entre os 

tratamentos, com valores de 0,2 a 0,6 mg.L-1 no Controle, entre 0,3 e 0,7 mg.L-¹ 

no Controle runoff, entre 0,4 e 0,9 mg.L-¹ em Kraft Spray, entre 0,5 e 0,9 mg.L-1 

em Kraft runoff, entre 03 e 1,6 mg.L-¹ em Score Spray,  entre 0,4 e 0,7 mg.L-¹ 

em Score runoff,  entre  0,3 e 1 mg.L-¹ em Kraft+Score Spray e entre 0,4 e 0,9 

mg.L-¹ no tratamento Kraft+ Score runoff.  

O nitrogênio auxilia o metabolismo nos sistemas aquáticos e o mesmo é 

encontrado de diferentes formas, como amônia, nitrito e nitrato (WETZEL, 

2001). As concentrações de nitrogênio total se mantiveram baixas durante o 

período de estudo, exceto após 21 dias de contaminação no tratamento Score 

Spray, o que pode ter sido ocasionado pelo processo de nitrificação da amônia, 

que é oxidada a nitrito e este a nitrato, também responsável pelo consumo  de 

oxigênio (ESTEVES, 2011).  

 

 

Figura 18: Valores médios obtidos para Nitrogênio total (mg.L-¹)  na água dos  mesocosmos 
durante o período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, KR: Kraft 
runoff, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: 
mistura de Kraft e Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). 

 

Em relação aos resultados de fósforo total (Figura 19 e Tabela 10), 

verifica-se que ao longo do tempo as concentrações variaram entre os 

tratamentos, com valores médios de 17,3 a 280,0 mg.L-1 no Controle, entre 

18,7 e 87,2 mg.L-¹ no Controle runoff, entre 20,7 e 87,2 mg.L-¹ em Kraft Spray, 

entre 23,5 e 56,2 mg.L-1 em Kraft runoff, entre 21,6 e 201,3 mg.L-¹ em Score 
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Spray,  entre 33,1 e 102,3 mg.L-¹ em Score runoff,  entre  20,6 e 190,0 mg.L-¹ 

em Kraft+Score Spray, entre 25,1 e 98,3 mg.L-¹ no tratamento Kraft+ Score 

runoff variaram entre 21,7 e 280,0 mg.L-¹.  O dia com maiores valores na 

concentração de fósforo total correspondeu à aplicação dos agrotóxicos nos 

mesocosmos via runoff, cujos tratamentos foram Kraft runoff, Score runoff e 

Kraft+ Score runoff (KR, SR e K+SR). Os maiores valores de fósforo total 

podem estar relacionados com o runoff, pois ocorreu alta concentração de 

fósforo do solo obtido no tratamento runoff, uma vez que a alteração do fósforo 

está relacionada com a eutrofização do ambiente aquático, pois ocorre uma 

proliferação exagerada da flora aquática, influenciadas pelas altas taxas do 

mesmo no dia da aplicação, e ainda se houver a redução de oxigênio na água 

também favorece a liberação de íons fosfato na coluna d´água, diminuindo a 

precipitação do mesmo (DODDS e WHILES, 2010).  

 

Figura 19: Valores médios obtidos para Fósforo total (μg.L-¹)  na água dos  mesocosmos 
durante o período experimental. (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, KR: Kraft 
runoff, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: 
mistura de Kraft e Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). 

 
 Pode-se observar na análise de componentes principais (PCA), 

realizada para as variáveis físicas e químicas (Figura 20), que o tratamento 

Kraft + Score Spray (K+SS) apresenta correlação positiva com a variável 

fósforo dissolvido, turbidez, fósforo inorgânico e fósforo total; o tratamento 

Score Spray (SS) com as variáveis condutividade, alcalinidade, nitrogênio total 

e temperatura; o tratamento Score Runoff com as variáveis silicato, OD e pH e 

o tratamento Kraft + Score Spray (K+SS) com as variáveis pH e nitrato. Esta 

relação está associada ao tipo de aplicação (runoff ou spray drift) 
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Figura 20: PCA das variáveis físicas e químicas obtidas nas amostras de água, considerando 
todos os tratamentos e coletas. A porcentagem total da variabilidade explicada pelos dois 
primeiros eixos (x e y) foi de 35.5%. (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, SS: 
Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de 
Kraft e Score runoff). 

 
 

4.3. Comunidade de macroinvertebrados bentônicos 
 

4.3.1. Composição, densidade, abundância relativa e frequência de 
ocorrência. 

 
Durante o período de estudo, considerando as fases pré e pós- 

contaminação, a comunidade de macroinvertebrados nas estruturas de 

colonização nos mesocosmos foi composta pelas ordens Diptera, 

Ephemeroptera, Gastropoda, Odonata, Trichoptera, Coleoptera, Hemyptera, 

Oligochaeta e Rhcychobdellida. Excetuando-se a Ordem Oligochaeta, para as 

demais se chegou ao nível taxonômico de Família (Chironomidae, Caenidae, 

Pomymitarcidae, Baetidae, Planorbidae, Libellulidae), conforme apresentado na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3: Composição, grupo de alimentação funcional (FFG), frequência de ocorrência e 
classificação da fauna de macroinvertebrados bentônicos presentes nas estruturas de 
colonização nos mesocosmos, durante todo o período amostral. 
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Em relação à frequência de ocorrência, verifica-se que Chironomidae 

(99,4%), Planorbidae (85,1%) e Oligochaeta (89,7%) foram considerados 

constantes, Caenidae (76,3%) foi frequente, Glossiphoniidae (43,4%) foi 

comum e as demais ordens foram caracterizadas como raras, pois 

apresentaram frequência de ocorrência igual ou abaixo de 20%. Os dados de 

abundância relativa constam na Figura 21, verificando-se que Diptera, 

Ephemeroptera e Oligochaeta foram às ordens mais representativas, com 

valores de 41,0%, 29,0% e 16,0%, respectivamente. As demais ordens 

contribuíram com menos de 10% em todo o período amostral.  

Foi possível observar que o grupo funcional dos coletores foi mais 

constante e frequente (Diptera e Ephemeroptera), os predadores comuns e 

constantes, sendo alguns táxons raros (Odonata, Coleoptera, Hemiptera, 

Oligochaeta e Rhycobdellida), e os raspadores foram raros nas amostragens 

dos mesocosmos. Além dos efeitos diretos sobre os táxons sensíveis, a 

aplicação de um agrotóxico pode alterar diferencialmente as interações 

ecológicas entre a comunidade do mesocosmo. Tais efeitos são chamados de 

efeitos indiretos ou secundários, que desempenham um papel importante na 
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interpretação dos efeitos após aplicação de um agrotóxico (LÓPEZ-

MANCISIDOR, 2008). Em termos funcionais verifica-se que os raspadores 

desapareceram enquanto alguns predadores tiveram sua ocorrência 

aumentada. Do ponto de vista funcional, observa-se ainda que, de maneira 

geral, a Ordem Ephemeroptera, constituída principalmente por famílias de 

coletores (Caenidae e Poemymitarcidae) e raspadores (Baetidae), após a 

contaminação foi substituída pelas ordens Diptera e Oligochaeta, que são 

organismos coletores e predadores, respectivamente. 

 

 

Figura 21: Valores de abundância relativa referente às ordens (nível taxonômico) de 
macroinvertebrados bentônicos amostrados a partir de estruturas de colonização durante o 
período de estudo nos mesocosmos, considerando todas as amostras que foram analisadas. 

 

A densidade absoluta média dos macroinvertebrados bentônicos está 

representada na Figura 22 e na Tabela 11 do Apêndice A, considerando as 

fases de pré e pós-contaminação dos mesocosmos, na qual se verifica que os 

maiores valores de densidade foram obtidos na fase pré-contaminação (entre 

60 e 190 indivíduos), principalmente sete dias antes da aplicação dos 

agrotóxicos. No período de 1 a 21 dias após a contaminação a densidade dos 

macroinvertebrados bentônicos foi reduzida (entre 15 e 80 indivíduos), 

registrando-se aumento no Controle (C) e Score Spray (SS), com densidade 

acima de 100 indivíduos, na coleta após 28 dias de contaminação.  

Considerando-se os valores médios obtidos, verifica-se que os tratamentos 

com aplicação do Kraft Spray, Kraft Runoff, Kraft+ Score Spray e Kraft +Score 

Runoff, foram aqueles que apresentaram menor densidade absoluta durante 
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todo o período de estudo. Destaca-se ainda que mesmo no controle, 

previamente à adição dos contaminantes (1 dia antes), registrou-se redução na 

densidade absoluta da fauna de macroinvertebrados bentônicos presente nas 

estruturas de colonização.  

O que foi verificado nos tratamentos contaminados com o agrotóxico 

Kraft (ingrediente ativo é a abamectina), em dose única, é que no período de 1 

a 21 dias após a aplicação do inseticida a densidade dos macroinvertebrados 

bentônicos foi reduzida (entre 15 e 80 indivíduos), e os tratamentos com 

aplicação do Kraft (Kraft Spray, Kraft Runoff, Kraft + Score Spray e Kraft + 

Score Runoff) foram aqueles que apresentaram menor densidade absoluta 

durante todo o período de estudo.  

 

Figura 22: Valores médios da densidade absoluta de macroinvertebrados bentônicos nas fases 
pré e pós-contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo (C: controle, CR: 
controle runoff, KS: Kraft spray,KR: Kraft runoff SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: 
mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e Score runoff). A linha tracejada (----
-) representa a data em que ocorreu a aplicação dos agrotóxicos nos mesocosmos. 

 
Os valores de abundância relativa média para cada tratamento estão 

apresentados na Figura 23 e na Tabela 12, do Apêndice A. Pelos resultados 

obtidos verifica-se que abundância maior encontrada ao longo do experimento 

foi da Ordem Diptera (de 28 a 57%), pois a mesma esteve presente em todos 

os tratamentos e coletas, seguida por Ephemeroptera (12 a 38%) e 

Oligochaeta (7 a 31%).    
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Figura 23: Valores médios de abundância relativa considerando-se todas as amostras de 
estruturas de colonização de macroinvertebrados bentônicos nas fases de pré e pós-
contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo. 

Em relação à média da abundância relativa das diferentes ordens 

encontradas nos tratamentos, representada na Figura 24, verifica-se que a 

composição da comunidade de macroinvertebrados bentônicos encontrada nos 

mesocosmos foi diferente no decorrer dos experimentos considerando as 
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ordens Diptera, Ephemeroptera, Oligochaeta, Gastropoda, Odonata, Tricoptera, 

Coleoptera , Rhychobdellida e Hemiptera.  

 A ordem com maior valor de abundância relativa em todo período 

experimental foi a de Diptera, destacando-se em alguns dias e tratamentos das 

coletas, atingindo 54% no tratamento Kraft Runoff após 14 dias da aplicação, 

33% no Score Runoff após 7  dias antes da aplicação, 34% e 75% no 

tratamento  Kraft +Score Runoff  após 7 e  21 dias após a aplicação, 

respectivamente. Observa-se também que a Ordem Ephemeroptera não foi 

muito afetada pela adição do Score (tratamento Score Spray apresentou uma 

média entre os dias de coleta de 38%), pois sua abundância foi alta, enquanto 

que nos tratamentos com Kraft (Kraft Runoff apresentou uma média de 17% e 

Kraft Spray 12%) a contribuição percentual foi menor.  

A Ordem Oligochaeta apresentou baixa abundância relativa nos 

tratamentos Score Runoff ((7%) e Score Spray (10%), diferentemente do Kraft 

Spray nos dias 21 (33%) e 28 (44%), Kraft Runoff no dia 28 (43%) e no 

tratamento Kraft+Score Spray (47%). A ordem Rhychobdellida teve uma 

abundância baixa, entre 2 e 5%, porém apareceu em todos os tratamentos com 

exceção de alguns dias de coleta. As ordens Odonata, Hemíptera, Coleoptera 

e Trichoptera apresentaram baixa abundância ao longo de todo período 

experimental, sendo que Odonata apresentou maior abundância nos 

tratamentos Kraft Spray, Score Runoff e Kraft+Score Runoff   (0,7%) e Score 

Spray  (1%).  

A abundância relativa foi analisada e a ordem que possuiu maior 

ocorrência durante todo o período de estudo foi Diptera (com 41%), seguida de 

Ephemeroptera (29%), Oligochaeta (16%), Gastropoda (10%) e Rhychobdellida 

(3%). As ordens Odonata, Trichoptera, Hemíptera e Coleoptera apresentaram 

abundancia abaixo de 1%. A elevada representatividade de insetos aquáticos 

tem sido mencionada por vários autores, com maior destaque para a Ordem 

Diptera (como registrado nesta pesquisa). Ephemeroptera e Oligochaeta 

também foram representativos, e um dos fatores que podem ter influenciado foi 

a grande quantidade de matéria orgânica depositada na estrutura de 

colonização, como mencionado por CARVALHO (2004).  
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Figura 24: Valores médios da abundância relativa de cada tratamento, considerando todas as 
amostras de estrutura de colonização de macroinvertebrados bentônicos nas fases pré e pós-
contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo. AR: Abundância relativa 
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4.3.2.  Índices ecológicos da comunidade de macroinvertebrados 

 

Os valores de riqueza de macroinvertebrados bentônicos estão 

representados na Figura 25 e na Tabela 13 do Apêndice A, verificando-se que 

todos os tratamentos se diferenciam do controle, com valores de riqueza entre 

1 e 7. O tratamento que apresentou maior riqueza foi controle, o qual não 

recebeu nenhum tipo de contaminante e o de tratamento que apresentou 

menor riqueza foi o Kraft+Score Runoff. Os tratamentos que receberam 

aplicação de Kraft (Kraf Runoff e Kraft Spray) foram os que apresentaram 

menor riqueza.  

Os dados de riqueza apresentaram diferença significativa entre as 

coletas: 7 dias antes em relação as coletas de 14 e 28 dias após a aplicação de 

agrotóxicos nos mesocosmos, evidenciando o desaparecimento de algumas 

famílias não imediatamente após a contaminação, porém a partir do 14º dia 

após a entrada dos agrotóxicos. 

  

 
Figura 25: Valores de riqueza dos macroinvertebrados bentônicos nas fases pré e pós-
contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo (C: controle, CR: controle runoff, 
KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K 
+ SR: mistura de Kraft e Score runoff). A linha tracejada (-----) representa a data em que 
ocorreu a aplicação dos agrotóxicos nos mesocosmos. 

 
O índice de diversidade de Shannon-Wiener está representado na 

Figura 26 e na Tabela 14 do Apêndice A, verificando-se também diferenças 

entre os demais tratamentos em relação ao controle, com menores valores 

obtidos de diversidade no 14° dia de coleta, ou seja, duas semanas após a 

aplicação dos agrotóxicos nos mesocosmos.   
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Figura 26: Valores do índice de diversidade de Shannon (bits/ind) para os macroinvertebrados 
bentônicos, nas fases pré e pós-contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo 
(C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: 
mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e Score runoff). A linha tracejada (---) 
representa a data em que ocorreu a aplicação dos agrotóxicos nos mesocosmos. 

 
Os valores do índice de Dominância de Simpson estão representados na 

Figura 27 e na Tabela 15 do Apêndice A, verificando-se que este índice foi 

maior após 14 dias da aplicação dos agrotóxicos nos mesocosmos, sendo que 

o tratamento que se destacou foi o Kraft Spray (1,09) e o Kraft Runoff (0,98). O 

índice de dominância de Simpson mostrou que o tratamento mistura runoff 

(Kraft +Score Runoff) apresentou diferença em relação a todos os tratamentos 

contaminados por Spray Drift (Kraft Spray, Score Spray e Kraft +Score Spray).  

 

 

Figura 27: Valores do índice de dominância para os macroinvertebrados bentônicos, nas fases 
pré e pós-contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo (C: controle, CR: 
controle runoff, KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e 
Score spray e K + SR: mistura de Kraft e Score runoff). A linha tracejada (-----) representa a 
data em que ocorreu a aplicação dos agrotóxicos nos mesocosmos. 
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Os valores obtidos para o índice de equitabilidade de Pielou estão 

representados na Figura 28 e na Tabela 16 do Apêndice A. Verifica-se que os 

maiores valores de equitabilidade ocorreram nos tratamentos Kraft Spray e 

Kraft Runoff, principalmente nas coletas realizadas 7 dias após a aplicação dos 

agrotóxicos nos mesocosmos.  Nesta coleta, no tratamento Kraft Spray,  o valor 

de equitabilidade foi de 0,93 e para o tratamento Kraft Runoff foi de 0,94, sendo 

que 14 dias após a aplicação do agrotóxico os valores de equitabilidade foram 

de 0,91 e 0,90 para os tratamentos Kraft Spray e Kraft Runoff, 

respectivamente.  

 

Figura 28: Valores de equitabilidade para os macroinvertebrados bentônicos, nas fases pré e 
pós-contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo (C: controle, CR: controle 
runoff,KR: Kraft runoff, KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de 
Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e Score runoff). A linha tracejada (-----) 
representa a data em que ocorreu a aplicação dos agrotóxicos nos mesocosmos. 

Os índices ecológicos apresentaram resultados que corroboraram para o 

entendimento das alterações da comunidade de macroinvertebrados frente aos 

agrotóxicos utilizados, indicando que a adição do runoff selecionou espécies 

mais resistentes e excluiu aquelas mais sensíveis. Considerando que os 

organismos pertencentes à ordem Ephemeroptera pertencem também a Classe 

Insecta, já era esperado que o modo de ação do inseticida Kraft fosse mais 

tóxico a esses organismos em maior proporção que o fungicida Score. Além 

disso, a Ordem Ephemeroptera pertence ao grupo denominado EPT’s 

(Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera), que inclui táxons extremamente 

sensíveis a ambientes contaminados. A Ordem Diptera, apesar de também 

pertencer à Classe Insecta, é considerada pouco sensível por possuir mais 

famílias tolerantes a ambientes contaminados. 
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4.3.3. Análise dos dados obtidos para a comunidade de 
macroinvertebrados 

 
Na análise dos componentes principais (PCA) foram utilizados todos os 

tratamentos e coletas, considerando os resultados biológicos e as variáveis 

físicas e químicas da água, sendo os resultados apresentados a seguir. A 

análise dos dados obtidos permite inferir que, em geral, a distribuição dos 

macroinvertebrados foi contrária aos tratamentos com Kraft (Kraft runoff, Kraft + 

Score runoff, Kraft Spray e Kraft + Score Spray). As ordens Gastropoda e 

Oligochaeta apresentaram maior correlação com os tratamentos Kraft + Score 

Spray e Score Spray (K+SS e SS), enquanto Tricoptera, Ephemeroptera e 

Diptera estiveram mais presentes nos tratamentos SR, SS e controles (Figura 

29). Pela análise realizada, verificam-se os efeitos dos agrotóxicos em 

Crustacea e Insecta, o que se manifesta pela diminuição rápida e dependente 

da concentração, bem como no período avaliado após a contaminação (efeito 

direto), como mencionado por VAN DEN BRINK (1996). Segundo o autor, com 

a redução de Crustacea e Insecta, as ordens Gastropoda e Oligochaeta 

apresentaram um aumento em densidade, demonstrando, neste caso, um 

efeito indireto dos agrotóxicos sobre as mesmas.    

 

 

Figura 29: PCA (Análise de Componente Principal) dos macroinvertebrados bentônicos 
considerando todos os tratamentos e coletas. A porcentagem total de variabilidade explicada 
pelos dois primeiros eixos  (x e y) foi de 36%. (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, 
KR: Kraft runoff,  SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K 
+ SR: mistura de Kraft e Score runoff.). 
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Na análise de redundância (RDA) considerou-se também a distribuição 

dos táxons e as variáveis ambientais, utilizando todos os tratamentos e todas 

as coletas.  Os resultados são apresentados na Figura 29 verificando-se que as  

ordens Ephemeroptera, Diptera, Tricoptera, Odonata e Rhichobdellida 

apresentaram correlação maior com as variáveis turbidez, nitrito, clorofila, pH e 

silicato, enquanto não teve influência  das variáveis alcalinidade fósforo total, 

nitrogênio total e condutividade. Para as ordens Gastropoda e Oligochaeta 

verificou-se correlação com as variáveis oxigênio dissolvido, amônia e material 

em suspensão, enquanto Hemiptera e Coleóptera tiveram uma maior 

correlação com alcalinidade, fósforo total e  nitrogênio total.  

 
Figura 30: RDA considerando as variáveis físicas e químicas, bem como a variabilidade dos 
macroinvertebrados em todos os tratamentos e coletas. A porcentagem total de variabilidade 
explicada pelos dois primeiros eixos  (x e y) foi de 67.2%. 

 
 

Pela análise de PRC (Figura 31), verifica-se que 37% da variação foi 

explicada pelo tratamento e 14,6% pelos dias de coleta, observando que a 

avaliação foi significativa (Teste de permutação de Mont Carlo, p=0,002). Pelos 

dados obtidos, verifica-se a diferença existente entre os diferentes tratamentos 

e o controle, bem como os táxons que foram mais ou menos sensíveis a 

aplicação dos agrotóxicos.  
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A PRC verifica os efeitos dos agrotóxicos ao longo do tempo, no nível da 

comunidade, e também permite uma interpretação quantitativa dos efeitos em 

relação ao nível de espécie (VAN DEN BRINK e TER BRAAK, 1999). Como os 

experimentos realizados em mesocosmos geram um grande conjunto de 

dados, a análise de PRC auxilia na identificação da avaliação de risco que 

aquele contaminante causa à comunidade testada, uma vez que os 

tratamentos contaminados são comparados em relação ao controle e ao longo 

do tempo (VAN DEN BRINK e TER BRAAK,1998). No presente estudo, a 

comunidade inicial apresentou diferença significativa entre os tratamentos, o 

que era esperado pelo fato de que os mesocosmos, após sua construção, 

acabam apresentando estrutura e funcionamento peculiares para cada sistema, 

mesmo quando as condições iniciais foram as mesmas em relação ao tempo 

de formação, características da água e sedimento, bem como inóculo inicial 

das componentes biológicos.   No presente estudo, o tratamento Controle 

runoff foi o que mais se aproximou da comunidade inicial, diferentemente das 

condições do próprio tratamento Controle. O tratamento que apresentou maior 

diferença do Controle foi o tratamento com Score. O agrotóxico que mais 

demonstrou efeito sobre a comunidade de macroinvertebrados foi o Kraft e as 

ordens mais sensíveis nessa avaliação e que contribuíram para a variação da 

curva resposta foram Diptera e Ephemeroptera, representantes da Classe 

Insecta, pois houve maior alteração na contribuição dessas espécies no 

tratamento Kraft Spray. A aplicação direta (Kraft Spray) nos mesocosmos 

demonstrou alteração significativa ao longo do tempo sobre a comunidade, ou 

seja, a curva de maior efeito se refere à aplicação por aspersão direta no 

mesocosmo.  

 Deve-se se destacar que ao longo do tempo avaliado não se verifica 

uma recuperação da comunidade nos diferentes tratamentos em relação ao 

Controle. A partir dos dados observados, pode-se concluir que a maior 

alteração da diversidade da comunidade foi observada com o tratamento Kraft 

Spray, ocorrendo uma alteração na comunidade de macroinvertebrados. No 

estudo de LÓPEZ-MANCISIDOR (2008) tanto a comunidade total de 

zooplâncton quanto as populações de zooplâncton mais sensíveis 

apresentaram recuperação dentro de 78 dias após a aplicação de Clorpirifós, 

ou seja, o tempo necessário para a recuperação total da comunidade de 
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zooplâncton foi de cerca de 8 a 11 semanas. Os resultados obtidos no presente 

trabalho sugerem que, nas condições estudadas (mesocosmos no campo), os 

efeitos indiretos parecem ser um fator crítico para estimativas de recuperação 

da comunidade de macroinvertebrados no período estudado. No trabalho de 

COLVILLE et al (2008) não houve evidencias de recuperação dos 

macroinvertebrados após 124 dias de estudos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: PRC (Principal Curve Response) considerando os resultados de abundância  
das ordens de macroinvertebrados,  em relação aos tratamentos durante o período 
experimental(C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score 
runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e Score runoff.) 

 

Desde a década dos anos 60, os agrotóxicos vêm sendo utilizados cada 

vez mais no Brasil (PERES e MOREIRA, 2007) e até hoje esses contaminantes 

desempenham grande impacto aos ecossistemas aquáticos, incluindo não 

apenas a degradação da qualidade da água, mas também a perda da 

diversidade biológica e, consequentemente, as alterações em diversos serviços 

ecossistêmicos (SILVA e SANTOS, 2007; EDWARDS, 2002)  

No presente trabalho analisou-se o impacto da adição de dois 

agrotóxicos e suas misturas mediante dois tipos de aplicação (spray drift e 

runoff) em mesocosmos. Com a adição dos agrotóxicos nos mesocosmos foi 

possível observar, por meio dos resultados obtidos, que o modo de aplicação 

que mais causou efeito na comunidade de macroinvertebrados aquáticos foi a 
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pulverização em Spray Drift e o agrotóxico que mais influenciou na comunidade 

foi o inseticida. Como grande parte dos inseticidas que contem abamectina 

agem no sistema nervoso dos organismos (CAMPBEL, 1989), era esperado 

que a abamectina causasse maior toxicidade sobre os organismos. Esta 

tendência foi verificada nos tratamentos contaminados com o agrotóxico Kraft® 

36 EC, tornando os tratamentos que continham esse produto mais danoso aos 

macroinvertebrados, ou seja, o modo de ação do inseticida utilizado influenciou 

nos resultados obtidos. O Kraft® 36EC, cujo ingrediente ativo é a abamectina, 

é usado para combater os insetos na agricultura convencional e, para alguns 

tratamentos, mais especificamente aqueles que receberam a contaminação por 

Kraft, foi observado que houve uma redução da Ordem Ephemeroptera em 

detrimento de um aumento das ordens Oligochaeta e Diptera (neste caso, com 

espécies mais resistentes que compõem essa Ordem).   

Parte dos inseticidas, como a abamectina, atua no sistema nervoso dos 

seres vivos, agindo como agonista do ácido gama-aminobutírico, que é um 

neurotransmissor das células nervosas, podendo ainda se ligar nas células 

nervosas e musculares de invertebrados que tem canais de cloro com 

glutamato e nesses dois acontecimentos podem causar um forte influxo de 

cloreto, bloqueando a transmissão de sinais neurais, causando paralisia e 

morte dos organismos (CAMPBEEL, 1989; TISLER e ERZEN, 2006). Desta 

forma, era esperado que a abamectina causasse maior toxicidade sobre os 

vertebrados e invertebrados do que em outros grupos devido sua alta 

toxicidade, mesmo em concentrações menores (TISLER e ERZEN, 2006).    

O que foi possível observar no presente trabalho ao longo do tempo nos 

tratamentos com o agrotóxico Kraft (Kraft Spray, Kraft Runoff, Kraft +Score  

Spray e Kraft +Score Runoff) foi um aumento de outras ordens, indicando 

efeitos indiretos. Assim como no estudo de VAN DEN BRINK (1996), os táxons 

pertencentes à classe Crustacea e Insecta mostraram uma redução rápida 

após a aplicação de inseticida, ocasionado por efeitos diretos, mas registrou-se 

um aumento nas ordens Gastropoda e Oligochaeta, sugerindo efeitos 

indiretos. Verifica-se que o início da recuperação das populações dos 

macroinvertebrados aquáticos afetados não dependeu apenas da 

susceptibilidade dos táxons, mas também de características ecológicas, como 

por exemplo, a duração do ciclo de vida dos organismos.  
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Em relação ao fungicida Score ®250 EC (i.a difenoconazol) verificou-se 

reduzida toxicidade às ordens de macroinvertebrados avaliadas, o que não 

significa ausência de risco ao meio ambiente, mas sim que as espécies 

avaliadas não são as mais indicadas para essa avaliação, uma vez o produto 

testado é um fungicida. Como o difenoconazol é um fungicida de ação 

sistêmica do grupo dos triazois, cujo modo de ação tóxica se dá por meio da 

inibição da biossíntese de ergosterol, provocando rompimentos na biossíntese 

da parede celular de fungos (vide bula), o ideal seria realizar testes com 

organismos mais específicos. Ou seja, não se pode assumir que a dose de 

Score®250EC ou difenoconazol testada não causa efeito nocivo ao 

ecossistema aquático, uma vez que não se considerou uma parcela expressiva 

de organismos com importância acentuada na decomposição de substratos 

submersos, como os fungos (PARK, 1972; DIX e WEBSTER, 1995; MARANO 

et al, 2011). Outro exemplo de dependência da forma de aplicação do 

agrotóxico é encontrado no trabalho de CUPPEN (2000), no qual a comunidade 

de macroinvertebrados foi seriamente afetada pela aplicação crônica de um 

fungicida, sendo que Oligochaeta, Turbelaria, Hirudinea e alguns crustáceos 

foram os grupos mais sensíveis, de forma direta e indireta.  

Portanto, o fato dos agrotóxicos serem utilizados em ambientes abertos 

e em grande quantidade nas lavouras faz com que estes acabem atingindo 

organismos não alvo, podendo ocasionar perda de funções ecológicas 

importantes para o ecossistema. No caso dos macroinvertebrados, suas 

funções ecológicas são reconhecidas e importantes, pois possuem grande 

influência na produtividade primária, na decomposição e na ciclagem de 

nutrientes, contribuindo ainda na cadeia alimentar ao servirem como alimento 

para outros invertebrados e vertebrados (RESH e ROSENBERG,1989). 

 
 

 
 

 
 
 



69 
 

5. CONCLUSÃO 
 
Por meio dos resultados obtidos conclui-se que: 

 A abundância e o número de táxons no tratamento Controle foram mais 

elevados em relação aos tratamentos que receberam a aplicação dos 

agrotóxicos via runoff ou spray drift. 

 A adição dos agrotóxicos via runoff foi a que causou maior modificação 

na comunidade de macroinvertebrados presente nas estruturas de colonização, 

o que pode ter sido ocasionado pelo efeito combinado do maior aporte de 

sedimentos (efeito físico) com a presença de agrotóxico (efeito químico). 

 Em geral, o agrotóxico que causou maior efeito na comunidade de 

macroinvertebrados aquáticos foi o Kraft, cujo ingrediente ativo é a abamectina, 

o que tem relação direta com a forma de ação da abamectina e seu uso no 

controle de insetos.  

 Verificou-se menor efeito do difenoconazol sobre a comunidade de 

macroinvertebrados presentes nas estruturas de colonização, o que se 

relaciona com sua ação como fungicida. Portanto, a avaliação dos seus reais e 

potenciais efeitos deve ser realizada com espécies mais apropriadas, como os  

fungos, antes de se concluir sobre a extensão de sua toxicidade.  

 A mistura dos agrotóxicos, em especial por contaminação via runoff, foi 

mais nociva à fauna de macroinvertebrados aquáticos.  

 Os índices biológicos indicaram que a contaminação pelos agrotóxicos 

gerou alteração estrutural na comunidade de macroinvertebrados, com 

modificações na densidade, riqueza, diversidade e dominância de espécies, 

registrando-se uma substituição de grupos mais sensíveis por aqueles mais 

tolerantes.  

 Os experimentos em mesocosmos, apesar da variabilidade entre as 

réplicas, do tempo de experimentação e dos custos associados, devem ser 

indicados para uma melhor avaliação dos efeitos dos agrotóxicos, por permitem 

reconhecer em nível de população, comunidades e ecossistemas os efeitos 

dos mesmos.  
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Tabela 1: Valores máximos, mínimos e médios da temperatura do ar (°C) , evaporação (mm) , 
precipitação (mm) e radiação solar (cal/cm²/dia) para o período de estudo 

 
 
Tabela 2: Valores médios obtidos para temperatura da água (°C) durante o período 
experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score 
runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e Score runoff), assim 
como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). Os dias que possuem (*) representam 
que os parâmetros não foram medidos no dia de retirada das estruturas de colonização dos 
macroinvertebrados bentônicos.  
 

 
 
Tabela 3: Valores médios obtidos para oxigênio dissolvido (mgL-¹) mesocosmos durante o 
período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: 
Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e Score runoff), 
assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). Os dias que possuem (*) 
representam que os parâmetros não foram medidos no dia de retirada das estruturas de 
colonização dos macroinvertebrados bentônicos, exceto o dia com (**) que foi monitorado na 
parte da tarde. 
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Tabela 4: Valores médios obtidos para pH dos mesocosmos durante o período experimental 
(C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: 
mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e Score runoff), assim como no dia 
da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15).. Os dias que possuem (*) representam que os 
parâmetros não foram medidos no dia de retirada das estruturas de colonização dos 
macroinvertebrados bentônicos, exceto o dia com (**) que foi monitorado na parte da tarde. 
 

 
 
Tabela 5: Valores médios obtidos para condutividade elétrica da água dos mesocosmos 
durante o período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, SS: Score 
spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e 
Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). Os dias que 
possuem (*) representam que os parâmetros não foram medidos no dia de retirada das 
estruturas de colonização dos macroinvertebrados bentônicos, exceto o dia com (**) que foi 
monitorado na parte da tarde 
 

 
 

Tabela 6: Valores médios obtidos para clorofila a (μg/L ) nos mesocosmos durante o período 
experimental (C: controle, CR: controle run-off, KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score 
run-off, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e Score run-off), 
assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). 
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Tabela 7: Valores médios obtidos para Turbidez (UNT) nas amostras de água dos 
mesocosmos durante o período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, 
SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de 
Kraft e Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). 
 

 
 
Tabela 8: Valores médios obtidos para material em suspensão (mg.L

-1
) obtidos nos 

mesocosmos durante o período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, 
SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de 
Kraft e Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). 

 
 
Tabela 9: Valores médios obtidos para Nitrogênio total (mg.L

-
¹)  na água dos  mesocosmos 

durante o período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, SS: Score 
spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e 
Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). 

 
 
Tabela 10: Valores médios obtidos para Fósforo total (μg/L)  na água dos  mesocosmos 
durante o período experimental (C: controle, CR: controle runoff, KS: Kraft spray, SS: Score 
spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K + SR: mistura de Kraft e 
Score runoff), assim como no dia da aplicação dos agrotóxicos (26.03.15). 
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Tabela 11: Valores médios da densidade absoluta de macroinvertebrados bentônicos nas fases 
pré e pós-contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo (C: controle, CR: 
controle runoff, KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e 
Score spray e K + SR: mistura de Kraft e Score runoff). 
 

 
 
Tabela 12: Valores médios de abundância relativa considerando-se todas as  amostras de 
estruturas de colonização de macroinvertebrados bentônicos nas fases de pré e pós-
contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo. 
 

 
 
Tabela 13: Valores médios da riqueza dos macroinvertebrados bentônicos nas fases pré e pós-
contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo (C: controle, CR: controle runoff, 
KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K 
+ SR: mistura de Kraft e Score runoff). 
 

 
 
Tabela 14:: Valores de Índice de Shannon macroinvertebrados bentônicos nas fases pré e pós-
contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo (C: controle, CR: controle run-off, 
KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K 
+ SR: mistura de Kraft e Score runoff). 
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Tabela 15: Valores de Índice de Simpson macroinvertebrados bentônicos nas fases pré e pós-
contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo (C: controle, CR: controle runoff, 
KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score spray e K 
+ SR: mistura de Kraft e Score runoff). 
 

 
 
 
Tabela 16: Valores de Índice de Equitabilidade macroinvertebrados bentônicos nas fases pré e 
pós-contaminação dos mesocosmos, durante o período de estudo (C: controle, CR: controle 
runoff, KS: Kraft spray, SS: Score spray, SR: Score runoff, K + SS: mistura de Kraft e Score 
spray e K + SR: mistura de Kraft e Score runoff) 
 

 
 


