
 
 

PLANO DE ENSINO 
     

Nome da Disciplina: Agrotóxicos e Ambiente 

Coordenador: Profa. Virgínia Damin 

Carga horária:      64                                  Teórica:         32              Prática: 32 

Créditos: 8 

Periodicidade: Anual 

Semestre de Oferta: primeiro semestre 
Pré-Requisitos/Co-Requisitos/Equivalências: Não tem 

 Ementa: comportamento de agrotóxicos no ambiente: enfoque aos processos de sorção, 

transporte e transformação. Impacto de agrotóxicos em organismos não-alvo. Estimativa 

do potencial poluidor de agrotóxicos. Remediação. Legislação de agrotóxicos no Brasil 

 

 

 Objetivo propiciar ao aluno conhecimento acerca do comportamento de agrotóxicos no 

nos agroecossistemas, seus impactos em organismos não alvo, potencial poluidor e 

forms de mitigação e conhecimentos básicos sobre a legislação vigente.  

  Aulas expositivas, desenvolvimento de pesquisas (bibliográficas ou de casa de 

vegetação) 

 

 

 Recursos de Ensino 

 Aulas Presenciais 

 Aulas Remotas 

 

 Procedimentos para Avaliação 

 Quanto possível aulas práticas presenciais 

 

 Quanto não é possível aulas teóricas  

 

 Informações Importantes 

o A presença será exigida, atentando-se para o limite mínimo de 85%; 



 
 

regulamentada pela Resolução CEPEC 1461,  

o Conceitos e seus respectivos intervalos considerados:  

 A: 9,0 – 10,0;  

 B: 7,5 – 8,9;  

 C: 6,0 – 7,4;  

 D: 5,9 – 0,0 (Reprovado); 

 

 

  Conteúdo programático 

Atributos do solo relacionados a sorção de pesticidas 

Características físico-químicas dos produtos 

Processos sortivos 

Degradação de pesticidas no ambiente/ apresentação de artigo Marco 

Lixiviação de pesticidas e mobilidade nos ecossistemas/ apresentação de artigo -Fenelon 

Impacto de pesticidas em organismos não-alvo/ apresentação de artigo Rizia 

Impacto de herbicidas no ciclo do N 

Comportamento de pesticidas nos compartimentos ambientais em área de cultura  

Classificação de pesticidas 

Aspectos da legislação de agrotóxicos no Brasil e Mercosul 

Monitoramento de pesticidas no ambiente 

Apresentação de seminário 

Apresentação de seminário 

Prova final 

 

Apresentação do artigo 
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https://books.google.com.br/books?hl=en&lr=&id=CXN3CAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=soil+and+water+chemistry&ots=-6RYDwgZxW&sig=5AixDcq9KKcTnSxkyUidymIZRb8

