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Conjunto formado por interações
sistêmicas entre componentes:

O que é um Ecossistema?

BIÓTICOS
 

Plantas, Animais e
Microrganismos

 

A organicidade nas interações
ecossistêmicas é responsável
pela manutenção da vida na

Terra.

ABIÓTICOS
 

Elementos
químicos e

físicos (água, ar,
solo,minerais)



Podem ser
terrestres

Podem ser
aquáticos

QUAIS AS
CARACTERÍSITCAS DOS

ECOSSISTEMAS?

Podem ser de
diferentes
tamanhos  

 

 Podem ser
marinhos

Categorias amplas de ecossistemas
terrestres são chamados de BIOMAS. 



Biomas terrestres incluem as florestas tropicais úmidas,
savanas, desertos, florestas de coníferas, florestas

decíduas e tundra. 
 

O mapa abaixo mostra a ampla distribuição dos biomas
da Terra.

Uma característica importantes dos BIOMAS, é que são
ricos em biodiversidade; ou seja, várias espécies de

animais e plantas compartilham o mesmo clima, mas
em ecossistemas diferentes.

Biodiversidade da Caatinga (Bioma brasileiro)



Os biomas brasileiros são: Amazônia, Mata Atlântica,
Pantanal, Cerrado, Caatinga e Pampas, distribuídos por

todas as regiões do país.



E... SE OS ECOSSISTE
MAS

FOREM CONTAMINADOS COM

AGROTÓXICO?

É importante não

esquecer que o Brasil

é o país que mais usa

AGROTÓXICO no

mundo.

 

Todos os dias são

despejados MILHÕES

DE LITROS de

agrotóxicos por

agricultores

brasileiros.

Diante dessa

terrível realidade,

como estarão o solo,

a água e o ar do

lugar onde moro? 

E as outras cidades?

Os rios...? E as

plantas e animais?



Como ocorre o 

CICLO DO AGROTÓXICO 

no ambiente?



Impactos de AGROTÓXICOS em
ecossistemas terrestres

Apesar da proibição, agrotóxicos são usados de forma indiscriminada na APA.

 Foto: Jacildo de Siqueira Pinho para o Intercept Brasil

 

No SOLO, a contaminação se torna contínua pelo poder
que ele tem de reter grande quantidade de veneno ao

longo dos anos, reduzindo sua fertilidade, 
 empobrecendo seus nutrientes, além de destruir

os microrganismos (fungos, vírus e bactérias)
essenciais para a existência da vida sobre a superfície

terrestre.
 

O uso de agrotóxico pode desencadear a morte de
micorrizas (associação simbiótica entre um fungo e a
raiz de uma planta), diminuir a biodiversidade do

solo, ocasionar acidez, entre outros problemas.



Impactos de AGROTÓXICOS em
ecossistemas terrestres

No AR, a contaminação acontece quando o produto
fica em suspensão, sendo disseminado mais

rapidamente pela força dos ventos e
contaminando as pessoas através das vias

respiratórias, além dos animais (aves, mamíferos,
répteis etc.) que estejam perto do local onde o

agrotóxico está sendo aplicado.
 

O problema fica ainda mais GRAVE quando o
agrotóxico é aplicado com o auxílio de aviões
dispersores, atingindo não só a monocultura,

como também toda a vegetação ao redor e animais
nativos, podendo causar 

DESEQUILÍBRIO ECOLÓGICO.



NURSERY CLASS 2

Sobre os inúmeros e grandes impactos que o
uso de agrotóxicos causam aos ecossistemas
terrestres, um dos mais GRAVES é a AÇÃO

MORTÍFERA que os agrotóxicos têm sobre os
insetos em geral e, principalmente os insetos
polinizadores (abelhas, moscas, borboletas,
mariposas, vespas, besouro, formigas e tripes).

 
Entre os insetos polinizadores, as espécies que mais

preocupam são as abelhas, consideradas os
principais polinizadores de plantas/árvores
frutíferas, e que estão morrendo aos milhares ou

desaparecendo de áreas consideradas seus habitats.
 

As abelhas representam, também, o principal grupo
de polinizadores de espécies de plantas

silvestres e cultivadas.

Impactos de agrotóxicos em
ecossistemas terrestres

Se nós, INSETOS,
desaparecermos, como
será a vida na Terra? 

Já pensou nisso?



Impacto dos AGROTÓXICOS nos lagos, rios e
lençóis freáticos (ecossistemas aquáticos).

O que será preciso
acontecer para os

humanos pararem de
usar AGROTÓXICOS na

produção de alimentos?

Será que eles só mudarão seus
comportamentos destrutivos,

quando a Terra estiver morrendo?
Desmatamento, incêndios,

monoculturas, agrotóxicos... 
Só pensam no lucro, esquecem da

SAÚDE DO PLANETA!

Os agrotóxicos são carreados pelos rios, impregnam o solo e alcançam as águas
subterrâneas (lençóis freáticos). Os rios e lagos podem entrar em contato com o
AGROTÓXICO mediante o lançamento intencional e por escoamento superficial a

partir de locais onde o uso de agrotóxicos é realizado. 
 

O nível de contaminação dos rios é ALTO pelo fato da agricultura ser a maior
consumidora de água doce do mundo, chegando ao patamar de usar 70% da

totalidade da água doce existente.
 

Essa água carregada de inseticida contamina TODOS os seres vivos presentes na
região, inclusive as plantas aquáticas.  O dano causado pode ser muito maior e

até irreversível para certas espécies.
 

Os peixes contaminados por agrotóxicos podem ser consumidos por pessoas,
propagando um efeito em cadeia de disseminação do inseticida. 

 
Algumas espécies não morrem por causa do contato com os agrotóxicos, mas

acabam acumulando-os em seu corpo. Esse acúmulo faz com que o produto
seja passado através da cadeia alimentar, prejudicando, assim, outras espécies. 

 



Impactos de AGROTÓXICOS em
ecossistemas 

terrestres e aquáticos

O solo é o principal receptor de

agrotóxicos agrícolas, ao passo que a

interação pesticida-solo depende,

principalmente, das

características físico-químicas tanto do

solo quanto do pesticida (MARTINS, 2006)

Agrotóxicos à base  neonicotinoides são

proibidos na Europa por afetarem

abelhas (FRYDAY et al.,2015), mas no

Brasil é liberado.

No Brasil, muitos agrotóxicos
são utilizados em cultivos de

arroz, o que pode levar à
contaminação do ambiente

aquático (BELCHIOR et al,
2017).

O preocupante é que os AGROTÓXICOS presentes em
ecossistemas aquáticos podem se acumular em elevadas

concentrações nos organismos ao longo de todo o nível trófico.
Desse modo, o ser humano também pode ser prejudicado, por
estar no topo da cadeia alimentar, visto que peixes e outros
organismos aquáticos fazem parte da alimentação humana.

Morta
lid

ades sig
nificativas e re

duções

no crescimento, além da diminuição de

eficiência de algas m
arinhas, n

a realização

de fo
tossín

tese (N
EGRI et al, 2

015).



LEMBRETES IMPORTANTES:

 

NÃO USE AGROTÓXICOS NA AGRICULTURA.

 

EVITE ALIMENTOS CONTAMINADOS COM

AGROTÓXICOS.

A Terra, nossa "casa" primeira, 
 merece e precisa ser defendida da

sede de lucro e poder de alguns
humanos. 
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