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RESUMO 

O Rio do Campo é o manancial de captação de águas superficiais responsável por 80% do 

abastecimento público de Campo Mourão-PR. A área de estudo compreende 

aproximadamente 170 km², o uso do solo é predominado pela agricultura no entorno da bacia 

do Rio do Campo, nas áreas de nascentes nos pontos 01, 02, 03 a montante do ponto de 

captação para abastecimento público e do perímetro urbano; a agricultura, sendo cultivares a 

soja, o milho e o trigo, nos pontos 04, 05, 06, margeando o perímetro urbano do município de 

Campo Mourão-PR. O objeto desta pesquisa foi avaliar a qualidade da água, através dos 

parâmetros físico-químicos e biológicos para Temperatura, Potencial hidrogeniônico, 

Potencial de Oxirredução, Condutividade, Oxigênio dissolvido, Porcentagem de oxigênio 

dissolvido, Resíduo total, Coliformes fecais, Demanda bioquímica de oxigênio, Nitrogênio 

total, Fósforo total, bem como a análise de agrotóxicos por cromatografia, em fase gasosa 

acoplada à espectrometria de massas. Foram efetuadas 5 coletas de amostra de água, no 

período de março de 2016 a maio de 2017, três amostras a montante da captação, para 

abastecimento e outras três a jusante da captação. Os resultados obtidos para o índice de 

qualidade de água (IQA) para os pontos 03 e 06, foram comparados com àqueles da resolução 

do conselho nacional de meio ambiente (CONAMA) nº 357/2005 e classificação pela agência 

nacional das águas (ANA), nestas análises físico-químicas e biológicas. Para as análises de 

DBO, nitrogênio e fósforo totais, no ponto 03 de coleta, os resultados são 2,0 mg L-1, 4,25 mg 

L-1 e 4,25 mg L-1, respectivamente, e no ponto 06 são 22,4 mg L-1, 4,25 mg L-1 e 0,10 mg L-1, 

esses resultados mostraram alteração em comparação à legislação vigente, onde o nitrogênio 

ficou 13% acima do valor máximo permitido e o fósforo 45 vezes maior e classificado no 

índice de qualidade da água como péssimo. Na análise de coliforme, o resultado apresentou a 

presença de coliformes termotolerantes em quantidade superior ao limite de 1000 coliformes / 

100 ml, também classificado no índice de qualidade da água como péssimo. O índice de 

qualidade de água – IQA calculado foi de 41 e classificou como ruim, a água bruta do Rio do 

Campo entre os pontos de coleta 03 e 06, já o índice do estado trófico para fósforo total – 

IET(PT) apontou a classificação como sendo mesotrófico, com produtividade intermediária e 

possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis. A análise para 

identificação de agrotóxicos por cromatografia, em fase gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (CG/EM) nas amostras, mostrou a presença destes analitos em 16 amostras das 30 

analisadas. Dos 21 agrotóxicos estudados, 9 foram detectados e 7 quantificados. Os valores de 

concentração dos agrotóxicos nas amostras variaram entre 1,9 - 153 ng L-1. Os agrotóxicos 



identificados nas amostras são: Heptacloro, Heptacloro epóxido, Aldrin, Endrin, Dieldrin, 

Endossulfam, Metolacloro, Permetrina e DDT. O método de (CG/EM) aplicado neste trabalho 

permitiu a determinação de agrotóxicos organoclorados em amostras de água. Os limites 

encontrados foram baixos, suficientes para se detectar essas substâncias a um nível inferior ao 

estabelecido pela legislação nacional. Esses resultados permitem concluir que os agrotóxicos 

organoclorados ainda estão sendo utilizados em grandes quantidades e são utilizados como 

ferramenta para aumentar a produção agrícola. Os dados demostram também a necessidade 

constante de monitoramento da qualidade de água nos mananciais de abastecimento. 

 
 
 

 
 

 
Palavras-chaves: Agrotóxicos, Manancial, Análise cromatográfica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ABSTRAT 

 
Rio do Campo is the source of water abstraction responsible for 80% of the public supply of 
Campo Mourão-PR. The study area comprises approximately 170 km², the use of the soil is 
predominated by agriculture in the surroundings of the Rio do Campo basin,   in the areas of 
springs at points 01, 02, 03 upstream of the catchment point for public supply and the urban 
perimeter; agriculture, being cultivars soybean, maize and wheat, in points 04, 05, 06, 
bordering the urban perimeter of the municipality of Campo Mourão-PR. The objective of this 
research was to evaluate the water quality, through the physical-chemical and biological 
parameters for Temperature, Potential of hydrogen, Oxidation Potential, Conductivity, 
Dissolved Oxygen, Dissolved Oxygen Percentage, Total Residue, Fecal Coliforms, 
Biochemical Oxygen Demand, Total Nitrogen, Total Phosphorus, as well as the analysis of 
agrochemicals by gas chromatography coupled to mass spectrometry. Five samples of water 
were collected, in the period from March 2016 to May 2017, three samples upstream from the 
catchment for supply, and another three downstream from the catchment. The results obtained 
for the water quality index (WQI) for points 03 and 06 were compared with those of the 
resolution of the National Environmental Council (CONAMA) nº 357/2005 and classification 
by the National Water Agency (ANA), of these physical-chemical and biological analyzes. 
For the BDO, total nitrogen and phosphorus analyzes at collection point 03, the results are 2.0 
mg L-1, 4.25 mg L-1 and 4.25 mg L-1, respectively, and at point 06 were 22.4 mg L-1, 4.25 
mg L-1 and 0.10 mg L-1, these results showed a change compared to the current legislation, 
in which nitrogen was 13% above the maximum allowed value and phosphorus 45 times 
higher and classified in the water quality index as terrible. In the coliform analysis, the result 
showed the presence of thermotolerant coliforms in amounts exceeding the limit of 1000 
coliforms / 100 ml, also classified in the water quality index as terrible. The water quality 
index - WQI calculated was 41 and classified as bad, the raw water of Rio do Campo between 
collecting points 03 and 06, and the trophic status index for total phosphorus - TSI(TP) 
pointed to the classification as mesotrophic, with intermediate productivity and possible 
implications on water quality, but at acceptable levels. The analysis for identification of 
pesticides by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS) in the samples 
showed the presence of these analytes in 16 samples of the 30 analyzed. Of the 21 pesticides 
studied, 9 were detected and 7 quantified. The concentration values of the pesticides in the 
samples ranged from 1.9 to 153 ng L-1. The pesticides identified in the samples are: 
Heptachlor, Heptachlor epoxide, Aldrin, Endrin, Dieldrin, Endosulfan, Metolachlor, 
Permethrin and DDT. The (CG / MS) method applied in this work allowed the determination 
of organochlorine pesticides in water samples. The limits found were low, sufficient to detect 
these substances at a level lower than that established by national legislation. These results 
allow us to conclude that organochlorine pesticides are still being used in large quantities and 
are used as a tool to increase agricultural production. The data also demonstrate the constant 
need to monitor water quality in supply sources. 
 
 
 
 
 
Keywords: Agrochemicals, Source of Water, Chromatographic analysis. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

  

A origem da agricultura deu-se aproximadamente dez mil anos atrás e, no decorrer dos 

séculos, muitas modificações tecnológicas foram incorporadas com o objetivo de aumentar a 

produção de alimentos, incluindo o uso indiscriminado de agrotóxicos que vêm contaminando 

mananciais utilizados para consumo (JACOBSON et al. 2009). 

A introdução de produtos tecnologicamente mais desenvolvidos, muitos desses podem 

contaminar o solo, o ar e a água que são fundamentais para a sobrevivência do homem 

(OECD, 2006). 

Desse modo, a inovação tecnológica, que é a chave para o crescimento 

proporcionando benefícios e criando oportunidades (BATALHA, 2010) deve ser utilizada 

observando ações sobre os recursos naturais. 

A água é um recurso natural indispensável para a manutenção da vida de todas as 

espécies e para a sobrevivência do homem, ao longo da história. O crescimento populacional, 

aliado à necessidade de produção, utilizando os recursos naturais, deram início aos primeiros 

desequilíbrios que vêm alterando o meio ambiente. 

Os agrotóxicos são os produtos mais encontrados em corpos hídricos superficiais e 

subterrâneos em todo o mundo, devido ao seu uso em áreas agrícolas e urbanas (CELLA, 

2009). São produtos que envolvem uma grande variedade de moléculas, com propriedades 

distintas, e que lhes conferem diferentes graus de persistência ambiental, mobilidade e 

potencial tóxico, carcinogênico, mutagênico e teratogênico, ou mesmo algum efeito endócrino 

em diferentes organismos não alvos, inclusive no humano, sendo considerados poluentes 

prioritários em alguns países da Europa e Estados Unidos (VALSERO et al., 2016). 

O uso de agrotóxicos para controlar ou eliminar pragas que afetam a produção agrícola 

deixa resíduos no solo e no ar, que posteriormente são carreados para os corpos de água 

afetando a qualidade da água. Todo o processo de produção tende, devido à intervenção 

antrópica, a compactar e impermeabilizar o solo alterando suas propriedades físicas, o que 

provoca o arraste de sedimentos e agrotóxicos para as partes mais baixas das microbacias, 

contaminando os mananciais ali existentes.  

A presença de substâncias tóxicas nos ecossistemas aquáticos é complexa e é a maior 

causa de deterioração da qualidade da água, destinada ao abastecimento público, 

especialmente com relação a agrotóxicos, onde muitos deles são persistentes e resistentes ao 

tratamento convencional da água para consumo (SOARES, 2011).  
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O crescimento demográfico e o aumento de atividades, potencialmente impactantes 

em todo o mundo, tornaram ainda maior a preocupação com a qualidade da água, onde sua 

contaminação principalmente por agrotóxicos pode afetar toda a biota e a saúde humana por 

meio do consumo (LAMPARELLI, 2004). 

A contaminação por agrotóxicos pode ser detectada por análises em laboratórios 

credenciados, que atestam a qualidade da água disponibilizada à população. A água 

contaminada por agrotóxico, quando consumida, pode levar a distúrbios do sistema nervoso 

central, doenças hepáticas, renais e cardiorrespiratórias, entre outras manifestações 

(MOREIRA et al., 2012).  

No estado do Paraná, o município de Campo Mourão que tem na agricultura sua 

principal atividade, utiliza como principal fonte de abastecimento de água, o manancial 

compreendido pelo rio do Campo e seu entorno. As áreas cortadas pelo mesmo e seus 

afluentes são utilizadas para exploração agrícola onde se cultiva principalmente soja, milho e 

trigo, com utilização de grande quantidade de agrotóxicos que podem contaminar a água 

utilizada pela população.  

Observando o grande número de princípios ativos de agrotóxicos utilizados atualmente 

no município, e considerando ainda sua toxicidade ao homem e outros organismos, são 

necessários estudos que promovam um monitoramento ambiental eficiente (RIBEIRO et al., 

2013). 

 

1.1  Objetivo Geral 

Analisar a qualidade da água através dos parâmetros físicos, químicos, biológicos e 

identificar a presença de agrotóxicos por cromatografia em fase gasosa acoplada à 

espectrometria de massas na Bacia do Rio do Campo, no município de Campo Mourão-PR.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

1. Avaliar a qualidade da água, com base em parâmetros físicos, químicos e 

biológicos, de acordo com a resolução 357 do CONAMA de 2005;  

2. Identificar os agrotóxicos utilizados e comercializados na região de Campo 

Mourão–PR, por meio dos órgãos competentes (ADAPAR) a partir de 2012; 

3. Desenvolver metodologia analítica por GC/MS na identificação e quantificação de 

agrotóxicos em água; 
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4. Comparar os agrotóxicos comercializados na região do manancial com os 

agrotóxicos encontrados nas análises cromatográficas; 

5. Quantificar os agrotóxicos identificados por meio de análises cromatográficas na 

região do manancial e comparar seus valores com os limites autorizados pelo 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, na qualidade da água para 

abastecimento público. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 Classificação e Qualidade da Água Destinada ao Consumo Humano 

 De toda água existente no mundo, apenas 2,6 % é de água doce e, quase a totalidade, 

cerca de 99,7 %, não está disponível para consumo ou formando as calotas polares, ou ainda, 

integrando os aquíferos do planeta. Ou seja, apenas uma fração de 0,3 % dos 2,6 % do total da 

água doce, encontra-se passível de uso como água superficial, formando áreas alagadas, rios, 

lagos e represas (BICUDO et al., 2010). Entretanto, a água doce para ser consumida deve ser 

tratada. 

A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 357 de 17 de 

março de 2005, classifica a água em: águas doces (salinidade < 0,05%), salobras (salinidade 

entre 0,05% e 3%) e salinas (salinidade > 3%). Em função dos usos previstos, foram criadas 

nove classes de qualidade. As Classes Especiais, 1, 2, 3 e 4 referem-se às águas doces, as 

Classes 5 e 6 são relativas às águas salinas e as Classes 7 e 8 às águas salobras. Dessa 

maneira, as classes de água doce destinada ao consumo humano, após vários tipos de 

desinfecção, tem a classe I destinada ao consumo humano, após desinfecção simplificada; a 

classe II, após tratamento convencional; a Classe III sendo águas potáveis, após tratamento 

convencional ou avançado e a Classe IV que não deve ser destinada ao consumo humano 

(BRASILb, 2005). 

O ser humano necessita de, aproximadamente, 2 a 3 litros de água diariamente, sendo 

que a mesma deve possuir características de qualidade sendo potável e não veiculando agentes 

causadores de doenças e poluentes (Paulos, 2008). Mendes e Oliveira (2004) afirmam que a 

água para consumo humano não deve colocar em risco a saúde, não danificar os sistemas de 

distribuição, ser incolor, insípida e inodora.  

A água incorpora em si, várias impurezas devido à sua capacidade de transporte de 

sedimentos e sua propriedade de solvente, o que pode definir sua qualidade, sendo que a sua 

qualidade é resultado de fenômenos naturais e principalmente da atuação do homem 

(SPERLING, 2005). 

Vários fatores podem influenciar a qualidade da água para consumo, merecendo 

destaque o substrato rochoso; o clima; o tipo de solo; as características físicas da bacia 

hidrográfica; o uso e o manejo do solo; a cobertura vegetal e as atividades desenvolvidas na 

bacia hidrográfica, sendo essas as que mais alteram a qualidade da água devido à produção 

agropecuária que utiliza agrotóxicos (SILVA; GASPARETTO, 2016). A principal causa da 
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má qualidade da água são sedimentos de áreas com presença de agrotóxicos agrícolas 

(MINELLA; MERTEN, 2006). 

 

 

2.2 Alteração da Qualidade da Água em Função do Uso de Agrotóxicos 

A agricultura utiliza grande quantidade e diversidade de agrotóxicos nos diferentes 

meios de produção e que podem alterar a qualidade da água dos mananciais, utilizados para 

consumo humano, ou seja, poluindo as águas. A utilização maciça de agrotóxicos mostra que 

os efeitos não são apenas diretos (devido à exposição do trabalhador rural no momento da 

aplicação), mas também indiretos, abarcando toda a população, pois são produtos que se 

dispersam por meio do ar e que são carreados pelo solo, o que representa um elevado risco 

para a qualidade da água, principalmente em regiões com corpos de água próximos a áreas 

agrícolas (RANGEL, 2008). 

A partir da década de 70, esses produtos começaram a ser utilizados na agricultura de 

modo exponencial, acompanhando o processo de automação das lavouras com o uso da 

maquinaria e de diferentes produtos químicos nos diferentes processos produtivos (PERES et 

al., 2003), com objetivo de eliminar a fome no mundo, proposta denominada “Revolução 

Verde”. Assim, o Brasil passou a importar dos Estados Unidos da América elevadas 

quantidades de agrotóxicos (LEVIGARD, 2001).   

Levigard (2001) verificou em seus estudos que se por um lado o uso dos agrotóxicos 

permitiu o aumento na produção de alimentos em todo o mundo, pela redução na incidência 

de pragas e doenças transmitidas por vetores, por outro lado, o uso dos mesmos provocou 

efeitos negativos, poluindo o ambiente, o que reflete na saúde humana. 

Esse tipo de poluição, conhecida como difusa, ocorre quando os resíduos de 

agrotóxicos nos campos agricultáveis atinge os corpos de água, de modo aleatório, onde não 

se estabelece padrão de lançamento com relação à quantidade, frequência ou composição, 

sendo de difícil controle (PEREIRA, 2004). De acordo com Claver et al. (2006), é o volume e 

intensidade das chuvas, a mais importante via de transporte de agrotóxico, por meio do 

processo de lixiviação, promovendo a contaminação de reservatórios de água por agrotóxicos 

advindos de áreas agrícolas. 

Silvério et al. (2012) afirmam que a aplicação de agrotóxicos gera resíduos 

prejudiciais ao homem, sendo necessário o estabelecimento de Limites Máximos de Resíduo 
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Permitido (LMR) considerando-se principalmente a toxicidade e o limite de quantificação nos 

métodos instrumentais de análises.  

Entretanto, o ideal seria os poluentes não atingirem os mananciais, ou se atingirem o 

deveriam fazer em níveis toleráveis para os seres vivos, pois a água utilizada para o consumo 

deve possuir qualidade, estando dentro de níveis aceitáveis e ciclo natural previstos nos meios 

técnicos e científicos internacionais (COTRIM, 2006). Essa qualidade se encontra diretamente 

relacionada ao uso e ocupação do solo, ação da natureza e ações antrópicas, que podem 

descaracterizar o ciclo natural dos corpos hídricos. Assim, muitas bacias de captação para 

abastecimento público necessitam de estudos e monitoramento para identificar sua 

potabilidade e qual sistema de tratamento implantar, para posterior liberação para consumo 

(SOUZA, 2008).  

  Steffens et al. (2015) afirmam que o desequilíbrio ambiental no planeta ocorre, 

paralelamente, ao crescimento social e econômico, onde o crescimento desproporcional segue 

a mesma direção que a degradação dos recursos hídricos, portanto, necessitando de cuidados, 

pois a água é a principal fonte de vida e necessária para muitos processos de produção. 

 

 

2.3  Pesticidas e Agrotóxicos: Discussão Nomenclatural  

 Agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

utilizados nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas e de outros 

ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, com o objetivo de alterar 

a composição da flora ou da fauna para preservá-las de seres vivos considerados nocivos 

(BRASILc, 1989). 

Segundo Siqueira e Kruse (2008) os defensivos agrícolas são genericamente 

denominados praguicidas ou pesticidas, observando-se que não se trata apenas de uma 

simples mudança de terminologia. Os termos colocam em evidência a toxicidade dos produtos 

para a saúde do homem e do meio ambiente. 

O termo pesticida se encontra classificado de diferentes formas no meio científico, 

envolvendo defensivos agrícolas, agrotóxicos ou agroquímicos. Mas, a terminologia não 

descaracteriza a formulação dos produtos, e diversas citações mostram como denominar 

corretamente os termos. Segundo Pinto (2015), os pesticidas são defensivos agrícolas ou 

agroquímicos, e ainda são substâncias inseridas na natureza com a intenção de dizimar ou 
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controlar pragas ou espécies indesejadas. São principalmente fungicidas, herbicidas e 

inseticidas. 

Observando-se os inseticidas, esses são considerados de elevada importância e 

necessários para elevar a produtividade agrícola, pois os insetos são os principais 

responsáveis pelas perdas de alimentos. São também utilizados na pecuária, em domicílios e 

em programas de saúde pública, onde os piretroides ganharam espaço como alternativa aos 

organoclorados, aos carbamatos e organofosforados que são, em sua maioria, muito tóxicos, 

especialmente ao sistema nervoso central (SANTOS et al., 2007). 

Quanto aos herbicidas, sabe-se que todos os pesticidas apresentam toxicidade para o 

homem, plantas e animais. E, mesmo que alguns herbicidas apresentem baixo grau de 

toxicidade, podem provocar intoxicação (Goellner, 1993).  

A maior parte dos fungicidas demandam muito tempo para degradarem ou por não 

serem biodegradáveis, como no caso dos mercuriais. Portanto, os fungicidas são poluidores 

do meio ambiente, danificam a fauna, mananciais e, indiretamente colocam em risco a vida 

humana (GARCIA, 1999) 

De acordo com Pinto (2015), a quantidade elevada de agrotóxicos, a alta toxicidade e 

o período de tempo prolongado podem degradar e contaminar várias espécies ou nichos do 

ecossistema. Assim, o conhecimento científico sobre essas substâncias pode auxiliar a 

minimizar os impactos negativos de seu uso em todo o mundo. 

 

 

2.4  Classificação Toxicológica dos Agrotóxicos  

Os agrotóxicos são classificados de acordo com o tipo de organismo que se deseja 

controlar, com a estrutura química das substâncias ativas ou com o grau de perigo para a 

saúde humana.  

 

Os efeitos sobre a saúde decorrentes do consumo de água contaminada 
por agrotóxicos variam segundo o princípio ativo envolvido. Dentre os 
problemas já identificados e publicados pela literatura internacional 
especializada, destacam-se (INTERNATIONAL AGENCY FOR 
RESEARCH ON CANCER, 2007; AGENCY FOR TOXIC 
SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 2007): (I) problemas no  
fígado e no sistema nervoso central, como dores de cabeça, tonturas, 
irritabilidade, movimentos musculares involuntários; (II) problemas 
com os sistemas cardiovascular e reprodutivo, com algumas 
evidências de desregulação endócrina e (III) problemas nos olhos, 



19 
 

rins, baço, anemia e aumento do risco de desenvolver câncer 
(FERNANDES NETO; SARCINELLI, 2009) 

 

Basheer et al. (2005) classificam os agrotóxicos quanto à periculosidade ambiental em 

classes, variando de I a IV (impeditivos de obtenção de registro) onde a classe I é considerada 

altamente perigosa ao meio ambiente e a classe IV é pouco perigosa; esse parâmetro observa a 

mobilidade e persistência do princípio ativo, nos solos brasileiros, toxicidade aguda e crônica 

realizada com diferentes organismos não alvos como as abelhas, algas e peixes, entre outros.  

Com relação à exposição humana a esses agrotóxicos e seus efeitos à saúde, as classes 

toxicológicas estão descritas na Tabela 1. Esta classificação obedece ao resultado de testes ou 

estudos realizados em laboratório, que tentam estabelecer a dosagem letal (DL) do pesticida 

em 50% dos animais utilizados naquela concentração (BASHEER et al., 2005). 

 

Tabela 1 – Classificação dos agrotóxicos de acordo com os efeitos à saúde humana.  

Classe toxicológica Toxicidade DL50 (mg Kg-1) Faixa colorida 

I Extremamente tóxico ≤ 5  Vermelha 

II Altamente tóxico 5 a 50  Amarela 

III Mediamente tóxico 50 a 500 Azul 

IV Pouco tóxico 500 a 5.000 Verde 

Fonte: BASHEER et al., 2005. 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMSa, 1990) estima que, mundialmente, ocorram 

cerca de três milhões de intoxicações agudas por agrotóxicos, com 220 mil mortes por ano. 

Dessas, cerca de 70% ocorrem em países do chamado Terceiro Mundo. Além da intoxicação 

de trabalhadores que têm contato direto ou indireto com esses produtos, a contaminação de 

alimentos tem levado a um grande número de intoxicações, tanto decorrentes de exposição 

aguda quanto crônica. A exposição a alimentos contaminados configura uma exposição 

crônica. Essa pode aparecer semanas, meses, anos ou até mesmo gerações após o período de 

uso/contato com tais produtos, sendo, portanto, mais difícil de identificação. Em muitos casos 

pode até ser confundida com outros distúrbios, ou simplesmente não estar aparentemente 

relacionada ao agente causador (PERES et al., 2003). 

No Brasil, o uso de agrotóxicos teve um aumento significativo nas últimas décadas, 

transformando o país em um dos líderes mundiais no seu uso. Segundo a ABIFINA 

(Associação Brasileira de Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades) 
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40% dos agrotóxicos comercializados são herbicidas, 31% fungicidas, 24% inseticidas e 5% 

outros (FARIA, 2004; FARIA et al., 2007). 

Campeão mundial no uso de agrotóxicos, o Brasil se tornou nos últimos anos o 

principal destino de produtos banidos em outros países. Nas lavouras brasileiras são usados 

alguns desses produtos proscritos na União Europeia (UE), Estados Unidos e um deles do 

Paraguai como: metamidofós, cihexatina, acefato, fosmete e endossulfam (FORMENTI, 

2010). 

 

  

2.5  Índice de Qualidade das Águas 

 De acordo com Cetesb (2013), as maiores vantagens dos Índices de Qualidade são: 

 

 Comunicação com o público leigo, o status maior do que as variáveis 
isoladas e o fato de refletir uma média de diversas variáveis em um 
único número, combinando unidades de medidas diferentes em uma 
única unidade. Entretanto, sua principal desvantagem consiste na 
ausência de informação das variáveis individuais e da sua interação. O 
índice, apesar de conceder uma avaliação integrada, jamais substituirá 
uma avaliação detalhada da qualidade das águas de uma determinada 
bacia hidrográfica (CETESB, 2013). 
 

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) foi criado em 1970, nos Estados Unidos, pela 

National Sanitation Foundation e a partir de 1975 começou a ser utilizado pela CETESB 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Nas décadas seguintes, outros Estados 

brasileiros adotaram o IQA, que hoje é o principal índice de qualidade da água utilizado no 

país. O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta visando seu uso para o 

abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são, em 

sua maioria, indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos 

(Tabela 2) (BRASILe, 2016). 

O Oxigênio Dissolvido é essencial para a manutenção da vida de organismos aeróbios, 

como peixes que necessitam do oxigênio dissolvido na água. Desse modo, baixas 

concentrações de oxigênio dissolvido, indicam ocorrência de oxidação de substâncias 

lançadas nos rios. Assim, considerando-se apenas a concentração de oxigênio dissolvido, as 

águas poluídas tendem a apresentar baixa concentração de OD, enquanto águas limpas 

apresentam concentrações de OD elevadas (FUZINATTO, 2009). 
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Tabela 2 – Parâmetros do índice de qualidade da água-IQA 

PARÂMETROS PESOS (w) 

Oxigênio dissolvido 0,17 

Coliformes fecais 0,15 

Potencial hidrogeniônico-pH 0,12 

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20) 0,10 

Temperatura 0,10 

Nitrogênio total 0,10 

Fósforo total 0,10 

Turbidez 0,08 

Resíduo total 0,08 

Fonte: ANA (BRASILe, 2016). 

 

Determinação dos valores do IQA são classificados em faixas, aplicadas nas seguintes 

fórmulas, de acordo com a Agência Nacional das Águas (ANA), (BRASILe, 2017). 

 

 

 

      Eq. 1 

 

 

onde: 

IQA = Índice de Qualidade das Águas. Um número entre 0 e 100; 

qi = qualidade do i-ésimo parâmetro. Um número entre 0 e 100, obtido do respectivo gráfico 

de qualidade, em função de sua concentração ou medida (resultado da análise); 

wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua importância para a 

conformação global da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, de forma que: 

 

 

      Eq. 02 

 

 

Sendo n o número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. Os valores do IQA 

são classificados em faixas, que variam entre os estados brasileiros, conforme o quadro 

abaixo. 
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Quadro 1 - Classificação da qualidade da água nos estados brasileiros 

Faixas de IQA utilizadas nos 
seguintes Estados: AL, MG, MT, 
PR, RJ, RN, RS 

Faixas de IQA utilizadas nos 
seguinte Estados: BA, CE, ES, GO, 
MS, PB, PE, SP 

Avaliação da Qualidade da Água 

91-100 80-100 Ótima 

71-90 52-79 Boa 

51-70 37-51 Razoável 

26-50 20-36 Ruim 

0-25 0-19 Péssima 

Fonte: ANA (BRASILe, 2016). 

 
Com relação às bactérias do grupo coliformes, essas englobam os gêneros Klebsiella, 

Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobactéria, estando relacionadas com as fezes de 

animais de sangue quente e com o solo. Já, o pH é adimensional e varia de 0 a 14, mostrando 

condições de acidez quando abaixo de 7, neutralidade 7 ou alcalinidade na água, acima de 7. 

(SPERLING, 2005). 

Quanto à DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), trata-se da quantidade de 

oxigênio necessária para que bactérias aeróbias estabilizem a matéria orgânica presente, por 

meio de processos bioquímicos de decomposição. A temperatura é uma medida da 

intensidade de calor, altas temperaturas aumentam a taxa das reações físicas, químicas e 

biológicas e diminuem a solubilidade dos gases presentes na água (SPERLING, 2005). 

Segundo Sperling (2005), o nitrogênio é fundamental para o crescimento de algas e 

quando, em elevadas quantidades, pode levar a eutrofização do corpo hídrico. Nos processos 

de conversão da amônia a nitrito e desse a nitrato, tem-se o consumo de oxigênio dissolvido 

no meio, podendo prejudicar a biota local. Assim como acontece com o nitrogênio, o fósforo 

é fundamental para o crescimento de algas, sendo também indispensável para o crescimento 

dos microrganismos que estabilizam a matéria orgânica. A turbidez mostra o grau de 

interferência da passagem de luz pela água, atribuindo uma aparência turva à mesma. E, os 

resíduos podem estar em suspensão ou dissolvidos, sendo sedimentáveis ou não, voláteis ou 

fixos. 

 O controle de qualidade da água é obtido segundo a aplicação do conjunto sistemático 

de ações de avaliação, realizadas com caráter regular, com vistas à manutenção permanente da 
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sua qualidade, em conformidade com a norma ou padrão estabelecido legalmente (PAULOS, 

2008). 

O acompanhamento da qualidade da água pode ser realizado com duas coletas anuais, 

sendo uma no período de seca e outra no período chuvoso, em dois pontos apenas. Essas 

coletas são suficientes para descrever o comportamento da qualidade da água na bacia da 

maior parte dos parâmetros, observando-se que as condições de uso e ocupação do solo da 

bacia não se modifiquem (ANDRIETTI et al., 2016). 

 

 

2.6 Métodos para Análise de Resíduos Agrotóxicos na Água  

Para a avaliação da qualidade da água são empregados diferentes métodos de análise, 

onde para diferentes situações na bacia hidrográfica utilizam-se diferentes técnicas e métodos 

(FILIZOLA, 2006). 

FILIZOLA (2006) pontua: 

A intensificação dos estudos ambientais trouxe, em seu bojo, a 
necessidade de uma constante melhoria nos procedimentos e 
métodos de amostragem de solo, de água e de sedimento. Pela 
interação de diversos fatores, as amostras provenientes desses 
componentes da paisagem, para fins de avaliação de qualidade 
ambiental, requerem análises diferenciadas, fato que implica em 
procedimentos de coletas também diferenciados. Para cada situação 
há técnicas específicas, que incluem desde a distribuição espacial 
dos locais de amostragem, até os procedimentos de 
acondicionamento e de transporte das amostras (FERREIRA, 2006). 

 

Os agrotóxicos podem ser considerados como substâncias com diferentes estruturas 

químicas e atividades biológicas, sendo amplamente utilizados para fins agrícolas e não-

agrícolas em todo o mundo (CALDAS, 2011). Portanto, a amostragem deve envolver o 

conhecimento do local e seu entorno, a contaminação por agrotóxicos, a escolha dos pontos 

representativos, os equipamentos adequados e os métodos de conservação das amostras 

(FILIZOLA, 2006).  

A amostra de água superficial ou subterrânea, para análise de agrotóxicos, deve ser 

filtrada para que resíduos orgânicos e outros organismos não venham a desenvolver atividades 

biológicas, degradando o produto amostrado. E, as amostras devem ser acondicionadas em 

caixas térmicas para o transporte até o laboratório, podendo ser utilizado gelo, caso a distância 

seja muito longa (FERRACINI et al., 2006). 
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Assim, o desenvolvimento de métodos confiáveis, para análise ambiental sistemática 

de resíduos dessa classe de compostos, é um importante campo de pesquisa. Uma grande 

variedade de técnicas de análises vêm sendo desenvolvidas para identificar contaminantes 

orgânicos, muitas vezes presentes em baixas concentrações em amostras ambientais. Esses 

compostos são, em seguida, determinados por Cromatografia em Fase Gasosa (GC) ou 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), com uma variedade de sistemas de 

detecção (IPQa,b, 2003; THURMAN et al., 2001; CALDAS et al., 2011). 

A metodologia geral, descrita nas normas europeias e nas várias farmacopeias para a 

determinação de resíduos de agrotóxicos, envolve os passos de extração, separação e detecção 

com especial atenção para uma correta identificação e confirmação do composto em causa 

(PORTUGUAL, 2005; EUROPAa, 2005; U.K, 2007; CODEX, 2002; IPQa b, 2003; PINHO et 

al., 2009). 

As metodologias para identificar os agrotóxicos, em água, são padronizadas como 

aponta Araújo (2008), na maioria dos casos podem ser utilizados métodos analíticos em que 

se aplicam procedimentos de extração, seguidos de detecção com cromatografia gasosa ou 

líquida de alta resolução, acoplada à espectrometria de massa, para a detecção de um grande 

número de compostos numa única corrida. Os métodos analíticos devem ser validados e 

determinadas as incertezas globais correspondentes (ARAÚJO, 2008). 

Os métodos publicados para a análise de resíduos de agrotóxicos, em produtos à base 

de plantas medicinais, são muito semelhantes aos utilizados para a análise de produtos 

alimentares e também em produtos biotransformados. São habitualmente utilizados métodos 

multiresíduo (MMR), sempre que uma amostra apresenta um histórico desconhecido de 

exposição a agrotóxicos, ou quando não se procura um pesticida alvo, dependendo da escolha 

do método e das características dos analitos. Os MMR apresentam a vantagem de determinar, 

simultaneamente, mais do que um resíduo de pesticida numa única análise, o que permite uma 

diminuição do tempo e do custo da análise. Por vezes, quando se suspeita da presença de um 

determinado pesticida, que devido às suas características não possa ser determinado por 

MMR, deve-se utilizar um método alternativo específico para esse composto (OMSb, 1998; 

CAZES, 2001; EUROPAb, 2004). 
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2.7 Preparo das Amostras e Método de Extração de Resíduos de Agrotóxicos em Águas  

Nas amostragens, no manuseio e na estocagem é preciso transformar a amostra de 

forma que ela fique adequada à análise. Nesta etapa surge a extração dos constituintes em 

análise, de uma matriz complexa, a concentração dos constituintes diluídos em níveis que eles 

possam ser medidos e que possam ser detectadas as eventuais derivatizações (HARRIS et al., 

2001). 

Existe atualmente uma infinidade de técnicas de extração, empregadas em análises de 

agrotóxicos (FERNANDEZ-ALBA, 2005), os métodos oficiais têm sofrido revisões e 

adaptações visando atender novos objetivos analíticos, porém sempre existe um atraso nas 

atualizações metodológicas de grandes instituições. LEBLANC (2001) escreveu uma revisão 

sobre as técnicas de preparo da amostra, publicadas pela U.S.EPA. 

 

2.7.1  Extração Líquido - Líquido  

Uma das técnicas mais difundidas nas últimas décadas foi a LLE – Extração Líquido-

Líquido, do inglês Liquid-Liquid Extraction, que está baseada nas teorias de equilíbrio 

químico. A LLE convencional é realizada por meio de dois solventes imiscíveis, geralmente 

uma fase aquosa e outra orgânica. A fase original, contendo o analito e a fase extratora, são 

colocadas em um funil de separação e agitadas para promover a interação e transferência de 

analito entre as fases (LANÇAS, 2004). A eficiência da extração envolve a constante de 

equilíbrio do soluto entre as fases e suas quantidades relativas. Por se tratar de estágios de 

equilíbrio, geralmente este processo é repetido algumas vezes para que haja maior 

transferência de analito. Os analistas que empregam a LLE têm experimentado dificuldades, 

como a exposição a grandes volumes de solventes orgânicos, formação de emulsões, geração 

de resíduos e uso excessivo de vidraria. Com o objetivo de minimizar esses problemas e 

aumentar a eficiência de extração, criaram esses processos que utilizam ultrassom ou micro-

ondas. 

Mais recentemente, a extração acelerada com solvente, ou ainda, extração com 

solvente pressurizado são alternativas mais eficientes. Essas técnicas utilizam temperatura e 

pressão elevadas, diminuindo a viscosidade dos solventes e aumentando a interação entre as 

moléculas, utilizam menor quantidade de solvente e produzem extrações sequenciais 

totalmente automatizadas (WELLS, 2003). 
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Avanços recentes no desenvolvimento de técnicas de extração disponibilizaram uma 

vasta gama de possibilidades e associações. Para solutos voláteis, técnicas usadas com o 

equipamento da marca Purge&Trap, Headspace e dessorção térmica são utilizados. 

 

 

2.8 Técnicas para Cromatografia   

A cromatografia é uma técnica físico-química de separação, na qual os componentes a 

serem separados são distribuídos entre duas fases em contato íntimo. Uma das fases 

permanece fixa denominada fase estacionária, enquanto a outra é um fluído que percola 

através dela, sendo por isso, denominada fase móvel. 

Durante a passagem da fase móvel sobre a fase estacionária, os componentes da 

mistura são distribuídos entre as duas fases, sendo seletivamente retidos, resultado de 

migrações diferenciais (COLLINS et al., 2009). 

Como a análise química é geralmente seletiva, mas raramente específica, a separação 

dos analitos de potenciais interferências torna-se uma etapa crucial nos procedimentos 

analíticos. Na segunda metade do século XX, as separações por métodos clássicos, como 

precipitação, destilação e extração foram, gradativamente, sendo substituídas por técnicas 

cromatográficas e eletroforéticas (SKOOG et al.,2006). 

 

2.8.1 Cromatografia Gasosa 

O crescimento acelerado da cromatografia, em fase gasosa, data de 1952, com o 

surgimento da cromatografia gás-líquido, por James e Marin. O interesse pela técnica 

possibilitou um desenvolvimento de instrumentação e métodos, tornando-se atualmente uma 

técnica indispensável em laboratórios de análises químicas (COLLINS et al., 2009). 

Na cromatografia gasosa, a amostra é introduzida na coluna contendo uma fase 

estacionária, por um sistema de injeção. A utilização de temperaturas convenientes, no injetor 

e na coluna, possibilita a vaporização das substâncias que, de acordo com as propriedades da 

fase estacionária e de suas volatilidades, percorrem a coluna em tempos distintos. A detecção 

e a quantificação dos analitos são realizadas no final da coluna, por um detector adequado e 

registrados por um sistema de aquisição de dados (COLLINS et al., 2009; HARRIS et al., 

2001). 
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2.8.2 Espectrometria de Massas 

As contribuições para a formação de conceitos, físico-químicos, que possibilitaram o 

desenvolvimento da espectrometria de massas não são recentes. De acordo com os estudos de 

(Faraday, 1833), e posteriormente de (Thompson e Millikan, 1906) sobre a natureza das 

partículas, surge o fundamento principal da técnica: a medida da relação massa/carga (m/z). 

Assim, a partir de conhecimentos de eletrostática, da lei de Lorentz e de mecânica clássica foi 

possível construir instrumentos para controlar as trajetórias de íons, em campos elétricos e 

magnéticos (USP, 2007). 

O impacto da espectrometria de massas para a química geral e fundamental rendeu o 

Prêmio Nobel em 1922, para Francis William Aston, pela invenção do espectrômetro de 

massas e mais recentemente, em 2002, para John Fenn, pelos estudos da ionização 

“electrospray” que possibilitaram aplicações às macromoléculas biológicas, elucidando 

informações estruturais sem precedentes (QMC, 2007). Porém, embora sejam significativas as 

contribuições da espectrometria de massas, os acoplamentos com técnicas cromatográficas 

foram fundamentais para o desenvolvimento da química analítica ambiental. Atualmente, a 

espectrometria de massas é considerada indispensável na identificação de agrotóxicos, em 

amostras ambientais e no atendimento dos limites máximos permitidos, estipulados pela 

União Europeia e outros organismos legislativos, que limitam a presença de agrotóxicos 

(FERNANDEZ-ALBA, 2005). 

 

 

2.8.3 Sensibilidade na Análise para o sistema CG/EM 

O desenvolvimento de métodos, visando aumento de sensibilidade, exige uma 

avaliação criteriosa do sistema GC-MS. Sem uma otimização adequada do cromatógrafo a 

gás, a sensibilidade do espectrômetro de massas pode não atingir as expectativas. Assim, 

quanto mais amostra deixar, o sistema de injeção, e atingir a fonte de íons, maior será o sinal. 

A produção de ruído também deve ser minimizada, pois diminui a relação sinal-ruído e, 

consequentemente, a possibilidade de detectar pequenas concentrações de analito 

(DOHERTY, 1999; DOHERTY, 2003). 

Uma boa sensibilidade pode começar com a qualidade do gás de arraste, geralmente 

He com 99,999% de pureza. A utilização de filtro de purificação de gás é recomendada, pois 
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auxilia na retirada de traços de água, oxigênio e hidrocarbonetos que podem levar ao aumento 

de background (DOHERTY, 2003). 

 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Localização Geográfica da Área de Pesquisa e Determinação dos Pontos de Coleta das 

amostras 

A área de estudo pertence ao manancial de abastecimento do município de Campo 

Mourão-PR, denominado Rio do Campo. Sua abrangência na captação pluvial está 

compreendida, desde as nascentes que formam a bacia, localizadas a montante, toda extensão 

da área de captação está localizada dentro do perímetro do município, parte de sua carga 

hídrica, captada no leito do rio, é utilizada no abastecimento público. 

A base cartográfica mostra a localização geográfica da Bacia do Rio do Campo e sua 

posição dentro do perímetro urbano, com localização Municipal e Estadual (Figura 1).  

 

Figura 1 – Localização da área de estudo.  
Fonte: Autor Adaptado (PARANÁb, 2016). 
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Atualmente, a bacia do Rio do Campo é ocupada por extensão de uso agrícola e parte 

delimitada com perímetro urbanizado. As divisas que compõem a captação fluvial, na 

formação da bacia, são limitadas pelo divisor de águas e a área da bacia detém, 

aproximadamente, 17.000 hectares (Figura 2). 

A bacia do Rio do Campo encontra-se identificada no Sistema Geodésico Brasileiro - 

IBGE (BRASILd, 2017), nas coordenadas 24°6'27.10"S; 52°27'19.91"O, para montante, 

localizada a SUDOESTE do perímetro urbano de Campo Mourão, próximo das nascentes do 

rio e 23°59'22.82"S; 52°20'2.77"O, para jusante, localizada a NORDESTE do perímetro 

urbano de Campo Mourão, como mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Localização da bacia do Rio do Campo e divisor de águas, (P-01, P-02, P-03 - Pontos de 
coleta da amostra de água a montante do ponto de captação, próximo das nascentes do rio), (P-04, P-05, P-06 - 
Pontos de coleta da amostra de água a jusante do ponto de captação), (PARANÁb, 2016). 
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Para determinação das coordenadas geográficas, de localização dos pontos de coleta 

das amostras, utilizou-se a Sistema Global de Posicionamento e de Navegação por Satélite 

(Global Navigation Satellite System – GNSS). O modelo de equipamento utilizado para 

verificação ou registro das coordenadas foi Leica Viva GNSS Receptor GS15. 

 

 

3.2 Coleta das Amostras de Água 

As amostras de água foram coletadas em frascos de polipropileno estéreo, com tampa 

e lacre, entre 06 de março de 2016 e 03 de maio de 2017, em período anterior e posterior à 

aplicação de agrotóxicos, e posteriormente armazenadas em freezer, para não degradar até o 

momento de extração e análise.  

As condições exigíveis para a coleta e a preservação de amostras de água, dos corpos 

receptores interiores superficiais, seguiram os procedimentos de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (BRASILf, 1987). 

A bacia do Rio do Campo está identificada no sistema de Coordenadas geográficas, de 

acordo com o Sistema Geodésico Brasileiro - IBGE (BRASILa, 2015), nas coordenadas 

Latitude 24°6'27.10"S e Longitude 52°27'19.91"O para montante, e Latitude 23°59'22.82"S e 

Longitude 52°20'02.77"O para jusante. Com base na cartografia, foram delimitados os pontos 

e os afluentes que formam a Bacia do Rio do Campo. Os pontos de coleta, selecionados na 

pesquisa, foram identificados através de coordenadas geográficas, como mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Planilha de coordenadas geográficas dos pontos de coletas das amostras de água 

Pontos Latitude Longitude  

01 24° 6'27.10"S 52°27'19.91"O 

02 24° 4'55.10"S 52°26'31.83"O 

03 24° 4'3.02"S 52°25'26.90"O 

04 24° 2'52.10"S 52°21'39.32"O 

05 24° 1'52.38"S 52°20'51.34"O 

06 23°59'22.82"S 52°20'02.77"O 

Fonte: Autor 

 

Os pontos 01, 02 e 03 são pertencentes à região do montante, mais próximos da 

nascente da Bacia do Rio do Campo, composta por sub-bacias. Nesses pontos, 74% da área é 

ocupada pela agricultura, sendo os principais cultivos de soja, milho e trigo. A vegetação 

ocupa aproximadamente 18%, a área urbana 7%, e as pastagens ocupam menos de 0,5% da 
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área, Silva et al (2016). Os pontos 04 e 05 estão localizados margeando o perímetro urbano da 

cidade de Campo Mourão e o ponto 06, localizado na jusante da bacia do Rio do Campo, após 

margear uma das estações de tratamento de esgoto da cidade de Campo Mourão.  

 As amostras de água foram coletadas a uma profundidade de 20 cm da superfície e 

preservadas em gelo, até o armazenamento em freezer ou a entrega no laboratório. A Figura 

03, mostra em detalhe, a posição real no Rio do Campo, dos pontos de coletas das amostras. 

 

a) Ponto 01 b) Ponto 02 c) Ponto 03 

 

d) Ponto 04 

 

e) Ponto 05 

 

f) Ponto 06 

Figura 3 – Fotos dos pontos de coleta no Rio do Campo  

 

A portaria nº. 2914 do Ministério da Saúde de 12 de dezembro de 2011 (BRASILg, 

2011), estabelece as responsabilidades por parte de quem produz a água, no caso, os sistemas 

de abastecimento de água e de soluções alternativas, o exercício de “controle de qualidade da 

água” e às autoridades sanitárias, das diversas instâncias do governo, a missão de “vigilância 

da qualidade da água para consumo humano”. Essa portaria também ressalta a 

responsabilidade dos órgãos de controle ambiental, no que se refere ao monitoramento e ao 

controle das águas brutas, de acordo com os mais diversos usos, incluindo o de fonte de 

abastecimento de água, destinada ao consumo humano. Em seu Artigo 14, tabela 3, a portaria 
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em questão define o padrão de potabilidade para substâncias químicas que representam risco à 

saúde, e entre essas substâncias estão os agrotóxicos. 

O Rio do Campo ainda não foi enquadrado nas classes de qualidade, estabelecidas pela 

Resolução nº 357/2005 do CONAMA, desta forma, considera-se este rio de classe II, após 

tratamento convencional, como estabelecido pela própria resolução (BRASILb, 2005). 

 

3.3 Caracterização Físicas, Químicas e Microbiológicas das Amostras de Água 

As características físicas e químicas das amostras de água coletadas, tais como, pH, 

temperatura, condutividade, turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, 

porcentagem de salinidade e potencial de oxidação e redução, foram obtidos através do 

medidor multiparâmetros de qualidade de água Horiba U-50. 

As concentrações de nitrogênio e fósforo totais, demanda bioquímica de oxigênio e 

coliformes totais, fecais e termotolerantes foram realizados no Laboratório Ambientale – 

Análises Ambientais, Alimentos e Água. 

  

3.4 Preparo das amostras para o método de extração de resíduos de agrotóxicos em águas 

por GC/MS 

3.4.1  Reagentes e Padrões  

Todos os padrões, solventes e reagentes utilizados no trabalho foram de grau HPLC, e 

a água utilizada foi ultrapurificada (Milli-Q a 18,0 MΩ cm-1). 

 

3.4.2  Método de Extração de Resíduos de Agrotóxicos em Águas por CG/EM 

Nas amostras de água, as análises de agrotóxicos foram realizadas através da extração 

em 1 litro, de amostra de água filtrada, em membrana de 13 cm de diâmetro e 0,22 µm de 

PVDF (fluoreto de polivinilideno) e, posteriormente, extraídas em funil de separação de 1 

litro em três etapas: com uma solução de diclorometano:hexano 50:50 (duas vezes) e com 

diclorometano (uma vez). Os extratos foram concentrados à temperatura ambiente para um 

vial de 2 mL. 

Os procedimentos de extração foram realizados em triplicata e os resultados foram 

apresentados como a média dos valores determinados. A determinação do peso seco das 

amostras foi realizada por gravimetria, para correção do resultado final. Para cada lote de 
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amostras foi utilizada uma amostra controle (isenta da matriz), visando controlar qualquer 

possível interferente decorrente do procedimento de extração.  

 

3.4.3 Condições Cromatográficas para Análise no CG/EM 

As análises no GC/MS foram realizadas em um cromatógrafo a gás (modelo Agilent 

7890B) com injetor automático (CTC PAL Control), acoplado a um espectrômetro de massa 

(modelo Agilent 5977A MSD), equipado com coluna HP-5MS UI Agilent, com fase 

estacionária de 5% de fenil metil siloxano (30,0 m x 250 μm x 0,25 μm de espessura do 

filme). Para a separação adequada dos analitos no sistema CG/EM, foi utilizada a seguinte 

programação otimizada de temperatura do forno: temperatura inicial de 50 °C mantida por 2 

min, em seguida rampa de 15°C min-1 até 160°C mantida por 5 min, e rampa de 5°C min-1 até 

180 °C, rampa de 10 oC min-1 até 270 oC mantida por 6 min e finalizando com aumento de 30 

oC min-1 até 300 oC, permanecendo por 1 min. 

As demais condições do método de análise foram: volume de injeção de 1,0 μl, fluxo 

do gás de arraste (He, pureza 99,99999%) igual a 1,0 mL min-1 no modo Split 1:5, ionização 

por impacto eletrônico de 70 eV, temperatura da fonte de ionização de 230°C, do quadrupolo 

de 150°C, da linha de transferência de 280°C e do injetor de 250°C. O método do padrão 

interno foi utilizado para a quantificação em modo monitoramento de íon, selecionado no 

sistema de detecção EM no modo “scan” (SIM), na faixa de razão massa/carga (m/z) de 50 - 

550, com “solvent delay” de 3 min, sendo o íon principal utilizado para a quantificação e os 

íons secundários para a identificação. Para confirmação da identidade dos agrotóxicos 

detectados, foi considerado um máximo de 20% de diferença entre a abundância relativa 

esperada dos íons secundários em relação ao principal. A aquisição dos dados foi realizada 

pelo software MassHunter e análise qualitativa para identificação dos compostos foram 

realizadas através da comparação dos espectros de massas dos padrões com os espectros de 

massas da biblioteca NIST 11. 

 

3.5  Identificação dos Agrotóxicos Comercializados na Bacia do Rio do Campo 

 
Os dados apresentados para a identificação dos agrotóxicos mais comercializados na 

agricultura da região da bacia do Rio do Campo, foram adquiridos por meio do levantamento 

nas empresas autorizadas, que revendem aos agricultores esses produtos e comparados com a 

lista de agrotóxicos da ADAPAR (2017). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Identificação da Área de Estudo  

O município de Campo Mourão possui uma extensão territorial de 487.730 km², 

situando-se na região Sul do Brasil, Centro-Ocidental do Estado do Paraná. Possui uma 

estimativa populacional de 93.547 habitantes em 2016 (IBGE, 2016). Sua localização central 

está sob as coordenadas - Latitude 24° 2'37.21"S e Longitude 52°22'41.19"O, e tem sua 

principal fonte de renda na agricultura (BRASILa, 2016). 

O clima da região é classificado como Cfa, sendo um clima subtropical úmido 

mesotérmico, verões quentes e geadas pouco frequentes, tendência de concentrações das 

chuvas nos meses mais quentes do verão, sem estação de seca definida (KÖPPEN; GEIGER, 

1928).  

Os solos presentes são caracterizados como Latossolos Vermelhos, Argissolos 

Vermelhos e os Nitossolos Vermelhos (BRASILh, 2013). Os Latossolos Vermelhos ocupam 

84% da área de estudo. Os Argissolos Vermelhos com textura média, ocupam 13,6% da área e 

os Nitossolos Vermelhos 2,3% da área (SILVA; GASPARETTO, 2016). 

 

4.2 Levantamento dos Agrotóxicos Utilizados nas Proximidades dos Pontos de Coleta 

A Tabela 4 mostra o levantamento dos agrotóxicos, utilizados nas proximidades dos 

pontos de coleta da área estudada. O levantamento utilizou como base, o banco de dados da 

Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná – SEAB, dados da Agência de 

Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), referente aos anos de 2012 e 2016 e também o 

levantamento dos agrotóxicos mais comercializados na cidade de Campo Mourão, para 

verificar quais são os agrotóxicos detectados na região do estudo.  

Com base nos dados de comercialização de agrotóxicos, referente aos anos de 2012 a 

2016 (ADAPAR), foi possível levantar a quantidade disponível de cada Ingrediente Ativo 

(IA) na região do estudo. A partir dos volumes comercializados, foi possível também calcular 

a concentração nominal de cada marca comercial por ingrediente ativo específico. Dessa 

forma, foi possível obter a quantidade em massa dos ingredientes ativos (IA), empregados na 

região do estudo. Como exemplo pode-se citar massa do IA da Atrazina, utilizado próximo ao 

Rio do Campo (Tabela 4), nas culturas de soja, milho e trigo. O mesmo composto pode ser 
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encontrado como resultado positivo na análise da água do Rio do Campo, por cromatografia 

em fase gasosa, acoplada à espectrometria de massas. 

 

Tabela 4 – Lista de agrotóxicos e adjuvantes mais comercializados na região da bacia do Rio do Campo e 
identificação de seus ingredientes ativos. 

Marca 
comercial 

Classe de 
uso 

Unid Conc. I.A. Registro Classe 
toxic. 

Ingrediente ativo 

Orkestra SC Fungicida L 167+333 08813 III Fluxapiroxade+Piraclostrobina 

Nativo Fungicida L 100+200 000205 III Trifloxistrobina+Tebuconazole 

Priori Xtra Fungicida L 200+80 004903 III Azoxistrobina + Ciproconazole 

Fox Fungicida L 150 + 
175 

13509 I Trifloxistrobina + Protioconazol 

Elatus Fungicida Kg 300 + 
150 

02414 I Azoxistrobina + Benzovindiflupir 

Aproach 
prima 

Fungicida L 200+80 009107 III Picoxistrobina + Ciproconazol 

Sphere max Fungicida L 375+160 08608 III Trifloxistrobina + Ciproconazol 

Priori  xtra Fungicida L 200 + 80 004903 III Azoxistrobina + Ciproconazole 

Abacus HC Fungicida L 260+160 9210 III Piraclostrobina + Epoxiconazole 

Glifosato 
Nortox 

Herbicida L 480 3078394 III Glifosato 

Primóleo Herbicida L 400 2308794 IV Atrazine 

Verdict R Herbicida L 124,7 007194 I Haloxifope-P-Metílico 

Poquer Herbicida L 240 8510 I Cletodim 

Select 240 EC Herbicida L 240 479097 I Cletodim 

Roundup WG Herbicida kg 720 002094 III Glifosato 

Soberan Herbicida L 420 05108 III Tembotrione 

Engeo pleno Inseticida L 141+106 006105 III Tiametoxam + Lambda cialotrina 

Lannate BR  Inseticida L 215 01238603 I Metomil 

Belt Inseticida L 480 02509 III Flubendiamida 

Cropstar Inseticida L 150+450 002506 II Imidacloprido + Tiodicarbe 

Galil SC Inseticida L 250+50 10012 II Imidacloprido + Bifentrin 

Match EC Inseticida L 50 009195 IV Lufenuron 

Nomolt 150 Inseticida L 150 001393 IV Teflubenzurom 

Nimbus Adjuvante L 428 004997 IV Óleo mineral 

Aureo Adjuvante L 720 001507 IV Éster metílico de óleo de soja 

Nimbus Adjuvante L 428 004997 IV Óleo mineral 

Kasumin Bactericida  
e Fungicida 

L 20 01648702 III Casugamicina 

Fonte: Adaptado da ADAPAR (PARANÁa, 2017). 
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4.3 Análise da Qualidade da Água  

A Tabela 5 apresenta os resultados físicos, obtidos com multiparâmetro que se refere à 

qualidade de água nos seis pontos de coleta, ao longo da bacia no Rio do Campo, 

identificados nas Figura 2 e 3 e Tabela 3, para os seguintes parâmetros Temperatura (T oC), 

Potencial hidrogeniônico (pH), Potencial de óxido-redução (POR), condutividade (Ω), 

Oxigênio dissolvido (OD), Concentração de oxigênio (%OD), Resíduo Total (STD) e 

turbidez. Observam-se resultados satisfatórios em todas as coletas e também em todos os 

pontos de coletas, para os parâmetros temperatura, pH, potencial de óxido-redução, 

condutividade resíduo total e oxigênio dissolvido. 

 

Tabela 5 – Resultados das análises físicas nas amostras coletadas no período de 06 de março de 2016 a 03 de 
maio 2017, para os pontos 01, 02, 03, 04, 05, 06. 

Data Ponto de 
coleta 

T oC pH 
 6 e 9   

POR Condutivida
de Ω (mS/cm) 

Turbidez 
até 100 
UNT 

OD não 
inferior a 5 
mg/L O2   

% OD STD 
500 

mg/L 

 
 
06/03
/2016 

P1 15,00 7,30 233,00 0,01 57,20 10,78 108,30 9,00 

P2 15,00 7,50 252,00 0,01 76,80 9,53 96,70 9,00 
P3 14,39 7,30 269,00 0,07 70,40 10,26 102,70 4,00 
P4 14,14 7,00 256,00 0,03 46,20 8,35 83,70 17,00 
P5 15,00 7,50 229,00 0,03 48,00 7,77 78,50 17,00 
P6 14,00 7,50 159,00 0,02 90,00 8,32 88,80 10,00 

 
 

28/04
/2016 

 

P1 16,00 6,08 321,00 0,03 83,70 11,05 127,60 20,00 
P2 16,00 7,00 293,00 0,01 88,40 9,64 112,90 5,00 
P3 17,00 7,40 229,00 0,03 54,80 10,61 114,40 18,00 
P4 15,00 6,36 210,00 0,03 27,00 5,96 61,80 18,00 
P5 16,00 7,04 184,00 0,02 138,00 12,09 129,50 11,00 
P6 16,50 7,00 170,00 0,02 130,00 12,00 120,00 11,00 

 
 

09/06
/2017 

 

P1 15,00 7,30 246,00 0,01 36,20 8,44 100,20 7,00 
P2 16,00 7,50 245,00 0,02 64,60 8,37 99,50 11,00 
P3 16,00 7,18 214,00 0,02 31,50 7,74 91,70 9,00 
P4 14,14 7,46 342,00 0,01 60,80 7,46 88,70 8,80 
P5 14,00 7,10 328,00 0,02 31,50 7,23 86,00 12,00 
P6 15,00 7,50 322,00 0,02 32,00 18,20 95,00 14,00 

 
 

19/06
/2016 

P1 18,50 7,70 277,00 0,04 122,00 4,25 51,70 28,00 
P2 18,50 7,50 160,00 0,07 111,00 2,37 289,00 46,00 
P3 17,10 7,50 272,00 0,02 63,10 16,35 201,40 13,00 
P4 18,00 7,60 291,00 0,04 64,20 11,94 146,30 24,00 
P5 18,10 7,50 289,00 0,01 135,00 15,11 186,40 9,00 
P6 18,10 7,50 347,00 0,02 22,70 18,20 224,30 14,00 

 
 

03/05
/2017 

P1 20,54 8,31 103,33 0,12 25,20 9,84 113,17 19,00 
P2 19,61 7,45 154,33 0,08 29,70 9,58 107,50 20,00 
P3 19,64 7,19 171,75 0,03 22,70 9,31 104,55 20,00 
P4 20,45 7,29 199,00 0,03 33,78 9,25 105,33 20,00 
P5 20,57 7,17 182,75 0,02 31,25 8,91 101,78 20,00 
P6 20,96 7,29 186,00 0,09 36,43 9,46 109,05 10,00 

Fonte: Autor, parâmetros da Resolução CONAMA 357 e CETESB 

 



37 
 

A temperatura da água está dentro do esperado para a região e para as datas de coleta, 

visto que o clima do local de estudo é classificado de acordo com a classificação como Cfa, 

subtropical úmido mesotérmico, com geadas pouco frequentes, verões quentes, chuvas 

concentradas nos meses de verão e sem estação seca definida. A região possui média dos 

meses mais quentes, superiores a 25°C e nos meses mais frios, inferiores a 15°C, tendo como 

média anual em torno de 20°C (PARANÁc, 2012). Com isso, a variação dela ao longo das 

datas é inerente à temperatura do ambiente. 

 A água, destinada ao consumo humano, deve possuir pH na faixa de 6,0 e 9,5, de 

acordo com a resolução do CONAMA 357/2005. Ao observar os dados da Tabela 5, pode-se 

concluir que em todas as leituras, os valores ficaram dentro do exigido pela legislação, 

contudo, em algumas leituras houve redução nos valores de pH, isso pode ter ocorrido devido 

à presença de material orgânico na água.  

 Não existe valores de referência para a condutividade elétrica, na resolução do 

CONAMA 357/2005, porém a CETESB (2017) cita que valores acima de 0,100 mS/cm 

podem indicar a entrada de poluentes, somente na coleta do dia 03/05/2017, no ponto P 01 

esse valor foi ultrapassado, isso pode ter ocorrido devido ao aporte de algum tipo de resíduo, 

o uso do solo do ponto 01 na data da coleta da amostra. 

 Ao observar-se os valores de turbidez é possível notar que nos dias 28/04/2016, nos 

pontos 5 e 6 e em 19/06/2016, nos pontos 1, 2 e 5 ocorreu carregamento de material orgânico 

para dentro do leito do rio, com isso ocorre o aumento da turbidez na água do Rio do Campo. 

Nesta data houve um grande volume de chuva, e ela pode ter causado escorrimento superficial 

nas áreas adjacentes ao rio, levando consigo partículas sólidas. Carvalho et al. (2015) 

realizam um trabalho na bacia do Rio do Campo, onde foram amostrados quatro pontos ao 

longo de um ano, um deles é no mesmo local do presente trabalho (ponto 06) e ao observar os 

valores de turbidez neste ponto, no mês de março nota-se que ele é similar ao verificado por 

Carvalho et al. (2015). Isso ocorreu, pois neste mês o volume de chuvas foi alto, com isso 

acontece o transporte de sedimentos das lavouras e estradas rurais para os rios. 

 A concentração de oxigênio, dissolvido na água, apresentou grande variação nas 

diferentes leituras, mas para todas as coletas realizadas (Tabela 5) a concentração de oxigênio 

dissolvido ficou dentro dos parâmetros permitidos pela legislação vigente (BRASILb, 2005). 

Valores muito baixos de oxigênio dissolvido, podem afetar drasticamente a comunidade 

biológica existente no corpo d`água. 

 Todos os valores de resíduos sólidos totais dissolvidos ficaram abaixo do máximo 

permitido pela resolução do CONAMA 357/2005, comportamento semelhante foi observado 
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no trabalho de Carvalho et al. (2015). Os maiores valores de sólidos totais dissolvidos STD, 

foram observados nos pontos 01 e 02, no dia 19/06. A ocorrência desses valores elevados, em 

relação aos demais pode estar relacionada ao carreamento de resíduos para o leito do rio. 

A Tabela 6 apresenta os resultados de coliformes termotolerantes, DBO, nitrogênio e 

fósforo totais e cálculos de IQA para os pontos de coleta 03 e 06. É importante notar que os 

pontos 03 e 06 são estratégicos indicadores para o índice de qualidade da água, onde o ponto 

03 está localizado próximo da captação de abastecimento público e a qualidade da água nesse 

local deve seguir os parâmetros da legislação, com base na resolução do CONAMA 357 de 

2005. O ponto 06 também serve de indicador de qualidade de água, por sua posição estar 

relacionada ao despejo de cargas de efluente de origens diversas, devido ao rio margear parte 

do perímetro urbano de Campo Mourão e apresentar uma das estações de tratamento de 

esgoto, que também deve seguir parâmetros de lançamento de efluente em corpos de água.  

 

Tabela 6 – Coliformes Termotolerantes, DBO, Nitrogênio e Fósforo Totais nas amostras coletadas no dia 03 de 
maio de 2017 e IQA para os pontos 03 e 06. 

 
Parâmetros- Resolução do Conama 357 Ponto-03 Ponto-06 

Coliformes termotolerantes não exceder um limite 

de 1.000 coliformes por 100 mL 

Sim Sim 

DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2 2,00 22,4 

Nitrogênio Total 3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5 4,25 4,25 

Fósforo Total Lótico 0,1 mg/L 4,25 0,10 

Potencial hidrogeniônico-pH 7,19 7,29 

Temperatura 19,64 20,96 

Oxigênio dissolvido 9,31 9,46 

Turbidez 22,70 36,43 

Resíduo total 20,00 10,00 

IQA 40 41 

IET(PT) 77,3 57,9 

IQA = Índice de Qualidade de Água Bruta 
IET(PT) – Índice do Estado Trófico para Fósforo total 
Fonte: Autor adaptado (CONAMA, 2005; ANA, 2016) 

 

Pode-se notar, através dos dados da Tabela 6, que nos pontos 03 e 06 a quantidade de 

nitrogênio ficou 13% acima do máximo permitido pela legislação, que é de 3,7 mg L-1, 

enquanto que o fósforo, no ponto 03, apresenta uma concentração 45 vezes maior que o 
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permitido pela resolução do CONAMA 357/2005 e ficou classificado como péssimo no IQA 

(BRASILb, 2005). 

O ponto 03 sofre influência direta das áreas agrícolas existentes na bacia do Rio do 

Campo, dessa forma, esses elementos podem ser atribuídos à utilização de fertilizantes 

nitrogenados e fosfatados que são aplicados no solo, durante o ciclo produtivo de culturas 

como soja, milho e trigo e que devido ao escoamento superficial da água levam consigo o 

solo, o que faz com que tantos elementos químicos, como também partículas orgânicas, sejam 

levadas para o leito do rio. Esse fenômeno também pode estar associado à eutrofização e, 

consequentemente, ao aumento da DBO, como observado no ponto 06. Os valores elevados 

de nitrogênio e fósforo, identificados nos pontos 03 e 06 podem indicar também a 

decomposição da matéria orgânica presente na água. 

  Santos et al. (2014) concluíram em seu trabalho que o elevado nível de fósforo, 

presente no açude de Orós (Ceará), era devido à ausência de práticas conservacionistas como 

terraceamento nas áreas agrícolas e isso fez com que a infiltração da água das chuvas fosse 

menor, provocando o escoamento superficial, que leva consigo partículas de solo e, 

consequentemente, os elementos que estão aderidos às suas cargas, bem como a matéria 

orgânica. 

 Lopes et al. (2007) comentam que quando atividades antrópicas são realizadas nos 

solos de bacias hidrográficas, sem práticas de manejo, a qualidade da água sofre impactos 

negativos, Tundisi et al. (2006) citam que entre os impactos estão o aumento dos sedimentos, 

redução na concentração de oxigênio e aceleração do assoreamento. 

 O ponto 06 localiza-se a jusante da estação de tratamento de esgoto da cidade de 

Campo Mourão-PR, dessa forma esses resultados indicam que a elevada taxa de DBO e 

nitrogênio pode ser atribuída à presença de esgoto doméstico na água, o resíduo doméstico é 

composto de 99% de água e o restante de partículas orgânicas e inorgânicas, além de 

microorganismos (MATOS, 2005) o que explica também os resultados de coliformes 

termotolerantes, encontrados na análise deste ponto. 

 A partir dos resultados, acima apresentados (Tabela 6), para o ponto de coleta 06, que 

fica a jusante do sistema de tratamento de esgoto do município de Campo Mourão, verificam-

se níveis elevados de nitrogênio e DBO, o que se pode induzir que esses resultados apontam 

ineficiência do sistema ou sobrecarga, visto que ele recebe a maior parte do esgoto da cidade 

e, em determinados momentos, pode ser sobrecarregado devido ao excesso de chuvas. 

 Assim, através dos dados da Tabela 6, podemos determinar o índice de qualidade de 

água (IQA) para o Rio do Campo, na extensão compreendida entre os pontos de coleta 03 e 
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06, que vai desde a captação até após a estação de tratamento. Para este curso, o IQA 

(Equação 1 e Tabela 6) foi de 41 que classifica a água bruta do Rio de Campo como ruim, 

através das informações contida no Quadro 1, segundo classificação da ANA para águas 

brutas, no estado do Paraná (BRASIL, 2016). Esse dado de IQA é um parâmetro muito 

importante para a classificação do Rio do Campo, no perímetro urbano de Campo Mourão e 

também o nível de tratamento que deve ser realizado pela empresa de tratamento de água. 

Este indicador de qualidade de água pode ser um parâmetro importante para poder classificar 

adequadamente o Rio do Campo e não mais atribuir classe nível 2, por falta de dados sobre a 

qualidade da água bruta do rio. 

 A presença de nitrogênio e fósforo, em excesso nos rios, causa um fenômeno 

denominado eutrofização, que provoca a proliferação de macrófitas e algas planctônicas 

(WANG; WANG, 2009), o que causa a contaminação dos rios devido às substâncias tóxicas 

liberadas pelas algas, redução do oxigênio e morte dos peixes (VIANA et al., 2009), além de 

elevar o custo de tratamento desta água. Nyenje et al. (2010) estimam que cerca de 41% de 

lagos e reservatórios da América do Sul tenham problemas de eutrofização devido à ação 

antrópica. 

 A elevada concentração de nutrientes, na água bruta, pode ter efeito relacionado ao 

crescimento excessivo de algas e cianobactérias e o índice do estado trófico (IET) que tem por 

finalidade classificar corpos d’água, em diferentes graus de trofia. Nesse índice, os resultados 

correspondentes ao fósforo, IET(PT), devem ser entendidos como uma medida do potencial 

de eutrofização, já que este nutriente atua como o agente causador do processo. A avaliação 

correspondente à clorofila, IET(CL), por sua vez, deve ser considerada como uma medida da 

resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando de forma adequada o nível de 

crescimento de algas que tem lugar em suas águas. Assim, o índice médio engloba, de forma 

satisfatória, a causa e o efeito do processo.  

 Deve-se ter em conta que num corpo hídrico, em que o processo de eutrofização 

encontra-se plenamente estabelecido, o estado trófico determinado pelo índice da clorofila, 

certamente coincidirá com o estado trófico, determinado pelo índice do fósforo. Já nos corpos 

hídricos, em que o processo esteja limitado por fatores ambientais, como a temperatura da 

água ou a baixa transparência, o índice relativo à clorofila irá refletir neste fator, classificando 

o estado trófico em um nível de menor trofia e àquele determinado pelo índice do fósforo. 

Além disso, caso sejam aplicados algicidas, a consequente diminuição das concentrações de 

clorofila, resultará em uma redução na classificação obtida a partir do seu índice.  
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 O Índice do Estado Trófico apresentado é composto pelo Índice do Estado Trófico 

para o fósforo – IET(PT) e o Índice do Estado Trófico para a clorofila – IET(CL), 

modificados por Lamparelli (2004), sendo estabelecidos para ambientes lóticos, segundo as 

equações: 

IET (CL) = 10x(6-((-0,7-0,6x(ln CL))/ln 2))-20    Eq. 03 

IET (PT) = 10x(6-((0,42-0,36x(ln PT))/ln 2))-20    Eq. 04 

  

 A partir dos dados contidos na Tabela 6 foi possível determinar o IET(PT) nos pontos 

de coleta 03 e 06, com o IET(PT) de 77,3 e 57,9, respectivamente. Esses valores apontam 

para a classificação do IET como sendo mesotrófico (BRASIL, 2016; CETESB, 2007; 

LAMPARELLI, 2004), apresentando corpos d’água com produtividade intermediária, com 

possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na maioria dos 

casos.  

 Em virtude da variabilidade sazonal dos processos ambientais que têm influência 

sobre o grau de eutrofização de um corpo hídrico, esse processo pode apresentar variações no 

decorrer do ano, havendo épocas em que se desenvolve de forma mais intensa e outras em que 

pode ser mais limitado. Em geral, no início da primavera, com o aumento da temperatura da 

água, maior disponibilidade de nutrientes e condições propícias de penetração de luz na água, 

é comum observar-se um incremento do processo, após o período de inverno, em que se 

mostra menos intenso. Nesse sentido, a determinação do grau de eutrofização médio anual de 

um corpo hídrico, pode não identificar, de forma explícita, as variações que ocorreram ao 

longo do período anual, uma vez que não é possível apresentar os resultados mensais para 

cada ponto amostral. 

 

 

4.4 Análise de Agrotóxicos por Cromatografia em fase gasosa acoplada à Espectrometria 

de Massas – CG/EM 

As condições cromatográficas, aplicadas no desenvolvimento deste trabalho, foram 

validadas para a análise de multiclasses de agrotóxicos por SABIN et al. (2009), onde foi 

descrito o método de extração e análise por cromatografia em fase gasosa, acoplado à 

espectrometria de massas.  

Para a otimização do processo de separação, foi preparada uma mistura de 32 

agrotóxicos orgânicos em água, seguida do procedimento de extração, para determinados 
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parâmetros cromatográficos, com seus respectivos tempos de retenção, tR. A Tabela 7 mostra 

os agrotóxicos em ordem de separação, em função do tempo de retenção. 

 

Tabela 7 – Parâmetros cromatográficos da mistura de padrões de agrotóxicos e valores máximo permitidos na 
resolução CONAMA 357 (BRASILb, 2005). 

 Agrotóxicos tR 

1 1,4-diclorobenzeno 3,728 
2 Naftaleno 4,809 
3 Acenafteno 7,593 
4 Molinato 8,369 
5 Trifluralina 11,255 
6 Hexaclorobenzeno 12,085 
7 Simazina 12,62 
8 Atrazina 12,85 
9 Lindano 13,158 
10 Antraceno 13,451 
11 Propanil 15,338 
12 Heptacloro 15,732 
13 Alaclor 15,83 
14 Aldrin 16,743 
15 Metolacloro 16,887 
16 Pendimetalina 17,87 
17 Heptacloro epóxido 17,944 
18 Clordano I 18,423 
19 Clordano II 18,587 
20 Endossulfan I 18,712 
21 Clordano III 18,79 
22 1,3-difenoxibenzeno 18,919 
23 Diedrin 19,32 
24 Endrin 19,804 
25 Endossulfan II 20,011 
26 DDT I 20,287 
27 DDT II 20,989 
28 Criseno 21,972 
29 Metoxicloro 22,128 
30 Permetrina I 24,11 
31 Permetrina II 24,293 
32 Perileno 26,512 

Fonte: Autor 
 
Os parâmetros de desempenho são considerados adequados, demonstrando alta 

eficiência e resoluções satisfatórias na separação da mistura de agrotóxicos, como observado 

no cromatograma apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 – Cromatograma da mistura de agrotóxicos 0,0300 μg L-1. 

 
A seletividade do método mostrou-se adequada para a determinação dos estudos de 

agrotóxicos. Para análises de rotina foram utilizadas curvas analíticas, com três concentrações 

12, 40 e 120 μg L-1, que correspondem às concentrações em água de 0,030, 0,100 e 0,300 μg 

L-1 (Figura 5), visando à identificação e quantificação dos agrotóxicos nos maiores valores 

permitidos pela legislação vigente (BRASILb, 2005). Se em alguma amostra as concentrações 

dos agrotóxicos forem superiores à faixa linear de trabalho, deverá ser feita uma diluição para 

sua quantificação. Neste estudo, a linearidade foi adequada para todos os compostos.  

 
Figura 5 – Cromatograma da mistura de agrotóxicos em diferentes concentrações: (     ) 12 μg L-1 (0,030 μg L-1 
em água); (     ) 40 μg L-1 (0,100 μg L-1 em água); (     ) 120 μg L-1 (0,300 μg L-1 em água). 

 



44 
 

Todos os agrotóxicos apresentaram sinais maiores do que os limites de quantificação, 

ao nível de fortificação de 0,030 μg L-1. A Tabela 8 mostra os limites de quantificação, 

obtidos neste trabalho, e os valores máximos permitidos, encontrados na resolução do 

CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005 (BRASILb, 2005). Os limites de quantificação 

que foram determinados neste trabalho, também estão de acordo com o padrão europeu 

(CALDAS et al., 2009) para o controle de resíduos de agrotóxicos em água de acordo. 

Para todos os agrotóxicos descritos na Tabela 8 foi possível determinar 

adequadamento os agrotóxicos nas amostras de água, uma vez que os mesmos apresentaram 

alta sensibilidade e foram, adequadamente, recuperados na extração multiclasses. 

Comportamento diferente foi observado para os agrotóxicos bentazona e pentaclorofenol, que 

não apresentaram uma boa resposta no teste de recuperação em água, na extração líquido-

líquido. 

A aplicação do método, com amostras obtidas nos pontos de coleta do Rio do Campo, 

mostrou excelente desempenho em termos de adequação do sistema. Na faixa de 

concentração, entre 0,030 e 0,300 μg L-1, mostrando ser adequado  à utilização em análises de 

rotina para qualquer tipo de amostra de água.  

 

Tabela 8 – Limite de quantificação pelo método cromatográfico e valores máximos permitidos (VMP), 
estabelecido pela resolução do CONAMA no 357 (BRASILb, 2005). 

Agrotóxicos Limite mínimo – GC/MS 
(µg L-1) 

Identificados (µg L-1) VMP – resolução 357 
(µg L-1) 

Alaclor 0,035 - 20,0 
Aldrin 0,014 0,0146 0,03 
Diedrin 0,026 0,0146 0,03 
Atrazina 0,059 - 2 
Clordano 0,018 - 0,2 
DDT 0,016 0,058 2 
Endossulfan α 0,033 0,058 20 
Endossulfan β 0,054 - 20 
Endrin 0,033 0,0146 0,6 
Heptacloro 0,027 0,028 0,03 
Heptacloro epóxido 0,027  0,03 
Hexaclorobenzeno 0,01 - 1 
Lindano 0,018 - 2 
Metolacloro 0,025 - 10 
Metoxicloro 0,045 - 20 
Molinato 0,044 - 6 
Pendimetalina 0,15 - 20 
Permetrina 0,051 0,058 20 
Propanil 0,053 - 20 
Simazina 0,058 - 2 
Trifluralina 0,085 - 20 

Fonte: Autor  
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Os resultados das análises dos agrotóxicos, nas amostras de águas coletadas nos seis 

pontos de coleta, localizados no Rio do Campo (Figuras 2 e 3 e Tabela 3) mostraram a 

presença desses analitos em 16 amostras das 30 analisadas. Dos 21 agrotóxicos analisados, 9 

foram detectados e 7 quantificados. Os valores de concentração dos agrotóxicos, nas 

amostras, variaram entre 0,014 e 0,150 μg L-1. O 4,4’-DDT não foi detectado nas amostras, 

porém, seus metabólitos, o 4,4’–DDD e o 4,4’-DDE sim. O 4,4’–DDD foi quantificado em 

uma amostra com 0,016 μg L-1. O 4,4’–DDE foi encontrado em 12 amostras e quantificado 

em 7 delas, com concentrações entre 0,016 e 0,058 μg L-1, comprovando que é o metabólito 

mais estável.  

O heptacloro sofre epoxidação tornando-se o heptacloro epóxido, pertencente à classe 

toxicológica II, altamente tóxico, apresentando uma longa persistência no ambiente. O 

heptacloro epóxido, a exemplo de seu precursor, apresentou valores inferiores (0,0287 μg L-1) 

ao valor máximo permitido, estipulado pela atual portaria, que é de 0,030 μg L-1. O endrin é 

um inseticida pertencente à classe toxicológica I, usado principalmente nas culturas de cana-

de-açúcar, soja, algodão e milho. Esse possui efeitos tóxicos similares ao aldrin e dieldrin, 

mas é menos estável. O valor de 0,0146 μg L-1 para endrin cetona foi encontrado em uma das 

amostras. Essa substância não está entre os agrotóxicos relacionados pela portaria nº 

2.914/2011, que estabelece valor máximo de 0,600 μg L-1 apenas para o endrin. 

Com base nas análises de CG/MS realizadas, foi possível detectar a presença de 

compostos organoclorados, tais como, Heptacloro, Aldrin, Endrin, Endossulfam, Metolacloro, 

Permetrina e DDT, nos diferentes pontos e datas de coletas realizadas no iRo do Campo, no 

período de amostragem compreendido entre 03/2016 e 05/2017. A contaminação deste corpo 

d’água pode estar relacionada ao uso desses agrotóxicos, nos períodos em que houve a 

colonização agrícola da região da bacia do Rio do Campo. 
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5. CONCLUSÕES  

 As análises físico-químicas não apresentaram alteração em comparação à Resolução 

do CONMA 357, mas para coliformes, DBO, nitrogênio e fósforo totais, valores obtidos de 

IQA, nos pontos 03 e 06 de coleta, os resultados mostraram alteração em comparação com a 

legislação vigente. 

 A técnica de CG/EM demonstrou ser fundamental para determinações que exigem 

extrema sensibilidade e seletividade, atendendo a requisitos na faixa de μg L-1 para todos os 

compostos e apresentando seletividade para possibilitar determinações de resíduos de 

agrotóxicos, em amostras contendo parâmetros de variados, inclusive com alta turbidez, sem 

interferências significativas. 

 Na pré-concentração foi necessário um fator de concentração de 1000 vezes, para 

garantir todos os VMP da resolução do CONAMA 357. O procedimento de extração líquido-

líquido não apresentou influências significativas para velocidade de percolação da amostra, 

nos trabalhos de rotina. 

 As recuperações foram consistentes, independente do dia e do nível de concentração 

do analito, o que mostra a robustez na execução do trabalho. Alguns analitos apresentaram 

baixas recuperações, porém devido à consistência dos resultados, em torno de um valor médio 

de recuperação é possível estabelecer com segurança um fator de correção dos resultados em 

amostras reais. 

 O método CG/EM, aplicado neste trabalho para determinação de 21 agrotóxicos 

organoclorados em água, apresentou boa seletividade, linearidade, sensibilidade, precisão e 

exatidão adequadas e foi aplicado com sucesso nas análises de amostras reais. Os limites 

encontrados foram baixos, suficientes para se detectar essas substâncias a um nível inferior ao 

estabelecido pela legislação nacional. 

  O uso do solo no entorno da bacia do Rio do Campo é explorado pela agricultura, as 

consequências das ações antrópicas são preocupantes em relação à qualidade da água 

disponível, pois se trata de um manancial de captação para abastecimento público, sua 

preservação, no entanto, deveria ser realizada de forma mais ampla nas nascentes que 

produzem a água, até o ponto de captação. O poder público pode desapropriar essas áreas e 

implantar recuperação por florestas nativas, no entorno dessas nascentes, e cobrar dos 

consumidores os custos por esse processo, alegando que a água é de extrema importância para 

a saúde e sobrevivência de todos os seres vivos existentes neste ambiente.  
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7. ANEXOS 

Anexo-A  Resultado da Análise do Ponto - 03   
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Anexo-B  Resultado da Análise do Ponto - 06 
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