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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo fazer o monitoramento ambiental de águas na Bacia do Rio Pirapó na região de
Maringá através de análises físico-químicas e identificação de agroquímicos lançados por lixiviação no rio. Para tanto,
serão realizadas coletas de água em pontos diferentes do rio Pirapó, principalmente nas proximidades do ponto de
captação de água da empresa de tratamento em Maringá e também próximo à estação de tratamento de esgoto. Os
resultados  obtidos  neste  trabalho  permitirão  monitorar  a  qualidade  da  água  do  rio  Pirapó  na  extensão  da  região
metropolitana de Maringá. Outro fator  importante é identificar e quantificar  os diferentes tipos de agroquímicos que
chegam ao rio Pirapó pela lixiviação destes produtos utilizados em lavouras de diversas propriedades rurais que fazem
divisa com o rio.

PALAVRAS-CHAVE: Controle ambiental; Análise Química; Análise multiparâmetros.

1 INTRODUÇÃO

No decorrer da evolução humana os primeiros grupamentos eram pequenos, dispersos e sua
economia baseava-se nas atividades de caça, pesca e coleta de materiais vegetais e minerais para
satisfazerem suas necessidades de alimentação, vestuário e de habitação (SÉ, 1992).  Como as
populações eram pequenas e não concentradas, os seus dejetos e resíduos eram assimilados, sem
problemas, pelos ecossistemas dos quais participavam, não causando nenhum impacto ambiental
grave (ODUM, 1996). Mas, com o passar do tempo alguns eventos da evolução humana como a
descoberta do fogo, o desenvolvimento da agricultura, a revolução industrial e a formação de uma
sociedade de consumo levaram ao surgimento das grandes cidades. 

O desordenado crescimento populacional, o uso de novas tecnologias e a demanda por mais
alimentos afeta não somente o solo, como também provoca grandes impactos na qualidade da água.
O impacto das atividades modernas sobre a qualidade da água subterrânea tornou-se conhecido em
alguns países industrializados durante a década de 70 (FOSTER et al., 1993).

Devido a  tais  fatos,  os  recursos  hídricos  têm sido  ao  longo dos  anos  contaminados  por
diversos tipos de substâncias químicas, fazendo com que o suprimento de água potável e de boa
qualidade torne-se cada vez menor e de maior custo, principalmente nas zonas mais desenvolvidas,
nas quais o emprego de substâncias químicas é de uso mais intenso. A boa qualidade da água, a
não contaminação do solo, e, consequentemente dos alimentos só pode ser assegurada através de
programas de monitoramento ambiental, os quais podem minimizar os riscos de poluição.

A  conservação  da  quantidade  e  qualidade  da  água  depende  das  condições  naturais  e,
principalmente,  das  ações  humanas  nas  Bacias  Hidrográficas  onde  ela  se  origina  e  circula.
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Infelizmente,  as  Bacias  Hidrográficas  nas  últimas  décadas  vêm sofrendo  com as  ações  pouco
planejadas do homem contemporâneo que apresenta uma cultura na qual o objetivo principal é o
mínimo custo e o máximo benefício de seus usuários, sem preocupação alguma com o ecossistema
ao seu redor, e consequentemente, com a sua própria qualidade de vida (TUCCI; SILVEIRA, 2001).

A contaminação de águas superficiais por fontes não pontuais é um importante problema
ambiental devido à dificuldade de detecção. Quando essas águas estão em áreas populosas faz-se
necessário um controle, principalmente quando as fontes de contaminação estão dispersas ao longo
do  curso  de  um rio  e,  além disso,  os  contaminantes  mudam ao  longo  do  ano  e  talvez  sejam
diferentes de um ano para o outro. Nesta situação monitorar cada agroquímico é, além de muito
caro, pouco produtivo sendo então recomendada uma análise de multiresíduos de agroquímicos.

Assim, este trabalho tem como objetivo fazer o monitoramento ambiental das águas da bacia
do rio Pirapó na extensão da região metropolitana de Maringá e identificar e quantificar a presença
de  agroquímicos  em  amostras  de  águas,  bem  como  pesquisar  seus  efeitos  na  estrutura  de
comunidades zooplanctônicas, de peixes.

1.1 PRODUTOS AGROQUÍMICOS

A  terminologia  atribuída  a  compostos  químicos  empregados  no  controle  de  pragas  que
atacam a produção agrícola tem gerado discussões e controvérsias. O uso da palavra pesticida tem
sido  amplamente  difundido  entre  os  povos  de  língua  portuguesa  e  o  vocabulário  equivalente
“pesticide” é usual na língua inglesa. 

Em citação, a legislação brasileira através da lei 7802 de 1989 define, agrotóxicos e afins
como produtos  e agentes de processos físicos,  químicos ou biológicos,  destinados ao uso 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, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna a fim
de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e
produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento
(ANVISA, 2007).

Para um melhor entendimento, a classificação dos praguicidas é geralmente relacionada com
os organismos vivos envolvidos. Agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, remédios
de  plantas,  venenos  são  algumas  das  inúmeras  denominações  relacionadas  a  um  grupo  de
substâncias químicas utilizadas no controle de pragas e doenças de plantas (DESCHLER et al,
1986). A discussão sobre a nomenclatura correta dessa gama de produtos varia de acordo com os
interesses dos grupos envolvidos para dar diferentes conotações ao termo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo: A Bacia Hidrográfica do Pirapó possui uma área total de 5.098,10 km² e uma
população  de,  aproximadamente,  500.000  habitantes.  O  rio  Pirapó  nasce  no  município  de
Apucarana  e  escoa  para  o  norte,  percorrendo  uma  extensão  de  168  km  até  sua  foz  no  rio
Paranapanema. Os pontos de amostragem do presente trabalho serão distribuídos ao longo do rio
Pirapó de acordo com o nível de interferência antrópica (Figura 1).

O ponto a montante (P1) é localizado na cabeceira do rio Pirapó, na cidade de Apucarana. É
o local mais preservado, com mata ciliar estabelecida e boa cobertura vegetal. O ponto intermediário
(P2)  situado em Maringá,  antes  da captação de água para  o abastecimento  público,  apresenta
agricultura  intensiva  e  atividade  industrial  nas  proximidades  das  margens  (mata  ciliar  bastante
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degradada). O ponto a jusante (P3) está situado em Maringá, com mata menos densa nas margens
e  menor  influência  agrícola,  mas  com influência  dos  lançamentos  de  efluentes  da  estação  de
tratamento de esgoto municipal e de indústrias próximas. Poderá ser incluído algum ponto mais
distante dos pontos anteriores, para verificar o efeito da diluição dos efluentes ao longo do rio na
ação dos parasitos e na histopatológica dos mesmos. 

Figura 1: Área de estudo com a localização dos pontos amostrais, distribuídos ao longo do rio Pirapó,
região norte do estado do Paraná, Brasil. O ponto a Montante (P1) na nascente, situa-se na cidade de

Apucarana, enquanto que os pontos Intermediário (P2) e Jusante (P3) localizam-se em Maringá.
Fonte: Adaptado de Martinez (2011).

Amostras  e  coletas:  As amostras  das  águas  serão  obtidas  dos  pontos  de  coletas  pré-
estabelecidos na bacia do rio Pirapó. Estas amostras serão coletadas entre os anos de 2017 à 2018,
nos períodos anteriores e posteriores à aplicação dos agroquímicos, em seguida as mesmas serão
armazenadas em freezer para não sofrerem degradação até o momento da extração e análise. De
acordo com o perfil das amostras, será analisada sua composição química e possíveis substâncias
adicionadas a sua matriz através de uma incorporação biotecnológica ou de pesticidas.

Para  selecionar  as  moléculas  a  serem  analisadas,  será  realizado  um  levantamento  dos
agroquímicos aplicados nas proximidades dos pontos  de coleta à área estudada,  com base no
banco de dados da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná – SEAB e pela Agência
de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) referente aos anos de 2015 e 2016, para verificar
quais insumos agrícolas foram utilizados em maior frequência e quantidade na região do estudo,
identificando e quantificando cada Ingrediente Ativo (IA). A partir destes dados, quantificar em massa
os ingredientes ativos (IA) empregados na área do estudo. O levantamento de dados será também
realizado no período de desenvolvimento do projeto que compreende 2017 até 2018.

Água:  As  análises  serão  do  pH,  temperatura,  dureza,  condutividade,  turbidez,  oxigênio
dissolvido,  potencial  de  oxidação  e  redução,  presença  de coliforme fecais  e  totais  presente  no
material coletado.

Método de extração de resíduos de agroquímicos em águas por GC/MS: Nas amostras
de água, as análises de agroquímicos serão realizadas através da coleta de 1 litro de amostra de
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água, em seguida filtrado 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). 

Para a análise no GC/MS, os extratos serão concentrados à temperatura ambiente para um
vial  de  2  mL.  O  fator  de  concentração  para  as  amostras  de  água  deverá  ser  de  500,  como
estabelecido pelo método aplicado no Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR (APHA, 2005).

Condições  Cromatográficas  para  análise  no  GC/MS:  As  análises  no  GC/MS  serão
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 de 5% de fenil metil siloxano (30,0 m x 250 μm d.i. x 0,25 μm de
espessura do filme). Para a separação adequada dos analitos no sistema CG/EM, será utilizada a
seguinte programação otimizada de temperatura do forno: temperatura inicial de 92°C mantida por
2,5 min, em seguida rampa de 15°C min-1 até 175°C mantida por 13 min, e rampa de 20°C min-1
até 280 °C e mantida por 15 min. As demais condições do método de análise serão: volume de
injeção de 1,0 μL, fluxo do gás de arraste (He, pureza 99,99999%) igual a 1,0 mL min-1, 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 será
utilizado  para  a  quantificação  em modo  monitoramento  de  íon  selecionado  (SIM),  sendo  o  íon
principal utilizado para a quantificação e os íons secundários para a identificação. Para confirmação
da identidade dos pesticidas detectados, será considerado um máximo de 20% de diferença entre a
abundância relativa esperada dos íons secundários em relação ao principal. A aquisição dos dados
será feito pelo software MassHunter e análise qualitativa dos espectros de massas pela biblioteca
NIST 11.

Procedimento  de  extração  com  SPME:  Serão  avaliadas  cinco  fibras  comerciais  com
diferentes recobrimentos: polidimetilsiloxano 100 μm (PDMS), polidimetilsiloxano/divinilbenzeno 65
μm  (PDMS/DVB),  divinilbenzeno/carboxen/polidimetilsiloxano  50/30  μm  (DVB/CAR/PDMS)  e
poliacrilato 85 μm (PA), todas da marca Supelco (Bellefonte, PA, USA). 

Antes  do  uso,  as  fibras  serão  condicionadas  conforme recomendado  pelo  fabricante.  As
extrações dos pesticidas serão efetuadas usando uma alíquota da amostra de 5 mL em vial de 20
mL  com  tampa  fenólica,  septo  de  PTFE/silicone  de  11  mm  e  holder  manual.  Os  diversos
recobrimentos de fibra serão avaliados em extrações headspace em banho-maria sem agitação.
Nesta etapa os experimentos serão realizados mantendo-se os tempos de extração e dessorção de
60 e 2 min, respectivamente, a temperatura de extração de 70 °C e pH da solução 6.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Aspectos Sociais:  Contribuir  para  formação adequada de recursos humanos numa área
interdisciplinar colaborando com a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente e que este
possa promover Programas Educativos e Preventivos visando um ambiente mais saudável. 

Aspectos Econômicos:  Este trabalho pretende correlacionar  os quadros de intoxicações
provocados pelo uso de produtos agroquímicos de forma direta e indireta com os valores gastos em
seu tratamento através da identificação e quantificação destes pesticidas e promover ações que
minimize estes problemas,  através da redução do consumo de pesticidas,  bem como, pelo uso
racional do mesmo.
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Aspectos Ambientais:  Este trabalho representa aspecto importante no conhecimento dos
produtos agroquímicos utilizados na região da AMUSEP-PR, sua ação e impacto provocado ao meio
ambiente e consequentemente a qualidade de vida da população. 

 Aspectos  Científicos:  Formação  de  recursos  humanos:  mestrado,  iniciação  científica;
Publicação de artigos em periódicos especializados e Divulgações dos resultados em Congressos e
Reuniões Científicas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto permitirá acompanhar a qualidade da água da bacia do rio Pirapó da nascente
até  após  a  região  metropolitana  de  Maringá  através  do  monitoramento  dos  parâmetros  físico-
químicos da água além de monitorar a presença de poluentes orgânicos persistentes nos anos de
2017 e 2018.
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