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RESUMO 

A expansão de grandes centros urbanos de maneira acelerada e não planejada levou a um aumento 
indiscriminado da industrialização e urbanização, provocando degradações e impactos ambientais. Através 
deste crescimento populacional desordenado, aumentou a demanda de alimentos, afetando o solo e 
provocando impactos na qualidade da água. Assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar um 
monitoramento ambiental, analisando a qualidade da água através dos parâmetros físicos, químicos e 
identificando a presença de agroquímicos por cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de 
massas na bacia do Rio do Pirapó. Dentre os resultados, observou-se parâmetros elevados de turbidez e 
temperatura na coleta de janeiro/2019, demonstrando um impacto ambiental preocupante. A análise 
cromatográfica revelou a presença de diversos compostos comuns a todos os pontos, entre eles, seis sendo 
controlados pela resolução CONAMA n.357/2005. Esses compostos, em todos os pontos de coleta 
apresentaram concentrações diferentes ao longo do período de amostragem, com exceção da substância 
Azetidina, constatada apenas no ponto dois, situado a montante da captação de água para abastecimento 
público. A presença desta substância pode estar relacionada ao intenso processo de urbanização dos 
municípios que margeiam a bacia do rio Pirapó. Já os agroquímicos ao longo do percurso do rio estão 
relacionados com o aumento da área agricultável. Os resultados obtidos neste estudo servem como 
ferramenta para monitoramento da ação destes contaminantes nos corpos de água superficiais, bem como 
para auxiliar nas medidas de gestão pública dos recursos hídricos, vindo de encontro aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Método CG/EM; Monitoramento Ambiental; Qualidade de Água. 

 

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 problema, pelos ecossistemas dos quais 
participavam, não causando nenhum impacto ambiental grave (ODUM, 1996). Mas, com o 
passar dos tempos 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 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

subterrânea tornou-se conhecido em alguns países industrializados durante a década de 
70 (FOSTER et al, 1993). 

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 pesticida isoladamente é, além de muito caro, pouco produtivo sendo então 
recomendada uma análise de multiresíduos de pesticida. 

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. 

Desta forma, este estudo objetiva analisar a qualidade da água, bem como identificar 
a presença de agroquímicos por CG/EM, em um trecho lótico do rio Pirapó, Paraná, Brasil, 
influenciado pelas culturas de soja e milho de segunda safra. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A bacia do Rio Pirapó (Figura 1), situa-se na mesorregião Norte- central do Estado 
do Paraná (ÁGUAS PARANÁ, 2017), dentro do polígono delimitado pelas Latitudes de 
22°30’ e 23°30’ Sul e Longitudes de 51°15’ e 52°15’ Oeste (SCHNEIDER, 2011). Sua 
nascente está localizada no município de Apucarana a uma altitude 1.000m, extendendo-
se por 168 km em direção norte, e sua foz no rio Paranapanema com altitude de 300m, 
situada no município de Jardim Olinda (ÁGUAS PARANÁ, 2017). As culturas temporárias 
totalizam uma área de 533.460ha, sendo soja 183,64hs e milho 69,33ha, 280.481ha as 
demais culturas como por exemplo trigo e feijão; os cultivares permanentes abrangem 
177.953ha, onde a principal é a cana de açúcar (GODOY, 2012).  

Dentro da área de estudo na bacia do rio Pirapó, foram selecionados três pontos, os 
quais são margeados por áreas utilizadas para as culturas de soja e milho de segunda 
safra. Estes três pontos apresentaram diferentes características, sendo o ponto 1 um 
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próximo à nascente (23°27'8.57"S - 51°33'25.10"O), o segundo ponto a montante da 
captação de água para abastecimento público de Maringá (23°18'43.92"S -51°50'52.55"O), 
apresentando agricultura intensiva e atividade industrial nas proximidades das margens 
(mata ciliar bastante degradada), e o terceiro ponto, próximo ao encontro com o rio 
Bandeirantes trecho final destas culturas (23°11'31.37"S-51°57'57.25"O) (Figura 1). O 
período de amostragem da água se deu entre outubro de 2017 a janeiro de 2019, 
totalizando quatro coletas por ponto. 

 
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). 

 

Coleta das Amostras de Água: As amostras de água foram coletadas em frascos 
com capacidade de 01 litro cada (foram coletados 03 litros de água por ponto de coleta) 
contra a corrente, a uma profundidade mínima de 10 cm da superfície e preservadas em 
gelo, até o armazenamento em freezer do laboratório para posterior análise cromatográfica.  

Caracterização Físicas, Químicas das Amostras de Água: As características 
físicas e químicas das amostras de água coletadas, tais como, pH, temperatura da água 
(ºC), condutividade elétrica (µS/cm), turbidez (NTU), oxigênio dissolvido (mg/L) e sólidos 
totais dissolvidos (g/L) foram obtidas in loco, através do medidor multiparâmetros de 
qualidade de água, Horiba U-50. 

Método de Extração de Resíduos de Agrotóxicos em Águas e Condições 
Cromatográficas: Nas amostras de água (01 litro), as análises de agrotóxicos foram 
realizadas por meio da pré-concentração e purificação por extração em fase sólida (SPE), 
com cartucho Bond Elut Nexus como adsorvente e um sistema a vácuo Supelco Visiprep 
SPE. A extração da amostra de água no cartucho SPE foi realizada com fluxo de 10 mL/min. 
Após a adsorção, o cartucho foi lavado com 10 mL de água deionizada, secou-se sob vácuo 
por 20 min, para eliminar os traços de água, e sua eluição foi realizada com 3 mL de acetato 
de etila, seguido de eluição com 3 mL de diclorometano. As alíquotas finais foram 
combinadas, concentradas por fluxo de N2 à secura e ressuspendido para um vial de 2 mL 
com diclorometano para, em seguida, ser submetidas à análise por GC/MS. 

As análises no GC/MS foram realizadas em um cromatógrafo a gás (modelo Agilent 
7890B) 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) e um com injetor automático (CTC PAL Control).  
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Para a separação adequada dos analitos no sistema GC/MS, utilizou-se 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 da análise foram: volume de 
injeção de 1,0 μL, fluxo do gás de arraste He (pureza 99,99999) 1,0 mL min-1, ionização 
por impacto eletrônico de 70eV e temperaturas 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. A aquisição 
dos dados foi realizada pelo software MassHunter e análise qualitativa dos espectros de 
massas pela biblioteca NIST 11. 

 

3. RESULTADOS 

Análises físicas e químicas da água: Os resultados das análises dos parâmetros 
envolvendo a qualidade da água, com base na Resolução do CONAMA nº 357 de 2005, 
foram comparados com os limites estabelecidos para corpos de água classe 2. Estes 
resultados podem ser observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Resultados da análise física e química da água nos pontos de amostragem no rio Pirapó 

durante o período de coleta (outubro/2017 e janeiro/2019). 

Pontos de 

amostragem 

Coleta 

mês/ano 
T (oC) 

CE 

(µS/cm) 

OD 

(mg/L) 
pH 

Turbidez 

(NTU) 

STD 

(g/L)  

Índice 

Pluviométrico 

Médio mensal 

(m³) 

1 out/17 21 10 9,01 7,39 21,43 60 

311,9 2 out/17 20,86 12 7,60 7,61 12,6 80 

3 out/17 22,97 13,4 7,31 7,18 18 87 

1 abr/18 21,32 10,7 7,80 7,23 47,3 69 

26,7 2 abr/18 21,89 9,7 7,68 6,18 78,7 63 

3 abr/18 24,87 12,6 7,94 7,11 39,7 82 

1 out/18 24,03 9,8 7,50 7,7 99,5 64 

319,3 2 out/18 23,62 12,4 8,03 7,25 40,3 89 

3 out/18 26,21 13,9 8,92 7,38 89,7 90 

1 jan/19 24,23 12 35,83 7,79 24,3 78 

201,4 2 jan/19 28,61 10,9 29,60 7,82 252 71 

3 jan/19 29,54 13,7 9,45 7,66 221 89 

Fonte: Autor 
T = Temperatura; CE = Condutividade elétrica; OD = Oxigênio Dissolvido; pH = Potencial Hidrogeniônico; 
STD = Sólidos Totais Dissolvidos. O índice pluviométrico médio mensal para data de coleta - INMET (2019). 

 

Segundo a ANA (Agência Nacional de Águas), o rio Pirapó se enquadra na classe 
tipo II para água doce. Nesta classificação do CONAMA 357/2000, a classe II refere-se a 
águas cujo destino serve para o abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional; para proteção das comunidades aquáticas; para recreação de contato 
primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, e, conforme resolução CONAMA 
nº 274, de 2000, podem ser utilizadas para a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 
parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato 
direto e; para aquicultura e à atividade de pesca. 
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Em relação a temperatura, neste estudo, observou-se um aumento ao longo do curso 
do rio, sempre mais elevada no ponto 3. Analisando os períodos de amostragem, foi 
possível constatar que a temperatura da água mais elevada foi registrada em janeiro/2019, 
alcançando variações de até 5 ºC entre os diferentes pontos de coleta. Quando comparado 
a diferentes datas de coleta, a variação foi de 7 ºC. Segundo dados do INMET (2019) para 
o ano de 2019 o mês de janeiro apresentou variação de temperatura entre 22,4 ºC e 32,5 
ºC.  

No estudo realizado por Bortolleto (2015) entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012, 
foi verificado que o rio Pirapó atingiu temperaturas da água entre 16ºC à 32ºC, 
demonstrando um padrão característico da temperatura da água do rio Pirapó em função 
da grande mudança de temperatura durante o ano, atingindo temperatura elevada na água 
nos meses mais quentes. Variações elevadas deste parâmetro também podem estar 
relacionadas com a redução de profundidade (menor no ponto 1), o que acarreta o 
aquecimento de toda a coluna de água, elevando a temperatura. 

Dentre os resultados obtidos a temperatura e a condutividade elétrica, não constam 
na resolução CONAMA 357/2005, porém, oxigênio dissolvido (variação encontrada entre 
7,31 mg/L e 35,83 mg/L), pH (entre 6,18 e 7,82), turbidez (entre 12,6 NTU e 252 UNT) e 
sólidos totais dissolvidos (variando entre 60 g/L e 90 g/L) são controlados pela resolução. 
Destes parâmetros a turbidez ficou acima do permitido (valor máximo até 100 UNT) para a 
classificação da água doce classe II.  

Em estudo realizado por Harfuch (2018) em 14 pontos de coleta ao longo do mesmo 
trecho do rio Pirapó (incluindo os pontos utilizados neste estudo) classificou a qualidade da 
água durante o período de 10/2017 04/2018 como razoável, com índices de IQA regular, 
segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2019). Para os pontos utilizados neste estudo, 
apenas no ponto 1 (mais próximo a nascente) a qualidade da água foi considerada boa, 
somente no período de 04/2018, enquanto que na amostra do ponto 1 de 10/2017 e os 
pontos 2 e 3 para ambos os períodos se mantiveram razoáveis. 

Em seu estudo, Harfuch (2018) classificou o trecho da bacia como mesotrófico 
(CETESB, 2008). A característica mesotrófica do rio corrobora com os resultados de 
turbidez, sólidos totais e sólidos suspensos encontrados neste estudo, o que promove 
constante carreamento de nutrientes e matéria orgânica para o rio, e desta forma, acarreta 
o comprometimento destes corpos de água (Decker et al., 2018). Estes excessos de 
nutrientes, bem como os agroquímicos utilizados nestas culturas, podem reduzir ainda mais 
a qualidade destes ambientes. 

De Oliveira, et al. (2012) evidenciou a presença de coliformes fecais termotolerantes 
ao longo de todo o rio Pirapó. Estes coliformes advêm da descarga de esgoto doméstico 
dos municípios nos quais o rio permeia. A presença destes coliformes implica na redução 
da qualidade de água que este corpo hídrico carrega. Estudos realizados por Cassaro e 
Carreia (2006) nos afluentes do rio Pirapó, identificaram resíduos de diferentes origens 
como: óleos e graxas dos postos de serviços de lavagem e lubrificação automotivos, 
despejos industriais, lixos orgânicos, materiais inertes de difícil degradação. Estes mesmos 
autores observaram que uma das nascentes do rio recebe lançamento de efluentes de 
diversas características físicas, químicas e biológicas como, carga orgânica de frigorífico, 
detergentes de diversas indústrias e águas pluviais contaminadas com efluentes industriais.  

 

Análise cromatográfica da presença de agroquímicos na água: As condições 
cromatográficas, aplicadas no desenvolvimento deste trabalho, foram validadas para a 
análise multiresíduos de agroquímicos por SABIN et al. (2009), onde foi descrito o método 
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de extração por SPE e análise por CG/EM. A aplicação do método cromatográfico 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 para utilização em análises de rotina 
para qualquer tipo de amostra de água. 

Como resultado da análise, foi observada linearidade da detecção dos compostos 
presentes em todos os pontos de coleta, diferenciada apenas pela intensidade do sinal, 
como exemplificado pelo composto clorpirifós (tempo de retenção 39 min), com maior 
concentração nos períodos outubro 2017 e outubro de 2018 (Figura 2). 

Figura 2: Cromatogramas da mistura de agroquímicos 0,0300 μg L-1, entre outubro/2017 e 
janeiro/2019 

  

  

Legenda: A. (1a coleta), B. (2ª coleta), C. (3ª coleta), D. (4ª coleta).Ponto 1 (⎯) ponto 2 (⎯) ponto 3 (⎯) 

Fonte: Autor 

 

No ponto 2 foi observado o maior número de contaminantes, porém, com intensidade 
de sinal mais elevado que os outros dois pontos de coleta, o que revela maior quantidade 
destes compostos presentes da água. O ponto 3 (último trecho da cultura de soja e milho 
de segunda safra) apresentou os menores índices de poluentes, este fato pode estar 
relacionado ao volume de água e a depuração dos contaminantes, uma vez que este ponto 
está localizado próximo ao encontro com rio Bandeirantes, trecho no qual o volume de água 
é maior, permitindo que os contaminantes sejam depurados ao longo do rio.  

Silvério et al. (2012) afirmam que a aplicação de agroquímicos gera resíduos 
prejudiciais ao homem sendo necessário o estabelecimento de quantidades máximas de 
resíduos permitidos pela legislação brasileira, considerando-se principalmente a toxicidade 
e o limite de quantificação nos métodos instrumentais de análises. A presença neste estudo 
de inúmeros compostos não registrados, aumenta o risco de gerar resíduos que são 
desconhecidos, prejudicando ainda mais a biota, a qualidade da água e a saúde pública. 

Em consulta a Adapar (2018) que é um órgão fiscalizador no estado do Paraná, 
foram identificados 24 agroquímicos mais comercializados e utilizados no cultivo de soja e 
milho de segunda safra no trecho estudado, porém, neste estudo, a Tabela 3 apresenta os 

A B 

C D 
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compostos identificados nos pontos de coleta da bacia do rio Pirapó por meio da análise 
cromatográfica. Alguns dos valores máximos permitidos dos compostos estabelecidos pelo 
CONAMA 357/2005 também estão listados, porém, é possível observar que a maioria das 
substâncias não apresenta valores na regulamentação. 

Os resultados das análises dos agroquímicos evidenciaram 27 substâncias distintas, 
dentre elas, somente sete são controladas pela resolução CONAMA 357/2005 (Dieldrin, 
Carbaril, Endossulfan, Malation, Metacloro, Simazina, Toxafeno), as demais, não constam 
nesta resolução. A falta de controle destas substâncias e de estudos das mesmas pode 
acarretar prejuízos à qualidade do ambiente quanto à diversidade biológica, bem como 
significar sérios problemas a saúde pública, pois este corpo de água abastece diversos 
municípios ao longo da bacia do rio Pirapó. 

O Dieldrin é um composto altamente lipofílico e biomagnificador e, mesmo com a 
proibição de sua utilização, ainda são encontrados resíduos na vida selvagem, que 
demonstram ter influência na diminuição da reprodução. Este composto é uma das 
principais substancias tóxicas encontradas na atmosfera da América do Norte, sendo 
detectado até em regiões onde nunca houve utilização desde produto, como o Ártico e a 
Escandinávia, sendo detectado gordura muscular de salmão do Ártico e Báltico; Peixes-
zebra foram analisados após alimentação contendo dieldrin durante 21 dias, revendo 
comportamento relacionados a ansiedade, efeitos imunossupressores, alteração nas 
proteínas mitocondriais também foram detectadas, com similaridade com a doença de 
Huntington (NIOSH, 2015; COWIE et al., 2017). 

O Brometo de Metila é um agroquímico do grupo dos inseticidas, com uso autorizado 
no Brasil, mas com proibição no Canadá e Comunidade Europeia. O protocolo de Montreal 
proíbe a utilização do Brometo de metila no tratamento de pragas, então as embalagens e 
pallets de madeira para exportação precisam ter o certificado fitossanitário, desde seu 
composto devido a sua toxidade (ROSATI, 2016, AMAZONAS, 2018). 

O Toxafeno foi detectado acima da concentração determinada pela resolução 
CONAMA 357/2005, este produto é utilizado como inseticida substituto do DDT e proibido 
nos EUA desde 1990. É um organoclorado com efeito acumulativo no organismo, que causa 
grande preocupação (PESSOA, 2019). 

Da Silva (2018) analisou amostras de água na bacia do rio do Campo (Campo 
Mourão, PR), registrando a presença de Heptacloro, Heptacloro epóxido, Aldrin, Endrin, 
Dieldrin, Endossulfam, Metolacloro, Permetrina e DDT, todos organoclorados persistentes. 
Segundo o autor, estes agroquímicos podem ter sido os responsáveis pela contaminação 
das águas desta bacia na época da colonização.  

Em estudo realizado por Tavares et al. (2012) foi evidenciada a presença do 
agroquímico glifosato em baixas concentrações, pois este composto sofre hidrólise, 
atingindo a água, em baixos níveis de concentração. Normalmente este produto está 
associado às culturas de soja e milho, o qual aumenta a sua concentração durante o 
processo de aplicação, ou após o período de chuvas, onde ele é carreado pelo processo 
de lixiviação. Atividades humanas, agrícolas, chuvas e o tipo de solo, também influenciam 
na concentração destes compostos. 

 

 

Tabela 3: Compostos identificados nas análises cromatográficas, no período entre outubro/2017 e 

janeiro/2019, ao longo do rio Pirapó. 
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 Agroquímicos ou 
derivados 

 

Tempo de 
Retenção 

Identificados 
(µg L-1) 

Valores Máximos 
Permitidos – Resolução 

357/2005 (µg L-1) 

1 1,4-diclorobenzeno 3,6 0,7498 - 
2 ? 4,5  --- - 
3 Toxafeno 5,0 0,3617 0,21 
4 Pirazin 5,3 0,0111 - 
5 Azetidina 5,5 0,0124 - 
6 Furano 9,3 0,0112 - 
7 Metil mercaptano 11,7 0,0877 - 
8 Simazina 12,2 0,0565 2,00 
9 Furano TCDF 12,9 0,0122 - 

10 Sarcosina  13,0 0,0146 - 
11 Brometo de metila 16,4 0,0112 - 
12 Diclorvós 16,8 0,0557 - 
13 Propanil 17,6 0,0580 - 
14 Metolacloro 18,3 0,1250 10,00 
15 Carbosulfan 18,6 0,0919 - 
16 Endossulfan  18,6 0,0580 0,22 
17 Cipermetrina 18,7 0,0386 - 
18 Permetrina 18,8 0,0580 - 
19 Malation 19,1 0,0146 100,00 
20 Bifentrina 22,8 0,0335 - 
21 Dieldrin  23,2 0,0146 0,03 
22 Buprofezin 23,6 0,2667 - 
23 Permetrina II 23,8 0,0580 - 
24 4-Piperidona 24,2 0,0565 - 
25 Carbaril 24,5 0,0146 70,00 
26 Octadecano (Padrão 

Interno) 
30,1 3,0600 - 

27 Clorpirifós 39,0 0,2557 - 

Fonte: Autor 

 

Apesar de não existirem valores estabelecidos para o lançamento de compostos 
farmacêuticos ativos (PhACs), no Artigo 8° a resolução CONAMA n. 430/2011, afirma que 
é vedado o lançamento de Poluentes Orgânicos Persistentes – POPs, classe na qual os 
fármacos podem estar incluídos. O Artigo 18, explicita que o efluente não pode possuir 
efeito poluidor aos organismos aquáticos presentes no corpo receptor, levando em 
consideração os critérios de toxidade que são estabelecidos pelos órgãos ambientais 
competentes. (CONAMA, 2011). 

A Azetidina é um composto que desperta muito interesse na comunidade científica, 
por sua utilidade e como sua ação biológica pode ser utilizada em diversos medicamentos, 
principalmente os anticoagulantes. Sua composição pode ser utilizada como meio sintético 
de outros compostos como derivados de prolina e alil-aminas quirais. Composto do fármaco 
anticoagulante (OMS, 2010; BOTO, 2012). 

O Carbaril é um inseticida de amplo espectro, utilizado em mais de 100 espécies de 
culturas, podendo ser utilizado inclusive como acaricida e moluscicida. No Reino unido é 
considerado um agente causador de câncer, tendo a indicação da rotulagem com a 
advertência, “potencial carcinógeno humano”, em produtos que contenham Carbaril. Este 
produto apresenta uma toxidade elevada, podendo trazer consequências adversas a saúde 
humana, por meio do contato com a pele, ingestão ou inalação (SILVA, 2018).   

O Malathion é um organofosforado, que tem a função de promover a fosforilação e 
inibição da Acetilcolenisterase (AchE), interrompendo a propagação de impulsos elétricos 
no sistema nervoso central, provocando paralisia nos insetos. Apesar de ser um produto 
considerado biodegradável, pode vir a ser prejudicial ao meio ambiente. Este agroquímico 
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é muito utilizado no combate de vetores de doenças como o Aedes aegypti (ARDENGUI, 
2018; BERTON, 2018). 

O Metil Mercaptano é um composto que entre outros contaminantes é gerado na 
fabricação de papel e celulose, também é encontrado em sistemas de águas residuais, o 
que caracteriza contaminação por resíduos de esgoto, com característica de um odor forte, 
podendo causar náuseas e irritação na garganta. Este composto foi encontrado nas 
amostras de água do rio Pirapó, que é influenciado pelo processo de urbanização, visto que 
o rio Pirapó é margeado por inúmeros municípios os quais apresentam elevado número de 
habitantes, como ocorre com o município de Maringá (FLORES, 2018; RINCON, 2018). 

O Endosulfan é um organoclorado insolúvel na água, classificado pela MAPA 
(Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento), como altamente tóxico ao meio 
ambiente. Na saúde humana, pode afetar o sistema endócrino e o metabolismo orgânico, 
agindo nas glândulas hipofisárias, tireoidianas, suprarrenais, mamarias, ovarianas e 
testiculares, alterando o metabolismo do organismo, bem como a produção de hormônios 
e a redução da fertilidade masculina e feminina (CARNEIRO, 2015). No Brasil em julho de 
2010, foram cancelados o registro de 9 produtos à base de endossulfan, estabelecendo um 
prazo de 3 anos para a retirada do produto do mercado (MMA, 2014). 

Outro composto encontrado com o limite acima do permitido pela CONAMA 
357/2005 se refere a Simazina, que é componente do agroquímico da classe dos herbicidas 
com toxidade grau III. É um herbicida que muitas vezes é aplicado em larga escala nas 
florestas nativas, contaminando os ambientes hídricos urbanos e industriais. É utilizado 
utilizados em uma variedade de culturas, dentre elas estão a cana-de-açúcar e o milho e 
de acordo com a Agência de Proteção Ambiental Americana (USEPA), entre outros, este 
composto está listado como um dos poluentes prioritários, por sua toxidade ser persistente 
no meio ambiente. (DO CARMO et al., 2013). 

Além deste, também foi detectada a Sarcosina que não é um composto que conta 
na resolução, mas, segundo Pereira (2018) a Sarcosina é um metabólico do Glifosato, que 
tem seu controle feito pela legislação vigente, o que indica contaminação por este 
agroquímico, sendo utilizado em grande escala nas culturas de soja e milho que são 
cultivadas às margens deste corpo de água. 

O uso intensivo de agroquímicos requer o conhecimento de suas propriedades 
físicas e químicas para prevenir interações indesejadas com o solo, minimizando ou 
eliminando a possibilidade de contaminação dos corpos d´água superficiais e subterrâneos. 
Desta forma existe uma grande necessidade da avaliação deste risco principalmente onde 
as culturas são localizadas próximo de córregos, rios e lagos (FREITAS; BOMBARDI, 
2018), sua forma de atuação, sua resiliência e os danos que podem provocar a qualidade 
do ambiente, às comunidades e à saúde humana. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presença dos mesmos agroquímicos nos diversos pontos de amostragem, porém, 
com variações em suas concentrações entre os períodos demonstra que, embora as 
nascentes possam ser locais mais preservados, na estação próxima dela os contaminantes 
são observados. Este é um fator preocupante, visto a existência de um gradiente de 
contaminação ao longo do percurso do rio. A presença de municípios margeando este corpo 
de água, possibilita o carreamento de contaminantes, aumentando ainda mais a presença 
de compostos oriundos das culturas que são desenvolvidas e do processo de urbanização. 
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Compostos existentes em medicamentos que foram observados neste estudo, 
revelam a importância de investigações mais aprofundadas sobre sua origem e as 
consequências para a saúde da biota e da população abastecida por este recurso. Este 
estudo, portanto, constitui em uma importante ferramenta para a gestão de recursos 
hídricos e políticas públicas para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável do 
milênio no que tange a qualidade da água e do abastecimento público de qualidade, além 
de ser importante ferramenta para estudos posteriores acerca da saúde pública. 
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