
RESUMO
Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor mundial de 
agrotóxicos. Em 2016 o Rio Grande do Sul figurou entre 
os quatro estados brasileiros com maior comercialização 
desses produtos. Resíduos de agrotóxicos acabam sendo 
encontrados nos corpos hídricos, nos alimentos, no leite 
materno e na água potável – agrotóxicos não são remo-
vidos no tratamento convencional da água. A exposição 
humana a agrotóxicos representa, portanto, um problema 
de saúde pública. Portaria nacional estabelece o Valor Má-
ximo Permitido (VMP) de 27 agrotóxicos na água potável. 
Mais 46 agrotóxicos devem ser analisados no Rio Grande 
do Sul, segundo a Portaria n° 320/2014 da Secretaria Es-
tadual da Saúde. Neste estudo, foi realizado levantamento 
dos resultados das análises laboratoriais dos parâmetros 
de agrotóxicos que constam nas duas portarias acima cita-
das, em Sistemas de Abastecimento de Água do Rio Gran-
de do Sul, a partir dos laudos laboratoriais de controle e 
dos dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qua-
lidade da Água para Consumo Humano (Sisagua) em 2016. 
O parâmetro DDT+DDD+DDE, proibido no Brasil desde 
2009, foi detectado em todas as amostras realizadas pela 
Corsan, que abastece 316 municípios do Estado. Traços 
de atrazina, metalocloro e simazina foram eventualmente 
encontrados em amostras da Corsan. Cinco amostras de 
água para consumo humano tiveram detecção de agrotó-
xicos acima do VMP. Em duas das amostras, o parâmetro 
glifosato + AMPA estava mais de 18 vezes acima do VMP. 
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ABSTRACT
Since 2008, Brazil is the world’s largest consumer of 
pesticides. In 2016 Rio Grande do Sul figured among the four 
Brazilian states with the highest commercialization of these 
products. Pesticide residues are found in water bodies, food, 
breast milk and drinking water – pesticides are not removed 
in conventional water treatment. Human exposure to 
agrochemicals therefore represents a public health problem. 
National ordinance establishes the Maximum Allowed Value 
(VMP, acronym in Portuguese) of 27 pesticides in drinking 
water. More than 46 pesticides must be analyzed in Rio 
Grande do Sul, according to Ordinance 320/2014 of the State 
Health Secretariat. In this study, a survey was carried out 
of the results of the laboratory analyses of the parameters 
of the pesticides contained in the two abovementioned 
regulations, in the Systems of Water Supply in Rio Grande 
do Sul, based on the laboratory reports and data from the 
Water Quality Surveillance Information System for Human 
Consumption (Sisagua, acronym in Portuguese) in 2016. 
The DDT +DDD+DDE parameter, prohibited in Brazil since 
2009, was detected in all samples carried out by Corsan 
(State Water and Sanitation Company), which supplies 316 
municipalities of the State. Traces of atrazine, metallochlor, 
and simazine were eventually found in samples from 
Corsan. Five samples of water for human consumption 
had detection of pesticides above the VMP. In two of these 
samples, the glyphosate + AMPA parameter was more than 
18-fold higher than VMP.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é líder mundial no agronegócio 
e os agrotóxicos são cada vez mais utiliza-
dos, tanto em volume como em quantidade 
de ingrediente ativo por área. O consumo 
brasileiro equivale a cerca de 20% de todos 
os agrotóxicos produzidos no mundo, e em 
2014, as vendas foram superiores a US$ 12 
bilhões, três vezes superior ao ano de 2007 
(HALFELD-VIEIRA et al., 2016). O cresci-
mento em escala industrial da produção 
agrícola e a política de redução das perdas 
em cada safra propiciaram o aumento gi-
gantesco do consumo de agrotóxicos, tor-
nando as lavouras altamente dependentes 
desses insumos (NASRALA NETO; LACAZ; 
PIGNATI, 2014). 

O Rio Grande do Sul possui áreas de cul-
tivo que se estendem dos pampas à serra 
gaúcha, com grande diversidade de cultu-
ras, seguindo as características regionais 
de relevo e clima (RIO GRANDE DO SUL, 
2010). Em 2016, o Rio Grande do Sul figu-
rou entre os quatro estados brasileiros com 
maior comercialização desses produtos, 
com 63.352,27 toneladas de ingrediente 
ativo, ficando atrás apenas de Mato Grosso, 
São Paulo e Paraná (BRASIL, 2018). 

Após a aplicação, os agrotóxicos sofrem 
processos naturais de degradação, adsor-
ção, absorção e lixiviação, chegando assim 
aos córregos mais próximos e podendo 
chegar às áreas de captação de água para 
o abastecimento humano (RIO GRANDE DO 
SUL, 2010). O principal meio de transpor-
te dos agrotóxicos aplicados na agricultu-
ra até os mananciais é a água das chuvas 
(SILVA; ZINI; GARIBOTTI, 2016).

Resíduos de vários agrotóxicos são en-
contrados nos corpos hídricos, em alimen-
tos e na água potável. Nos últimos anos, 

vários estudos tem documentado a conta-
minação de mananciais hídricos por vários 
tipos de agrotóxicos no Brasil (CARNEIRO 
et al., 2015). Para Zini et al. (2015), a con-
taminação de um corpo d’água por agrotó-
xicos ocorre de forma difusa, o que dificul-
ta a adoção de medidas que impeçam sua 
chegada aos rios, lagos e captações sub-
terrâneas. Agrotóxicos presentes na água 
bruta não são removidos pelo tratamento 
convencional da água – composto pelas 
etapas de coagulação, floculação, decanta-
ção, filtração e desinfecção -, sendo neces-
sários processos mais complexos para sua 
remoção (BRASIL, 2006a). Assim, uma das 
formas atualmente mais viáveis de comba-
ter esse tipo de contaminação é por meio 
da racionalização no uso de agrotóxicos 
e de campanhas educativas e legislações 
que limitem seu emprego.

A exposição aguda a agrotóxicos pela 
ingestão de água ocorre, por exemplo, em 
virtude de derramamento acidental de agro-
tóxicos que atingiu os corpos d’água. Entre-
tanto, a água nessa situação apresentaria 
sabor e odor característicos que causariam 
sua rejeição por parte da população. Dessa 
forma, a preocupação maior ocorre para a 
ingestão contínua de água contaminada a 
baixas concentrações, o que configura um 
risco crônico (FERNANDES NETO, 2010).

No Brasil, o Valor Máximo Permiti-
do (VMP) é definido para cada parâmetro 
em termos de risco de saúde pública, não 
considerando crianças, idosos e imunode-
ficientes que podem vir a ser acometidos 
por concentrações mais baixas do que as 
previstas (ZINI; SHIMOCOMAQUI, 2016). Fo-
ram adotados, para tomada de decisão dos 
valores de VMP, massa corpórea de 60 kg  
e consumo per capita de dois litros de 
água por dia. A portaria nacional (Portaria 
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MS n° 2.914/2011 revogada pela Portaria 
de Consolidação GM/MS n° 5/2017) esta-
belece o VMP de 27 agrotóxicos (BRASIL, 
2011, 2017). No Rio Grande do Sul, a Por-
taria n° 320/2014 (RIO GRANDE DO SUL, 
2014), estabelece 46 parâmetros adicio-
nais de agrotóxicos ao padrão de potabi-
lidade, no controle da qualidade da água 
para consumo humano no Estado. Assim, 
no Rio Grande do Sul, os responsáveis pelo 
abastecimento de água devem realizar o 
controle de 73 ingredientes ativos de agro-
tóxicos na água fornecida aos consumido-
res (SILVA; ZINI; GARIBOTTI, 2016).

O presente trabalho objetiva avaliar os 
controles semestrais de agrotóxicos, exi-
gidos pelas portarias nacional e estadual, 
realizados na água para consumo huma-
no pelos responsáveis dos sistemas de 
abastecimento de água no território do Rio 
Grande do Sul no ano de 2016.

MÉTODO 

Dados dos 27 agrotóxicos que constam 
na portaria nacional (BRASIL, 2011, 2017) e 
dos 46 parâmetros adicionais de agrotóxi-
cos da Portaria n° 320/2014 (RIO GRANDE  
DO SUL, 2014) da Secretaria Estadual da 
Saúde do RS foram obtidos a partir dos lau-
dos laboratoriais de controle dos Sistemas 
de Abastecimento de Água e do banco de 
dados do Sistema de Informação de Vigi-
lância da Qualidade da Água para Consumo 
Humano (Sisagua), como resultado das co-
letas realizadas na água bruta e/ou tratada 
pelos responsáveis pelo abastecimento de 
água (Controle), em 2016, no Rio Grande do 
Sul. Foram analisados mais de 1.600 lau-
dos laboratoriais de 2016 e o Sisagua foi 
consultado apenas na falta de laudos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A população estimada do Rio Grande do 
Sul em 2016 é de 11.247.972 habitantes; 
9.359.177 (83,21%) pessoas abastecidas por 
Sistema de Abastecimento de Água (SAA), 
sendo o restante abastecido por Solução Al-
ternativa Coletiva (SAC) ou Solução Alterna-
tiva Individual (SAI) (SISAGUA, 15/10/2017). 
Segundo a portaria nacional, sistema de 
abastecimento de água para consumo hu-
mano é a instalação composta por um con-
junto de obras civis, materiais e equipa-
mentos, desde a zona de captação até as 
ligações prediais, destinada à produção e ao 
fornecimento coletivo de água potável, por 
meio de rede de distribuição (BRASIL, 2017).

A Companhia Riograndense de Sanea-
mento (Corsan) é responsável pelo abas-
tecimento de água para consumo humano 
em 316 municípios do Rio Grande do Sul, 
abastecendo cerca de seis milhões de 
gaúchos (RIO GRANDE DO SUL, 2017). Em 
2016, analisou 15 dos 27 parâmetros de 
agrotóxicos da portaria nacional. Já em re-
lação à Portaria SES n° 320/2014, a Corsan 
não analisou nenhum dos 46 parâmetros 
de agrotóxicos. Demais municípios têm o 
abastecimento de água para consumo hu-
mano sob a responsabilidade das prefei-
turas, que devem contar com responsável 
técnico habilitado para o tratamento da 
água, autarquias específicas para a função, 
ou por meio de empresas contratadas.

Nos dois instrumentos de coleta de dados 
utilizado (laudos laboratoriais e Sisagua)  
deve estar presente, além do resultado 
para o parâmetro analisado, o valor do 
Limite de Detecção do método (LD) e do 
Limite de Quantificação (LQ). Quando são 
realizadas medidas em amostras com 
baixos níveis de uma substância, em de-
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terminações de nível traço, é importante 
saber qual o menor valor de concentração 
dessa substância que pode ser detectado 
pelo método no equipamento. O LD é defi-
nido como a concentração mínima de uma 
substância medida e declarada com 95% 
ou 99% de confiança de que a concentração 
é maior que zero. Já o LQ é a menor con-
centração de determinada substância que 
pode ser determinada com um nível aceitá-
vel de exatidão e precisão (BRASIL, 2007). 

Estes valores, LD e LQ, variam entre cada 
laboratório e entre cada parâmetro analisado 
e pode variar, após troca de peça (coluna cro-
matográfica) e nova calibração, para o mes-
mo equipamento. É importante ressaltar, que 

resultados abaixo do VMP enquadram a água 
como potável, servindo apenas de alerta.

Cento e nove municípios do Rio Grande 
do Sul não foram considerados neste traba-
lho por não terem SAA cadastrado no Sisa-
gua – abastecimento de água para consumo 
humano nessas cidades é feito por Solução 
Alternativa Coletiva e/ou Solução Alternati-
va Individual. Quanto aos municípios abas-
tecidos por SAA, 29 não tiveram amostra de 
água analisada para parâmetros de agrotó-
xicos e outros 57 municípios com SAA não 
possuem dados de controle cadastrados 
no Sisagua, no primeiro semestre de 2016. 
No segundo semestre os números passam 
para 27 e 60, respectivamente.

Figura 1 - Detecção do parâmetro DDT+DDD+DDE na água para consumo humano no  
Rio Grande do Sul em 2016/1

Fonte: os autores (2017).
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O parâmetro DDT+DDD+DDE foi detec-
tado pela Corsan em todas as análises (Fi-
gura 1 e Figura 2). Sua detecção chama a 
atenção pelo fato do Diclorodifeniltricloroe-
tano (DDT) ter sua fabricação, importação, 
exportação, manutenção em estoque, co-
mercialização e uso proibido no Brasil des-
de 2009 pela Lei n° 11.936, de 14 de maio 
de 2009 (BRASIL, 2009). O DDT foi banido 
em diversos países a partir da década de 
1970. A persistência do DDT é evidenciada 
por traços que ainda são encontrados nos 
Grandes Lagos da América do Norte mais 
de 30 anos depois de sua aplicação ter sido 
interrompida (GHILLYER, 2015). 

O DDT é um inseticida que foi amplamen-
te utilizado para o controle de insetos na 

agricultura e insetos portadores de doenças 
como a malária. A sua utilização nos Estados 
Unidos foi banida em 1972 devido aos danos 
provocados na vida selvagem. Níveis eleva-
dos de DDT podem afetar o sistema nervoso, 
provocando excitabilidade, tremores e con-
vulsões. Nas mulheres, o DDE pode provo-
car uma redução na duração do aleitamento 
e maior probabilidade de ter bebê prematu-
ro (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND  
DISEASE REGISTRY, 2002).

O Quadro 1 apresenta o número de mu-
nicípios gaúchos com detecção de agro-
tóxicos da portaria nacional na água para 
consumo humano em cada semestre de 
2016. Em muitos municípios não se reali-
zou análises para os parâmetros de agro-

Figura 2 - Detecção do parâmetro DDT+DDD+DDE na água para consumo humano no  
Rio Grande do Sul em 2016/2

Fonte: os autores (2017).
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Quadro 1 - Detecção de agrotóxicos da portaria nacional no RS em cada semestre de 2016

Parâmetro 
Portaria MS n° 2.914/2011

N° de municípios

Traços (< LQ) > LQ > VMP

20
16

/1

Atrazina 4 0 0

DDT+DDD+DDE 91 0 0

Glifosato + AMPA 2 0 0

Metolacloro 1 1 0

Todos os parâmetros 3 0 0

20
16

/2

Atrazina 22 6 2

DDT+DDD+DDE 148 0 0

Glifosato + AMPA 0 0 1

Metolacloro 2 0 0

Simazina 1 1 1

Todos os parâmetros 3 0 0

Fonte: os autores (2017).
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Figura 3 - Detecção de agrotóxicos da portaria nacional na água para consumo humano no 
Rio Grande do Sul em 2016/1

Fonte: os autores (2017).
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tóxicos ou, ainda, somente uma parte dos 
agrotóxicos que constam na portaria na-
cional foi analisada. Logo, o fato de não 
constarem na Tabela 1, não isenta os de-
mais parâmetros de estarem ausentes na 
água para consumo humano de diversos 
municípios gaúchos. A Figura 3 e a Figura 4  
apresentam os municípios do Rio Gran-
de do Sul com detecção de agrotóxicos da 
portaria nacional na água para consumo 
humano em 2016/1 e 2016/2, respectiva-
mente. Já o Quadro 2 apresenta os meses 
de 2016 em que foram detectados agrotó-
xicos da portaria nacional.

Quatro municípios (cinco amostras de 
água) apresentaram parâmetros de agro-
tóxicos acima do VMP no segundo semes-
tre de 2016, conforme Tabela 1.

No Quadro 3, apresenta-se os efeitos 
potenciais decorrentes da ingestão de água 
contendo alguns ingredientes ativos detec-
tados na água para consumo humano no 
Rio Grande do Sul em 2016.

O glifosato lidera com grande vantagem 
as vendas de agrotóxicos não só no Rio 
Grande do Sul, mas também no Brasil e no 
mundo. Em 2015, a Agência Internacional de 
Pesquisa em Câncer (IARC – International 
Agency for Research on Cancer), após ava-
liação de carcinogenicidade de ingredientes 
ativos de agrotóxicos por uma equipe de 
pesquisadores de vários países, classifi-
cou o glifosato como provável carcinogênico 
para humanos (Grupo 2A), o que evidencia a 
necessidade de uma reavaliação do VMP do 
glifosato no padrão de potabilidade da água, 
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Rio Grande do Sul em 2016/2

Fonte: os autores (2017).
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Quadro 2 - Meses de 2016 com detecção de agrotóxicos da portaria nacional no Rio 
Grande do Sul

2016/1 2016/2

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Atrazina < LQ < LQ < LQ > VMP > LQ > VMP < LQ

Metolacloro > LQ < LQ < LQ < LQ

Glifosato + 
AMPA < LQ > VMP

Simazina > LQ > VMP

DDT+DDD+DDE NA* NA* < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ

Fonte: os autores (2017).

Notas: *NA: não analisado.

Quadro 3 – Efeitos potenciais da ingestão de água contaminada com agrotóxicos

Ingrediente ativo
Efeitos potenciais decorrentes 

da ingestão de água
Considerações sobre algumas fontes 

de contaminação

Atrazina Problemas cardiovasculares 
e no sistema reprodutivo.

Herbicida; relativamente estável 
no solo e na água.

DDT+DDD+DDE Acumulação no tecido 
adiposo e no leite.

Inseticida persistente e estável; 
proibido no Brasil desde 2009.

Glifosato + AMPA Toxicidade reduzida; problemas no 
fígado e no sistema reprodutivo.

Herbicida de amplo espectro; estável 
na água e de baixa mobilidade no solo.

Metolacloro Evidência reduzida de 
carcinogenicidade.

Herbicida com elevada 
mobilidade no solo.

Simazina Evidência reduzida de toxicidade 
e carcinogenicidade.

Herbicida de amplo espectro; elevada 
persistência e mobilidade no solo.

Fonte: adaptado de Brasil (2006b).

Tabela 1 – Municípios gaúchos que apresentaram amostras de água com parâmetros  
de agrotóxicos acima do permitido pela portaria nacional em 2016

Município Parâmetro VMP (µg/L) Resultado (µg/L)

Frederico Westphalen Atrazina 2,0 3,10

Venâncio Aires Atrazina 2,0 4,95

Lagoa Vermelha Simazina 2,0 2,19

Monte Belo do Sul Glifosato + AMPA 500,0
9.155,0

11.697,0

Fonte: dados obtidos de laudos laboratoriais de Controle (2016).
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que é o maior entre todos os agrotóxicos, 
500 µg/L (INTERNATIONAL AGENCY FOR 
RESEARCH ON CANCER, 2015). 

Os parâmetros da Portaria SES n° 
320/2014 foram analisados em sete municí-
pios do Rio Grande do Sul em 2016: Caxias 
do Sul (Samae), Novo Hamburgo (Comusa), 
Porto Alegre (DMAE), Santana do Livramento 
(DAE), São Gabriel (São Gabriel Saneamen-
to S.A.), São Leopoldo (Semae) e Uruguaia-
na (BRK Ambiental). Já os 316 municípios 
abastecidos pela Corsan, Bagé, Monte Belo 
do Sul, Pelotas (Sanep) e Santa Tereza, não 
tiveram a água para consumo humano anali-
sada para os parâmetros da Portaria SES n° 
320/2014 em 2016 (Figura 5). Não há dados 
em relação aos demais municípios com SAA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que as coletas tenham sido reali-
zadas na água bruta, o tratamento conven-
cional não é capaz de remover agrotóxicos, 
conforme amplamente conhecido pela li-
teratura científica, o que sugere que houve 
risco de exposição para a população que 
consumiu a água mesmo após o tratamento. 

A análise dos dados da mortalidade no 
Rio Grande do Sul revela que, de um total de 
87.310 óbitos em 2016, neoplasias (tumores) 
representaram 21,3% das causas de morte, 
perdendo apenas para doenças do aparelho 
circulatório (27,4%); em terceiro lugar fica-
ram as doenças do aparelho respiratório 
com 13,2% (RIO GRANDE DO SUL, 2018). 

Figura 5 - Cumprimento da Portaria SES n° 320/2014 no Rio Grande do Sul em 2016

Fonte: os autores (2017).
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Essas informações, o fato do Rio Gran-
de do Sul ser o quarto estado brasileiro 
em consumo de agrotóxicos em 2016 e 
as análises de água para consumo huma-
no com traços de agrotóxicos ou mesmo 
com quantidades acima do VMP em 2016, 
reafirmam a necessidade de estudos epi-
demiológicos de doenças crônicas como o 
câncer e a importância da notificação de 
intoxicações por agrotóxicos.

Espera-se, com este trabalho, que:
•	 os responsáveis pelo controle da 

qualidade da água de SAA ou SAC elabo-
rem e submetam para análise da autori-
dade municipal de saúde pública, plano de 
amostragem para os parâmetros de agro-
tóxicos que levem em consideração o uso 
das substâncias na bacia hidrográfica do 
manancial de contribuição, bem como a 
sazonalidade das culturas, como preconiza 
o artigo 41, § 5°, da portaria nacional;

•	 o padrão de potabilidade da água para 
consumo humano que consta em Portaria do 
Ministério da Saúde siga o exemplo de outros 
países no que se refere a quantidade máxima 
permitida de agrotóxicos, reduzindo conside-
ravelmente o VMP individual e definindo VMP 
para o conjunto das substâncias;

•	 o VMP do parâmetro glifosato seja 
reavaliado na portaria nacional;

•	 a atual divisão de competências na 
avaliação de agrotóxicos no Brasil (Anvisa, 
Ibama e Mapa) seja mantida, com a avalia-
ção toxicológica realizada pela Anvisa e o 
Potencial de Periculosidade Ambiental (PPA) 
definido pelo Ibama cada vez mais restritivos 
quanto ao uso de agrotóxicos no país; 

•	 o nome agrotóxico se mantenha na 
legislação brasileira para que fique explíci-
to seu real perigo à saúde humana e para o 
meio ambiente.
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