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Resumo – A região do Baixo Jaguaribe- CE, consiste em uma das mais importantes áreas de 
fruticultura irrigada do Estado Ceará. Nos últimos anos tem sido crescente o número de casos de 
câncer nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, podendo está associado ao uso 
indiscriminado de agrotóxicos. A pesquisa teve como objetivo principal avaliar o nível de exposição 
por agrotóxicos em águas supostamente contaminadas na região do Perímetro Irrigado Jaguaribe-
Apodi (CE). Foram realizadas coletas de amostras de águas em 7 pontos mais suscetíveis a 
contaminação. De acordo com os resultados foram detectados os agrotóxicos propiconazole, 
difenoconazole, azoxistrobina, clorpirifós, paration metil, atrazina e triazofós os quais pertencem a 
uma variedade de grupos químicos e diferentes tipos de uso. Apesar do nível de concentração dos 
agrotóxicos detectados está dentro do consumo diário aceitável em água, isso não deve ser tomado 
como uma justificativa para contaminação descontrolada dos recursos hídricos. 
 
Abstract – The region of Baixo Jaguaribe-CE is one of the most important areas of irrigated 
horticulture in Ceará State. In recent years there has been a growing number of cancer cases in the 
cities North Limoeiro and Quixeré and can is associated with indiscriminate use of pesticides. The 
research aimed to assess the level of pesticide exposure in supposedly contaminated water in the 
irrigated perimeter Jaguaribe-Apodi (CE). Was carried out of the water samples collected at 7 points 
more susceptible to contamination, located in reservoirs and irrigation canal. According to the 
results of the pesticides were detected propiconazole, difenoconazole, azoxystrobin, chlorpyrifos, 
methyl parathion, atrazine and triazophos which belong to a variety of chemical groups and different 
types of use. Despite the concentration level of pesticides detected is within the acceptable daily 
intake of water, this should not be taken as a justification for uncontrolled contamination of water 
resources. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A proteção da qualidade da água tem sido uma preocupação dos órgãos governamentais que 

controlam a saúde pública. A utilização intensiva de agrotóxicos, que são compostos utilizados para 

o controle de pragas na agricultura, durante o último século, teve papel fundamental na 

contaminação ambiental, sobretudo nos recursos hídricos 

A busca por maior produtividade tem intensificado o uso de fertilizantes e agrotóxicos na 

agricultura. No período entre 1991 e 2000, observou-se um aumento de quase 400% no consumo 

desses agentes químicos, frente a um aumento de 7,5% na área plantada (Perez e Moreira, 2007).  

Em 2008, o Brasil foi considerado o maior consumidor mundial de agrotóxicos, o qual movimentou 

US$ 7,1 bilhões, ultrapassando os Estados Unidos, com US$ 6,6 bilhões. Segundo dados da Andef, 

existem cerca de 475 ingredientes ativos e 1278 produtos registrados (Andef, 2008). 

Os agrotóxicos atuam de duas maneiras quanto à saúde da população: por meio de 

intoxicações dos agricultores durante a aplicação desses produtos ou pelo consumo de água ou 

alimentos contaminados com resíduos de venenos. As intoxicações podem ser classificadas em: 

aguda - o organismo logo reage, apresentando sinais e/ou sintomas; crônica - existem manifestações 

que surgem em meses e até anos após a exposição a algum agrotóxico, ou após à exposição 

continuada e frequente a pequenas doses de agrotóxicos, sendo assim difícil de ser diagnosticada.  

Diversas pesquisas tem sido frequentemente publicadas relatando estudos sobre a 

contaminação dos recursos hídricos por agrotóxicos (Barreto, 2006; Armas et al, 2007; Hildebrandt 

et al, 2008; Wittmer et al, 2010) 

A bacia hidrográfica do Jaguaribe ocupa uma área de 74.621km2, cerca de 48% do território 

cearense, estando subdividida em cinco sub-bacias: Salgado, Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, 

Baixo Jaguaribe e Banabuiú (Figueiredo, 2004). A fruticultura corresponde à atividade que mais 

cresce na região do Baixo Jaguaribe, devido à instalação do agro-pólo e aos incentivos financeiros, 

além da infra-estrutura e da promoção feitas pelo Governo do Estado. Alguns municípios destacam-

se pela grande produção agrícola e diversidade de culturas, a exemplo de Quixeré, com o cultivo de 

melão, banana, melancia e mamão e em Limoeiro do Norte com arroz, milho, limão e sorgo. 

O número de casos de intoxicação por agrotóxicos na região do Jaguaribe tem sido crescente 

nos últimos anos, podendo estar relacionada ao uso freqüente desses produtos pelos agricultores. De 

acordo com estudo divulgado pelo Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador do 

Ceará - CEREST, em 2005, mais de mil casos de internamentos devidos a intoxicação por 

agrotóxicos foram verificados no Ceará. Entre os anos de 2004 e 2005 o número de internações 

quase dobrou, passando de 639 para 1106 casos, respectivamente (Cerest, 2006). Os municípios de 
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Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Jaguaribe apresentaram os maiores números de casos. 

Todos eles estão na área de implantação de grandes projetos de agro-negócio, envolvendo empresas 

produtoras de abacaxi e outras frutas para exportação.  

Dessa forma, torna-se necessário que as autoridades públicas responsáveis pela saúde, o 

trabalho, o meio ambiente, tomem as providências para conhecer melhor as causas dessas 

intoxicações e para tomar medidas mitigadoras a contaminação.  

 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudo- Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi 

 

O Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi está localizado na Chapada do Apodi, no Estado do 

Ceará, entre os municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré. O perímetro irrigado iniciou sua 

implantação em 1987, e os serviços de administração, operação e manutenção da infra-estrutura de 

uso comum tiveram seu início no ano de 1989.  

O abastecimento de água de algumas comunidades da região é feito através da Barragem de 

Pedrinhas, construída no braço direito do Rio Jaguaribe, denominado Rio Quixeré. Imediatamente a 

montante da Barragem Pedrinhas há um canal de captação com comprimento aproximado de 150 m 

em direção normal ao curso do rio, terminando na Estação de Bombeamento Principal, a qual tem a 

função de captar água da Barragem de Pedrinhas para o Canal do DIJA. Esse canal foi construído 

inicialmente com finalidade de abastecimento de água para o Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi 

para fins agrícolas, no entanto também tem sido utilizado para consumo humano. O Canal do DIJA 

possui aproximadamente 14,6 km de comprimento, 1,5 m de diâmetro e 2,5 m de profundidade e 

consiste de canal aberto, revestido de concreto simples e contem ao longo de sua extensão 15 

reservatórios de água. 

 

2.2. Coleta das amostras 

 

Foram selecionados 7 pontos na região do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi para coleta de 

amostras de água durante quatro campanhas realizadas nos meses de Novembro de 2009, Março, 

Julho e Novembro de 2010. A figura 1 mostra a distribuição dos pontos de amostragem e a 

proximidade com  o Perímetro de Irrigação. 

As coletas foram realizadas com o apoio logístico da Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos (COGERH). As coletas de água superficial foram realizadas com garrafa de Van Dorn 
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quando necessário. Foi coletado um volume de 1L de amostra, as quais foram armazenadas em 

frascos âmbar e mantidas sob refrigeração até o momento da análise. 

 

Figura 1- Localização dos pontos de amostragem na região do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi-

CE. 

 

2.3. Métodos de Análises de agrotóxicos em água 

 

2.3.1. Padrões e Solventes 

 

Foram utilizados padrões dos pesticidas Molinato (SIGMA, pureza 99%), Paration Metil 

(SIGMA, pureza 99,8%), Malation (SIGMA, pureza 99%), Clorpirifós (SIGMA, pureza 99%), 

Fenitrotion (SIGMA, pureza 99%), Pendimentalina (THORIUM, pureza 98,8%), Triazofós 

(SIGMA, 99%), Bentazona (THORIUM, pureza 99,3%), Azoxistrobina (THORIUM, pureza 

99,9%), Propiconazole (SIGMA, pureza 98,6%), Difenoconazole (SIGMA, pureza 99,0%). Os 

solventes Metanol, Acetato de Etila, Acetona, Diclorometano, grau cromatográfico e água MILLI-Q 

foram usados para o preparo de soluções e extração das amostras. As principais características dos 

pesticidas analisados e os métodos cromatográficos utilizados encontram-se na tabela 1. 
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Tabela 1- Padrões dos agrotóxicos e métodos utilizados 

* I: inseticida; H: herbicida; F: fungicida; A: acaricida; N: nematicida;  

2.3.2. Análise dos pesticidas por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massa 

(GC/MS) 

A extração dos pesticidas Molinato (Mol), Atrazina (Atraz), Paration Metil (Par. Met), 

Fenitrotion (Fen), Malation (Malt), Clorpirifós (Clorp), Pendimentalina (Pend) e Triazofós (Triaz) 

foi realizada por microextração em fase sólida (SPME). Um holder contendo fibra de PDMS 100µm 

foi introduzido em um frasco fechado contendo 40 mL de amostra. Após 30 min de agitação, a fibra 

foi introduzida no cromatógrafo para dessorção dos analitos (durante 15 min). 

A análise dos pesticidas foi realizada através de método SIM, utilizando GC-MS, marca 

Shimadzu, Modelo QP2010. Para separação dos compostos foi utilizada a coluna RTX-5MS 30 m x 

0,25 mm ID x 0,25 µm. As temperaturas da fonte de ionização e da interface foram 200º C e 280º C, 

respectivamente. A rampa de temperatura teve início a 100º C, aumentando 10º C/min  até 150º C, 

em seguida  5º C/min até 230º C e 30º C/min até 280.  Foi injetado 2 µL de amostra, modo splitless, 

com linner para SPME, utilizando hélio como gás de arraste, fluxo 1 mL/min. 

 

2.3.3. Análise dos pesticidas por Cromatografia Líquida de Alta Resolução (HPLC) 

Os pesticidas Bentazona (Bent), Azoxistrobina (Azox), Propiconazole (Prop) e 

Difenoconazole (Difen) foram inicialmente pré-concentrados através de extração em fase sólida 

(SPE) utilizando sistema Manifold Supelco. Um volume de 250 mL de amostra foram percolados  

em cartuchos C18 (500 mg/6 mL) e eluidos com 1 mL de metanol,  para então serem analisados no 

HPLC (marca Gilson) 

Pesticida 
Formula 

Molecular 
Classe* Grupo Químico 

Solubilidade 
 (mg/L) 

PV 
(mPa) 

DT50Solo 
(d) 

Koc 
(mL.g-1) 

Atrazina C8H14ClN5 H Triazina 35 3,9 x 10-2 75 100 

Azoxistrobina C22H17N3O5 F Estrobilurina 6,7 1,1 x 10-7 70 423 

Bentazona C10H12N2O3S H Benzotiadiazinona 570 0,17 13 51 

Clorpirifós C9H11Cl3NO3PS I/ A Organofosforado 1,05 1,43 50 8.151 

Difenoconazol C19H17Cl2N3O3 F Triazol 15 3,3 x 10-5 120 3.760 

Fenitrotion C9H12NO5PS I Organofosforado 19 0,68 2,7 322 
Malation C10H19O6PS2 I/ A Organofosforado 148 0,45 0,18 217 

Molinato C9H17NOS H Tiocarbamato 1.100 500 28 190 

Paration metil C8H10NO5PS I/ A Organofosforado 55 0,2 12 240 

Pendimentalina C13H19N3O4 H Dinitroanilina 0,33 1,94 90 15744 

Propiconazole C15H17Cl2N3O2 F Triazol 150 5,6 x 10-2 214 1.086 

Triazofós C12H16N3O3PS I/ A /N Organofosforado 35 1,33 44 358 
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Para separação foi utilizada a coluna C18, 4.6mm x 150 mm x 5 µm e gradiente de 

concentração utilizando Acido fosfórico 0,1% e  metanol (Tabela 2). A detecção dos compostos foi 

obtida a 220 nm. 

Tabela 2. Gradiente de concentração utilizado para a fase móvel 
Tempo Solv. A (%) Solv. B (%) Fluxo 

0 min. 50 50 0,8 

5 min. 20 80 1,0 

10 min. 10 90 1,0 

11 min. 10 90 1,0 

14 min. 10 90 1,0 

20 min. 50 50 1,0 

20,20 min. Fim Fim Fim 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Análise dos resíduos de agrotóxicos nas amostras de água 

 

Foram analisadas um total de 28 amostras, em 7 pontos do canal do DIJA e de reservatórios 

situados no Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, utilizados para irrigação e abastecimento humano.  

De acordo com os resultados foram detectados os agrotóxicos propiconazole, difenoconazole, 

azoxistrobina, clorpirifós, paration metil e atrazina, os quais pertencem a uma variedade de grupos 

químicos e diferentes tipos de uso. A tabela 3 mostra os valores das concentrações individuais (em 

µg.L-1) das amostras de águas superficiais analisadas durantes as quatro coletas (Nov/2009, 

Mar/2010, Jul/2010, Nov/2010) Observa-se que os níveis detectados em águas superficiais foram 

elevados, variando de 0.12 – 10.14 µg.L-1. 

Os agrotóxicos propiconazole e difenoconazole estiveram presentes em águas superficiais e 

subterrâneas em todas as coletas, apresentando os maiores níveis de concentração detectados (3,84 -

10,14 e 0,45- 6,93 µg.L-1, respectivamente). Difenoconazole tem sido aplicado no cultivo da 

banana, através de pulverizações aéreas na região da Chapada do Apodi (Marinho, 2010).  

O agrotóxico azoxistrobina esteve presente apenas na primeira coleta, de modo semelhante ao 

triazofós, o qual foi detectado apenas na primeira coleta e em uma amostra na terceira coleta. A 

partir da segunda coleta verificou-se o surgimento de contaminação por clorpirifós, e por atrazina a 

partir da terceira coleta, os quais permaneceram presentes nas análises posteriores, porém com 

concentrações mais baixas (0,30-0,73 e 0,06-1,45 µg.L-1, respectivamente).  
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Atrazina tem sido aplicado na região do Perímetro Irrigado Jaguaribe- Apodi, no controle de 

ervas daninhas em cultivos de milho e sorgo. É considerado um herbicida moderadamente 

persistente no meio ambiente, se decompondo em água em um período de 3 meses. Por ser um 

agrotóxico largamente aplicado mundialmente, tem sido frequentemente detectado nos ambientes 

aquáticos (Hildebrandt et al, 2008; Vryzas et al., 2009). Clorpirifós tem sido detectado em águas ou 

associado ao sedimento (Leblanc & Kuivila, 2008) 

O paration metil foi detectado apenas em duas amostras durante a terceira coleta. É 

considerado um inseticida pouco solúvel em água e se decompõe rapidamente em meio alcalino. 

Os agrotóxicos molinato, malation, pendimentalina, e bentazona, os quais são monitorados 

pelos órgãos ambientais, através das legislações de água, não foram detectados nas amostras 

analizadas. Fenitrotion apesar de ser aplicado na região do Baixo Jaguaribe, não foi detectado em 

nenhuma as amostras analisadas. 

 

TABELA 3 – Resultado da analise de agrotóxicos para águas superficiais durantes as quatro coletas 

 Agrotóxico/ Concentração Individual 

Amostra Nov/2009 Mar/2010 Jul/2010 Nov/2010 

C01-BP 
Triaz. 6,56 µg/L                    
Prop. 5,72 µg/L 

Prop.  3,84 µg/L                        
Clorp 0,39 µg/L 

Atraz.  0,36µg/L                         
Parat. Met. 0,39 µg/L                    

Triaz. 0,19 µg/L                           
Prop.  4,25 µg/L 

Clorp. 0,42 µg/L                                
Difen. 6,93 µg/L                                  
Atraz.  0,96 µg/L 

C02-TN Azox. 1,12 µg/L 
Prop.   8,26 µg/L                          
Clorp 0,40 µg/L 

Atraz. 0,06µg/L                      
Clorp. 0,30 µg/L      
 Prop.  7,28 µg/L        
Difen.  2,56 µg/L 

Clorp. 0,47 µg/L                                 
Difen. 6,65 µg/L                                  
Atraz. 0,12 µg/L 

C03-SM Prop. 5,15 µg/L Prop.  7,01 µg/L 

Clorp. 0,48 µg/L    
  Prop.  4,22 µg/L        
Difen. 2,66 µg/L      
  Atraz. 0,15µg/L 

Clorp. 0,63 µg/L       
  Prop.  7,75 µg/L                  
Difen. 5,84 µg/L 

C04-CB Azox. 1,10 µg/L Prop.  5,43 µg/L Prop.  3,96 µg/L 

Clorp. 0,42 µg/L                     
Atraz. 0,51 µg/L              

   Prop.  10,14 µg/L                 
Difen. 6,23 µg/L 

C05-EN 
Triaz. 2,55 µg/L                    
Azox. 1,36 µg/L                   
Prop. 7,70 µg/L 

Prop.  4,81 µg/L       
Difen. 2,76 µg/L      
 Clorp. 0,52 µg/L 

Clorp. 0,38 µg/L              
Prop.  6,72 µg/L                      
Atraz. 0,21µg/L 

Clorp. 0,52 µg/L       
  Prop.  5,41 µg/L 

C06-TM 
Triaz. 6,91 µg/L                
Azox. 1,16 µg/L                      
Difen. 0,45 µg/L 

Prop.   5,14 µg/L      
 Difen.  2,69 µg/L 

Atraz. 0,08 µg/L                   
Par. Met. 0,33 µg/L                       

Prop.   4,23 µg/L 

Clorp. 0,51  µg/L                      
Atraz. 0,46 µg/L                               
Prop.  8,36 µg/L                                   
Difen. 6,28 µg/L 

C07-CP Prop.  5,90 µg/L 
Prop.  4,58 µg/L      
 Difen. 2,68 µg/L       

         Clorp. 0,53 

Atraz. 0,24µg/L   
Clorp. 0,35 µg/L        
Prop.   5,42 µg/L 

Clorp. 0,38 µg/L       
  Prop.  8,08 µg/L                  
Difen. 5,68 µg/L 
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Os resultados dos níveis totais de resíduos por localidade, podem ser melhor observados na 

Figura 2. Os resultados mostram que durante o período monitorado, a contaminação das águas 

superficiais foi contínua, constatada pela presença de pelo menos um tipo de agrotóxico em 100 % 

das amostras analisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Resultado das concentrações totais (de agrotóxicos encontrados durantes as quatro 

coletas em amostras de águas superficiais. 

 

Em relação a frequência dos agrotóxicos, a mostra que no total de 28 amostras analisadas, o 

agrotóxico propiconazole foi o mais detectado (23 amostras), seguido do clorpirifós, difenoconazole 

e atrazina. Os agrotóxicos Paration Metil e Triazofós apresentaram menor freqüência de detecção. 

Segundo relatório da Cogerh (2009), amostras de águas de poços analisadas em 2008 revelaram 

indícios de contaminação por propiconazole, além de outros agrotóxicos, tais como ciromazina, 

flutriazol, diazinona e ametrina. Atrazina por ser um dos agrotóxicos mais aplicados no país, tem 

sido frequentemente detectado em águas. Barreto (2006) detectou atrazina em poços monitorados na 

região de Tinguá, no Estado do Ceará, em concentrações de até 9,95µg.L-1 
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FIGURA 3  - Freqüência de agrotóxicos detectados em amostras de águas superficias 

 

Para se caracterizar os riscos para a saúde humana com respeito à potabilidade da água para 

consumo, pode-se usar padrões internacionais ou o padrão geral de qualidade de água para consumo 

humano da Comunidade Européia, que é limite de 0,1 µg L-1 para cada agrotóxico e de 0,5 µg L-1 

para o conjunto de agrotóxicos detectados. Outro indicador de risco pode ser o valor máximo 

permitido específico para alguns agrotóxicos estabelecidos segundo a Portaria 518/2004 do 

Ministério da Saúde e CONAMA 357/2005, especificados na tabela 4 

De acordo com os resultados das análises de agrotóxicos nas amostras, verifica-se que todos as 

concentrações detectadas apresentaram níveis acima do estabelecido pela comunidade européia, 

estando portanto, impróprias para consumo humano. No entanto, a comunidade européia adota o 

princípio da precaução, com padrões mais rígidos para garantir com segurança a qualidade das 

águas para consumo humano. Se analisarmos apenas em relação as legislações brasileiras e outras 

legislações internacionais, verifica-se que os agrotóxicos detectados encontram-se abaixo dos 

limites estabelecidos e portanto dentro dos padrões exigidos para águas superficias (Tabela 4) 

Porém isso não deve ser considerado como uma justificativa para permitir a degradação da 

qualidade da água para consumo humano até esses limites. Deve ser feito um esforço contínuo para 

manter a água para consumo humano no melhor qualidade possível. 
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TABELA 4- Valores máximos de resíduos de agrotóxicos (µg/L)  em água, estabelecidos para as 
legislações no Brasil e internacionais (Canadá, EPA e OMS)  

Agrotóxico 
Port. MS 
518/2004 

CONAMA 
357/2005 (Classe 3) 

Canada EPA OMS 

Azoxistrobina - -  - - 
Bentazona 300  -  - - 
Difenoconazol - -  - - 
Atrazina 2  2  5 3 2 
Clorpirifós - - 90 - 30 
Fenitrotion - -  - - 
Malation - 100  190 - - 
Molinato 6  -  - 6 
Paration metil - -  -  
Pendimentalina 20  -  - 20 
Propiconazole - -  -  
Triazofós - -  -  

 

3.2. Análise do nível de exposição por agrotóxicos em águas contaminadas 

 

A determinação dos efeitos do consumo da água contaminada envolve a consideração da 

concentração (ou dose) do agrotóxico e da duração da exposição, levando em conta a resposta dos 

organismos, podendo ser diferentemente tóxicas a vários organismos. Segundo Caldas e Souza 

(2000), o valor da Injestão Diária Aceitável - IDA pode ser usado como parâmetro para avaliar o 

nível de exposição ao pesticida, ao ser ingerido água contaminada. Valores do IDA e do consumo 

diário aceitável (considerando massa corporal de 70Kg/pessoa e consumo diário de 2L de água) dos 

agrotóxicos analisados foram obtidos e encontram-se na tabela 5. 

Baseado nos valores de IDA e do consumo diário aceitável (Tabela 5) verifica-se que os níveis 

detectáveis nas águas superficiais do Baixo - Jaguaribe apresentaram-se bem inferiores aos valores 

estabelecidos. O agrotóxico clorpirifós, que foi um dos mais detectados, apresentou níveis de 

contaminação cerca de 1000 vezes menor que a concentração diária aceitável. No entanto 

exposições prolongadas por pesticidas organofosforados como clorpirifós, paration metil e triazofós, 

podem causar alterações no sistema nervoso central, além de problemas como depressão e 

alterações cromossomais (Marinho, 2010). 

Dados referentes ao DL50 (Tabela 5) mostram que o agrotóxico azoxistrobina apresenta 

menor toxidade aguda (DL50 = 5.000 mg.Kg-1). Difenoconazole também possui baixa toxidade 

aguda por via oral, no entanto é classificado como Grupo C - possível cancerígeno para o homem 

(EPA, 2003). A EPA estima que exposições crônicas de difenoconazole em níveis até 10,4 µg L-1 

em águas superficiais não oferecem risco de câncer (EPA, 2003). 
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O uso regular de agrotóxicos na agricultura pode causar a sua dispersão no meio ambiente 

afetando o ecossistema, além da possibilidade de sua bioacumulação nos organismos (Cid et al., 

2007). Os agrotóxicos podem ser agentes mutagênicos, teratogênicos, carcinogênicos, e afetar a 

reprodução de mamíferos. 

 

TABELA 5 - Valores de ingestão diária aceitável (IDA) e consumo diário aceitável dos agrotóxicos 
analisados nas amostras de água. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar dos níveis detectados nas amostras analisadas serem considerados baixos, é importante 

conhecer os riscos causados por exposições prolongadas a esses resíduos, os quais podem gerar 

diversas alterações crônicas aos diferentes organismos do ecossistema (Marinho, 2010). Além da 

exposição ocupacional dos agricultores e suas famílias, através do consumo de frutas e hortaliças 

com resíduos de agrotóxicos, é possível que esteja ocorrendo a contaminação dos peixes através da 

contaminação presente na água, o que representa um risco adicional para as populações 

locais.Vários efeitos dos agrotóxicos no ambiente aquático tem sido relatados nos últimos anos 

(Barbieri & Ferreira, 2011; Sauco et al., 2010) 

Vryzas et al. (2009), mostram que herbicidas triazinas apresentam efeitos tóxicos em 

comunidades de plantas aquáticas. Atrazina apresenta toxidade aguda a algas e macrófitas em 

concentrações de 3,0 µg.L-1. Invertebrados aquáticos e peixes são menos sensíveis a exposição por 

atrazina (100 e 5 µg.L-1, respectivamente). Ventura et al. (2008), verificaram efeitos mutagênicos 

em organismos aquáticos expostos por atrazina. 

Agrotóxico IDA -ingestão 
diária aceitável  
(mg. kg-1 dia-1) 

Consumo Diário 
Aceitável em água 

(µg.L-1) 

DL50 oral agudo 
(mg.Kg-1) 

Atrazina  0,020 700 1.869 
Azoxistrobina  0,200 7.000 5.000 

Bentazona  0,100 3.500 500 
Clorpirifós  0,010 350 64 

Difenoconazole  0,010 350 1.453 
Fenitrotion  0,005 175 330 
Malation  0,030 1.050 1.178 
Molinato  0,008 280 483 

Paration Metil  0,003 105 3 
Pendimentalina  0,125 4.375 3.189 
Propiconazole  0,040 1.400 958 

Triazofós  0,001 35 66 
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A maioria dos agrotóxicos do grupo dos triazoles são considerados de baixa toxidade para 

aves e abelhas, no entanto difenoconazole apresenta elevada toxicidade para os peixes (Edis, 2011). 

Baixas concentrações de agrotóxicos do grupo dos organofosforados mostram afetar 

invertebrados aquáticos. Clorpirifós e paration metil apresentam nível de toxicidade ao zooplâncton 

de 0,05 e 0,002 µg.L-1, respectivamente, no entanto em relação ao fitoplâncton mostram menor 

toxidade. Além da identificação dos efeitos tóxicos, devem ser consideradas as implicações 

socioeconômicas e políticas de medidas de redução do uso e exposição de agrotóxicos ou opções 

alternativas ao seu uso.  

 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados mostram que as águas analisadas apresntaram contaminação pelos agrotóxicos 

propiconazole, difenoconazole, azoxistrobina, clorpirifós, paration metil, atrazina e triazofós os 

quais pertencem a uma variedade de grupos químicos e diferentes tipos de uso. Apesar do nível de 

concentração dos agrotóxicos detectados está dentro do consumo diário aceitável em água, isso não 

deve ser tomado como uma justificativa para contaminação descontrolada dos recursos hídricos. Os 

níveis de contaminação detectados, apesar de apresentarem baixa toxidade aguda ao homem, para 

agrotóxicos como azoxistrobina e difenoconazole, deve-se considerar que efeitos causados por 

exposição crônica por agrotóxicos como clorpirifós, paration metil e triazofós podem afetar a saúde 

humana. 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos a COGERH pelo apoio logístico para a realização das coletas da amostras, ao 

NUTEC por disponibilizar a infra-estrutura dos laboratórios para as análises de agrotóxicos, á 

FUNCAP e ao CNPQ pelo apoio financeiro 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ANDEF (2008) Evolução do consumo de agrotoxicos no Brasil 2003-2007 - Resumo com base em 
dados publicados pela Andef- Associação Nacional das Empresas de Defensivos Agrícolas. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  13 

ARMAS, E. D.; MONTEIRO, R. T. R.; ANTUNES, P. M.;  SANTOS, M. A. P. F.; CAMARGO, E. 
P. B.; ABAKERLI, R. B.; 2007. Diagnóstico Espaço Temporal da Ocorrência de Herbicidas nas 
Águas Superficiais e Sedimentos do Rio Corumbataí e Principais Afluentes, Quim. Nova, v. 30, n. 
5, p. 1119-1127,  

BARBIERI, E.;FERREIRA, L. A. (2011)  Effects of the organophosphate pesticide Folidol 600_ on 
the freshwater fish, Tilapia (Oreochromis niloticus), Pesticide Biochemistry and Physiology 99 
209–214 

BARRETO, F. M. S.; ARAÚJO, J. C. (2006) Contaminação da água subterrânea por pesticidas e 
nitrato no Município de Tianguá, Ceará. Tese. Universidade Federal do Ceará,  

CALDAS, E. D.; SOUSA, L. C. K. R. (2000) Avaliação de risco crônico da ingestão de resíduos de 
pesticidas na dieta brasileira, Revista de Saúde Publica, v. 34, n. 5, p.529-537,  

CENTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR DO CEARÁ- 
CEREST. (2006) Análise em Saúde, Situação Epidemiológica das Internações por Intoxicação por 
Pesticidas no Ceará 2004/2005. Fortaleza - CE,  

CID, F. D.; ANTÓN, R. I.; CAVIEDES-VIDAL, E.; (2007) Organochlorine pesticide 
contamination in three bird species of the Embalse La Florida water reservoir in the semiarid 
midwest of Argentina, Science of the Total Environment v.385, p. 86–96 

EDIS- Electronic Data Information Source of UF/IFAS- Disponível em:http://edis.ifas.ufl.edu/pi105 

FIGUEIREDO, M. C. B. et al. (2004) Diagnóstico da Agricultura Irrigada no Baixo e Médio 
Jaguaribe. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 35, n. 3, p. 424-430  

HILDEBRANDT, A.;GUILLAMÓN, M.; LACORTE_S.; TAULER, R.; BARCELO, D. (2008) 
Impact of pesticides used in agriculture and vineyards to surface and groundwater quality (North 
Spain), Water Research, v. 42, p.3315 – 3326. 

LEBLANC, L. A.; KUIVILA, K. M. (2008) Occurrence, distribuition and transporte of pesticides 
into the Salton Sea Basin, California, 2001-2001. Hydrobiologia v. 604, p. 151-172. 

MARINHO, A. M. C. P. (2010) Contextos e Contornos da modernização agrícola em municípios 
do Baixo Jaguaribe-CE: o espelho do desenvolvimento e seus reflexos na saúde, trabalho e 
ambiente, São Paulo, Faculdade de Saúde Publica, Universidade de São Paulo 

PERES, F.; MOREIRA, J. C. (2007) Saúde e ambiente em sua relação com o consumo de 
agrotóxicos em um pólo agrícola do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 23, n. 4, p. 612-S621,  

SAUCO, S.; EGUREN, G.; HEINZEN, H.; DEFEO, O. (2010) Effects of herbicides and freshwater 
discharge on water chemistry, toxicity and benthos in a Uruguayan sandy beach, Marine 
Environmental Research v. 70, p. 300-307 

VENTURA, B. C.; ANGELIS, D. F.; MARIN-MORALES, M. A. (2008)  Mutagenic and genotoxic 
effects of the Atrazine herbicide in Oreochromis niloticus (Perciformes, Cichlidae) detected by the 
micronuclei test and the comet assay, Pesticide Biochemistry and Physiology v. 90 p. 42–51 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  14 

WITTMER, I. K. BADER, H.-P.;  SCHEIDEGGER, R., SINGER, H., LUCK, A. HANKE, I. 
CARLSSON, C.; STAMM, C. (2010) Significance of urban and agricultural land use for biocide 
and pesticide dynamics in surface waters, Water Research, v 44, p. 2850-2862. 

VRYZAS, Z.; VASSILIOU, G.; ALEXOUDIS, C.; PAPADOPOULOU-MOURKIDOU, E. (2009) 
Spatial and temporal distribution of pesticide residues in surface waters in northeastern Greece, 
Water Research, v. 43, p. 1-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 


