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AGROTÓXICOS NA ÁGUA
ESCLARECIMENTO PÚBLICO
Em face as veiculações de inúmeras peças publicitárias recentemente publicadas SOBRE
OS AGROTÓXICOS NA ÁGUA DE CONSUMO na grande mídia digital, escrita e falada, e
causadores de preocupação e ansiedade no cidadão catarinense gerando dúvidas
infundadas sobre a POTABILIDADE e SEGURANÇA DE CONSUMO DA ÁGUA TRATADA
em Santa Catarina.
A CASAN como maior empresa de saneamento do estado, tem a esclarecer a população
e sociedade civil organizada os seguintes pontos de reflexão:
1 - FONTES DE CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA:
A maioria dos contaminantes químicos presentes em águas subterrâneas e superficiais
está relacionada às fontes industriais e agrícolas. A variedade é enorme, com destaque
para os agrotóxicos, compostos orgânicos voláteis e metais. O uso intensivo de
agrotóxicos no país tem suscitado a preocupação de profissionais de diversos setores
face aos riscos potenciais que essas substâncias trazem ao ambiente e aos seres
humanos. Os produtos denominados como AGROTÓXICOS, são usados em diferentes
etapas de diferentes processos, iniciando desde a produção agrícola, armazenamento e
beneficiamento das lavouras, na pastagem, proteção de florestas e outros ambientes,
para preservação de ataques de predadores e pragas que prejudicam o crescimento e o
rendimento das culturas agrícolas.
Os agrotóxicos assumem caráter destacado enquanto contaminantes pela intensidade e
uso indiscriminado pelos produtores aumentando o seu consumo no país em detrimento
a outras técnicas de manejo e controle agrícola.
Em função de seu uso amplo e de pouca regulação e consciência ambiental, as lixiviações
dos resíduos pelas chuvas e impregnação no meio ambiente, garantem sua presença
nos mananciais de captação de água e traz complicações e dificuldades para o
tratamento da água em virtude da eventual necessidade de tecnologias mais complexas
do que aquelas normalmente usadas para a potabilização e garantia para a população
consumir uma água segura e de qualidade controlada pelos parâmetros do ministério da
Saúde descritos no anexo XX da portaria consolidada 5, que trata do “ CONTROLE E
DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU
PADRÃO DE POTABILIDADE (Origem: PRT MS/GM 2914/2011)”
A atual legislação brasileira de potabilidade de água, citada acima e seguida fielmente
pela CASAN, descreve em seu anexo e determina os padrões e condições de uso e
consumo da água como segue:
Art. 5º Para os fins deste Anexo, são adotadas as seguintes definições: (Origem: PRT MS/GM
2914/2011,
Art. 5º) I - água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação e
produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem; (Origem: PRT
MS/GM 2914/2011, Art. 5º, I) II - água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade
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estabelecido neste Anexo e que não ofereça riscos à saúde; (Origem: PRT MS/GM 2914/2011,
Art. 5º, II) III - padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos como parâmetro da
qualidade da água para consumo humano, conforme definido neste Anexo;
Art. 5º,XV) - controle da qualidade da água para consumo humano: conjunto de atividades
exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de
abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de
forma a assegurar a manutenção desta condição; (Origem: PRT MS/GM 2914/2011, Art. 5º,
XV) Art. 5º,XVI) - vigilância da qualidade da água para consumo humano: conjunto de ações
adotadas regularmente pela autoridade de saúde pública para verificar o atendimento a este
Anexo, considerados os aspectos socioambientais e a realidade local, para avaliar se a água
consumida pela população apresenta risco à saúde humana; (Origem: PRT MS/GM 2914/2011,
Art. 5º, XVI) Art. 5º,XVII) - garantia da qualidade: procedimento de controle da qualidade para
monitorar a validade dos ensaios realizados; (Origem: PRT MS/GM 2914/2011, Art. 5º, XVII)
Essa legislação regulamenta 64 substâncias químicas que representam riscos à saúde
humana, dentre as quais 26 são agrotóxicos.
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2 - Caracterização do risco
Nos municípios catarinenses apontados como de maior risco, a CASAN realizou rigoroso
monitoramento em laboratório terceirizado e de renome internacional (Merieux
Nutriscience), acreditado pelo INMETRO e ISO/IEC 17025, de todos os pontos conforme
a tabela abaixo, naquelas substâncias que fazem parte da legislação do MS (água
tratada) e CONAMA (água bruta no manancial), observados os VMP (Valores Máximos
Permitidos), pela legislação e considerados POTÁVEIS, ou seja, de uso seguro para a
saúde humana.

Detectado
metalaxil-M
metolacloro
Detectado
diurom
tiametoxam
Detectado
atrazina
diurom
imidacloprido
metalaxil-M
metolacloro
tebuconazol
triflumurom
Detectado
2,4-D
Detectado
2,4-D
Detectado
atrazina
ciproconazol
simazina
Detectado
atrazina
ciproconazol
diurom
imidacloprido
tiametoxam

ETA ITUPORANGA
Consideração
Não consta na Portaria
167 vezes menor do que VMP
ETA IBIRAMA
Consideração
804 vezes menor do que VMP
Não consta na Portaria
ETA RIO DO SUL
Consideração
15 vezes menor do que VMP
1.250 vezes menor do que VMP
Não consta na Portaria
Não consta na Portaria
59 vezes menor do que VMP
1.314 vezes menor do que VMP
Não consta na Portaria
ETA PIÇARRAS
Consideração
455 vezes menor do que VMP
ETA TAIÓ
Consideração
70 vezes menor do que VMP
ETA CORONEL FREITAS
Consideração
9 vezes menor do que VMP
Não consta na Portaria
6,4 vezes menor do que VMP
ETA ITAIÓPOLIS
Consideração
36 vezes menor do que VMP
Não consta na Portaria
72 vezes menor do que VMP
Não consta na Portaria
Não consta na Portaria
ETA MAFRA

ÁGUA BRUTA
RESULTADOS

ÁGUA TRATADA
RESULTADOS

<0,05 μG/L

<0,01 μG/L

ND

<1,0 μG/L

<0,01 μG/L
ND

<0,03 μG/L
<1,0 μG/L

<0,05 μG/L
ND

<0,01 μG/L
<1,0 μG/L

<0,05 μG/L

<0,1 μG/L

<0,05 μG/L

<0,1 μG/L

<0,01 μG/L

<0,03 μG/L

<0,05 μG/L

<0,03 μG/L

<0,01 μG/L

<0,03 μG/L

ND

<1,0 μG/L
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Detectado
atrazina
ciproconazol
diurom
metolacloro
simazina
ND - Não detectado

Consideração
6 vezes menor do que VMP
Não consta na Portaria
261 vezes menor do que VMP
38 vezes menor do que VMP
7,5 vezes menor do que VMP

<0,01 μG/L

<0,0791 μG/L

ND
<0,05 μG/L
<0,05 μG/L

<1,0 μG/L
<0,01 μG/L
<0,03 μG/L

2.1 – Contextualização da CASAN e a POTABILIDADE da ÁGUA de CONSUMO
Esclarecemos que através de nosso setor de controle de qualidade e nossos 12
laboratórios analíticos regionais espalhados pelo estado de Santa Catarina, fazemos as
dosagens e a partir do conhecimento da dose do agente (quantidade presente na água)
e do consumo de água, determina-se, o risco e é realizada a comunicação para as VISAS
(vigilâncias sanitárias municipais e regionais) conforme estabelecido nos planos de
monitoramento e controle, com dados publicados em sistemas como o DATASUS e
SNISS e supervisionados pelas agências reguladoras como ARESC, ARIS e outras.
Dessa forma, estima-se a magnitude do problema de saúde pública, considerando-se
que a caracterização de uma epidemia de contaminação é alarmante e descabida em
relação a contaminação da água de consumo por AGROTÓXICOS, dada a variabilidade
e a incerteza dos dados, sem consideração da sazonalidade e metodologias de coleta
de amostras aleatórias, com o intuito de se subsidiarem as estratégias de
gerenciamento de risco e garantia da qualidade do produto ÁGUA POTÁVEL.
Ainda em tempo, sabe-se que a literatura científica faz o estabelecimento do padrão de
potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde a partir da
avaliação quantitativa do risco, números adotados pelo MS na elaboração da portaria
que regulamenta a POTABILIDADE da ÁGUA. O VMP para cada substância é,
geralmente, estabelecido a partir de evidências toxicológicas ou epidemiológicas, que
permitam estimar um Nível de Efeito Adverso Não Observado (OMS-Health – NOAEL).
A OMS ressalta que, quando possível, os valores de NOAEL devem ser obtidos a partir
de estudos de longo prazo, preferivelmente envolvendo a ingestão de água. Entretanto,
os valores de NOAEL encontrados em estudos desenvolvidos para curto prazo ou
naqueles em que foram consideradas outras fontes de exposição também podem ser
utilizados. Sendo assim consideramos que nos sistemas de tratamento monitorados pela
CASAN, o nível de exposição é SEGURO, com as doses abaixo da qual as pessoas
poderiam estar expostas, para que ocorressem danos à saúde, ou seja, os parâmetros
mensurados de agrotóxicos em nossos sistemas estão na faixa de VMP aceitável de
Ingestão Diária Aceitável (IDA) ou Ingestão Diária Tolerável (IDT). A IDA/IDT1 é uma
estimativa da quantidade de determinada substância presente nos alimentos ou na água
potável, expressa em função da massa corporal (mg/kg ou µg/kg), que se pode ingerir,
diariamente, ao longo de toda a vida sem risco considerável para a saúde (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2006).
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3 - Considerações finais
Os agrotóxicos descritos para monitoramento na água e presentes na legislação
nacional em vigor, são aqueles considerados mais relevantes, sobretudo em termos da
intensidade de uso no país na época da revisão da Portaria nº 5/2018. Os VMP
correspondentes são praticamente os mesmos preconizados pela segunda edição dos
Guias da OMS. Dessa forma a CASAN evidencia seu papel de prestadora de serviços no
fornecimento de água tratada POTÁVEL para a população catarinense com altos níveis
de controle da qualidade da água e com a lisura dos controles analíticos, efetivamente
realizados de acordo com a legislação que nos dão a tranquilidade de afirmar com base
em dados laboratoriais de fontes confiáveis e seguras que estamos fornecendo água de
qualidade e segura para a sociedade.
Entendemos que nesse contexto a origem do problema está em sistematizar e avaliar
as possibilidades de usos alternativos aos agrotóxicos em água pelos produtores
agroindustriais do estado e a observação quanto aos limites de uso seguro dessas
substâncias nos garantindo a tranquilidade e segurança de preservação de nossos
mananciais de abastecimento de água e prevenção de possíveis intoxicações e desvios
na manutenção da saúde pública e higidez de nosso cidadão.
Sandro Kanzler
PhD student em Neurofisiologia do Comportamento Alimentar
Gestor da Qualidade GPO-DIPOQ
CRF 2270
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ANEXO I
AGROTÓXICOS NÃO MONITORADOS PELO MS e CONAMA e LIBERADOS
PELA ANVISA e PESQUISADOS PELO MPSC em seu RELATÓRIO.
I - Metalaxil-M
a) Ingrediente ativo ou nome comum: METALAXIL-M (metalaxyl-M)
b) Sinonímia: CGA 329 351; CGA 76539; R-Metalaxyl; Mefenoxam
c) Nº CAS: 70630-17-0
d) Nome químico: methyl N-methoxyacetyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate
e) Fórmula bruta: C15H21NO4
f) Classe: Fungicida
g) Classificação toxicológica: Classe II
h) Uso agrícola: autorizado conforme indicado.
Modalidade de emprego: Aplicação foliar nas culturas de batata, calandiva, cebola, fumo,
gérbera, kalanchoe, melancia, melão, orquídeas, pepino, repolho, rosa, tomate, uva e
violeta. Aplicação em sementes de algodão, amendoim, arroz, canola, cevada, feijão,
girassol, milho, pastagens, soja, sorgo e trigo.
(1) Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego
(2) UNA = Uso Não Alimentar ¹ Inclusões de culturas solicitadas conforme Instrução
Normativa Conjunta - INC nº 001/2014
h) Ingestão Diária Aceitável (IDA): 0,08 mg/kg p.c.
Resolução RE nº 2.904 de 18/09/07 (DOU de 19/09/07) Resolução RE nº 1.240 de
25/04/08 (DOU de 28/04/08) Resolução RE nº 3.888 de 04/09/09 (DOU de 08/09/09)
Resolução RE nº 154 de 19/01/10 (DOU de 20/01/10) Resolução RE nº 2.866 de
23/06/10 (DOU de 28/06/10) Resolução RE nº 4.700 de 05/12/14 (DOU de 08/12/14)
Resolução RE nº 2.982 de 09/11/17 (DOU de 13/11/17) Resolução RE nº 2.969 de
30/10/18 (DOU de 01/11/18)
II – Tiametoxam
a) Ingrediente ativo ou nome comum: TIAMETOXAM (thiamethoxam)
b) Nº CAS: 153719-23-4
c) Classe: Inseticida
i) Classificação toxicológica: Classe III
j) Uso agrícola: autorizado conforme indicado.
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Modalidade de emprego: Aplicação no solo nas culturas de abacaxi, abobrinha, alface,
amendoim, arroz, batata, berinjela, café, cana-de-açúcar, citros, feijão-vagem, fumo,
maçã, mamão, melancia, melão, morango, pepino, pêssego, pimentão, repolho, tomate
e uva. Aplicação em sementes de alface, algodão, amendoim, arroz, aveia, batata,
cebola, cevada, feijão, girassol, melão, milho, pastagem, soja, sorgo, tomate e trigo.
Aplicação foliar nas culturas de alface, algodão, alho, alho-porró, agrião, amendoim,
arroz, aveia, batata, berinjela, cana-de-açúcar, cebola, cebolinha, cevada, citros,
coentro, crisântemo, ervilha, feijão, figo, fumo, girassol, maçã, mamão, mandioca,
manga, melancia, melão, milho, morango, palma forrageira, pastagem, pepino,
pimentão, repolho, rosa, soja, sorgo, tomate, trigo e uva. Aplicação no tronco de citros.
Aplicação por imersão de pedúnculos de abacaxi e de mudas de eucalipto. Aplicação em
tratamento de mudas na bandeja antes do plantio nas culturas do fumo e melão.
Aplicação no solo, em sulco de plantio e através de tratamento industrial de propágulos
vegetativos (mudas) antes do plantio na cultura de cana-de-açúcar. Aplicação em sulco
de plantio na cultura de milho.
UNA = Uso Não Alimentar ¹ Inclusões de culturas solicitadas pela Instrução Normativa
Conjunta - INC nº 001/2010
k) Ingestão Diária Aceitável (IDA) = 0,02 mg/kg p.c.
l) Emprego domissanitário: autorizado conforme indicado. Entidade especializada
Concentração máxima permitida(*) Granulado solúvel 25 % p/p Isca gel 0,01% p/p
Suspensão concentrada 141 g/L (14,1% p/v) Granulado contra mosca doméstica 1%
p/p Venda livre Concentração máxima permitida(*) Granulado para jardinagem amadora
1,2% p/p Bastonete vegetal para jardinagem amadora 1,2% p/p Isca gel para uso
doméstico 0,01% p/p Granulado contra mosca doméstica 1% p/p (*) A concentração
refere-se àquela do produto pronto para venda.
Resolução RE nº 166 de 20/01/10 (DOU de 22/01/10) Resolução RE nº 448 de 10/02/10
(DOU de 11/02/10) Resolução RE nº 3.409 de 19/07/10 (DOU de 21/07/10) Resolução
RE nº 555 de 09/02/11 (DOU de 11/02/11) Resolução RE nº 376 de 31/01/12 (DOU de
01/02/12) Resolução RE nº 5.241 de 12/12/12 (DOU de 13/12/12) Resolução RE nº
2.477 de 09/07/14 (DOU de 11/07/14) Resolução RE nº 3.757 de 22/09/14 (DOU de
23/09/14) Resolução RE nº 772 de 24/03/16 (DOU de 28/03/16) Resolução RE nº 1.899
de 15/07/16 (DOU de 18/07/16) Resolução RE nº 3.084 de 17/11/16 (DOU de 21/11/16)
Resolução RE nº 2.671 de 06/10/17 (DOU de 09/10/17) Resolução RE nº 289 de
01/02/18 (DOU de 05/02/18) Resolução RE nº 1.715 de 29/06/18 (DOU de 04/07/18)
III - Imidacloprido
a) Ingrediente ativo ou nome comum: IMIDACLOPRIDO (imidacloprid)
b) Nº CAS: 138261-41-3
c) Grupo químico: Neonicotinóide
d) Classe: Inseticida
e) Classificação toxicológica: Classe III
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f) Uso agrícola: autorizado conforme indicado. Aplicação foliar nas culturas de alface,
algodão, alho, almeirão, amendoim, arroz, banana, batata, berinjela, café, cana-deaçúcar, cebola, cenoura, citros, couve, couve-flor, crisântemo, eucalipto, feijão, fumo,
gérbera, goiaba, jiló, mamão, manga, maracujá, melancia, milho, palma forrageira,
pastagens, pepino, pimentão, pinus, poinsétia, soja, tomate, trigo e uva. Aplicação foliar
em mudas de abacaxi, abóbora, abobrinha, brócolis, chicória, couve-flor, eucalipto,
melancia, melão, pepino, repolho. Aplicação no solo nas culturas de cana-de-açúcar,
café, citros, eucalipto, fumo e pinus. Aplicação no tronco de café, citros, mamão, pêssego
e uva. Aplicação em sementes de algodão, amendoim, arroz, aveia, cevada, feijão,
girassol, mamona, milho, soja, sorgo e trigo. Aplicação no controle de cupins, conforme
aprovação em rótulo e bula.
g) Ingestão Diária Aceitável (IDA) = 0,05 mg/kg p.c.
1.1 Venda Livre. Tipo de formulação Concentração Granulado 0,5 % p/p Isca gel 2,15
% p/p 1.2 Entidades especializadas e campanhas de saúde pública.
Resolução RE nº 779 de 23/03/07 (DOU de 26/03/07) Resolução RE nº 988 de 10/03/10
(DOU de 11/03/10) Resolução RE nº 3.116 de 19/07/12 (DOU de 20/07/12) Resolução
RE nº 2.983 de 21/08/13 (DOU de 22/08/13) Resolução RE nº 3.756 de 22/09/14 (DOU
de 23/09/14) Resolução RE n°1.433, de 13/05/15 (DOU de 15/05/15) Resolução RE
n°2.003, de 28/07/16 (DOU de 29/07/16) Resolução RE n°2.094, de 03/08/16 (DOU de
08/08/16) Resolução RE n°2.033, de 28/07/17 (DOU de 31/07/17)
IV - Triflumurom
a) Ingrediente ativo ou nome comum: TRIFLUMUROM (triflumuron)
b) Sinonímia: Trifluron c) Nº CAS: 64628-44-0 d) Nome químico: 1-(2-chlorobenzoyl)-3(4-trifluoromethoxy phenyl)urea e) Fórmula bruta: C15H10ClF3N2O3 f) Fórmula
estrutural:
g) Grupo químico: Benzoiluréia
h) Classe: Inseticida
i) Classificação toxicológica: Classe IV
j) Uso agrícola: autorizado conforme indicado. Modalidade de emprego: aplicação foliar
nas culturas de abobrinha, algodão, batata, café, canade-açúcar, citros, fumo, milho,
soja, tomate e trigo.
UNA = Uso Não Alimentar
l) Ingestão Diária Aceitável (IDA) = 0,007 mg/kg p.c.
m) Emprego domissanitário: autorizado conforme indicado.
Concentração máxima permitida: (pronto uso) .............93% p/v
Resolução RE nº 1.139 de 03/05/18 (DOU de 07/05/18)
V – Ciproconazol
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a) Ingrediente ativo ou nome comum: CIPROCONAZOL (cyproconazole)
b) Grupo químico: Triazol
h) Classe: Fungicida
i) Classificação toxicológica: Classe III
j) Uso agrícola: autorizado conforme indicado. Modalidade de emprego: aplicação foliar
nas culturas de algodão, alho, arroz, aveia, café, cevada, crisântemo, eucalipto, figo,
girassol, goiaba, maçã, melancia, melão, milho, pêssego, soja, trigo e uva. Aplicação no
solo na cultura de café. Uso Não Alimentar
Ingestão Diária Aceitável (IDA) = 0,01 mg/kg p.c.
Resolução RE nº 447 de 10/02/10 (DOU de 11/02/10) Resolução RE nº 1.834 de
22/04/10 (DOU de 23/04/10) Resolução RE nº 4.483 de 30/09/10 (DOU de 04/10/10)
Resolução RE nº 4.419 de 15/10/12 (DOU de 16/10/12) Resolução RE nº 1734, de
30/06/16 (DOU de 04/07/16) Resolução RE nº 680, de 17/03/17 (DOU de 20/03/17

