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OBJETIVOS

• Gerar dados com relação à atual situação sobre a contaminação por

agrotóxicos das bacias hidrográficas de captação;

• Mobilizar a sociedade e os órgãos responsáveis quanto ao uso

indiscriminado de agrotóxico na agricultura e à situação de

degradação dos ecossistemas aquáticos;

• Incluir as concessionárias de água e agências reguladoras na discussão

quanto a essa problemática;

• Chegar ao Valor Máximo Permitido (VMP) por tipo de agrotóxico

utilizado em Santa Catarina para elaboração de Legislação Estadual

sobre o tema.



JUSTIFICATIVAS

• Últimas análises de agrotóxicos realizadas pelo Ministério Público Estadual

de Santa Catarina apontaram a presença desses compostos na água tratada

em diversos municípios;

• A Portaria de Consolidação nº 05/2017 do MS é restrita a poucos produtos

agrotóxicos dentre a enorme diversidade aplicada nas lavouras do Brasil;

• Tem-se verificado o uso indiscriminado de agrotóxicos nas bacias

hidrográficas de captação, os quais tem chegado aos usuários, passando

pelo tratamento da água e persistindo na mesma;

• Esses produtos causam grande impacto ao ecossistema aquático e trazem

graves consequências à saúde humana;

• O tratamento da água para remoção desses agrotóxicos tem um custo

elevado.



PROPOSTA DE TRABALHO

Elaboração de estudo voltado para o Estado de Santa Catarina e suas
particularidades regionais.

• Levantamento dos agrotóxicos utilizados no entorno das bacias

hidrográficas com captação para abastecimento público;

• Pesquisa de dados e monitoramento dos agrotóxicos potencialmente

encontrados na água dos mananciais de captação de Santa Catarina;

• Angariar informações de tais agrotóxicos para elaboração de

Legislação Estadual específica.



DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIA

Fonte Financiadora 
FRBL/MPSC

Levantamento de 
dados dos agrotóxicos 

comercializados em 
Santa Catarina

Mapeamento das 
Bacias Hidrográficas 
com captação para 

abastecimento 
público e delimitação 
da área de drenagem

Reconhecimento 
espacial e temporal no 

Estado de SC dos 
cultivos agrícolas

Levantamento de 
dados dos 

agrotóxicos 
contrabandeados



Mapeamento dos 
principais cultivos 

agrícolas no entorno 
das bacias e quais 
agrotóxicos estão 

associados

Identificação dos 
agrotóxicos potencialmente 

encontrados na água 
utilizados no entorno de 
cada bacia com captação 

para abastecimento público

Avaliação da dinâmica 
ambiental das 

substâncias agrotóxicas 
identificadas como 

potenciais poluidoras 
da água

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

MONITORAMENTO DA 
BACIA DE CAPTAÇÃO

Período: 24 meses
Frequência: quinzenal

Contratação de laboratório 
para coleta (acreditado 

INMETRO) e para análise das 
amostras



Cálculo do VMP
Elaboração de monografia 

contendo o estudo de 
toxicidade dos agrotóxicos e 

potenciais riscos à saúde

Propriedades, remoção das 
substâncias agrotóxicas, 

geração de dados para uso de 
outras instituições

Legislação Estadual de Santa 
Catarina restritiva aos 

agrotóxicos

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA



• Análises de evidências epidemiológicas e toxicológicas e

dos riscos associados às substâncias, com base na OMS, EPA

e IARC;

• Potencial tóxico das substâncias que podem estar

presentes na água natural ou por contaminação;

• Intensidade do uso das substâncias;

• Possibilidade de obtenção de padrões analíticos e

limitações técnicas na análise;

• Comparações com valores guias da OMS e normas dos

Estados Unidos, do Canadá e da União Europeia.

VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS- VMP



VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS - VMP

Legislação Brasileira/Catarinense

• VPM calculados com base nas normas as Diretrizes, as normas 

dos EUA, do Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia;

• adotando um nível de segurança 

• pessoa de 70 kg

• consumindo 2 L/dia

• durante exposição crônica à substância

• P = 10% ou 20% depende do grau de periculosidade da 

substância
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