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Respiramos todos um só ar, bebemos todos a mesma água, vivemos todos em 

uma só Terra. Nós devemos protege-la.  

“Cacique Raoni” 
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RESUMO 

A demanda de alimentos impulsiona quantidades crescentes de agrotóxicos nas áreas 

de produção agrícola. Entretanto o uso indiscriminado de praguicidas nas lavouras 

estão provocando contaminação dos meios aquáticos em áreas adjacentes, como as 

áreas protegidas. A contaminação por poluentes orgânicos em áreas protegidas tem 

chamado a atenção dos pesquisadores para uma necessidade de monitoramento 

ambiental e controle nas emissões poluidoras, uma vez que essas áreas são de 

interesse público no que tange à qualidade dos recursos naturais, sobretudo a água. O 

Parque Indígena do Xingu (PIX) é uma terra indígena de importante conservação da 

sociobiodiversidade mundial e importante protagonista ambiental. Entretanto ele está 

situado num cinturão de atividade agrícola que pode causar alterações na qualidade 

dos recursos naturais na Bacia do Xingu. Um destes impactos é o elevado uso de 

agrotóxicos resultantes de atividades de pulverização em lavouras extensivas limítrofes 

ao redor do PIX. Embora o Parque Indígena do Xingu seja uma área de preservação 

emblemática do território nacional, não há qualquer relato sobre o monitoramento de 

agrotóxicos nas águas da Bacia do Xingu. Assim, este estudo visou monitorar a 

presença de agrotóxicos na área do PIX e confrontar suas concentrações com os 

valores estabelecidos pela Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde. Para isso, foi 

necessário realizar um levantamento dos principais cultivos agrícolas e dos agrotóxicos 

utilizados no entorno do PIX para análise dos padrões de pesticidas. As amostragens 

foram realizadas anualmente de março de 2017 a março 2018 com coletas de água em 

variações espaciais envolvendo o interior da área indígena, seu limite com áreas de 

produção agrícola e nas regiões de lavoura. Para determinação de fitossanitários em 

água foi realizada primeiramente uma etapa de varredura utilizando a Microextração 

Líquido-Líquido Dispersiva (DLLME) com determinação dos fitossanitários pela técnica 

de LC-MS-MS. Após a otimização dos parâmetros foi realizado uma análise qualitativa 

para os padrões dos agrotóxicos identificados no levantamento e junto com outros 40 

princípios ativos com a finalidade de ampliar os padrões selecionados para o estudo. 

Após essa etapa foi realizada uma análise direta com curvas de quantificação com 

linearidade de 0,1-10 µg/L preparada em água do tipo I. As amostras também foram 

submetidas ao Procedimento Operacional Padrão (POP) no Laboratório de Análise de 
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Resíduos (LARP) para análise confirmatória. A análise por varredura detectou a 

presença de atrazina e seu metabólito atrazina-desisopropila, azoxistrobina, carboxina, 

pendimetalina e fipronil nas amostras de água em áreas de lavoura e dentro do PIX. A 

análise quantitativa apresentou atrazina, fipronil-sulfona e sulfeto, carboxina e 

azoxistrobina em diferentes concentrações. Já a análise confirmatória detectou as 

substâncias atrazina, azoxistrobina, clomazona, epoxiconazol, iprovalicarbe, 

metconazol, propiconazol, propoxur, tetraconazol, trifloxistrobina e tebuconazol. Esses 

resultados indicam que há resíduos de agrotóxicos nas águas do Parque Indígena do 

Xingu e estes provém das áreas de plantio adjacentes à área indígena. 

Palavras-chave: Monitoramento ambiental. Águas superficiais. Terra Indígena. 

Fitossanitários. Resíduos de agroquímicos. 
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ABSTRACT 

The demand for food has driven growing agrochemicals in the areas of 

agricultural production. However, the indiscriminate use of pesticides in crops is 

causing contamination of aquatic environments in adjacent areas, such as protected 

areas. Contamination by organic pollutants in protected areas has drawn the attention 

of researchers to monitoring environmental control and pollutant emissions, as these 

areas are of public interest not limited to the quality of natural resources, especially 

water. The Xingu Indigenous Park (PIX) is an indigenous land of socio-economic 

importance of the world socio-biodiversity and important environmental protagonist. 

In this case, it is located in a belt of agricultural activity that can cause changes in the 

quality of the natural resources of the Xingu Basin. The expansion of pesticide use in 

crop spraying activities is mechanized bordering the PIX. Although the Xingu 

Indigenous is an area of preservation of the national territory, there is no report on the 

monitoring of agrochemicals in the waters of the Xingu Basin. Thus, this study aims at 

the presence of pesticides in the PIX area and to confront the limit of theories 

established by Ordinance 2914 of 2011 of the Ministry of Health. For this, a research 

was carried out of the main agricultural and experimental programs in the context of 

the PIX for analysis of pesticide standards. The samples were forced annually from 

March 2017 to water glues in spatial bands involving the interior of the indigenous 

area, its boundary with production areas and in the farming regions. Thermetricised in 

water was installed the one stage of scanning using Liquid-Dispersive Liquid Extraction 

(DLLME) with the installation of the features of the LC-MS-MS technique. After the 

data was adhered, a qualitative analysis was published for standards of phytosanitary 

data without survey and together with other 40 active criteria with the largest of the 

sources selected for the study. After this step, a direct analysis with linearity 

quantification of 0.1-10 μg / L prepared in type I water was performed. The samples 

were also submitted to the Standard Operating Procedure (POP) at the Laboratory of 

Residual Analysis (LARP) . ) for confirmatory analysis. Scanning detected the presence 

of oxygen and its metabolite atrazine-desisopropyl, azoxystrobin, carboxin, 

pendimethalin and fipronil in the water samples in crop areas and within the PIX. A 

quantitative analysis showed atrazine, fipronil sulfone and sulfide, carboxin and 

azoxystrobin in different concentrations. Already an analysis has confirmed substances 
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such as atrazine, azoxystrobin, clomazone, epoxiconazole, iprovalicarb, metconazole, 

propiconazole, propoxur, tetraconazole, trifloxystrobin and tebuconazole. The results 

indicate that there are residues of pesticides in the waters of the Xingu Indigenous 

Park and these originate the planting areas adjacent to the indigenous area. 

Keywords: Environmental monitoring. Groundwater. Indigenous territory. Pesticides. 

Agrochemicals residues. 
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1. INTRODUÇÃO 

A demanda crescente de alimentos tem motivado o uso de grandes quantidades 

de agroquímicos na agricultura, visando assegurar maior produtividade agrícola e 

abastecimento do mercado de alimentos no mundo1. Em primeira análise, a sociedade 

se beneficia dessas substâncias porque seu uso visa melhorar a produtividade no 

cultivo, a resistência no armazenamento e garantir a segurança alimentar. No entanto, 

sua aplicação também pode danificar o ecossistema à medida que persiste no solo, nas 

águas subterrâneas, nas águas superficiais, na atmosfera e na biomassa2. Seu uso 

indiscriminado nas lavouras provoca a contaminação das águas superficiais de áreas 

adjacentes e pode se transportar para regiões distantes de sua fonte de aplicação1. A 

contaminação por poluentes orgânicos em áreas protegidas tem chamado a atenção 

dos pesquisadores para uma necessidade de monitoramento ambiental e controle das 

emissões poluidoras. 

O modelo agrícola brasileiro caracteriza-se predominantemente pela produção 

de agricultura de monocultura destinada para a exportação com amplo uso de 

tecnologias aplicadas e defensivos agrícolas. Levando em conta que esse modelo 

necessita de grandes áreas, a amplitude da utilização de produtos fitossanitários, 

também conhecidos como agrotóxicos, é diretamente proporcional. As principais 

culturas agrícolas que utilizam maciçamente praguicidas são as de grãos como soja e 

milho. Os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

revelam que o cultivo de milho está intimamente ligado à pecuária extensiva, uma vez 

que é utilizado basicamente para a alimentação dos rebanhos e viabiliza a produção de 

proteína animal. Outra cultura que se destaca no mercado interno é o algodão, que 

cresce a cada ano e já supera em 60% a produção dos Estados Unidos; alcançando o 

terceiro lugar na exportação algodoeira mundial. Paralelamente, o cultivo que mais 

cresceu nas últimas três décadas foi o da soja, que hoje representa o maior peso na 

balança comercial brasileira3. Em suma, o crescimento na agricultura brasileira é 

refletido com o aumento da oferta e do uso de produtos agroquímicos nos cultivos no 

país. 

Parte considerável dessa produção agrícola ocorre na região Centro-Oeste que se 

tornou o “celeiro do agronegócio brasileiro”. Na década de 1970, essa região recebeu 

incentivos governamentais para a agricultura, com o objetivo de desenvolver frentes 
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de colonização da região Central. Como resultado, houve uma migração de 

agricultores para esta região e a instalação de empreendimentos agropecuários de 

médio e grande porte, iniciando a prática do agronegócio e um ciclo de grande 

desenvolvimento econômico4,5. 

Diante desse cenário, o Mato Grosso se tornou o principal produtor agrícola do 

país6. Todavia, parte do avanço da agropecuária está em interface com áreas 

protegidas. Como a maioria dessas áreas não dispõem de uma “zona de 

amortecimento” há um potencial risco de contaminação sobre o ecossistema 

protegido, por conta do carreamento de agroquímicos das áreas agrícolas. A 

intensificação da conversão de terras florestais para a atividade agropecuária nas 

últimas quatro décadas7,8 trouxe danos ambientais como erosão, degradação do solo e 

desmatamento. A quantidade e a variedade de produtos aplicados na agricultura e na 

pecuária aumentaram significativamente, tornando necessária a implementação do 

monitoramento de resíduos no ambiente, principalmente das águas superficiais1. 

O presente estudo teve como ponto focal uma porção do Estado do Mato Grosso 

onde está localizado um território indígena (TI) que sofre a pressão dos vetores 

econômicos do agronegócio que incidem na região. A intensificação constante do uso 

de agroquímicos nas áreas de plantio próximas ao Parque Indígena do Xingu (PIX) tem 

elevado a preocupação com a situação ambiental das terras indígenas dessa região. A 

maioria das cabeceiras dos rios que forma a Bacia do rio Xingu se encontram em áreas 

desmatadas atualmente e fora da proteção do PIX, e a eminente contaminação das 

águas por resíduos de fitossanitários levou ao representante da Associação Indígena 

Kuikuro do Alto Xingu, o cacique Afukaka Kuikuro da aldeia Ipatse, solicitar o apoio da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) no que tange à qualidade da água dentro 

do PIX (anexo A). Na percepção das comunidades indígenas e nos estudos das 

organizações sociais  que prestam suporte às causas indígenas, o desmatamento e a 

pulverização intensiva de defensivos agrícolas nas plantações têm afetado gravemente 

as nascentes, os cursos d’água e o lençol freático que formam as cabeceiras do rio 

Xingu. 

A análise de contaminantes em corpos d’água é uma das estratégias para se 

mensurar o impacto ambiental causado pelo uso de agrotóxicos. Geralmente estes 

contaminantes se apresentam em baixa concentração, sendo necessário o uso de 

técnicas analíticas com altamente sensíveis para a sua determinação. Dentre as 
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metodologias descritas na literatura, muitas aliam protocolos de extração à técnicas de 

separação e detecção, como concentração das amostras e espectrometria de massas9–

11,12,13. Apesar das diferenças e peculiaridades de cada rotina analítica descrita, o ponto 

de convergência de todos os protocolos tem sido a análise multirresíduo – diferentes 

substâncias são quantificadas na mesma corrida analítica. 

Nesse cenário, este estudo tem como foco revelar a ocorrência da entrada de 

agrotóxicos nas águas do Parque Indígena do Xingu, em razão dos corpos hídricos 

passarem pelas áreas de produção agrícola que circundam as terras indígenas e 

adentrarem o interior do PIX. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Agricultura brasileira e uso de defensivos agrícolas 

A agricultura é um setor importante da economia brasileira representando em 

torno de um terço do PIB nacional. O país possui perspectivas satisfatórias para a 

agropecuária pelas potencialidades de suas características ambientais, pedológicas, 

climatológicas e hidrográficas possuindo áreas agrícolas férteis e ainda inexploradas. 

Devido o aumento da demografia mundial e sua consequente procura por alimentos, 

há uma previsão de que o Brasil alcançe o patamar de líder mundial no fornecimento 

de commodities ligadas ao agronegócio, solidificando sua economia14. 

Entre esses produtos merecem destaque a soja, milho, arroz, laranja, cana-de-

açúcar e algodão. A maioria dessas culturas está associada à agricultura extensiva e 

são direcionadas majoritariamente para o mercado externo.  

A figura 1 mostra a produção de dois importantes produtos agrícolas: soja e 

milho. Como se pode notar, a parte da produção está concentrada na região Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste, polos importantes do agronegócio brasileiro. 

 

 

Figura 1.  Mapas da produção brasileira (Safra 2013/2014) de soja (A) e milho (B)
3
 

 

Os cultivos de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar representam cerca de 80% 

das lavouras no país15. Pelo prisma dos fitossanitários e considerando somente os 

ingredientes ativos destinados à soja, há aproximadamente 140 produtos registrados 
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no MAPA entre herbicidas, fungicidas, inseticidas, acaricidas, reguladores de 

crescimento, feromônios sintéticos, etc16. A estimativa da média nacional de utilização 

de agrotóxicos por hectare para as lavouras é de 23,86 L para o algodão; 60 L para  

fumo; 17,7 L para a soja; e 7,4 L para o milho;15. Estes dados conferem a estas culturas 

o rótulo de maiores consumidoras de agrotóxicos no país. Além disso, revela a 

dependência desses cultivos com os praguicidas.  

As regiões Centro-Oeste e Sul atualmente são os principais polos agrícolas do 

país. No Centro-Oeste, a produção de soja, milho e algodão são itens importantes da 

pauta de exportação do Brasil, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab)17. Atualmente é na região de transição do bioma Cerrado com a Amazônia que 

se expande rapidamente a atividade agropecuária regional, impulsionado pela cultura 

da soja4. 

O estado de Mato Grosso é o terceiro maior Estado do Brasil com 906.807 km2 

(10,59% do território nacional). Situa-se na região Centro-oeste e figura como principal 

produtor da região, conforme as estatísticas da Conab6, também é uma região 

brasileiros na qual a atividade agropecuária avança com grande intensidade. Em 2018 

a produtividade da soja alcançou uma média de 3.394 kg/ha, patamar 3,7% superior ao 

obtido no último ciclo. Com isso, o estado colheu a maior produção já registrada, de 

32,3 milhões de toneladas na safra 2017/20186. 

O aumento da produção de soja no estado de Mato Grosso foi acompanhado de 

perto pelo aumento da área plantada. De acordo com o levantamento da produção 

nacional de grãos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área de 

soja no Mato Grosso aumentou mais de 100% entre os anos de 2000 e 2010, saltando 

de 2,9 milhões para 6,2 milhões de hectares17. Diante destes dados torna-se o estado 

com maior área plantada do país, com praticamente 25% de toda a área brasileira do 

grão4. 

Dos 141 municípios do Mato Grosso, de acordo com dados do IBGE de 2010, 

apenas 44 (ou 31,2%) não cultivam soja17. Das 78 terras indígenas listadas pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), ao menos 30 ficam em municípios com mais de 

10 mil hectares do grão14,17. Isso revela contraditoriamente, que o estado de Mato 

Grosso além de ser o maior produtor agrícola, também é o estado que abriga o maior 

número de etnias indígenas do país4.  
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2.2. Terras Indígenas e Áreas Protegidas 

Terra Indígena (TI) é uma área do território nacional, habitada tradicionalmente 

por um ou mais povos indígenas no Brasil e utilizada para suas atividades produtivas, 

necessárias a preservação dos recursos ambientais, para seu bem-estar e primordial a 

sua reprodução física e cultural18. Trata-se de um tipo de posse coletiva, originária e 

sem tipo algum de propriedade privada18. 

Atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas que representam cerca 

de 12,2% do território nacional18. Essa concentração é resultado do processo de 

reconhecimento dessas terras indígenas realizado pela FUNAI durante a década de 

1980, no escopo da política de integração nacional e consolidação da fronteira 

econômica do Norte e Noroeste do Pais18. 

A maior parte das TIs se concentra na região da Amazônia Legal: 422 áreas, 

115.344.393 hectares, representando 23% do território amazônico e 98,25% da 

extensão de todas as TIs do país18,19. O restante (1,75%) espalha-se pelas regiões 

Nordeste, Sudeste, Sul e estados de Mato Grosso do Sul e Goiás19. 

De acordo com União Internacional Conservação da Natureza (IUCN), as Áreas 

Protegidas são “espaços geográficos claramente definidos, reconhecidos, dedicados e 

gerenciados, através de meios legais ou outros meios efetivos, com o objetivo de 

garantir a conservação de longo prazo da natureza, juntamente com os serviços 

ecossistêmicos e os valores culturais associados”20. 

Segundo Medeiros (2006)21a definição de uma área de proteção é considerada 

uma importante estratégia de controle do território, uma vez que estabelece limites e 

dinâmicas de uso e ocupação específicos e aexplica que o controle e os critérios de uso 

que se aplicam são atribuídos em razão da valorização dos recursos naturais e pela 

necessidade de resguardar ecossistemas e espécies raras ou ameaçadas de extinção. 

As áreas protegidas dos povos indígenas ou os territórios conservados dos povos 

indígenas contribuem para a conservação dos habitats, ecossistemas e valores 

culturais protecionistas. Alguns povos indígenas têm preocupação com seus 

ecossistemas pois possuem vínculo cultural e servem como meio de subsistência e/ou 

porque são seus territórios tradicionais sob o direito consuetudinário. Embora não 

visem à proteção da biodiversidade contribuem com a conservação dos habitats e 

funções ecológicas20. 
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Uma das TIs que trabalham atualmente com a sustentabilidade é o Parque 

Indígena do Xingu. As comunidades xinguanas desenvolvem agricultura de 

subsistência, pesca e caça; além de serem cobertas parcialmente pelos programas 

sociais do Governo Federal7.  

As Terras Indígenas não são consideradas como área protegida no sentido estrito 

do termo. Contudo, elas representam um importante instrumento de conservação e 

manejo da biodiversidade pelas populações autóctones21. 

Há um histórico extenso de invasões e de uso das TIs por não-índios. Os grupos 

variam de mineradores, pescadores e caçadores até madeireiras e posseiros. Outro 

tipo de dano ambiental é o corte do território por estradas, ferrovias, linhas de 

transmissão ou áreas inundadas por usinas hidrelétricas19. 

Uma das consequências da aproximação dos povos indígenas com o "homem 

branco" são os danos ambientais que as comunidades indígenas colhem do que 

acontece fora de seus domínios territoriais. Entre estes danos estão a poluição de rios 

por fertilizantes e desmatamentos19. 

 

2.3.  Agropecuária versus áreas indígenas 

Quando as áreas protegidas são ameaçadas e não conseguem cumprir suas 

funções ecológicas o Estado perde seu potencial de biodiversidade e seus recursos 

naturais. Uma dessas ameaças é o avanço da agropecuária sobre áreas de preservação 

como mostrado na figura 2. 

A expansão agropecuária no entorno das Terras Indígenas causa diversas 

pressões ambientais, entre elas o desmatamento das cabeceiras dos rios que drenam 

para as TIs, erosão do solo, abertura de rodovias, contaminação de águas fluviais por 

contaminantes orgânicos, disseminação das queimadas, invasão de terras e 

pulverização de agrotóxicos sobre comunidades indígenas que vivem próximos das 

áreas de plantio. 
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Figura 2. Avanço da soja sobre Terras Indígenas. Figura de Gomes, Glass e Biondi (2011)
4
 

Na TI Marãiwatsédé localizada no município de Alto da Boa Vista e Bom Jesus do 

Araguaia (MT), ocupada pela etnia dos Xavantes, as comunidades sofrem com as 

invasões de seu território por conta da atividade expansiva da agricultura. Mesmo com 

a retirada dos não-índios ainda persiste o problema da contaminação da degradação 

de parte do território retomado por conta de anos de uso do solo para atividade 

agrícola de grande extensão22. 

Tentando diminuir danos ambientais, as comunidades indígenas da TI Paresi 

(MT) se engajaram em parcerias com produtores rurais para dar início à produção de 

soja dentro da própria TI demarcada e permitir a construção de uma estrada em seu 

território. Como resultado gerou-se um conflito interno entre as comunidades 

indígenas4,23. 

No estado de Rondônia a etnia tupi-kawahíb, domiciliados no Parque Nacional 

dos Pacáas-Novos, a mais importante área de preservação do estado, junto a outras 

etnias vem substituindo progressivamente seu sistema tradicional para a produção 

comercial23. 

 As comunidades do Parque Indígena do Xingu procuram manter distância das 

áreas de plantio que circundam as comunidades na tentativa de evitar a 



 

                                                                                                                                                                                                                                         Pág.26 de 102 

descaracterização ambiental e a invasão de seus territórios7,23. No entanto, há 

inúmeros relatos do contato com os defensivos agrícolas pela deriva aérea, além das 

suspeitas da entrada de agrotóxicos pelos rios. 

 

2.4. Parque Indígena do Xingu 

O Parque Indígena do Xingu (PIX) foi criado em 1961 e é considerada a mais 

importante Terra Indígena brasileira7. Ela está localizada no estado do Mato Grosso, na 

porção sul da Amazônia. Desde sua criação é a maior reserva indígena do país em 

tamanho territorial. Integram-se a sua área os territórios Batovi (5.159 ha), Wawi 

(150.328 ha) e Pequizal do Naruvôtu (27.980 ha), que compartilham a mesma gestão 

político-administrativa. Atualmente, o parque abriga 16 povos distintos - Aweti, 

Ikpeng, Kalapalo, Kamaiurá, Kawaiweté (kaiabi), Kisédje (suyá), Kuikuro, Matipu, 

Mehinako, Nafukuá, Naruvôtu, Tapayuna, Trumai, Waurá, Yawalapiti, e Yudjá (Juruna), 

totalizando uma população de cerca de 5.220 pessoas e constituindo um importante 

corredor de sociobiodiversidade19. 

Esse corredor conta com aproximadamente 30 milhões de hectares, o que 

abrange mais de 55% da área da Bacia do rio Xingu. A região engloba mais de 20 áreas 

indígenas e 10 unidades de conservação. A área do PIX é de 2,8 milhões de hectares 

(920 km de perímetro) e contém 14 etnias indígenas7. 

A diversidade socioambiental na região do Xingu notabiliza o Brasil e o mundo há 

décadas. Desde a expedição do etnólogo alemão Karl von den Steinen, em 1884, a 

região do Alto Xingu revelou ao mundo um conjunto de 10 povos de diferentes línguas 

e origens que conviviam a partir de um complexo cultural que envolve trocas 

comerciais, casamentos e a realização de festas e rituais como o Kuarup7. 

Em 1946, a Expedição Roncador-Xingu chegou às cabeceiras do rio Culuene e 

foram abertas duas pistas de pouso (Garapu e Sete de Setembro). Depois de algum 

tempo foi assinado um convênio entre a FBC e o Museu Nacional do Rio de Janeiro 

possibilitando a presença de pesquisadores na expedição. Esse convênio foi firmado  a 

exemplo das parcerias do Instituto Oswaldo Cruz e o Departamento de Zoologia da 

Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo liderados pelos irmãos Orlando, 

Cláudio e Leonardo Villas-Bôas 7. 
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Considerando os povos que habitam a TI, pode-se dividir o Parque Indígena do 

Xingu em três partes: uma ao norte (Baixo Xingu), uma na região central (Médio Xingu) 

e outra ao sul (Alto Xingu)7. Na parte sul se localizam os afluentes e formadores do rio 

Xingu; a região central vai do Morená na convergência dos rios Ronuro, Batovi e 

Culuene e início do Rio Xingu à Ilha Grande. No curso à montante do Rio Xingu, 

encontra-se a parte setrentional do Parque7. 

 Ao sul se localizam os povos muito semelhantes culturalmente, compreendendo 

a área cultural do Alto Xingu, cujas etnias são atendidas pelo Posto Indígena Leonardo 

Villas Bôas. No Médio Xingu ficam os Trumai, os Ikpeng e os Kaiabi, atendidos pelo 

Posto Pavuru. Ao norte estão os Suyá, Yudjá e Kaiabi, atendidos pelo Posto 

Diauarum7,24. 

Cada Posto apoia a logística de projetos e atividades desenvolvidas no Parque, 

como educação e saúde, havendo em todos eles uma UBS (Unidade Básica de Saúde), 

onde trabalham agentes indígenas de saúde e funcionários da Unifesp (Universidade 

Federal de São Paulo), conveniada com a Funasa. Existe ainda 11 Postos de Vigilância 

nos limites do território, às margens dos principais rios formadores do Xingu7,4. 

Apesar da atenção e infraestrutura de manutenção das comunidades indígenas 

no PIX, o acompanhamento das ocorrências deixa claro que ainda se está distante do 

ideal. O desmatamento e a abertura de novas áreas de plantio (figura 3) ocuparam a 

maior parte das áreas de cabeceira dos rios que dão origem ao rio Xingu e outras 

importantes nascentes e afluentes que se encontram fora da proteção do PIX. 
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Figura 3. Desmatamento na região do Parque Indígena do Xingu. Fonte: ISA, 2015 

 

O povo Kisêdje, da terra indígena (TI) Wawi, relata sobre o avanço das lavouras 

no limite de seu território, próximo a aldeia principal Nghojwere (onde funciona o Polo 

de serviços de saúde e educação) e por isso mudaram a localização da aldeia, mais 

para o interior da terra indígena, em uma tentativa de minimizar a exposição aos 

agrotóxicos.  
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Figura 4. Série histórica da área plantada e consumo de agrotóxicos em Mato Grosso e nos municípios da Bacia 
Hidrográfica do Xingu. Fonte: INDEA-MT, 2013; SIDRA-IBGE, 2018; Pignati et al., 2017 

No ano de 2016, nos municípios da Bacia do Xingu (Água Boa, Campinápolis, 

Canarana, Feliz Natal, Gaúcha do Norte, Marcelândia, Nova Ubiratã, Paranatinga, 

Peixoto de Azevedo, Querência e União do Sul) foram plantados 2,4 milhões de 

hectares destinadas  às grandes culturas como soja, algodão, cana-de-açúcar e milho o 

que representa 16,4% das lavouras do estado15,25
. O gráfico mostra que a área 

plantada na bacia do Xingu aumentou nos últimos 10 anos e foi proporcional ao 

aumento do consumo de agrotóxicos.  

As consequências do aumento da área plantada no entorno da TI vem sendo 

discutida por vários povos que vivem nesta região onde os relatos sobre mudanças 

ambientais e impactos na saúde são frequentes, principalmente nas aldeias localizadas 

nos limites do Parque Indígena do Xingu (PIX), que em alguns casos os limites são as 

lavouras7,8. 

Uma das consequências descritas por Durigan e colaboradores (2013)26 são os 

efeitos sobre o clima local na faixa do Xingu, como a alteração do regime de chuvas. O 

elevado desmatamento ao redor do PIX levou os indígenas a reivindicarem em 2004 a 

campanha “Y Ikatu Xingu”- salve a boa água do Xingu, com o objetivo de se iniciar 

ações públicas para conter processos de desmatamento e degradação26. 

Numa busca no Web of Science (período de 2008 a 2018) com o cruzamento dos 

termos “Environmental monitoring and Xingu”, apenas 5 referências são retornadas 

pela base de dados. Os trabalhos tratam majoritariamente de monitoramento de 

animais e controle de queimadas27–30. Apenas um artigo de Ribeiro e colaboradores 

(2017) trata do monitoramento envolvendo metais pesados no Rio Xingu por conta das 
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atividades de mineração31. Todavia, nenhuma delas falam sobre monitoramento de 

agrotóxicos na Bacia do Xingu e este cenário torna evidente que a avaliação 

sistemática da qualidade das águas desta Bacia se tornou uma lacuna nas ações dos 

órgãos governamentais e dos pesquisadores. 

Também não existe estudos sobre monitoramento de resíduos de agrotóxicos 

em Terras Indígenas. Este trabalho apresenta o pioneirismo neste tipo de estudo.  

 

2.5. Agrotóxicos - Características gerais 

O termo “agrotóxico” é utilizado no Brasil para denominar de forma geral os 

defensivos agrícolas. Estas substâncias também são conhecidas como praguicidas, 

fitossanitários, biocidas, pesticidas; e até mesmo  como veneno. A lei federal nº 

7.802/1989, conhecida como “Lei dos Agrotóxicos” define agrotóxicos 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; substâncias e produtos, empregados 

como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 

crescimento”
32

. 

 

Já a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura expande a 

definição de agrotóxicos como: 

 

“qualquer substância ou mistura de substâncias destinadas a prevenir, 

destruir ou controlar qualquer tipo praga, incluindo vetores de doenças 

humanas ou animais, espécies indesejáveis de plantas ou animais que 

causem dano interferindo com a produção, processamento, 

armazenamento, transporte ou comercialização de pragas, alimentos, 

produtos agrícolas, madeira, alimentos para animais, ou substâncias que 

podem ser administradas a animais para o controle de insetos, aracnídeos 

ou outras pragas em ou sobre seus corpos”
33

.  
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Os agroquímicos se tornaram uma necessidade global para aumentar a 

produtividade de alimentos nos campos agrícolas34 sendo considerados 

extremamente relevantes para o modelo  agrícola no país. Eles são aplicadas em 

florestas, espaços urbanos, em residências para controle de mosquitos mas o uso mais 

comum, realizado em larga escala, é na agricultura e pecuária. 

Desde a Revolução Verde, na década de 1950, o processo tradicional de 

produção agrícola sofreu grandes mudanças, com a inserção de novas tecnologias que 

visavam a maior produção agrícola35. O uso extensivo de agrotóxicos foi uma parte 

dessas novas tecnologias ao lado de fertilizantes, maquinário agrícola, sementes 

melhoradas e investimento em pesquisa agropecuária. A grande utilização de 

fitossanitários tornou necessária uma classificação para posterior controle de uso. A 

tabela 1 mostra a classificação das substâncias por uso ou substância-alvo. 

Tabela 1. Classificação dos agrotóxicos de acordo com a utilização 

CLASSIFICAÇÃO UTILIZAÇÃO 

Algicidas 
Controle de algas em lagos, canais, piscinas, tanques de água e 

outros locais 

Fungicidas Matam fungos (incluindo mofos e ferrugens). 

Fumigantes 
Produz gás ou vapor destinado a destruir organismos em 

edifícios ou no solo 

Herbicidas Matam outras plantas que crescem onde não são desejadas 

Inseticidas Matam insetos e outros artrópodes 

Acaricidas Matam os ácaros que se alimentam de plantas e animais. 

Molusquicidas Matam caracóis e lesmas 

Nematicidas 
Matam nematóides (organismos, semelhantes a vermes 

microscópicos que se alimentam de raízes de plantas) 

Feromônios 
Bioquímicos usado para interromper o comportamento de 

acasalamento de insetos 

Desfolhantes 
Provocam a queda das folhas de outras plantas, geralmente 

para facilitar a colheita 

Dessecantes 
Promover a secagem de tecidos vivos, como de plantas 

indesejáveis 

Reguladores de 

crescimento de plantas 

Substâncias que alteram o crescimento esperado, a floração, ou 

a taxa de reprodução das plantas 

Fonte: USEPA (2014)
36  
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Os herbicidas são a classe de uso mais comercializada no Brasil. Os últimos dados 

de comercialização dos ingredientes ativos no Brasil destacam que o herbicida 

glifosato e seus sais foram os mais vendidos em território nacional (tabela 2). Essa 

classe é seguida pelos inseticidas e fungicidas. Ambos de amplo uso na agricultura de 

larga escala. 

Tabela 2. Ingredientes ativos mais vendidos no Brasil 

OS 10 INGREDIENTES ATIVOS MAIS VENDIDOS 

Ingrediente Ativo Vendas (ton/ano) Ranking 

Glifosato e seus sais 185.602,22 1º 

2,4-D 53.374,41 2º 

Mancozebe 33.232,94 3º 

Atrazina 28.615,70 4º 

Óleo mineral 27.801,09 5º 

Acefato 24.858,68 6º 

Óleo vegetal 17.259,26 7º 

Carbendazim 13.364,67 8º 

Dicloreto de paraquate 11.638,19 9º 

Imidacloprido 9.165,97 10º 

Fonte: Ibama (2017)
37

 

 

Os principais fatores que explicam essas vendas são: grandes aquisições para 

cultura de soja com maior área plantada desse grão a cada ano; maiores tendências na 

concessão de crédito pelas instituições privadas; elevadas aplicações de herbicidas e 

inseticidas no milho safrinha decorrente dos bons resultados anteriores e adoção 

maior adoção do Sistema de Plantio Direto; maior tecnicização na cultura do algodão; 

e aumento no uso de defensivos na cultura da cana-de-açúcar22. 

Os herbicidas controlam as plantas daninhas que infestam as áreas cultiváveis. 

Por este motivo Singh e Singh (2016) afirmam que a agricultura moderna depende 

muito de dessa classe de agrotóxicos, pois maximizam a produtividade das lavouras 

permitindo sustentar a crescente população mundial38. Com base no modo de 

aplicação, os herbicidas são divididos em pré-plantio, que são aplicados antes da 

semeadura. Pré-emergentes quando aplicados no solo antes do tempo de aparição das 

pragas indesejadas e os pós-emergentes, aplicados no solo ou na folha após a 
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germinação da cultura. Entretanto, o desenvolvimento de plantas resistentes à 

herbicidas levou ao aumento inesperado na resiliência de ervas daninhas. Como 

consequência os agricultores são levados a aumentar muitas vezes as doses destes 

agroquímicos 38. 

Os fungicidas também são uma importante classe de uso na agricultura 

principlamente  pela deterioração pós-colheita resultante da infecção de patógenos 

fúngicos39. Este é um grande problema em várias culturas e afeta a qualidade dos 

produtos hortifrutícolas, diminuindo seu valor de comercialização e  gerando perdas 

econômicas substanciais39. 

Visando diminuir os riscos à saúde ambiental, o Estado realiza registros dos 

agrotóxicos em três esferas governamentais para minimizar os riscos à saúde, 

estabelecendo limites de segurança que são valores aceitáveis de risco para a saúde e 

ambiente40. 

As três instituições que avaliam o registro das substâncias/produtos no país são o 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – que regulamenta, fiscaliza a 

produção, venda e também avalia a receita agronômica; o Ministério da Saúde - que 

executa o processo de avaliação e classificação toxicológica por meio da Anvisa; e o 

Ministério do Meio Ambiente - que avalia e classifica o potencial de periculosidade 

ambiental via Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA)22. 

O processo de avaliação e classificação do potencial de periculosidade ambiental 

de um agrotóxico são baseados em estudos físico-químicos, toxicológicos e 

ecotoxicológicos. Um agrotóxico pode ser classificado quanto ao grau de 

periculosidade ambiental em classes que variam de I a IV sendo: produtos altamente 

perigosos ao meio ambiente (Classe I), produtos muito perigosos ao meio ambiente 

(Classe II), produtos perigosos ao meio ambiente (Classe III) e produtos pouco 

perigosos ao meio ambiente (Classe IV)22. Um dos testes realizados é a determinação 

da Dose Letal (DL) de determinado composto. A DL50 é a concentração de uma 

substância capaz de matar metade da população (50%) usada no experimento. Sua 

concentração é determinada por miligramas de substância por quilograma de massa 

corporal dos indivíduos testados22. Na tabela 3 estão mostradas as classes 

toxicológicas, a toxidade e os dados de dose letal que devem conter no rotulo da 

embalagem. 
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Tabela 3. Classificação toxicológica de agrotóxicos 

CLASSE 

TOXICOLÓGICA 
TOXICIDADE DL50 ORAL  

FAIXA DA 

EMBALAGEM 

Classe I Extremamente tóxico ≤ 5 mg/kg ≤ 20 mg/kg 

Classe II Altamente tóxico entre 5 e 50 mg/kg 
entre 20 e 200 

mg/kg 

Classe III Medianamente tóxico entre 50 e 500 mg/kg 
entre 200 e 2000 

mg/kg 

Classe IV Pouco tóxico entre 500 e 5.000 mg/kg >2.000 mg/kg 

Fonte OPAS/OMS 1996
40

 

A classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental - PPA (Tabela 4) de um 

agrotóxico é baseada em estudos físico-químicos, de toxidade a organismos não alvo 

(do solo, aquáticos, aves, mamíferos, abelhas e plantas), de bioacumulação, 

persistência, transporte, mobilidade, potencial mutagênico, teratogênico e 

carcinogênico22,35. 

 

Tabela 4. Classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental 

CLASSES DEFINIÇÃO 

Classe I Produto altamente perigoso ao meio ambiente 

Classe II Produto muito perigoso ao meio ambiente 

Classe III Produto perigoso ao meio ambiente 

Classe IV Produto pouco perigoso ao meio ambiente 

Fonte: IBAMA, 1996
41

 

 Os inseticidas são da classe com maior restrição de uso das agências por causa 

da sua alta toxicidade. A alta toxicidade engloba classe I e II. O acefato por exemplo 

teve restrições mais rígidas na última reavaliação da Anvisa em 2013 por causa de seus 

efeitos neurotóxicos e suspeitas de carcinogenicidade42. O acefato também é 

classificado pela agência ambiental americana (US-EPA) como “Possível Carcinógeno 

Humano (classe C)”. O metamidofós foi proibido pela Anvisa por apresentar problemas 

relacionados à neurotoxicidade, imunotoxicidade e danos sobre o sistema endócrino e 

reprodutor43. 
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Há ainda uma classificação dos agrotóxicos que leva em consideração o grupo 

químico. Essa classificação é essencial no diagnóstico das intoxicações que exigem 

tratamento mais específico. Os grupos químicos mais importantes estão: 

 

Organoclorados 

Os agrotóxicos organoclorados são predominantemente hidrocarbonetos 

clorados. Compostos notórios neste grupo são: diclorodifeniltricloroetano (DDT), 

metoxicloro, dieldrina, clordano, hexaclorobenzeno (HCB), toxafeno, mirex, clordecona 

(Kepone) e gama hexaclorociclohexano (lindano). Os organofosforados e carbamatos 

têm gradualmente substituído os organoclorados em todo o mundo. De acordo com a 

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, nove dos doze 

compostos químicos orgânicos mais perigosos e persistentes são organoclorados44. As 

estruturas químicas das principais classes de pesticidas revisadas a seguir são 

apresentadas na figura 5 45. 

 

Figura 5. Principais agrotóxicos organoclorados 

 

Este grupo foi muito utilizado na agricultura e no combate ao vetor da malária. 

Durante a Segunda Guerra Mundial o DDT foi usado pelos soldados para prevenir 

epidemias de Tifo, transmitido por piolhos1,46. Os compostos organoclorados causam 

danos ao meio ambiente e ao seres humanos por causa da grande estabilidade físico-

química que permite sua persistência no meio ambiente por longo tempo. São 

altamente lipossolúveis e se acumulam na gordura dos organismos tornando 

resistentes à hidrólise. Podem sofrer reações fotoquímicas formando compostos 
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derivados com estabilidade e toxicidade similares ou até mesmo maiores que os 

compostos de origem1. Sua absorção no corpo humano ocorre via dugestão e 

respiração. Além disso, a lipossolubilidade e sua lenta metabolização permitem que 

esses compostos acumulem na cadeia alimentar e no tecido adiposo humano. A 

eliminação se faz pela urina e pelo leite materno40. 

 

Organofosforados  

Os pesticidas oragnofosforados (OFs) são usados como substitutos de pesticidas 

organoclorados em muitos países, pois apresentam um tempo de meia vida bastante 

curto e se degradam com mais facilidade no meio ambiente. Eles são os inseticidas 

mais utilizados para aumentar a produtividade agrícola47. 

Os OFs são principalmente compostos derivados de ésteres de ácido fosfórico. A 

estrutura química geral apresenta um átomo central de fósforo (P) e uma ligação 

envolvendo um grupo calcogeno-fosforila (P=X, onde X = O, S ou Se). É o grupo de 

agroquímicos responsável pelo maior número de intoxicações e mortes no Brasil. Os 

inseticidas desse grupo possuem absorção cutânea, gastrointestinal e inalatória. Sua 

ação se dá pela inibição de enzimas colinesterases, especialmente a 

acetilcolinesterase, levando ao acúmulo de acetilcolina nas sinapses nervosas, 

desencadeando uma série de efeitos parassimpaticomiméticos40. 

 

 

Figura 6. Principais compostos organofosforados 
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Carbamatos  

Os carbamatos estão relacionados com os inseticidas organofosforados quanto 

ao desenvolvimento de resistência e ação biológica (inibição da colinesterase)1. As três 

classes mais comercializadas de N-metil carbamatos são os fenóis (como Carbaril, 

Carbofurano e o Bufencarb), as oximas (destaque para o Metomil), e os compostos 

hidroxiheterocíclicos (onde o Primecarb é o mais usado). 

 

Figura 7. Exemplos de pesticidas carbamatos 

 

Piretróides  

Os piretróides foram desenvolvidos via síntese do composto piretrina 

encontrado em crisântemos22. Eles foram sintetizados para aumentar a sua 

estabilidade no ambiente. Na saúde humana tem alta capacidade alergênica e também 

agem como estimulantes do sistema nervoso central22. 

 

Figura 8. Exemplos de piretróides 

 

2.6. Impactos dos agrotóxicos no meio ambiente 

O aumento considerável no volume utilizado de agrotóxicos levou os 

pesquisadores a observarem uma série de transtornos e modificações no ambiente, 

tanto pela contaminação das comunidades de seres vivos, quanto pela sua acumulação 
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e persistência nos ecossistemas. A figura 9 mostra como essas substâncias chegam ao 

meio ambiente e se convertem em fontes difusas de contaminação. 

 

Figura 9. Destino dos agrotóxicos no ambiente. Fonte Pignati (2012), adaptado de Grisolia (2005)
48

 

 

A figura permite observar o processo de dispersão dos compostos para longe de 

seu local de origem como nos desvios nas aplicações de jatos de agroquímicos pelo 

vento, carreamento dos elementos, volatilização e deposição dos compostos 

orgânicos. Dependendo da sua estabilidade no ambiente, também sofrem absorção do 

solo podendo chegar aos rios e serem assimilados pelas plantas e animais. 

Com o tempo as plantas daninhas acabam adquirindo resistência às aplicações 

obrigando os lavradores a adquirir produtos mais tóxicos prejudicando o ambiente ao 

seu redor. Esse pode ter sido um dos motivos para o processo de banimento do 

glifosato na França49. Embora a OMS não o classifique como potencial cancerígeno50, a 

sua ampla utilização preocupa os órgãos ambientais. 

Há três tipos de exposição aos biocidas: aguda, subaguda e crônica. Na 

intoxicação aguda os sintomas surgem rapidamente, até algumas horas após a 

exposição excessiva por curto período a produtos extremamente ou altamente tóxicos. 

Pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave, a depender da quantidade de veneno 

absorvido. Os sinais e sintomas são nítidos e definidos40. 

A intoxicação subaguda ocorre por exposição moderada ou pequena a produtos 

altamente ou medianamente tóxicos. O surgimento dos sintomas é mais lento e menos 
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específicos, compreendendo dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, dor de estômago e 

sonolência, entre outros. A intoxicação crônica caracteriza-se por surgimento tardio, 

após meses ou anos, devido à exposição leve ou moderada a produtos tóxicos ou a 

múltiplas substâncias, acarretando danos irreversíveis como paralisias e neoplasias40. 

Os trabalhadores rurais são os que mais sofrem intoxicações agudas e crônicas 

por causa da exposição aos agrotóxicos. Dentre os trabalhadores da agropecuária é 

importante ressaltar os que diluem ou preparam as “caldas”, os que aplicam os 

agrotóxicos e os que entram nas lavouras após a aplicação dos produtos são os que 

mais estão expostos aos agroquímicos40. O descaso e a negligência no uso adequado 

dos equipamentos de proteção individual (EPI) potencializam a exposição ocupacional, 

além de maximizar a contaminação ambiental e colocar em risco outros grupos de 

indivíduos como familiares e outros membros da comunidade. Um estudo de Moreira 

e colaboradores (2012) analisou a contaminação de águas superficiais e de chuva 

coletadas em dois municípios de Mato Grosso51. Os resultados apontaram para uma 

contaminação de agrotóxicos em decorrência do uso da pulverização sobre áreas de 

plantio em torno das cidades na região estudada. 

Em outra revisão sistemática para analisar a exposição aos agrotóxicos e sua 

relação com distúrbios psiquiátricos e de comportamento suicida em trabalhadores 

rurais, Freire & Koifman (2013) verificaram que o risco de depressão e outros 

distúrbios psiquiátricos aumentaram quando associados ao contato com praguicidas. 

Com base nos dados epidemiológicos coletados em um período de 15 anos (1998-

2013), as taxas de suicídios também aumentaram em áreas rurais com intenso uso de 

defensivos agrícolas. Muitos dos casos de intoxicações são devidos aos compostos 

organofosforados (OP) que estão associados a distúrbios psiquiátricos. Os efeitos 

imediatos da exposição de alto nível aos biocidas OP foram registrados por causarem 

alterações na função do sistema nervoso periférico, autonômico e do sistema nervoso 

central (CNS)52. 

Os agroquímicos quando não são bem manejados podem trazer riscos à saúde 

humana e do meio ambiente. Lind e Lind (2018) por exemplo, revisaram evidências 

epidemiológicas e experimentais sobre a exposição a uma seleção de produtos 

químicos, entre eles agrotóxicos. Os autores encontraram diversas associações e entre 

elas a relação entre diabetes e metabolismo da glicose prejudicado com a exposição ao 

DDT53. 
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2.7. Água e contaminação por agrotóxicos 

A água é um recurso natural vital para o homem. A quantidade de água existente 

no planeta Terra é constante desde 500 milhões de anos. Entretanto, a maior parte 

desse recurso, que corresponde à 97,5%, está contida nos mares e oceanos. A água 

doce representa apenas 0,6% do total e destes, 98% estão contidos nos aquíferos e 

apenas 2% em lagos e rios2. 

Nas últimas décadas entretanto, a água vem sofrendo restrições de usos por 

diversos fatores, entre eles a escassez, o despejo inadequado de esgoto doméstico e 

industrial, o lançamento de resíduos sólidos urbanos e industriais, além da 

contaminação subterrânea como os vazamentos de reservatórios de postos de 

combustíveis54. Dessa forma melhorar a gestão dos recursos hídricos é importante 

para melhorar a qualidade de vida humana e permitir acessibilidade da água para as 

futuras gerações. 

Em países agroexportadores como no caso da América do Sul, o consumo de 

água é utilizado predominantemente na agricultura e na produção animal. Em países 

regionais de grande desenvolvimento industrial, há um grande uso de em linhas de 

montagem, produção de energia hidrelétrica e redes de distribuição55. Entretanto a 

agricultura é a atividade que mais consome água no mundo com 70% do consumo 

mundial. Essa demanda é motivada pela crescente produção de alimentos num mundo 

cada vez mais populoso, onde as projeções indicam 10,5 bilhões de pessoas até o ano 

de 2050. Esse crescimento aumenta a pressão sobre recursos naturais no planeta e ao 

passo que diminui  a qualidade dos mananciais56. 

Em Lucas do Rio Verde e Campo Verde na região de  Mato Grosso foram 

encontrados diversos agrotóxicos em água superficial, de chuva e de poço inclusive 

resíduos dos agrotóxicos atrazina, metolacloro, clorpirifós, endosulfan alfa e beta, 

flutriafol e permetrina em águas utilizadas na distribuição urbana51. O endossulfan  

está banido em mais de 62 países do mundo por causa de sua alta toxicidade57
[R1]. 

Na Bacia Hidrográfica Lajeado Tacongava, localizada no Rio Grande do Sul, Brasil, 

Moura e colaboradores (2017) detectaram a presença de nove resíduos em agua em 

concentração variando entre 0,1 e 39,6 ug/L entre eles bendiocarbe, Metribuzin e 

Triflumizole. Os autores concluíram que pode estar havendo descarte indiscriminado 

destes produtos nos rios9. 
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Em La Rioja na Espanha forma encontrados diversos herbicidas nas águas por 

conta das atividades agrícolas. O composto mais persistente foi a terbutilazina e seu 

metabólito. Outras substâncias que apareceram em mais da metade foram 

fluometuran, e os clorados metolaclor e alaclor12. 

Também há um estudo de detecção de agrotóxicos em áreas urbanas em 

Massachusetts, Estados Unidos. Entre os herbicidas, o 2,4-D foi o composto 

freqüentemente mais detectado seguido do inseticida imidaclopride. A comparação 

com dados de 1999 a 2000 indicou menos detecções de pesticidas e menores valores 

de índice de toxicidade de pesticidas no presente estudo. Os níveis detectados de 

pesticidas estavam abaixo dos valores de referência de vida aquática58. 

 

2.8. Legislação e qualidade da água 

Em todo o mundo, as jurisdições reguladoras estão agindo para proteger as 

pessoas dos riscos à saúde relacionados à água contaminada por agroquímicos59. O 

objetivo dessas regulamentações sobre a qualidade da água potável é a proteção da 

saúde pública. As Diretrizes descrevem requisitos mínimos razoáveis de práticas 

seguras para proteger a saúde dos consumidores e derivar valores para os 

constituintes ou indicadores da qualidade da água. Além disso as recomendações 

devem ser considerados no contexto da gestão do risco de outras fontes de exposição 

a esses perigos, como resíduos, alimentos e produtos de consumo50. 

Além de regulamentar quais agrotóxicos podem ser usados e como essas 

substâncias podem ser aplicadas, muitas jurisdições estabeleceram níveis máximos de 

concentração (MCLs) que especificam a concentração máxima permitida de pesticidas 

na água potável. Estes MCLs são frequentemente calculados com base em cenários 

de exposição ao risco para a saúde e dados toxicológicos de pesticidas2. No Brasil, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece os valores máximos 

permitidos (VMP) de 29 agrotóxicos em águas superficiais na Resolução 357 de 2005. 

No entanto, a legislação que estabelece os padrões de qualidade para a água potável é 

a Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde (MS)61. Essa portaria estabelece um 

conjunto de padrões de qualidade para água de consumo humano. Além de designar a 

ANVISA como órgão responsável pela fiscalização da qualidade da água para o 

consumo humano, esta portaria preconiza os valores máximos permitidos (VMP) de 

https://www-sciencedirect.ez69.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/risk-exposure
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uma listagem atualizada de agrotóxicos (Tabela 5). Esta norma ainda estabelece as 

competências ao setor saúde e aos responsáveis pelo pela vigilância e controle em 

relação à qualidade da água destinada ao consumo humano60. Em 2017 essa portaria 

se tornou parte do anexo 7 da Portaria de Consolidação Nº5  de 2017. Todavia não 

houve mudança nos valores. 

 

Tabela 5. Valores Máximos Permitidos para Agrotóxicos em água para Consumo Humano de 

acordo com o anexo 7 da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 – MS
90 

AGROTÓXICO CAS(1) UNIDADE VMP(2) 

2,4 D + 2,4,5 T 

94-75-7 (2,4 D) 

93-76-5 (2,4,5 T) 

μg/L 30 

Alaclor 15972-60-8 μg/L 20 

Aldicarbe + Aldicarbesulfona 

+Aldicarbesulfóxido 

116-06-3 (aldicarbe) 

1646-88-4 (aldicarbesulfona) 
μg/L 10 

Aldrin + Dieldrin 

309-00-2 (aldrin) 

60-57-1 (dieldrin) 

μg/L 0,03 

Atrazina 1912-24-9 μg/L 2 

Carbendazim + benomil 
10605-21-7 (carbendazim) 

17804-35-2 (benomil) 
μg/L 120 

Carbofurano 1563-66-2 μg/L 7 

Clordano 5103-74-2 μg/L 0,2 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon 
2921-88-2 (clorpirifós) 

5598-15-2 (clorpirifós-oxon) 
μg/L 30 

DDT+DDD+DDE 

p, p'-DDT (50-29-3) 

p, p'-DDD (72-54-8) 

p, p'-DDE (72-55-9) 

μg/L 1 

Diuron 330-54-1 μg/L 90 

Endossulfan (α β e sais)(3) 
115-29-7; I 

(959-98-8); II 
μg/L 20 

Endrin 72-20-8 μg/L 0,6 
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Glifosato + AMPA 
1071-83-6 (glifosato) 

1066-51-9 (AMPA) 
μg/L 500 

Lindano (gama HCH) 58-89-9 μg/L 2 

Mancozebe 8018-01-7 μg/L 180 

Metamidofós 10265-92-6 μg/L 12 

Metolacloro 51218-45-2 μg/L 10 

Molinato 2212-67-1 μg/L 6 

Parationa Metílica 298-00-0 μg/L 9 

Pendimentalina 40487-42-1 μg/L 20 

Permetrina 52645-53-1 μg/L 20 

Profenofós 41198-08-7 μg/L 60 

Simazina 122-34-9 μg/L 2 

Tebuconazol 107534-96-3 μg/L 180 

Terbufós 13071-79-9 μg/L 1,2 

Trifluralina 1582-09-8 μg/L 20 

NOTAS: (1) CAS é o número de referência de compostos e substâncias químicas adotado pelo Chemical 
Abstract Service. (2) Valor Máximo Permitido. (3) Somatório dos isômeros alfa, beta e os sais de 
endossulfan, como exemplo o sulfato de endossulfan. 

 

Em relação à seleção das substâncias químicas e determinação dos valores 

máximos permitidos (VMP) estabelecidos no padrão de potabilidade, a metodologia 

utilizada pelo ministério é a Avaliação Quantitativa de Risco Químico (AQRQ). Para 

cada risco de uma substância são adotadas diferentes procedimentos. São diferents os 

procedimetnos para substâncias tóxicas não carcinogênicas ou carcinogênicas não 

genotóxicas ou para substâncias carcinogênicas genotóxicas. A formulação do 

problema segue as etapas da Avaliação de Risco: identificação do perigo; avaliação da 

dose-reposta; avaliação da exposição; e caracterização do risco60,62. 

 De acordo com o documento base de elaboração da portaria, a inclusão de 

substâncias químicas no padrão de potabilidade brasileiro levou em consideração os 

seguintes aspectos: intensidade de uso no Brasil; a presença em normas vigentes de 

outros países ou em em normas de organismos internacionais e o registro formal de 

solicitação para inclusão, durante a elaboração da Portaria MS nº 2.914/201160. A 

decisão por inclusão e exclusão de substâncias como parâmetros no padrão de 

potabilidade tem por base os seguintes princípios gerais62. 

 Potencial tóxico das substâncias químicas que podem estar presentes na 

água ; 

 Intensidade de uso de substâncias químicas no País ; 
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 Dados sobre ocorrência de substâncias químicas em mananciais de 

abastecimento de águas e em águas tratadas no país; 

 Potencial de ocorrência de substâncias químicas em mananciais de 

abastecimento e em águas tratadas no país; 

 Avaliação crítica-comparativa de padrões de potabilidade vigentes em 

diversos países, como Estados Unidos da América (EUA), Canadá e 

Austrália, ou presentes nas diretrizes de organismos internacionais, como 

a Organização Mundial da Saúde (OMS);  

 Possibilidades de determinação analíticas das substâncias em amostras 

de água. 

Na avaliação do potencial tóxico das substâncias químicas, foi levada em 

consideração a classificação quanto à carcinogenicidade, efetuada por organizações 

internacionais como Health Canada, International Agency for Research on Cancer 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) e United States 

Environmental Protection Agency (USEPA). Ainda foram consideradas informações 

epidemiológicas ou toxicológicas como nível de efeito adverso não observado (no 

observed adverse effect level – NOAEL) disponibilizadas ou sistematizadas por 

organismos internacionais, tais como OMS, ATSDR, Integrated Risk Information System 

(IRIS), USEPA e International Toxicity Estimates for Risk (ITER)60,62. 

A legislação mais restritiva do mundo para água potável é a adotada pela União 

Européia (UE), onde a concentração máxima permitida individualmente para cada 

agrotóxico é de 0,1 μg/L à exceção do aldrin, dieldrin, heptacloro e heptacloro 

epóxido, cujo VMP são de 0,03 μg/L. Considerando a concentração de agrotóxicos 

totais, a soma das concentrações de todas as substâncias detectadas não deve ser 

superior a 0,50 μg/L segundo a Diretiva da Comissão Européia de 199863. 

Os membros da UE podem estabelecer seus próprios padrões de qualidade de 

água, desde que não sejam menos rigorosos do que aqueles definidos na Diretiva 

98/8363. Essa abordagem adotada pela Comissão é chamada de preventiva em 

conformidade com sua política ambiental. 

Jennings (2018) agrupou as substâncias mais regulamentadas no mundo. Pelo 

menos 145 jurisdições reguladoras em 103 nações regulam as Concentrações Máximas 

Permitidas (MCLs) de agrotóxicos em água potável. Ele discute que ao menos 162 
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concentrações não são suficientemente baixas para proteger a saúde humana. 

Finalmente, entre 415 pesticidas, mais de 100 MCLs foram identificados para apenas 

25 agrotóxicos. Entre eles o herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético, é o mais 

regulamentado no mundo. Em seguida aparecem Lindano, atrazina, clordano, 

metoxicor e simazina. 

2.9. Análise de resíduos de agrotóxicos na água 

O controle dos níveis residuais de pesticidas em amostras de água e solo, a fim 

de se evitar a produção de efeitos tóxicos na população exposta, pode ser realizado 

através da execução de análises que utilizam diversos métodos analíticos. Diferentes 

pontos dificultam o monitoramento de agrotóxicos nos ecossistemas, como os baixos 

níveis de concentração, a diversidade química dos contaminantes e a complexidade 

das matrizes ambientais. Com frequência são necessárias etapas prévias de preparo de 

amostra com o objetivo de promover a concentração dos analitos de interesse e a 

remoção, tanto quanto possível, dos interferentes64. Dentre as técnicas de extração 

utilizadas em agrotóxicos, estão a extração líquido-líquido (LLE), extração em fase 

sólida (SPE), microextração com uma simples gota (SDME), microextração em fase 

sólida (SPME), o método QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe), 

Microextração Líquido-Líquido Dispersiva (DLLME), entre outras. 

A Extração em Fase-Sólida é um dos métodos de extração mais utilizados nas 

análises. Ela permite realizar a  concentração de amostras complexas, de modo que 

analitos em concentrações muito baixas sejam detectados por métodos como 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), cromatografia gasosa (CG) e 

eletroforese capilar (EC)65. A Microextração Líquido-Líquido Dispersiva (DLLME) tem 

como princípio básico a dispersão de um solvente extrator (imiscível em água) e um 

solvente dispersor (miscível em água e no solvente extrator), que são rapidamente 

injetados em uma fase aquosa contendo os analitos de interesse. A injeção é realizada 

utilizando-se uma seringa adequada de maneira a ocasionar um turbilhão na mistura 

promovendo a formação de uma área de contato maior entre a fase aquosa e o 

solvente extrator11. Após a injeção brusca, ocorre a formação de microgotas 

compostas pela mistura solvente-extrator e solvente-dispersor na amostra, fenômeno 

conhecido como ponto nuvem. A separação das fases é realizada por centrifugação na 

qual as microgotas são decantadas e posteriormente retiradas com o auxílio de uma 
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seringa para análise. O solvente dispersor auxilia o solvente extrator na formação de 

gotículas, aumentando a transferência de massa da fase aquosa para fase orgânica e, 

consequentemente a eficiência, diminuindo o tempo de extração. Altos volumes de 

solvente dispersor podem aumentar a solubilidade dos analitos em água e diminuir a 

eficiência da extração11. 

As amostras extraídas são submetidas à diferentes protocolos analíticos que 

envolvem separação e parâmetros de detecção altamente sensíveis. Como exemplo, 

pode-se citar a cromatografia líquida ou gasosa acopladas aos detectores de captura 

de elétrons (ECD), ionização em chama (FID), eletroquímico (ED) ou à espectrometria 

de massas8-16,11.  

Na literatura de análise de água os equipamentos mais utilizados são, CG 

(cromatografia gasosa) e CLAE (cromatografia líquida de alta eficiência), dependendo 

do tipo de matriz e principalmente das características do pesticida12,13,73,58,66–72. Em 

geral os programas de monitoramento são efetuados com dezenas de compostos, o 

que aumenta o tempo e o custo das análises. Enfocar as classes de pesticidas mais 

empregadas e os compostos com riscos reais de contaminação como quantidades 

aplicadas1, propriedades físico-química dos compostos e produção agrícola, 

direcionam a ação para um monitoramento mais assertivo de contaminantes 

orgânicos. A tabela 6 mostra um apanhado com alguns trabalhos que envolvem a 

análise de resíduos de defensivos agrícolas realizados nos últimos anos 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Síntese sobre estudos internacionais envolvendo contaminação de agrotóxicos na 
água do ano 2013 a 2018 

AUTORES LOCAL ANALITOS EXTRAÇÃO ANÁLISE DESFECHO 

Wijnja et al, 

2014
58

 

Massachusetts, 

USA 

Atrazina, 2,4-D, 

simazina, 

carbaril, 

clorpirifós, 

diazinon e 

imidacloprida 

SPE 
HPLCMS e 

CG-MS 

Das 118 amostras 45 

apresentaram alguma 

contaminação sobretudo 

Imidacloprida e 2,4-D 
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CHIARELLO, 

Marilda et al, 

2017
9
 

Rio Grande do 

Sul, Brasil 

70 agrotóxicos 

de diferentes 

classes químicas 

SPE e 

QuEChERS 
HPLC-HRMS 

Foram encontrados 

acetamiprida, 

azoxistrobina, 

bendiocarbe, 

fenamidona, metribuzina, 

pendimetalina, 

piridabeno, tiofanato 

metílico e truflumizol 

Shi, X., Sun, 

A., Wang, Q. 

et al, 2018
13

 

California, USA 17 herbicidas 
SPE e 

UA- DLLME 
CG-MS 

Detecção de resíduos de 

metolacloro em todas as 

amostras 

Herrero-

Hernández, 

E.et al, 

2017
12

 

La Rioja, 

Espanha 

22 herbicidas e 

8 inseticidas 
SPE 

CG-MS e 

CL-MS 

Detecção de grande 

quantidade de 

substâncias com 

destaque para 

terbutilazina e   

desetilterbutilazina 

Masia, 

2013
66

 

Granada, 

Córdoba, 

Sevilha, 

Espanha 

42 agrotóxicos 

de diferentes 

classes químicas 

SPE e 

QuEChERS 
CL-MS-MS 

24 compostos foram 

detecados. Metolaclor, 

terbutialzina, metiocarb, 

diazinon e malation 

estavam acima do LMR 

da UE. 
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2.10. Unifesp e o PIX 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) atua junto ao Parque Indígena do 

Xingu há meio século através do programa de extensão com Projeto Xingu. O Projeto 

Xingu é gerenciado pelo Departamento de Medicina Preventiva, da Escola Paulista de 

Medicina (EPM/UNIFESP). As atividades se iniciaram em 1965 por meio do convite de 

Orlando Villas-Bôas, Diretor do PIX na ocasião, a um grupo de médicos da EPM para 

avaliar as condições de saúde dos povos indígenas. Esta visita marcou o início de um 

programa de saúde coletiva indígena que se estende até os dias atuais. As ações de 

saúde indígena da UNIFESP junto às comunidades do PIX permitiram estreitar os laços 

de atuação e levaram a UNIFESP à aumentar o portfólio de atividades no PIX com foco 

também em monitoramento ambiental, em atendimento à demanda nucleada pelo 

cacique Afukaka Kuikuro (anexo A).  

Há uma intensa atividade agrícola de fazendas ao redor do PIX e é relatado o uso 

constante da pulverização aérea nas regiões de plantio. Parte do material pulverizado 

é carreado pelos rios e estes adentram o Parque Indígena do Xingu. Esse material pode 

se arrastar para regiões longes do seu alvo original. Em razão desse cenário, o presente 

trabalho pretende monitorar os eventuais resíduos de agrotóxicos nas águas do 

Parque Indígena do Xingu. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

O trabalho pretende monitorar resíduos de agrotóxicos nas águas do Parque 

Indígena do Xingu e observar se há mudança de qualidade dos meios hídricos nesta 

região do Xingu. Essa área carece de investigações sobre monitoramento de 

contaminantes orgânicos apesar de seu importante protagonismo ambiental. 

3.2. Objetivos específicos 

Para tanto, foram definidos os objetivos específicos listados a seguir: 

1. Realização do levantamento dos principais cultivos agrícolas e dos agrotóxicos 

relacionados; 

2. Estabelecimento da forma e o local da coleta das amostras de água e 

sedimentos; 

3. Adaptação dos protocolos de extração e análise dos agrotóxicos à 

instrumentação disponível; 

4. Análise e quantificação das amostras coletadas e comparação com os 

parâmetros dos VMP (Valores Máximos Permitidos) da Portaria 2914 do 

Ministério da Saúde e a Diretiva 98/83 do Conselho da União Européia.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Localização 

O estudo foi desenvolvido na área indígena Parque Indígena do Xingu e seus 

arredores, na Bacia do Xingu pertencente à grande Bacia Amazônica. O PIX está 

situado no norte do estado de Mato Grosso na parte sul da Amazônia. 

 

 

Figura 10. Localização do Parque Indígena do Xingu. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto 
Socioambiental (ISA), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) modificado, 2015 
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4.2. Pontos de amostragem  

A definição dos pontos de coleta foi feita em conjunto com os coordenadores do 

Projeto Xingu (UNIFESP), Instituto Socioambiental (ISA), UFMT e os agentes ambientais 

indígenas. 

Formam realizadas 3 trabalhos de campos à região de estudo, com as seguintes 

características: no período de 19 - 24 de setembro de 2016 foi realizada um campanha 

para coleta de dados de produtos fitossanitários utilizados na região, apresentação das 

atividades ás lideranças indígenas e delineamento da logística de amostragem. No 

período de 06 - 14 de março 2017, nos dias 13 a 21 de novembro de 2017  e nos dias 

06 – 20 de março foi realizada a amostragem dos pontos de coleta. 

 Os critérios envolveram a acessibilidade aos pontos de coleta, importância da 

região da amostragem com base no destino majoritário dos corpos d’água, períodos de 

coleta e conservação das amostras, proximidades das áreas de cultivo agrícola e 

período de aplicação dos agrotóxicos. Destes, o acesso aos locais de coleta foi o 

critério mais importante na amostragem não havendo um modelo seguindo 

características espaciais bem definidas. 

Os pontos de coleta dentro da área indígena foram determinados em consenso 

com três etnias indígenas: Kisêdje, Kalapalo e Kuikuro. As amostragens foram 

realizadas nas comunidades Aldeia Nova e Ngojhwere (Kisêdje), Tangurinho e Sapezal 

(Kalapalo), Ipatse e Culuene (Kuikuro).  

Ao todo 15 pontos de interesse foram selecionados, entre terras indígenas (TIs) e 

regiões de vizinhança do PIX, conforme as coordenadas apresentadas na Tabela 5. 

Dentre as matrizes selecionadas para o estudo, estão água fluvial (AF), água de chuva 

(CH) e água de poço (AP). Os códigos das etnias se referem ao grupo étnico das 

comunidades percorridas e são Ksêdje (KDJ), Kalapalo (KLP) e Kuikuro (KKR). Todas as 

amostras foram identificadas com etiquetas contendo um código único, de acordo com 

o local, data e horário. 

Mais especificamente as coletas das amostras de água superficial foram 

realizadas em córregos, rios e lagoas de uso dos indígenas e na divisa dos córregos/rios 

que nascem fora da TI, passam pelas áreas de monocultivo do entorno da TI e 

adentram o PIX. 
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Figura 11. Pontos de coleta na região do Xingu. Elaboração de Ana Katherine, 2018. 
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Tabela 7. Pontos de coleta e amostras 

  

Ponto 
de 

Coleta 
Identificação / Descrição Código da Amostra 

Coordenadas UTM 

Longitude Latitude 

  Mar/2017 Nov/2017 Mar/2018   

1 Porto da aldeia Ngoiwere AF AF AF/ 
PÇ 

-52,895881 -11,864306 

       

2 Porto da aldeia Khikatxi/Centro 
da aldeia 

AF AF AF/ 
PÇ 

-52,922522 -11,730051 

       

3 Represa fazenda Ronkhô AF AF AF -52,973253 -11,863319 

       

4 Córrego amoreira na ponte AF AF AF -52,942277 -11,95342 

       

5 Lagoa na estrada para Querência AF AF AF -52,853613 -12,16447 

       

6 Aldeia Sapezal AF AF - -52,639067 -12,66496 

       

7 Porto da aldeia Tangurinho AF AF - -52,615638 -12,68859 

       

8 Ponte pequena com acesso 
próximo a lavoura 

AF AF - -52,587306 -12,67759 

       

9 Lagoa de acesso pela fazenda AF AF - -52,611061 -12,69952 

       

10 Ponte rio Tanguro  MT 110 AF AF/PÇ - -52,538398 -12,71474 

       

11 Rio Buritizal AF AF - -53,231323 -12,34769 

       

12 Lagoa Ipatse AF AF - -53,201574 -12,34955 

       

13 Rio Culuene AF AF - -53,298263 -12,22715 

       

14 Aldeia Ipatse AP/CH PÇ/CH - -53,208986 -12,35293 

       

15 Aldeia Culuene AF - - -52,811944 -12,850100 
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As coletas nos pontos de 1 a 4 foram feitas em trechos do rio Pacas à montante 

do rio Suiá-Miçu, um dos principais afluentes da margem direita do rio Xingu 

(figura12). A cultura de soja é limítrofe a esta área do parque  se buscou nestes pontos 

recolher amostras próximas á área de plantio. A comunidade Ngojhwere que vive 

nesta região relata fortes odores nos períodos de pulverização e intoxicações agudas 

em grupos mais suscetíveis como crianças e idosos. Esse pode ser um importante 

indício para se recolher os analitos dos contaminantes emergentes em água. 

 

Figura 12. Trecho do rio Pacas no  em área próxima a aldeia Nghojwere.  
Imagem de Fábio Moreira/ novembro 2017 

 

Os pontos 6 ao 10 estão localizados próximos ao limite sul do PIX e as coletas 

foram realizados nos trechos do rio Tanguro à montante da foz com o rio Xingu. Os 

pontos 8, 9 e 10 estão situados no trecho da área agrícola e estão suscetíveis à 

descarga direta de efluentes agrícolas. Nesta parte do PIX as lavouras são muito 

próximas da área indígena seguindo a tendência dos trechos da Terra Indígena Wawi 

Figura 13).  A aldeia Tangurinho tem o mesmo relato em relação ao desconforto 

relacionado à pulverização de agrotóxicos. No caso dessa comunidade, houve um 

acordo com o proprietário da lavoura limítrofe para conversão da cultura de soja em 

criação de gado numa tentativa de reduzir a pulverização aérea em locais próximos à 

aldeia e a exposição dos indígenas aos fitossanitários.  
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Figura 13. Trecho da área de plantio na divisa da área do PIX. Imagem de Fábio Moreira/ novembro 2017 

Já os pontos 11 a 15 estão localizados na porção mais interna do PIX, onde 

predominam  características naturais mais preservadas. A coleta no ponto 11 foi 

realizada no porto da comunidade em um trecho do rio B próximo a aldeia Kuikuro, 

localizado a montante da foz com o rio Kurisevo que deságua no rio Culuene, afluente 

da margem direita do rio Xingu. O ponto 12 foi realizado na lagoa Ipatse. O ponto 13 

foi realizado no trecho do rio Culuene à jusante do rio Kurisevo, enquanto o ponto 15 

foi feito a montante dos pontos da aldeia Kuikuro. Para o acesso ao rio Culuene foi 

necessário o auxílio de um barco saindo do porto Buritizal e passando pelo rio Kurisevo 

(figura 14). 

 

 

Figura 14. Trecho do rio Culuene perto da aldeia Ipatse, no Alto Xingu. Imagem de Fábio Moreira/ novembro 2017 
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4.3. Coleta das amostras 

Os materiais utilizados nas coletas foram frascos de vidro âmbar 300 mL, com 

tampa tipo pry-ff, caixa térmica para armazenamento das amostras, etiquetas para 

identificação de amostras, fita crepe, gelox, luvas, cadernos de anotação para coleta de 

amostras, sacos plásticos, tesoura e GPS. Os frascos foram colocados em sacos 

plásticos (evitando o contato direto com o gelo para que não danifique as etiquetas) e 

acondicionados na caixa térmica até o momento das análises no laboratório. 

A amostragem de água fluvial dentro das terras indígenas, foi realizada em 2 

tipos de localização: em áreas de porto de uso intenso das populações indígenas 

(higiene pessoal) e regiões mais afastadas, em áreas de remansos, acessadas por 

embarcação (quando disponibilizado pelo povoado local). Procurou-se coletar, nas 

matrizes nas regiões externas ao PIX, o mais próximo possível das margens.  

As amostras de água foram armazenadas em garrafas pré-higienizadas com 

hipoclorito de sódio, água e sabão, ambientada 3 vezes com a água do ponto de coleta 

e colocada em profundidade aproximada de 30 cm. Após o enchimento da garrafa, o 

frasco foi lacrado e identificado (figura 15). 

Nas ocasiões que ocorreram precipitação pluvial, a água da chuva foi coletada 

com o auxílio de um funil de alumínio e armazenada em um garrafão âmbar de 

capacidade de 4 L. Após o término da coleta, as amostras pluviais tiveram o mesmo 

destino das demais amostras de água. 

 

Figura 15. Equipamento utilizado em campo. Garrafas âmbar para coleta de água 

O armazenamento e transporte das amostras foi feito em caixas térmicas 

refrigeradas com gelox, enviadas pelos correios via Sedex para o Campus Diadema da 

Unifesp. Todas as amostras foram armazenadas sob refrigeração até o momento da 



 

                                                                                                                                                                                                                                         Pág.57 de 102 

análise. Em função da fragilidade das embalagens de coleta, as amostras de água 

foram realizadas em duplicata. 

 

4.4. Levantamento do uso de agrotóxicos 

Para realizar o levantamento de agrotóxicos na região do Xingu foi consultado 

dados de mercado sobre as principais culturas agrícolas dos municípios que integram a 

Bacia do Xingu. Em modo mais geral foi consultado  dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) - cidades. Essa instituição possui um banco de 

informações sobre a quantidade de área plantada para cada cultura agrícola e também 

a colheita de cada município brasileiro. Neste estudo foram escolhidos as principais 

culturas comuns aos municípios que integram a Bacia do Xingu.  

Também foi consultado no banco de dados do IBAMA que contém um lista dos 

agrotóxicos mais comercializados por estado. Os municípios que integram a Bacia do 

Xingu são grandes produtores agrícolas que refletem a comercialização de defensivos 

agrícolas no estado de Mato Grosso. 

Os agrotóxicos foram quantificados consultando o banco de dados do Instituto 

de Desenvolvimento Agropecuário do Mato Grosso – INDEA (2013). O INDEA é um 

banco de dados alimentado através de um Sistema de Informação de Agrotóxicos, 

organizado através dos dados retirados dos receituários agronômicos obrigatórios 

(anexo 1). 

Foram utilizados as monografias de fitossanitários disponíveis online no site da 

ANVISA e do Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários - AGROFIT do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (AGROFIT). Esse banco de dados é online e 

contem informações sobre os produtos formulados de princípios ativos de agrotóxicos 

no Brasil. O sistema Agrofit é um banco de informações sobre produtos agroquímicos 

registrado no Ministério da Agricultura. O levantamento da área plantada e os tipos de 

cultura permite associar a região de contaminação dos trechos de rios e o uso de 

agrotóxicos usado no momento da produção.  

As informações adicionais sobre os princípios ativos dos agrotóxicos também 

foram obtidas pelo site Pesticide Propriety Data Base – PPDB. O PPDB é um banco de 

dados abrangente sobre características físico-químicas e dados ecotoxicológicos sobre 
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agrotóxicos, desenvolvido pela Unidade de Agricultura e Meio Ambiente de 

Investigação (AERU – sigla em inglês) da Universidade de Hertfordshire, Inglaterra. 

Em busca de um levantamento mais específico do uso de agrotóxicos foi 

realizado trabalhos de campos com a finalidade de se estabelecer os locais de coleta, 

solicitar autorização das lideranças indígenas, definir a logística das amostras e do 

transporte e listar os produtos fitossanitários em uso no momento. Os locais de campo 

foram definidos nos municípios de Canarana (MT) e Querência (MT), onde foram 

obtidos os dados mais específicos sobre os monocultivos e os produtos fitossanitários 

mais empregados na região.  

Formam realizadas 3 trabalhos de campos à região de estudo, com as seguintes 

características: no período de 19 - 24 de setembro de 2016 foi realizada um campanha 

para coleta de dados de produtos fitossanitários utilizados na região, apresentação das 

atividades ás lideranças indígenas e delineamento da logística de amostragem. No 

período de 06 - 14 de março 2017, nos dias 13 a 21 de novembro de 2017  e nos dias 

06 – 20 de março foi realizada a amostragem dos pontos de coleta. 

Essa busca foi possível em conversas com produtores rurais, mediados por 

agentes do ISA e identificação de produtos comerciais em exposições agropecuárias na 

região. Essas missões de campo foram definidas com agentes do Instituto 

Socioambiental (ISA) e do Projeto Xingu.  

 

4.5. Solventes, reagentes e Padrões 

Os solventes (grau HPLC ou LC-MS) utilizados foram acetona; acetonitrila; 

clorofórmio; metanol, 2-propanol e formiato de amônio das marcas Sigma-Aldrich, 

Qhemis, Tedia ou J.T. Baker. A água ultra-pura foi produzida através de um 

equipamento ELGA (PURELAB® Option-Q).  

Os padrões clorpirifós, fenamifós, metil paration, diquate, imazaquim foram 

fornecidos pela Sigma Aldrich. A bentazona e o malation foram adquiridos da Sanofi. 

A acetonitrila (grau LC-MS) foi utilizada para a preparação das soluções dos 

padrões clorpirifós, fenamifós, malation, metil-paration e diquate. O metanol (grau LC-

MS) foi preparado para os padrões imazaquim e bentazona. 
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4.6. 1ª etapa: extração das amostras 

O procedimento de extração foi  feito em duas partes. A primeira foi realizada 

com o  método de extração da Microextração Líquido-Líquido Dispersiva (DLLME). Essa 

etapa é qualitativa e visa investigar possíveis contaminantes na água sem o processo 

de quantificação. Assim uma metodologia de varredura foi criada contemplando 53 

compostos, incluindo princípios ativos e produtos de degradação com transições 

encontradas nas literaturas. Além dos biocidas identificados neste levantamento, 

foram incluídas os agrotóxicos existentes no anexo 7 da Portaria de Consolidação Nº 5,  

de  2017 do Ministério da Saúde (MS) para análise. 

Na extração por DLLME utilizou uma mistura de solventes 

acetonitrila/acetona/2-propanol(1:1:1, v/v/v) como solução dispersora e clorofórmio 

como solvente extrator. Transferiu-se 10 mL da amostra de água com uma pipeta 

volumétrica para um tubo cônico com tampa de rosca de 15 mL. Adicionou-se 

rapidamente 125 uL da mistura da solução dispersora com o solvente extrator na 

proporção de 2:1, respectivamente. Obteve-se uma solução turva de gotículas finas 

dispersas na fase aquosa. Em seguida, agitou-se o sistema extrator de forma mecânica 

(manualmente) por 15 s e em ultrassom por 10 min. As amostras foram centrifugadas 

por 5 min à 1956.5 g e 50 uL da fase mais densa foram adicionados à 150 uL de 

acetonitrila LC-MS em um microvial para a análise por LC-MS.  

As soluções analíticas para cada padrão foram preparadas na concentração de 

0,1 g/ L-1 em solução de metanol grau HPLC. Estas soluções foram armazenadas em 

vials a -20° C.  

 Em todas as etapas da preparação das amostras foram utilizadas pipetas 

analíticas semiautomáticas de 10, 200 e 1000uL, eppendorf para o armazenamento 

das soluções preparadas. Todas as amostras permaneceram sob refrigeração, para 

evitar qualquer possível degradação. 

Os compostos foram analisados por varredura no modo de ionização ideal para 

cada analito conseguindo uma boa sensibilidade e seletividade no modo SEM. Os 

parâmetros de análise dos analitos estão no anexo C. 
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4.7. 2ª etapa: análise direta 

Na segunda foi feita uma análise direta dos resíduos em água. O equipamento 

disponível para análise apresentou sensibilidade suficiente para quantificar as 

amostras sem nenhuma etapa de concentração.  

Foram preparadas amostras de 1, 20, 40, 60, 80 e 100 ng/mL dos compostos 

atrazina, azoxistrobina, carboxina, fipronil, fipronil sulfeto e fipronil sulfona por 

diluição seriada em água tipo I, para a construção de uma curva de calibração onde as 

amostras de água foram quantificadas de maneira direta. 1 mL de cada amostra foi 

transferido para um eppendorf, centrifugada por 10 minutos à 10oC e 20937 RCF, o 

sobrenadante foi transferido para o frasco de análise e analisado em LC-MS/MS. 

Para a construção da metodologia de varredura foram utilizados os parâmetros 

apresentados no anexo C. Os tempos de retenção foram estimados de acordo com os 

padrões das cromatografias.  

A curva de quantificação foi construída com linearidade de 1-100 ng/mL de modo 

a abranger os valores da  Diretiva 98/83 da Comunidade Européia para água 

superficial. 

 

4.8. Análise das Amostras 

As sequências analíticas foram compostas por amostras de curva de calibração 

contendo a mistura dos padrões de referências, amostras brancas, amostras coletadas 

no PIX e amostras de controle de qualidade. 

O Limite de Detecção (LD), a menor quantidade detectável de um analito, foi 

relacionado ao sinal/ruído. O LD foi determinado como 3 vezes superior ao ruído (LD = 

3S/R). Enquanto o Limite de Quantificação (LQ), menor quantidade a ser quantificada 

com exatidão, correspondeu a uma altura do sinal 10 vezes superior ao ruído (LOQ = 

10S/R).  

As amostras de curva de calibração foram nas concentrações de 0,1; 10; 200; 

300; 400; 600; 800 e 1300 pmol/mL. Os controles de qualidade foram: 10; 400 e 1300 

pmol/mL. Essas concentrações abrangem os parâmetros de agrotóxicos da Portaria 

2914 do Ministério da Saúde (MS). Essa metodologia analítica foi otimizada para que 

sua faixa linear abrangesse os limites da legislação brasileira e da Diretiva 98/93 da 

Comunidade Europeia.  
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Além dessa etapa as amostras também foram enviadas para uma laboratório 

alternativo com certificado de acreditação para confirmação das análises. 

 

4.9. Método de LC-MS/MS 

O sistema analítico utilizado nas análises foi constituído de um cromatógrafo 

líquido Nexera X2 (Shimadzu) com amostrador automático, forno de coluna e sistema 

de bombas binário. O espectrômetro de massas sequencial do tipo triplo-quadrupolo 

LCMS-8060 foi utilizado com fonte eletrospray nos modos positivo e negativo (ESI+ e 

ESI-) simultaneamente. A eluição da amostra se deu em coluna Restek Ultra AQ C18 

(100 x 2 mm, 3 um) à 50oC, e a detecção dos analitos foi feita por monitoramento de 

reações selecionadas (SRM). Como fase móvel foram utilizadas acetonitrila (B) e 

solução aquosa de formiato de amônio 20mM (A) no seguinte gradiente: 3min 90% de 

B; 6 min 90% de B; 6,2 min 10% B; 7 min 10% de B, com um fluxo de 0,5 mL/min. O 

volume de injeção foi 0,5 uL e o tempo total de corrida foi 7 minutos. As análises de 

varredura usaram 20 uL como volume de injeção (tabela 8). 

Tabela 8. Parâmetros instrumentais 

Fase móvel 

 

 

 

Gradiente 

Acetonitrila (solvente B ) / formiato de amônio 20,0 

mM (solvente A) (gradiente) 

 

0 min – 20% B 

6 min – 90 % B 

7 min – 90% B 

7,5 min- 20% B 

9 min – 20% B 

Coluna Restek ultra aqueous C18  3µm 100,0 x 2,1 mm 

Fluxo 400 µL/min 

Temperatura da coluna 50oC 

Volume de injeção 0,2 - 1µL 

Temperatura do amostrador automático 10oC 

Tempo total de corrida 9 min 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Levantamento dos cultivos agrícolas, agrotóxicos e amostragem 

Nas áreas de plantio que circundam a região do Xingu o uso do solo é ocupado 

principalmente por atividades agrícolas extensivas e por unidades de conservação 

além de terras indígenas. A alta acidez dos solos são corrigidos com aplicação de 

calcário na camada superficial. Embora tenham baixa fertilidade, estes solos 

apresentam boas características físicas, pois estão em relevo plano de suaves 

ondulações, passível ao uso de qualquer incremento agrícola (figura 16)74. 

 

Figura 16. a)Fertilizantes utilizados para o preparo na produção agrícola. b) Depósito de galões de 

agrotóxicos 

A região que engloba os municípios de Canarana (MT) e Querência (MT) dedicam 

as maiores porções de área plantada para os cultivos de soja e milho, seguidos em 

menor proporção de arroz, feijão, borracha (látex) e cana de açúcar25. Para essas 

culturas a pulverização de agrotóxicos é realizada antes do plantio, no início das 

chuvas (final de setembro nesta região), e ao final das colheitas que ocorre geralmente 

no início de março, com o final da estação chuvosa. No entanto é possível identificar 

outras pulverizações durante todo o período de cultivo com diferentes finalidades, 

como o tratamento emergencial de infestações. 

Os agrotóxicos identificados no levantamento de dados foram: herbicidas: 2,4-D 

(ácido diclorofenoxiacético), alacloro, atrazina, bentazona, clorimurom-etílico, 

diclosulam, diquate, diuron, flumioxazina, glifosato+AMPA, haloxifope, imazetapir, 

metolaclo, paraquate ependimentalina; os inseticidas: acefato, aldicarbe, 
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alfacipermetrina, carbofurano, cipermetrima, clordano, clorpirifós, diflubenzurom, 

endosulfam, fipronil, lambda-cialotrina, lindano, malation, metamidofós, metomil, 

metoxicloro, molinato, parationa metílica etrifluralina; e os fungicidas: azoxistrobina, 

carbendazim, carboxina, epoxiconazol, mancozebe, metalaxil-M, Fludioxonil, paration, 

permetrina, profenofós, simazina, tebuconazol, teflubenzurom e terbufós 

etricloroeteno. 

De acordo Pignati et al (2017) a média nacional de utilização de agrotóxicos 

estimada para as lavouras de soja é de 12,17 litros; 6,14 litros para o milho, 23,86 litros 

para o algodão e 4,84 litros para cana de açúcar por hectare; oque confere a elas o 

rótulo de maiores consumidoras de agrotóxicos no país. Em 2015 o consumo de 

agrotóxicos no estado do Mato Grosso para a soja foi de mais de 570 milhões litros. O 

milho consumiu aproximadamente 117 milhões de litros, enquanto a cana de açúcar e 

o algodão utilizaram cerca de 49 milhões e 30 milhões de litros de defensivos agrícolas, 

respectivamente. Considerando os municípios que integram a Bacia do Xingu, as 

culturas de soja e milho ocupam uma área em torno de 340.960 hectares25. 

Essa listagem é similar ao de outros trabalhos que realizaram um perfil de 

agrotóxicos em trabalhos dentro do estado de Mato Grosso74,75,51. Apesar das 

diferenças de regiões, os princípios ativos dos produtos fitossanitários 

predominantemente são os mesmos. Estes produtos diferem apenas na marca 

comercial de seu produto formulado. 

Os agrotóxicos endosulfam, lindano, metamidofós, metoxicloro, paration, 

parationa-metílica estão banidos pela ANVISA para uso e comercialização. Apesar da 

proibição, a Anvisa permite um período gradual de banimento com o encerramento 

das atividades de fabricação e posteriormente da comercialização. Também pode-se 

deduzir que alguns destes produtos podem ter origem no uso e comércio ilegal, uma 

vez que o estado de Mato Grosso possui uma vasta área de fronteira internacional, o 

que seguramente que pode facilitar esta atividade ilícita. 

O contrabando de produtos formulados causam preocupação pois não há 

controle de qualidade em função da dificuldade de fiscalizar regiões tão amplas. Os 

resíduos presentes nessas embalagens, quando abandonados no ambiente liberam 

resíduos  no solo e, sob condições de precipitação, são carreados para águas 

superficiais. 
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 Ao redor do parque há um contraste entre a área preservada do PIX e seu 

entorno ocupado pela lavoura como retratado na figura 17. As matas ciliares das áreas 

rurais ocupam faixas estreitas que seguem os cursos dos rios.  

As atividades agrícolas geralmente são compostas de uma única cultura e tem 

como foco a exportação o mercado externo. Devido a extensão das terras o modelo 

necessita de um intenso uso de defensivos agrícolas com destaque para agrotóxicos 

gerando uma dependência técnica e econômica. Nasrala, Lacaz e Pignati, (2014) 

denominam essa atividade de monocultivos químicos dependentes pois isso gera uma 

dependência econômica do Capital com prejuízos ao meio ambiente40. Ocorre que a 

proximidade da área de plantação com as comunidades indígenas sem uma zona de 

amortecimento gera uma série suspeitas e preocupações, entre elas está entrada de 

contaminantes no PIX derivados da atividade agrícola.  

É importante ressaltar que a  retirada da cobertura vegetal para dar lugar à 

atividade agropecuária comprometem a conectividade ecológica dos ecossistemas da 

região e expõe as nascentes do rio Xingu a processos de degradação ambiental. O 

estágio de contaminação dos corpos d’água reflete o uso e ocupação do solo de cada 

região estando diretamente relacionados com a densidade populacional e o tipo de 

economia20. Portanto, a pressão do agronegócio ao redor de áreas preservadas pode 

mudar parâmetros de qualidade ambiental de uma Bacia hidrográfica.   
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Figura 17. PIX em destaque. Ao fundo área de plantio. Imagem de Fábio Moreira, agosto de 2018 

A soja é a cultura que impulsiona a expansão agrícola sobre áreas de proteção, 

com avanços no Centro-Oeste e na Amazônia. Esse avanço é refletido na Bacia do 

Xingu onde já se encontram sementes modificadas que geram maior produtividade de 

grãos como é o caso das sementes Intacta RR. Esse tipo de semente recebe maiores 

quantidades de pesticidas que as tradicionais. Além disso, a soja é a cultura que 

consome mais agrotóxicos no país76 e essa realidade ocorre na região do Xingu 

gerando conflitos entre produtores rurais e indígenas. 

 

5.2. Resultado da análise por varredura 

Os resultados das análises de água indicaram a presença de resíduos de 

agrotóxicos em todos os pontos de coleta ( figura 18). Quando se analisa a variação 

espacial dos contaminantes, ou seja, a quantidade dos fitossanitários em cada 

localidade verificou-se a maior proporção de contaminantes em áreas de plantio. Esses 

padrões apresentaram razão/sinal ruído maior que dez nas amostras. 

Todas as amostras apresentaram atrazina (100%) e 74% destas continham o seu 

produto de transformação desisopropil-atrazina o que aumenta a confiabilidade da 

detecção do composto. Carboxina e azoxistrobina apareceram em 87% e 67% das 
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amostras (respectivamente). Também apareceram sinais de haloxifope, carbendazim, 

fipronil e pendimetalinata. No anexo D estão os cromatogramas dos sinais mais 

intensos dos compostos.    

  

       

        

 

 

 

ATRAZINA DESISOPROPIL  ATRAZINA 

AZOXISTROBINA CARBOXINA 
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Figura 18. Resíduos de agrotóxicos encontrados. Os pontos em vermelhos são as substâncias encontradas nos 

pontos de coleta. Em verde nenhum composto foi detectado. 

Os resultados mostram que há traços de fitossanitários dentro do PIX. Isso gera 

uma preocupação com a persistência desses contaminantes orgânicos pois indicam 

que ocorre um carreamento desses biocidas nos rios que passam das áreas agrícolas 

para dentro do PIX. A maior parte dos traços estão em  locais de divisa entre 

plantio/PIX e na região exterior da TI. 

 A detecção de resíduos de agrotóxicos na área indígena e a notável presença 

dos traços no interior do PIX gera um alerta sobre a baixa qualidade ambiental na bacia 

do alto Xingu. Essa região apresenta áreas naturais bem preservadas e não há 

atividade agrícola de alto impacto para justificar a presença de traços em seus limites.  

Conclui-se que essas substâncias são originárias de lavouras extensivas que estão 

localizadas fora da Terra Indígena. 

HALOXIFOPE FIPRONIL 

PENDIMETALINA 
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A pendimetalina é um herbicida seletivo para controlar gramíneas anuais e 

algumas folhas largas quando germinam36,38. Possui baixa toxicidade aguda, mas é 

altamente tóxico para peixes e invertebrados aquáticos23. Ele tem baixo potencial de 

lixiviação cuja com propriedade hidrofóbica se adsorvendo fortemente na matéria 

orgânica e argila mineral35. Devido à essas caracteristicas  essa substância deve receber 

atenção no controle de seu uso. 

O haloxifope é considerado moderadamente tóxico. Em um estudo feito com 

base no índice de irritação de HET-CAM o produto formulado desse princípio ativo foi 

classificado como um pesticida extremamente irritante. Mas no teste método de 

Draize o produto foi moderadamente irritante77. De acordo com os autores o teste 

Draize é prioritário sobre o HET-CAM o que ressalta o mediana toxicidade desse 

composto num teste agudo.  

 

5.3. Quantificação das substâncias encontradas na varredura 

 

A etapa da varredura permitiu listar 5 potenciais contaminantes encontrados, 

atrazina,  azoxistrobina, carboxina, fipronil e pendimetalina. Entretanto, como a única 

substância que tem seu Valor Máximo Permitido na legislação brasileira é a atrazina na 

concentração de 2 ug/L, adotou-se a Diretiva da Comunidade Europeia como 

referência para o desenvolvimento da metodologia de quantificação. A escolha da 

legislação europeia é motivada por sua política ambiental consolidada e maior 

restrição de resíduos de agrotóxicos em água. Segundo essa Diretiva a concentração 

máxima permitida individualmente para os fitossanitários em água é de 0,1 ug/L. 

Analisando a faixa de concentração necessária para o desenvolvimento da 

metodologia analítica, notou-se que o equipamento disponível para análise teria 

sensibilidade suficiente para quantificar as amostras sem nenhuma etapa de 

concentração. Portanto foi feita uma estratégia de análise direta dos resíduos em 

água. A tabela 9 apresenta as curvas de quantificação com linearidade de 1-100 ng/mL 

preparada em água superficial do tipo I considerando a Resolução Conama 357/2005. 
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Tabela 9. Curvas de quantificação das substâncias 

Composto Equação da reta R2 

Atrazina Y=880,978X + 12,927.9 0,9994 

Fipronil sulfeto Y=365,574X + 1.17049e+006 0,9951 

Fipronil sulfona Y=291,910X + 2.69671e+006 0,9995 

Azoxistrobina Y= (1,19976e+6)X + 964,436  0,9966 

Carboxina Y= 593,089X + 526.092 0,9992 

 

Os resultados nas tabela 10 e 11   apresentam a concentração de agrotóxicos em 

amostras de água superficial, água de chuva e água de poço. Foram encontrados 5 

resíduos de agrotóxicos nas amostras de águas em diferentes concentrações e 

diferentes pontos. Os fitossanitários encontrados foram predominantemente atrazina, 

seguida de fipronil, azoxistrobina, e em menor proporção carboxina. Os traços de 

agrotóxicos também  foram identificados em locais de áreas indígenas o que causa 

preocupação com a saúde ambiental no PIX, uma vez que a detecção de 

contaminantes orgânicos pode causar a mudança da qualidade da água nessa área. 

A tabela 10 apresenta os resíduos de agrotóxicos encontrados e sua 

concentração nos trabalhos de campo do ano de 2017.  

Tabela 10. Concentração de resíduos de agrotóxicos em amostras de 2017 

 
mar/17 nov/17 

Ponto 
Princípio 
ativo  

Concentração 
(µg/L) 

Princípio 
ativo 

Concentração 
(µg/L) 

Porto da 
Aldeia 

Ngoiwere 

atrazina 0,024 Carboxina 0,004 

Fipronil-
sulfona 

0,273 

Fipronil-
sulfona 

0,378 

Fipronil-
sulfeto 

0,062 

Porto da 
Aldeia 

Khikatxi 
Atrazina 0,019 

Fipronil-
sulfona 

0,203 

Carboxina 0,003 

Represa 
grande na 
fazenda 
Ronkhô 

Atrazina 0,004 Carboxina 0,003 

Córrego 
Amoreira na 

ponte 
- - - - 
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Lagoa estrada 
para 

Querência 

Atrazina 0,262 

Fipronil-
sulfona 

0,513 
Fipronil 
sulfona 

0,005 

Carboxina 0,001 

Azoxistrobina 0,012 

Aldeia Sapezal 
(Rio Tanguro) 

Atrazina 0,004 

- - Fipronil 
sulfeto 

0,019 

Azoxistrobina 0,02 

Porto da 
aldeia 

Tangurinho 
(Rio Tanguro) 

Atrazina 0,004 
Fipronil –

sulfeto 
0,11 

Fipronil 
sulfona 

0,044 
Fipronil -
sulfona 

0,288 

Carboxina 0,003 
Carboxina 0,005 

Azoxistrobina 0,062 

Ponte 
pequena com 

acesso 
próximo a 

lavoura 

Fipronil 
sulfeto 

0,02 

Fipronil -
sulfona 

0,287 

Fipronil 
sulfona 

0,029 

Carboxina 0,004 

Azoxistrobina 0,064 

Lagoa de 
acesso para 

fazenda 

Atrazina 0,006 

- - 

Azoxistrobina 0,047 

Ponte rio 
Tanguro - MT 

110 
Azoxistrobina 0,041 

Fipronil -
sulfona 

0,184 

Carboxina 0,002 

Rio Buritizal Azoxistrobina 0,029 - - 

Lagoa Ipatse 

Fipronil 
sulfona 

0,366 
 

  

Azoxistrobina 0,031 - - 

Carboxina 0,013 
 

  

Aldeia Ipatse 

Atrazina 0,02 
Fipronil -
sulfona 

0,437 

Azoxistrobina 0,044 
Fipronil -
sulfona 

0,417 

Fipronil 
sulfona 

0,078 
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Atrazina 0,019 
  

Azoxistrobina 0,044 
  

Rio Culuene 

- - 
  

- - Sem coleta Sem coleta 

Azoxistrobina 0,042 
  

Aldeia 
Culuene 

Atrazina 0,019 

Sem coleta Sem coleta 
Azoxistrobina 0,037 

 

Estes valores foram confrontados com parâmetros recomendados pelas 

legislações brasileira e de alguns países, para água potável. No Brasil, a Portaria de 

Consolidação 05/2017 que segue as recomendações da OMS, estabelece como padrão 

de potabilidade de água para a atrazina, o valor de 2 μg/L. Considerando essa Portaria 

a substância atrazina está dentro dos limites com exceção do ponto que corresponde a 

uma lagoa na estrada para Querência e é um dos afluentes do Córrego Amoreira 

(figura 12). A concentração individual é de 8,047 μg/L.  

O centro da aldeia Ngoiwere refere-se às amostras de poço que são de 

consumo da comunidade indígena. Não foram detectados resíduos de agrotóxicos 

nesse local. Entretanto foram encontrados traços no centro da Aldeia Khikatxi de 

atrazina e seu produto de degradação. 

As figuras 19 a 23 mostram as concentrações de resíduos de agrotóxicos num 

posto de vista espacial. As figuras estão mostradas por região de coleta dentro das 

campanhas de amostragem. 
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Figura 19. Campanha de março de 2017. Região 1 

 

Nessa região os compostos detectados foram atrazina, fipronil-sulfeto, fipronil-

sulfona, azoxistrobina e carboxina. A atrazina teve as maiores concentrações mas 

estão abaixo da legislação brasileira que é de até 2 µg/L para águas fluviais. Em menor 

proporção surge o fipronil. O ponto 5 apresentou a maior quantidade de substâncias 

da região. Ela está localizada em área de plantio em uma lagoa perto do rio Pacas. Este 

rio é um bom indicador de transporte de defensivos agrícolas pois suas águas passam 

pelas fazendas e adentram a Terra Indígena. 
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Figura 20. Campanha de março de 2017. Região 2 

 

Nessa região somente o ponto 10 está localizado inteiramente em área de 

lavoura. Os pontos 7 e 9 representam o rio Tanguro enquanto o restante são córregos 

que desaguam no Tanguro. O ponto 15 representa rio Culuene. Esses rios são 

provenientes de áreas agrícolas e adentram o PIX pela margem direita do rio Xingu. 

Essa região é importante devido à intercomunicabilidade dos sistemas hídricos 

orientado pelo rio Tanguro.  

 A azoxistrobina é o composto mais frequente. Ele não possui legislação no 

Brasil sobre Limite Máximo de Resíduos (LMR). Considerando a legislação da União 

Européia seu valor está abaixo do limite estabelecido que corresponde a 0,1 µg/L. 

Traços de atrazina fipronil e carboxina ocorrem em menor proporção. 

 O fipronil possui um parâmetro de VMP  pela Secretária de Estado da Saúde do 

Rio Grande do Sul. O valor para água potável não deve ser superior a 1,2 µg/L.  
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Figura 21. Campanha de março de 2017. Região 3 

 

Essa região corresponde ao interior do PIX onde há o predomínio de áreas 

naturais preservadas e atividades agrícolas de subsistência. O rio Tanguro desemboca 

no rio Xingu e junto carrega toda carga de sedimentos e compostos em seu curso.  

Nesse trecho foram detectados resíduos de azoxistrobina, carboxina, atrazina e 

fipronil. Esse trecho dos pontos corresponde a desembocadura do rio Tanguro e que 

reflete os resultados da figura 20. Devido a comunicação entre o rio Tanguro com essa 

região e a inexistência de atividade agrícola de alto impacto nessa região, conclui-se 

que essas substâncias são originárias de lavouras extensivas que estão localizadas fora 

do PIX. 

Em novembro de 2017 (figuras 22 e 23) o fipronil foi a substância predominante 

nas regiões do limite PIX-Lavoura. Também uma menor presença de substâncias foi 

encontrada o que sugere menor atividade de pulverização. Entretanto esse pode ser 

apenas a limitação do equipamento que não detectou concentrações menores. A 

metodologia utilizada não envolveu uma ampla gama de padrões de princípios ativos o 

que limita o alcance desse trabalho.  
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Figura 22. Resultado da campanha de novembro de 2017. Região 1 

 

 

Figura 23. Resultado da campanha de novembro de 2017. Região 2 
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A tabela 11 apresenta o resultado nas amostras de água de resíduos de 

agrotóxicos no trabalho de campo de 2018. A figura 23 mostra os resultados no ponto 

de vista espacial. 

A campanha de março de 2018 mostra que apenas a atrazina e seus produtos de 

degradação foram detectadas. Todavia o resultado individual superou em muito o 

valor permitido pela legislação nacional.  A região está no limite entre o PIX e as 

fazendas.  

O ponto correspondente a lagoa do Córrego Amoreira (figura 26) apresentou a 

maior concentração detectada (8,047µg/L). Essa amostra corresponde à de chuva, 

muito acima da legislação brasileira. As outras substâncias foram detectadas em 

menor frequência. As altas atividades de pulverização aérea e terrestre podem explicar 

esse nível de concentração detectado. Esse é um indício na qual uma análise de água 

de chuva se revela  promissora para estudos futuros e revelar a situação ambiental na 

Bacia do Xingu. 

 

Tabela 11. Concentração de resíduos de agrotóxicos de março de 2018 

Ponto 
Princípio 
ativo 

Concentração 
(µg/L) 

Porto da Aldeia 
Ngoiwere 

Atrazina 0,034 

Fipronil-
sulfona 

0,192 

Centro da Aldeia 
Ngoiwere 

- - 

Polo TI Wawi 
Atrazina-
sulfona 

0,481 

Centro da Aldeia 
Khikatxi 

Atrazina-
sulfona 

0,237 

Atrazina 0,763 

Represa  na 
fazenda Ronkhô 

Fipronil-
sulfona 

0,053 

Córrego 
Amoreira na 

ponte 
Atrazina 0,001 

Lagoa estrada 
para Querênca 

Atrazina 8,047 
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Figura 24. Campanha de março de 2018. Região 2 

 

Esses resultados servem de alerta a comunidade científica para a contaminação 

de resíduos de agroquímicos nas águas do PIX por conta de atividade agrícola externa.  

O método apresenta limitações pois são poucos padrões analisados. Para 

superar essa limitação as amostras enviadas ao laboratório confirmatório possuem 

uma gama maior de padrões analisados. Esses resultados confirmam as substâncias e 

os valores detectados pela Unifesp. A figura 25 mostra os resultados do laboratório 

confirmatório. Os resultados foram similares com os da Unifesp pois foi detectado 

resíduos nas mesmas amostras e com aproximação da concentração das substâncias, 

embora as análises do LARP tenham maior sensibilidade, maior Limite de 

Quantificação (LOQ) e maior número de princípios ativos analisadas.  
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Figura 25. Resultado do LARP para resíduos de agrotóxicos da campanha de março de 2018.  

 

 

Nessa região os compostos detectados foram atrazina, carbendazim, clomazona, 

propoxur e simazina. O ponto 2 foi detectado uma quantidade considerável pois a 

coleta de água foi realizada no rio Pacas e atravessa a área de fronteira entre a TI e a 

área de lavoura. Isso confirma que os rios que nascem fora do PIX estão transportando 

resíduos de agrotóxicos e o Rio Pacas é um dos rios que estão transportando esses 

compostos.  

Os compostos atrazina e clomazona apresentaram as maiores concentrações de 

resíduos. O ponto correspondente a lagoa do Córrego Amoreira (figura 26) notabilizou-

se pela alta concentração da atrazina (18,83 µg/L) na amostra de chuva, muito acima 

da legislação brasileira e confirma o resultado apresentado pela Unifesp. As outras 

substâncias foram detectadas em menor frequência. Por ser uma área de plantio em 

extensão o elevado o uso da pulverização de agrotóxicos via aérea pode explicar essas 

concentrações em chuvas.  
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Figura 26. Lagoa afluente do Amoreira 

Destes compostos somente carbendazim e simazina estão listados pela legislação 

nacional. O carbendazim teve uma concentração de 0,05 µg/L, enquanto a norma é de 

120 µg/L. O composto simazina foi detectado numa concentração de 0,07 µg/L 

enquanto a portaria determina um valor de 2 µg/L.  

Um fator para detecção de biocidas em córregos que nascem em áreas indígenas 

é a contaminação do lençol freático. As margens dos rios são dominadas por solos tipo 

gleissolo, que são caracterizados por saturamento de água e pelo afloramento do 

lençol freático78 (figura 22). Isso explica a detecção de contaminantes orgânicos em 

amostras de poço como a aldeia Ngojhwêrê, na TI Wawi e na  aldeia Khikatxi. 

 

 

Figura 27. a) Área dominado por solos de tipo gleissolos. b)  Afloramento hídrico na margem do rio 

 A partir de março de 2018 as campanhas de amostragem se limitaram a região 

do Wawi e das comunidades que residem próximo da divisa da TI. 
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Para água subterrânea a resolução Conama 396 de 2008 apresenta diferentes 

parâmetros para usos preponderantes de água. Entre esses diferentes usos estão  para 

consumo humano, dessedentação de animais, irrigação, recreação e LQP Praticável. 

Considerando o enquadramento dessa resolução, o Parque Indígena do Xingu está 

mais próxima da classe 1 na qual as águas dos aquíferos não possui alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas e que não exigem tratamento para quaisquer usos 

devido às suas características hidrogeoquímicas naturais79. Assim foi adotado valores 

do LQP como referência da águas de poços.  

Limite de Quantificação Praticável (LQP) é menor concentração de uma 

substância que pode ser determinada quantitativamente com precisão e exatidão, 

pelo método utilizado. Dessa forma se a resolução determina  que a substância 

atrazina não pode ultrapassar o valor de 2 µg/L para consumo humano de água 

subterrânea o valor  se restringe para 0,5 µg/L considerando o LQP. 

 A atrazina teve uma concentração em água de poço de 0,13, a 0,179 µg/L. Esse 

valor serve de alerta para o LQP mas considerando o consumo humano das 

comunidades indígenas os valores estão abaixo do limite humano (0,5 µg/L) desta 

resolução. 

No resultado do LARP a clomazona foi o segundo agrotóxico mais encontrado 

nas análises. Ele é utilizado em pré-emergência na cultura da soja e do algodão. Ele é 

um herbicida medianamente tóxico (Classe III) sendo altamente solúvel em água (1102 

mg/ L) e altamente lixiviável (Índice potencial de lixiviação de GUS 3.00). Não há um 

parâmetro individual para esse composto na legislação brasileira. Comparando com a 

legislação europeia (0,1 µg/L) esse princípio ativo está acima do parâmetro permitido. 

 Para outras substâncias que não estão listadas na resolução Conama 396, foi 

utilizados os valores de referência da União Européia. A União Européia adota o valor 

de 0,1 µg/L para todas as substâncias encontradas individualmente e 0,5 µg/L para 

compostos encontrados em conjuntos. Neste caso todas as amostras de água de poço 

com exceção do Tetraconazol e da Trifloxistrobina estão acima do limite. 

 Para águas superficiais, a portaria de consolidação 5/2017 do Ministério da 

Saúde foi adotada como referência para águas superficiais e de chuva. Novamente o 

herbicida atrazina foi o único composto que apresentou concentração acima do VMP 

(18,832 µg/L) no córrego Amoreira e (4,528 µg/L) na aldeia Khikatxi. 
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Este resultado é similar a uma trabalho  realizado nos rios de Granda e Códoba 

na Espanha onde os produtos de transformação da atrazina foram encontrados em 

concentrações mais altas do que os pesticidas parentais, como resultado de seu longo 

processo de degradação66. 

O predomínio da atrazina e seu metabólito pode ser explicado por suas 

propriedades físico-químicas. Esse herbicida é classificado como muito suscetível à 

lixiviação (3.20), de acordo com os critérios de dados de GUS do PPDB (Pesticide 

Properties Data Base) da University of Hertfordshire (tabela 10) e tem baixa adsorção 

ao solo. Esse composto tem o maior número de relatos de contaminação de água do 

mundo80 incluindo no Brasil. Dores e colaboradores (2006) por exemplo, encontraram 

na região de Primavera do Leste, Mato Grosso resíduos de atrazina e dois metabolitos 

da atrazina, deisopropilatrazina (DIA) e deetilatrazina (DEA), em concentrações na 

faixa de 0,156μg L-1e 1,7 μg / L-1, nas águas superficiais e subterrâneas em 200681 mas 

os resultados estavam abaixo da legislação brasileira (2 μg L-1). Além disso, esse 

composto é cancerígeno e afeta o sistema nervoso central, sistema reprodutivo, 

sistema imunológico e função cardiovascular26. A ampla ocorrência de contaminação 

da atrazina levou a proibição de uso dos países e atualmente 37 já proibiram seu uso57. 

 

Tabela 12. Propriedades físico-químicas dos agrotóxicos encontrados 

PRINCÍPIO 
ATIVO 

PRODUTO DE 
TRANSFORMAÇÃO 

SOLUB.EM 
ÁGUA A 

20ᵒ C (MG 
L-1) 

PRESSÃO 
DE 

VAPOR A 
25ᵒ C 
(PA) 

DT50 
NO 

SOLO 
(DIAS) 

DT50NAÁGUA 
(DIAS) 

POTENCIAL 
DE 

LIXIVIAÇÃO 
(GUS) 

Atrazina 
Desetilatrazina 

(DEA);desisopropilatrazina 
(DIA) 

35 0.039 29 - 3.2 

Azoxistrobina O-hydroxyazobenzene 1,0 13.0 - - - 

Carbendazim 2-aminobenzimidazólio 8 0.09 22 7.9 2,53 

Carboxina 

2-[2-anilino-2-
oxoacetyl)thio]ethyl 

acetate;  2-hydroxy-2-
methyl-N-phenyl-1,4-

oxathiane-3-carboxamide-
4-oxide 

134 0,02 0,5 13,6 -2,15 

Fipronil 
fipronil amide; 
fipronilsulfone; 
fipronil sulfide; 

3,78 0,002 142 54 2,45 

Haloxifope haloxyfop-etotyl 1,6 0,00133 9 - 3,70 

Pendimetalina 

2-methyl-3,5-dinitro-4-
(pentan-

3ylamino)benzoicacid (Ref: 
M455H001) 

0,33 3,34 182,3 4 -0,32 

Fonte: PPDB,2015: Sem informações; DT50 – tempo de meia vida
82
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A carboxina foi o segundo princípio ativo mais encontrado. Ela é um fungicida 

sistêmico para o controle de ferrugem e proteção em sementes (trigo, cevada, aveia e 

milho) antes do plantio83,16. A cultura de grãos, muito utilizadas na região pode explicar 

a sua presença. Ela está presente em quase todas as amostras. Baseado no índice de 

GUS, tem baixo potencial de lixiviação (-2.15) e moderada solubilidade em água (134 

mg/ L -1) o que não explica sua persistência na água. Ela é considerado moderado para 

invertebrados aquáticos em CL50 aguda de 48 horas(mg L-1)>57 para Daphnia 

magna84. Sua presença em muitos pontos localizados em áreas de lavoura e no limite 

com a área indígena ressalta a persistência e transporte da área de plantio até a área 

indígena. 

Nos EUA, a modelagem pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

sugere concentrações máximas de 0,63 µg/L e 0,095 µg /L em águas superficiais e 

subterrâneas, respectivamente85. Já o Conselho Nacional de Saúde e Pesquisa Médica 

da Austrália determina um valor limite de 300 µg/L83. De acordo com o Conselho esse 

elevado valor é justificado pela mediana toxicidade humana e a pouca utilização desse 

fungicida. De acordo com a legislação da EPA a carboxina está abaixo dos limites 

permitidos. 

O fungicida azoxistrobina foi detectado nas amostras de lavoura (01, 04 a 08, 17, 

19) e do PIX de (23 a 29). Esse praguicida é indicado para culturas de soja, milho e 

trigo16. Essa informação corrobora o uso em lavouras de soja e milho próximos a TI. 

Sua presença em muitos pontos localizados em áreas de lavoura e no limite com a área 

indígena ilustra seu transporte da área de plantio ao interior do PIX. Esse fungicida é 

moderadamente lixiviável em água (índice de Gus 2.65) e persistente no solo (DT50 

campo = 180.7) onde nas análises de sedimentos pode ocorrer com maior presença. Os 

pesquisadores Chiarello e colaboradores (2017) por exemplo encontraram 

azoxistrobina em amostras de sedimentos em concentração de 0,1 µg kg-1  19.  

O fipronil é um inseticida do grupo químico do pirazol ( compostos aromáticos 

contendo 2 átomos d nitrogênio nas posição 1 e 2 da cadeia) altamente tóxico 

utilizado em culturas de algodão, milho, cana-de-açucar, pastagem e soja86. Ele  causa 

preocupação pela sua toxicidade, uma vez que é extremamente tóxico para as abelhas 

e alguns organismos aquáticos e altamente tóxicos para alguns tipos de pássaros 

terrestres82. Ele está associado à contaminação de ovos na Europa87 e a diminuição das 

abelhas na França88. 
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De acordo com a Portaria da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul 

Nº 320 de 2014 o fipronil possui um padrão de potabilidade no valor de 1,2 μg/L87. 

Nenhuma das análises detectaram valores acima desse parâmetro. Ele reflete os 

resultados internacionais de detecção em áreas agrícolas. Um estudo aponta que foi 

encontrado em águas superficiais em uma área agrícola no sul da Geórgia nos Estados 

Unidos em baixas concentrações89. No principal rio do Vietnã ele apareceu com 48,5% 

de frequência de quantificação87. 

Há apenas um trabalho sobre detecção de agrotóxicos em áreas indígenas na 

literatura. O pesquisador Francco, (2015) relata a presença da permetrina  de 0,19 μg/l 

em uma lagoa na Terra Indígena Marãiwatsédé, no estado de Mato Grosso22. Essa TI 

faz parte de um histórico de retomada de terras dos não-índios e a presença desse 

inseticida pode estar relacionada a atividades de pulverização de agroquímicos, de 

lavouras próximos a essa área indígena, bem como o resultado da persistência desse 

composto em períodos em que essa área era utilizada para plantio extensivo pelos 

não-índios. O valor encontrado está bem abaixo da legislação nacional (20 μg/l). Porém 

não houve um monitoramento sistemático nessa Terra Indígena, limitando o alcance 

desse resultado. 

Os resultados mostram que há agrotóxicos nas águas do Parque Indígena do 

Xingu, monitoradas através dos procedimentos realizados nesta pesquisa. Entretanto 

estas se apresentam majoritariamente abaixo dos limites máximos permitidos (VMPs) 

da legislação brasileira. Algumas concentrações pontualmente apresentaram altas 

concentrações e servem de atenção para as agencias ambientais. Todavia seguindo a 

Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde para água potável e a Resolução 

Conama 357/2005 para águas de classe II o PIX está com padrão adequado de 

qualidade ambiental e aparentemente não oferece riscos epidemiológicos para as 

comunidades indígenas. São necessários mais processos de monitoramento para 

acompanhar a mudança de qualidade ambiental na bacia do Alto Xingu. 
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6. CONCLUSÃO 

O levantamento dos cultivos agrícolas e dos agrotóxicos utilizados no entorno do 

PIX estão relacionados com uma atividade extensiva e monocultural. Os traços de 

agrotóxicos encontrados nas análises estão amplamente relacionados com o tipo de 

cultura agrícola identificada sobretudo com a cultura de grãos que possui a maior área 

plantada na Bacia do Xingu.  

Como um estudo pioneiro, o trabalho consolidou os locais de coleta e os 

períodos de amostragem.  Amostras de água de chuva se mostraram  promissoras para 

revelar a saúde ambiental da bacia do Alto Xingu e recomenda-se utilizar essa variável 

para trabalhos futuros.  

O equipamento de LC-MS-MS mostrou sensibilidade suficiente para detecção 

direta das amostras de águas. Esse método pode ser utilizado em trabalhos futuros por 

dispensar a etapa de extração e preparação das amostras. Essa instrumentação foi 

adequada para a análise de resíduos de agrotóxicos e foi posteriormente confirmada 

por um laboratório posterior. 

Os resultados revelam que há a presença de resíduos de agrotóxicos nas águas 

do Parque Indígena do Xingu e esses compostos vêm de fora da área indígena. Com 

exceção de amostras pontuais todos os princípios ativos de fitossanitários estão abaixo 

do Valor Máximo Permitido em água potável segundo a Portaria de Consolidação nº 

5/2017  do Ministério da Saúde e para classe II de uso estabelecido pela Resolução 

Conama 357/2005. Esses valores pontuais não apresentam regularidade necessária 

para uma alteração dos valores dos VMPs para agrotóxicos da legislação nacional. 

Entretanto é necessário que o monitoramento seja sistemático para apreciar as 

mudanças de concentrações em períodos sazonais de avaliação das águas.  

Considerando a legislação  ambiental vigente o enquadramento da água 

apresenta níveis seguros de substâncias para utilização.  Entretanto deve-se considerar 

os efeitos a longo prazo de exposição a esses contaminantes orgânicos. Esses efeitos 

são difíceis de mensurar por causa da complexidade de se relacionar a exposição aos 

agrotóxicos e efeitos no organismos e no ambiente local. 

Até a finalização desse trabalho não houve atualização de princípios ativos pela 

legislação nacional. É necessário fixar uma maior abrangência de compostos para se 

proteger a saúde humana conforme se determina nas agências reguladoras.  
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Conforme esse estudo é possível apontar que o agronegócio na bacia do Alto 

Xingu, está causando a alteração da qualidade ambiental na região do Xingu com a 

externalização de resíduos de agrotóxicos nas águas de rios com impactos futuros para 

as comunidades indígenas. Este trabalho terá uma devolutiva para as lideranças 

indígenas para auxiliar na governança ambiental do PIX. 

Espera-se que esses resultados ajudem as agências reguladoras a adotarem 

VMPs mais rígidos de água potável como os adotados pela União Europeia. É 

necessário que as agências ambientais brasileiras também incluam novos agrotóxicos 

nas normas regulamentadoras, uma vez que a atual não inclui todas as substâncias 

estudadas pelos pesquisadores. 
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8. ANEXOS 

Anexo A - Carta de solicitação de acordo de cooperação do cacique da 

aldeia Ipatse 
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Anexo B - Banco de dados do INDEA-MT 

Agrotóxicos utilizados em até 2010 na região do Xingu. Banco de dados do INDEA-MT 

Principio ativo     total      Class.Tox Classe 

Metomil    346.715.000,00  I Inseticida 

Glifosato    168.322.000,00  IV Herbicida 

Paraquat    116.965.000,00  I Herbicida 

Atrazina    103.365.000,00  III Herbicida 

Endosulfan      98.710.000,00  I Inseticida 

Metamidós      93.335.000,00  I Inseticida 

Óleo Mineral      76.965.000,00  IV Inseticida 

2,4-D      66.480.000,00  I Herbicida 

Carbendazim      60.155.000,00  III Fungicida 

Clorpirifós      60.115.000,00  II Inseticida 

Azoxistrobina+Ciproconazol      39.660.000,00  III Fungicida 

Piraclostrobina+Epoxiconazol      37.165.000,00  II Fungicida 

Trifloxistrobina+Tebuconazol      32.164.000,00  III Fungicida 

Tebuconazol      31.745.000,00  IV Fungicida 

Diquate      29.655.000,00  II Herbicida 

Paratona metílica      28.590.000,00  I Inseticida 

Tiametoxan+Lambda-Cialotrina      24.150.000,00  III Inseticida 

Malation      18.870.000,00  III Inseticida 

Imidaclopride+beta-ciflutrina      18.780.000,00  III Inseticida 

Trifloxistrobina+Tebuconazol      16.300.000,00  II Fungicida 

Diuron      10.670.000,00  III Herbicida 

Tiodicarbe      10.561.000,00  II Inseticida 

Acefato      10.367.000,00  III Inseticida 

Picoxistrobina+ciprononazol      10.030.000,00  II Fungicida 

Teflubenzuron         9.925.000,00  IV Inseticida 

Profenofós         9.120.000,00  II Inseticida 

Profenofós+Lufenuron         8.444.000,00  II Inseticida 

Carbosulfam         7.955.000,00  II Inseticida 

Haloxifope R, Ester metílico         7.760.000,00  III Herbicida 

Cipermetrina         7.298.000,00  II Inseticida 
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Azoxistrobina         6.930.000,00  III Fungicida 

Trifluralina         5.300.000,00  III Herbicida 

Cloreto de Clormequat         5.022.000,00  III Regulador 

Paraquat+Diuron         4.905.000,00  I Herbicida 

Lactofen         4.725.000,00  III Herbicida 

Tiametoxan+Cipermetrina         4.666.000,00  III Inseticida 

Dicloreto de Paraquate         4.625.000,00  I Herbicida 

Clomazona         3.740.000,00  III Herbicida 

Cletodim         3.608.000,00  II Herbicida 

Permetrina         3.484.000,00  III Inseticida 

S-Metacloro         3.340.000,00  III Herbicida 

Metoxifenozide         3.263.000,00  IV Inseticida 

Nicosulfuron         3.167.700,00  III Herbicida 
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Anexo C- Parâmetros dos compostos 

ESI Nome 
Precursor 

m/z 
Product m/Z CE (V) 

+ Acefato 184 143-49.2 -10- 22 

+ Atrazina 216.1 174.1-104.1 -18 - 30 

+ Atrazina-2-hidróxido 198.1 156- 86 -17 - 23 

+ Atrazina-desethyl 188.1 146.1 - 104.1 -18 - 24 

+ Atrazina-desethyl-2-hydroxy 170.1 86- 128.1 -23 -18 

+ Atrazina-desisopropyl 174.1 68.2   -  104 -29-23 

+ Azoxistrobina 404 372   -  329 -15 -31 

+ Carbofurano 222.1 123.2  -  165 -21 -12 

+ Carbofuran-3-3 hidróxido 255 163.2  - 220.1 -19  -11 

+ Carbofurano-3-keto 236.1 179.1 - 161 -12  -17 

+ Carboxina 236.1 143.1  -  87 -15    -25 

+ Clorimurom etílico 415.1 185.9   -  185 -19   -26 

+ Cipermetrina 433.1 191     -   416 -16   -11 

+ Diclosulam 406 160.9  -  77.9 -27 -15 

+ Diflubenzurona 311 158.1 -  141.1 -16   -32 

+ Diquate 183.1 157.1-   78.1 -21   -39 

+ Diuron 233 72.1   -   46.2 -23   -17 

+ Epoxiconazol 330 121.1 - 101.1 -21   -44 

+ Etileno thiourea 103 44.1  -  60.1 -17-34 

+ Flumioxazina 355.3 338.3- 55.1 -10-43 

+ Glifosato 170 88.1 -   42.1 -9   -26 

+ Haloxifope 362.1 316 -   91.2 -19  -29 

+ Haloxifope-2-ethoxyethyl 434.1 316    - 91 -19  -38 

+ Haloxifope-R-metil 376.1 316    -  91.1 -18  -33 

+ Haloxifope-metil 376.1 316    -  91.1 -18   -32 

+ Imazetapir 290.2 245    -  177.1 -21  -32 

+ Lambda-cialotrina 467.1 225.1  -  450 -18   -11 

+ Metalaxyl 280.1 220  -   192.1 -14 -18 

+ Metamidofós 142.2 94     -   124.9 -15   -16 

+ Metomil 163 87.9  -  106.2 -10 -11 

+ Metil paration 263.9 125.05   - 109 -16  -27 

+ Metolaclor 284.1 252.1 -  176.1 -16 -26 

+ Molinato 188.1 55     -    26.2 -25    -14 

+ Paraxon-etil 275.8 219.9   - 94.1 -15   -37 

+ Paraxon-metil 248 202    -     109 -20   -29 

+ Paraquate 186 171.1   -    7.1 -20  -45 

+ Paration 292.1 122      -    36 -18 -16 

+ Pendimetalina 282.2 212      -    94 -11   -18 

+ Imazaquim 312.25 267.05  -   99 -20   -30 

+ Fenamipós 304.25 216.85  - 01.9 -20   -40 

+ Malationa 348.1 99     -     127 -30   -11 

+ Clorpirifós 351.8 199.8-    97 -18   -31 

- Metil paration 286.95 125.1 23               - 

- 2,4,5-T 253 195 -    159.1 13    28 

- 2,4-D 218.9 161.2 -  125.2 14   26 

- Fipronil 435 330     -  50.1 16 27 
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- Fipronil-desulfinyl 387 351     -    282 1530 

- Fipronil-sulfide 419 262.1   -   383 28  13 

- Fipronil-sulfone 451 414.9   -   282 1526 

- Fludioxonil 247 180.2   - 26.2 28 29 

- Bentazona 239.05 132     -    197 27 21 

- Imazaquim 310.25 266.2-  23.15 13 22 

- Aceclofenaco 352 74.9  -  50.05 24  22 
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Anexo D- Picos mais intensos das amostras 
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