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Resumo 

O Estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil e o segundo em 

consumo de agrotóxicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença dos agrotóxicos 

utilizados no cultivo de cana-de-açúcar mais consumidos no Estado em corpos d’água 

superficiais, localizados nas grandes regiões de cultivo. Um método analítico utilizando 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas sequêncial e extração em fase 

sólida, como preparo de amostra, foi utilizado na determinação de 7 herbicidas (simazina, 

atrazina, ametrina, clomazona, diuron, hexazinona e tebutiuron) e 2 inseticidas (carbofurano e 

imidacloprido). Os limites de detecção e quantificação foram entre 1,5 à 2,1 ng L-1 e 4,6 à 6,5 

ng L-1, respectivamente e, a recuperação média foi de 66%.  Oito rios (Jacaré-Guaçu, Do 

Ouro, Córrego Rico, Mogi-Guaçu, São Domingos, Turvo, Pardo and Sapucaí) foram 

amostrados cinco vezes, entre outubro de 2015 e outubro de 2016, totalizando 38 amostras 

analisadas. Os agrotóxicos mais frequêntemente detectados foram o diuron (100%), tebutiuron 

(95%), hexazinona (95%), ametrina (76%) e imidacloprido (76%). O agrotóxico que 

apresentou a maior concentração foi o tebutiuron, com 214 ng L-1 determinados no Córrego 

rigo em novembro de 2015. 

Palavras-chave: LC-MS/MS, extração em fase sólida, validação de método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

São Paulo State is the biggest sugarcane producer in Brazil and the second at pesticide 

consumption. The aim of this project was to evaluate the presence of pesticides utilized in 

sugarcane in surface water. An analytical method using liquid chromatography tandem-mass 

spectrometry and solid phase extraction, as sample preparation, was applied for the 

determination of 7 herbicides (simazine, atrazine, ametryn, clomazone, diuron, hexazinone 

and tebuthiuron) and 2 insecticides (carbofuran and imidacloprido). Limits of detection 

(LOD) and quantification (LOQ) were ranged from 1.5 to 2.1 ng L-1 and from 4.6 to 6.5 ng L-

1, respectively, and mean recovery was 66%, which allowed obtaining a sensitive and accurate 

method for the determination in trace levels. Eight rivers (Jacaré-Guaçu, Do Ouro, Córrego 

Rico, Mogi-Guaçu, São Domingos, Turvo, Pardo and Sapucaí) located in the main sugarcane 

area from São Paulo were sampled five times, between October/2015 to October/2016, 

totaling 38 analyzed samples. The most frequently detected pesticides were diuron (100%), 

tebuthiuron (95%), hexazinone (95%), ametryn (76%) and imidacloprido (76%). The pesticide 

that presented the highest concentrations was tebuthiuron, reaching 214 ng L-1 in the Corrego 

Rico in November 2015. 

Keywords: LC-MS/MS, solid pahse extraction, method validation 
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1. Introdução 

Inserida em terras brasileiras no início do século XVI por Martim Affonso de Souza, a 

cana-de-açúcar foi por muito tempo a comódite de maior exportação do Brasil, tendo a Europa 

como principal destino. Esse intenso comércio colocou a colônia como a maior produtora e 

exportadora de açúcar da época. Alguns séculos depois durante a crise do petróleo da década 

de 1970, o governo federal criou o Programa Nacional do Álcool (Próalcool). Esse programa 

alavancou o desenvolvimento, a produção e o uso do álcool como combustível em 

substituição à gasolina (Machado, 2003). O domínio da técnica de produção do etanol a partir 

da cana-de-açúcar colocou o Brasil em um lugar de destaque no cenário internacional, 

principalmente nas duas últimas décadas, quando o debate pelo uso de combustíveis 

renováveis ganhou força (Lourenzani & Caldas 2014). 

 A introdução de carros com motores flex fuel no mercado automotivo em 2003, 

possibilitando que os veículos fossem abastecidos com álcool ou gasolina, fez com que o país 

entrasse em um novo ciclo de cultivo da cana-de-açúcar (Gilio & de Moraes 2016; Lourenzani 

& Caldas 2014). Atualmente, o Brasil é o maior produtor de cana do mundo e, segundo os 

dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), na safra de 2014/2015 a 

produção foi de aproximadamente 660 milhões de toneladas, das quais 45% foi destinada ao 

refino de açúcar e o restante para a produção de álcool combustível. O Estado de São Paulo 

foi responsável por 54% da produção nacional de cana-de-açúcar na mesma safra (Figura 1) e, 

atualmente, registra cerca de 47 mil km2 de área plantada (CONAB, 2016). 

 

Figura 1. Distribuição da produção de cana-de-açúcar nos estados brasileiros nas safras de 2014/2015 

(CONAB 2016). 
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A região de Piracicaba (SP), foi considerada por muitos anos a maior produtora de 

cana-de-açúcar do país (Armas 2005). No entanto, os dados mais recentes mostraram que 

Barretos, Orlândia e Ribeirão Preto são hoje as cidades com as maiores produções, as quais 

juntas, colheram aproximadamente 89 milhões de toneladas na safra de 2013 (IEA 2014). De 

fato, a Figura 2 mostra em vermelho, a partir dos dados levantados por Vicente e 

colaboradores (2012), a distribuição espacial do cultivo de cana-de-açúcar no Estado de São 

Paulo, e é possível observar que, apesar de abranger praticamente todo o estado, as maiores 

produções estão concentradas na região centro-norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Máscara de área plantada de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo. As regiões com cana-

de-açúcar estão destacadas em vermelho (Vicente et al. 2012). 

 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) o 

agronegócio é hoje um dos maiores e mais importantes setores de exportação do Brasil, 

representando cerca de 42% das exportações do país. Em 2015 esse segmento da economia foi 

responsável por aproximadamente 21% de todo o produto interno bruto do país (CEPEA 

2016).  
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1.1. Agrotóxicos 

Segundo a Lei no 7.802 de 11 de julho de 1989 os agrotóxicos podem ser definidos 

como sendo “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 plantadas, e de outros ecossistemas, e também 

de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da 

flora, fauna ou da microbiota, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos. São ainda substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 

dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento.” 

Atualmente no Brasil, 381 ingredientes ativos (IA) para uso nas diferentes culturas são 

permitidos, de acordo com o Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (AGROFIT 2014) ligado 

ao MAPA, os quais totalizaram um consumo de aproximadamente 500 mil toneladas em 2014 

(IBAMA 2014).  

O termo “princípio ativo” é usado para designar o composto ativo de um agrotóxico, 

ou seja, aquele responsável pela efetivação da ação desejada. Os IA são definidos como sendo 

substâncias, produtos ou agentes resultantes de processos de natureza química, física ou 

biológica, empregados para conferir eficiência aos agrotóxicos e afins (IBGE 2015).  

Aproximadamente 18% do faturamento total dos agrotóxicos comercializados no 

Brasil em 2012 foram negociados no Estado São Paulo, representando cerca de 74 mil 

toneladas (IBAMA 2012). O glifosato, 2,4-D, ametrina, diuron, atrazina e tebutiurom estão 

entre os agrotóxicos mais consumidos no estado, totalizando um consumo de 35,6 mil 

toneladas por ano destes compostos (IBAMA 2014).  

O cultivo de cana-de-açúcar está entre as culturas brasileiras que mais utiliza 

agrotóxicos em termos de quantidade de ingrediente ativo. Em média, 10% do volume total de 

IA consumido no Brasil têm sido utilizado no cultivo da cana (Spadotto et al. 2004; 

ABRASCO 2012).  

Segundo a AGROFIT são registradas 85 formulações comerciais de IA para uso no 

cultivo da cana-de-açúcar do país, incluindo acaricidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas, 

feromônios sintéticos, reguladores de crescimento, agentes biológicos de controle e inseticidas 
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biológicos/microbiológicos (AGROFIT 2014). Na Tabela 1 estão apresentado estes IA de 

acordo com sua classe, do total, 53 % são herbicidas. 

Tabela 1. Ingredientes ativos permitidos no cultivo de cana-de-açúcar e suas respectivas 

classes de acordo com o Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (AGROFIT 2014).  

Classe Ingrediente Ativo 

Herbicida 

2,4D, Acetocloro, Alaclor, Ametrina, Amicarbazona, Asulam, Atrazina, 

Bispiribaque-sódico, Carfentrazona-etílica, Cianazina, Cletodim, Clomazona, 

Dicloreto de paraquete, Diclosulam, Diuron, Etoxissulfurom, Flazasulfurom, 

Fluazifope-P-butílico, Flumioxazina, Glifosato, Glifosato-sal de isopropilamina, 

Halossulfurom-metílico, Hexazinona, Imazapique, Imazapir, Iodosulfurom-metílico, 

Isoxaflutol, MCPA, Mesotriona, Metolacloro, MSMA, Oxadiazona, Oxifluorfem, 

Paraquate, Pendimetalina, Picloram, Simazina, S-metolacloro, Sulfentrazona, 

Sulfometurom-metílico, Sulfosato, Tebutiuron, Tiazopir, Trifloxissulfurom-sódico, 

Trifluralina. 

Inseticida 
Alfa-cipermetrina, Cadusafós, Clorantraniliprole, Etiprole, Fipronil, Imidacloprido, 

Lambda-cialotrina, Novalurom, Terbufós, Tiametoxam Triflumurom. 

Fungicida 
Epoxiconazol, Azoxistrobina, Ciproconazol, Fludioxonil, Metalaxil-M, 

Picoxistrobina, Triadimefom, Triadimenol. 

Acaricida/ Inseticida 
Abamectina, Aldicarbe, Bifentrina, Carbofurano, Endossulfam, Fluazinam, 

Lufenurom, Triclorfom. 

Feromônio sintético 
Acetato de (Z)-7-dodecenila, Acetato de (Z)-9-tetradecenila, N-2'S-metilbutil-2-

metilbutilamida, Acetato de (Z)-11-hexadecenila. 

Regulador de 

crescimento 
Ácido giberélico, Etefom, Trinexapaque-etílico. 

Inseticida biológico/ 

microbiológico 
Bacillus thuringiensis, Metarhizium anisopliae, Steinernema puertoricense. 

Agente biológico de 

controle 
Cotesia flavipes (Cameron, 1891). 

Por serem substâncias utilizadas com o objetivo de evitar prejuízos às plantações, 

prevenindo ou combatendo organismos capazes de diminuir a produtividade e/ou a qualidade, 

os agrotóxicos possuem características tóxicas específicas para as pragas, mas que podem 

http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=336
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=21
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/!ap_ing_ativo_detalhe_cons?p_id_ingrediente_ativo=617
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causar efeitos indesejáveis a outros organismos não alvos mesmo em baixas concentrações 

(Singer et al. 2010). 

O centro de ecotoxicologia da Suíça, Ecotox Centre Eawag-EPFL (2016), calculou a 

toxicidade crônica para a biota aquática com base em testes de toxicidade crônica em 

Ceriodaphnia dubia e Daphnia magna. Para isso foi avaliado a diminuição da reprodução das 

espécies quando expostas a 44 agrotóxicos e 3 produtos de degradação para obter uma 

proposta para padrões de toxicidade crônica. Cerca de 30% dos dados de toxicidade crônica 

foram apresentadas em níveis inferiores a 100 ng L-1. Dentre os agrotóxicos analisados a 

cipermetrina apresentou a maior toxicidade, com efeito a partir de 0,08 ng L-1. 

Muitos dos compostos registrados para uso no cultivo de cana-de-açúcar são 

neurotóxicos, possuem efeito negativo para a reprodução e/ou desenvolvimento e são ou 

possuem potencial de carcinogenicidade (Schiesari & Grillistsch 2011; Mnif et al. 2011). 

Além disso, muitos deles possuem provável ação estrogênica que, de acordo com a United 

States Environmental Protection Agency (USEPA), são classificados como interferentes 

endócrinos e definidos como sendo “um agente exógeno que interfere na síntese, secreção, 

transporte, ligação, ação ou eliminação de hormônios naturais que são responsáveis pela 

manutenção da homeostase, reprodução, desenvolvimento e/ou comportamento” (USEPA 

2012).  

Com relação a regulamentação brasileira, dos 85 ingredientes ativos que possuem uso 

permitido no cultivo de cana-de-açúcar, apenas 7 possuem Valores Máximos Permitidos 

(VMP) na Resolução CONAMA 357/2005 (Brasil, 2005), instrumento legal que classifica os 

corpos de água superficiais e estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes, 10 

IA possuem VMP descritos na Resolução CONAMA 396/2008 (Brasil 2008), que dispõe 

sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas. 

Além destas, a Portaria do Ministério da Saúde 2.914/2011 (Brasil 2011), que dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano, 

apresenta VMP para apenas 12 dos 85 IA usados no cultivo da cana de açúcar.  

Na Tabela 2 são apresentados os valores máximos permitidos para os agrotóxicos 

usados na cana de açúcar estabelecidos pelas Resoluções CONAMA 357/05, CONAMA 

396/08 e pela Portaria MS 2.914/11. É possível observar que as concentrações consideradas 

seguras no país variam entre 0,1 e 500 µg L-1 para os 12 IA monitorados. Para tais critérios, o 
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potencial estrogênico dos compostos não foi considerado, o que poderia torna-los ainda mais 

restritivos. 

Os processos de revisão de regulamentações como estas, seja para alterar um VMP 

vigente, como para incluir novos compostos nos programas de monitoramento de rotina, não 

são triviais. Requerem estudos envolvendo a avaliação dos efeitos adversos em organismos 

nos diferentes níveis tróficos, bem como dados de ocorrência dos contaminantes no ambiente. 

Neste âmbito, as ferramentas analíticas disponíveis para a determinação de contaminantes em 

baixas concentrações, bem como para a identificação de diferentes endpoints que possam ser 

usados nos ensaios de ecotoxicidade para elucidar os efeitos adversos, vêm sendo aprimoradas 

com o avanço da tecnologia e propiciando interpretações mais fidedignas dos cenários de 

contaminação pelos contaminantes orgânicos, especialmente para os agrotóxicos. 

Tabela 2. Valores máximos permitidos (µg L-1) estabelecidos pelas Resoluções CONAMA 

357/2005 e 396/2008 e pela Portaria MS 2.914/2011 para os agrotóxicos permitidos para uso 

na cultura de cana de açúcar no Brasil. 

Agrotóxico CONAMA 357/2005 CONAMA 396/2008  Portaria MS 2.914/2011 

Alaclor 0,5 0,1 20 

Atrazina 2,0 0,5 2,0 

2,4 D 4,0 2,0 30 

Glifosato 65 30 500* 

Metolacloro 0,1 0,1 12 

Simazina 2,0 1,0 2,0 

Trifluralina 0,2 0,1 20 

Aldicarb - 3,0 20 

Carbofurano - 5,0 7,0 

Pendimetalina - 0,1 20 

Diuron - - 90 

Terbufós - - 1,2 

* Glifosato + ácido aminometilfosfônico (AMPA) 

- Não incluído na regulamentação 
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1.2. Métodos Analíticos para a Detecção de Agrotóxicos 

A determinação de agrotóxicos em baixas concentrações requer o emprego de métodos 

analíticos sensíveis e seletivos devido à complexidade da matriz, de alta detectabilidade, 

capazes de quantificar compostos no nível de nanogramas por litro, robustos e que possam ser 

empregados em diferentes matrizes ambientais. 

O desenvolvimento de um método analítico contempla desde a escolha dos 

contaminantes a serem estudados e os locais que serão amostrados, até a preparo de amostras, 

a instrumentação analítica empregada na quantificação dos compostos, e a maneira que os 

resultados serão estatisticamente tratados de forma a tornar a interpretação dos resultados 

mais representativa possível do cenário que se pretende avaliar. 

Conhecer as propriedades físico-químicas dos contaminantes e dos seus principais 

produtos de degradação é fundamental para se estimar a ocorrência nos diferentes 

compartimentos ambientais (água, ar, solo ou sedimento). Além disso, a escolha dos locais de 

amostragem, bem como o período em que as amostras serão coletadas, e a maneira como será 

realizada (amostragem pontual, composta ou contínua), permitirá correlacionar o cenário 

estudado com outras regiões do país e/ou do mundo. 

O preparo de amostras têm sido essencial para análise de amostras ambientais, pois 

permite a concentração dos analitos de interesse, bem como a remoção de interferentes e a 

diminuição do efeito causado pela complexidade da matriz. Além disso, disponibiliza os 

analitos nas condições ideais para serem determinados pela análise instrumental a ser 

utilizada. 

1.2.1. Preparo de Amostras 

O preparo de amostra envolve desde a etapa de preservação e armazenamento da 

amostra até a disponibilização dos analitos de interesse em um meio propício para a análise 

instrumental. Logo, a maneira como o preparo de amostras será realizado, está relacionado à 

matriz que se pretende estudar, as características físico-química dos compostos de interesse e 

à técnica analítica que será empregada na quantificação. 

Para a determinação dos agrotóxicos em matrizes aquáticas, em geral, o preparo de 

amostras envolve o controle das condições de preservação e armazenamento das amostras, 

uma etapa de filtração para a remoção de sólidos grosseiros e material particulado não 
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dissolvido e uma etapa de extração dos analitos da amostra e transferência para um solvente 

orgânico adequado, de acordo com a ferramenta analítica que será empregada na 

quantificação. 

A extração dos analitos da amostra é uma etapa crítica e necessária para separar os 

compostos de interesse da matriz a ser analisada. Para cada matriz (sólido, líquido/aquoso ou 

ar) diferentes técnicas de extração estão descritas na literatura. A extração líquido-líquido é a 

técnica clássica para extração de compostos orgânicos de matrizes aquosas. No entanto, a 

extração em fase sólida (do inglês Solid Phase Extraction), ou simplesmente SPE, surgiu 

como uma alternativa à extração líquido-líquido e, hoje é a mais empregada quando se 

pretende determinar concentrações baixas de contaminantes em matrizes aquosas complexas, 

apresentando vantagens como menor consumo de solvente, facilidade de automação, altos 

índices de recuperação dos analitos e disponibilidade comercial de inúmeras fases 

estacionárias, o que confere maior seletividade à extração (Megson et al. 2016; Jardim 2010). 

A SPE é uma técnica utilizada para isolar, enriquecer e/ou limpar o composto de 

interesse na amostra aquosa através de uma extração líquido–sólido (Dean 2009; Jardim 

2010). Os dispositivos mais empregados na SPE são: os cartuchos contendo sorventes (grupos 

orgânicos, poliméricos, sílica, entre outros), nos quais os analitos contidos na matriz aquosa 

são extraídos e os discos, nos quais as partículas ativas são imobilizadas em uma matriz inerte 

em formato de disco, o que possibilita a extração de volumes maiores de amostra em um 

tempo mais curto em relação ao cartucho. A SPE envolve basicamente quatro etapas: 1) 

condicionamento do cartucho: uso de solvente adequado para disponibilizar os sítios ativos e 

para ajustar as forças dos solventes de eluição com o solvente da amostra; 2) extração dos 

analitos da amostra; 3) lavagem do cartucho para eliminar possíveis interferentes; 4) eluição 

dos analitos de interesse para posterior análise (Megson et al. 2016; Queiroz et al. 2001; 

Sodré et al. 2010; Kuster et al. 2009). 
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1.2.2. Instrumental 

Para se determinar contaminantes orgânicos, agrotóxicos, por exemplo, em matrizes 

aquosas complexas, é necessária uma etapa de separação dos analitos de interesse antes da 

detecção e/ou quantificação. Para tal, duas técnicas analíticas são utilizadas em conjunto. A 

primeira é uma técnica de separação cromatográfica (líquida ou gasosa, dependendo das 

características dos analitos de interesse), e a segunda é o analisador e/ou detector.  

Para compostos voláteis, a cromatografia gasosa é a mais recomendada, no entanto, 

para compostos não voláteis, como são a maioria dos agrotóxicos usados atualmente, a 

cromatografia líquida é a mais indicada, pois não requer uma etapa adicional no preparo de 

amostras como a derivatização, utilizada para transformar compostos não voláteis em 

derivados voláteis, com características adequadas para análise por cromatografia gasosa.  

A quantificação pode ser realizada com diferentes detectores, que podem estar 

acoplados tanto aos cromatógrafos líquidos quanto gasosos. A análise de traços em matrizes 

ambientais requer alta seletividade e detectabilidade que têm sido adquirida com os 

analisadores de massas e, portanto, as técnicas hifenadas cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (GC-MS), cromatografia líquida acoplada à espectrometria de 

massas (LC-MS) e cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas sequencial 

(LC-MS/MS) têm sido as mais empregadas nestas análises (Farina et al. 2016; Alder et al. 

2006). 

Segundo Kuster e colaboradores (2009), o uso da cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas se tornou a principal ferramenta para a investigação da presença de 

agrotóxicos no ambiente. No entanto o uso dessa técnica não é simples ou barata, uma vez que 

o custo do equipamento e a manutenção exigem grande investimento. Por esse motivo, 

segundo Fernánde-Ramoz e colaboradores (2014), muitos laboratórios desenvolvem métodos 

analíticos, menos sensíveis, com equipamentos mais simples e que estão presentes na maioria 

dos laboratórios, como por exemplo a cromatografia líquida com detector de arranjo de 

diodos, que podem ser empregadas quando não se necessita de detectabilidade no nível de 

nanograma por litro. A Tabela 3 apresenta as ferramentas analíticas empregadas na 

determinação de agrotóxicos em diferentes países do mundo e mostra que apesar de poucos 

exemplos apresentados, a cromatografia líquida é predominante entre as técnicas empregadas 

atualmente. 
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1.3. Dados de Ocorrência dos Agrotóxicos em Água 

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e, apesar disso, poucos são 

os trabalhos publicados referentes à presença destes contaminantes em água. Albuquerque e 

colaboradores (2016) publicaram uma revisão sobre a ocorrência de agrotóxicos em águas 

superficiais no Brasil. Nesta revisão foram utilizados alguns critérios de busca, como 

palavras-chave em plataformas de buscas para artigos peer-reviewed e os trabalhos que 

detalhavam os métodos de coleta e de análise das amostras. Ao final, 17 artigos publicados 

entre 1998 e 2013 foram selecionados. Juntos eles totalizaram 6350 amostras de água 

superficial coletadas e 43 agrotóxicos estudados sendo 21 herbicidas, 11 fungicidas, 10 

inseticidas e 1 regulador de crescimento de plantas. A frequência de detecção dos agrotóxicos 

foi de 14% e 34 deles foram detectados pelo menos em uma amostra. 

Dentre os herbicidas a clomazona foi o mais investigado, sendo detectado em 143 de 

um total de 728 amostras de água superficial, em concentrações entre 46 e 23000 ng L-1. Entre 

os fungicidas, o tebuconazol foi o agrotóxico mais investigado, em um total de 169 amostras 

coletadas, sendo detectado em 9 delas sua concentração variou entre 3 e 40 ng L-1. Já para os 

inseticidas, o carbofurano foi investigado 261 vezes, sendo detectado em 33 amostras em 

concentrações entre 100 e 800 ng L-1. A flumetralina foi o único regulador de crescimento 

investigado, e não foi detectado em nenhuma das 13 amostras analisadas (Albuquerque et al. 

2016). 

Em outros países do mundo, os agrotóxicos também são uma preocupação e diversos 

estudos têm relatado a ocorrência em corpos d’água superficiais. As concentrações mínimas e 

máximas de alguns agrotóxicos determinadas em outros países, bem como o método analítico 

empregado, estão descritos na Tabela 3. 

Apesar das poucas amostras de água superficial estudadas no Brasil, alguns 

agrotóxicos se destacam quanto a concentração reportada no ambiente, em relação às 

concentrações encontradas em outros países (Tabela 3). A atrazina, segundo Albuquerque e 

colaboradores (2016), foi reportada em concentrações até 27 vezes maiores do que Moschet e 

colaboradores (2014) na Suíça. A clomazona apresentou valores até 6570 vezes maiores do 

que a concentração máxima determinada na Suíça. 
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Tabela 3. Concentrações mínimas e máximas de oito agrotóxicos estudados em diferentes 

países no mundo e as ferramentas analíticas empregadas para a quantificação desses 

compostos em corpos d’águas superficiais. 

Agrotóxico 

Concentração (ng L-1) 

País 

Técnica 

analítica 

empregada 

Referência 
Mínima Máxima 

Atrazina 

- 132 Estados Unidos GC-MS Reilly et al. 2012 

- 180 Estados Unidos GC-MS Wijnja et al. 2014 

16 345 Suíça LC-MS Moschet et al. 2014 

7 26 Alemanha LC-MS/MS Münze et al. 2015 

Carbofurano 

16 106 Alemanha LC-MS/MS Münze et al. 2015 

18 45 Suíça LC-MS Moschet et al. 2014 

169,5 169,5 México HPLC-DAD Salvatierra-Stamp et al. 2015 

Simazina 

700 3000 Chile HPLC-DAD Palma et al. 2004 

9 43 Alemanha LC-MS/MS Münze et al. 2015 

1,5 8 Austrália LC-MS/MS Birch et al. 2015 

Diuron 
15,1 96,7 Austrália LC-MS/MS Birch et al. 2015 

10 47 Alemanha LC-MS/MS Münze et al. 2015 

Imidacloprido 
2 20 Alemanha LC-MS/MS Münze et al. 2015 

5,9 9,2 Suíça LC-MS Moschet et al. 2014 

Ametrina 89,5 207,1 México HPLC-DAD Salvatierra-Stamp et al. 2015 

Clomazona 1,6 3,5 Suíça LC-MS Moschet et al. 2014 

Hexazinona 3000 3000 Chile HPLC-DAD Palma et al. 2004 

- Não informado; ou menor que o LD ou o LQ do método analítico empregado 

GC: Cromatografia gasosa 

LC: Cromatografia líquida 

HPLC: Cromatografia líquida de alta eficiência 

MS: Espectrometria de massas 

MS/MS: Espectrometria de massas sequencial 

DAD: Detector de arranjo de diodos 
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2. Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença dos agrotóxicos utilizados no cultivo 

da cana-de-açúcar, mais consumidos no Estado de São Paulo em corpos d’água superficiais, 

localizados nas grandes regiões de cultivo. 
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3. Material e Métodos 

As etapas desenvolvidas neste trabalho foram: (i) inicialmente foram estabelecidos 

critérios para a seleção dos agrotóxicos usados no cultivo da cana de açúcar que fossem mais 

preocupantes do ponto de vista de contaminação ambiental e que pudessem ser analisados 

simultaneamente pelo método analítico disponível; (ii) a segunda etapa destinou-se ao 

desenvolvimento e validação do método analítico para determinação dos agrotóxicos 

selecionados em corpos d’água superficiais em concentrações de ng L-1; (iii) a terceira etapa 

consistiu na seleção de uma região sob influência do cultivo de cana-de-açúcar para a coleta 

das amostras, que representasse um cenário crítico de contaminação; (iv) a quarta etapa 

compreendeu a coleta e determinação dos agrotóxicos nas amostras e interpretação dos 

resultados obtidos. Os tratamentos estatísticos dos dados gerados foram realizados nos 

softwares Origin, versão 8.1 (OriginLAB Corporation) e Microsoft Excel, versão 14.0.7. 

3.1. Seleção dos Agrotóxicos 

Para a seleção dos agrotóxicos quatro critérios foram estabelecidos: i) ingredientes 

ativos permitidos no cultivo de cana-de-açúcar no Brasil (AGROFIT 2014); ii) aqueles que 

apresentam provável ação estrogênica (USEPA 2012); iii) estar classificado entre os 50 mais 

consumidos no Estado de São Paulo em 2014 de acordo com os dados fornecidos pelo 

IBAMA (2014); iv) possuírem características físico-químicas que permitissem o 

desenvolvimento de um método empregando SPE e LC-MS/MS para a determinação 

simultânea no nível de ng L-1. 

3.2. Seleção da Área de Estudo 

A região de estudo foi selecionada com base nos dados de produção de cana-de-

açúcar, fornecidos pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) do Estado de São Paulo, onde 

estão apresentados a produção de todos os municípios do Estado (IEA 2014). 

A rede de monitoramento da CETESB foi utilizada como critério de escolha dos 

pontos de coleta nos municípios previamente selecionados. Para isso foi utilizado o Relatório 

de Qualidade das Águas Superficiais do Estado de São Paulo para a identificação dos pontos 

(CETESB 2016). 
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3.3. Método Analítico 

 Com base na literatura (Primel et al 2010; Cappelini et al. 2012; Beceiro-González et 

al. 2014; Dujakovic et al. 2010; Brondi & Lanças 2005), um procedimento para a separação e 

quantificação dos agrotóxicos selecionados foi desenvolvido utilizando a técnica LC-MS/MS. 

Após essa etapa, foi avaliado um método de extração dos analitos das amostras baseado em 

SPE. 

 Devido aos baixos níveis de concentração de agrotóxicos em amostras ambientais 

(ng L-1 ou menores), alguns procedimentos foram adotados para reduzir a contaminação 

durante as etapas de amostragem, preservação e tratamento da amostra. Desta forma, foram 

empregados procedimentos fundamentados no uso de técnicas limpas em todas as etapas 

envolvidas na realização deste trabalho. Os materiais e as vidrarias foram lavados com água 

destilada, detergente e escova. Em seguida, foram enxaguados com água destilada e, 

finalmente, submetidos à limpeza final com álcool e acetona. As vidrarias não volumétricas, 

tais como frascos de coleta, pipetas Pasteur e tubos de ensaio, foram transferidas para 

tratamento térmico em mufla a 400 oC por 4 horas para eliminar resíduos orgânicos. Toda a 

vidraria volumétrica foi deixada por, no mínimo, 48 horas em solução de Extran alcalino 

10% v/v. Durante todo o processo de limpeza, as vidrarias foram mantidas e estocadas em 

ambientes limpos. 

Os padrões analíticos dos agrotóxicos selecionados foram adquiridos da Sigma 

Aldrich/Fluka, com uma pureza entre 98,5 e 99,9%. Os solventes acetona, metanol (MeOH) e 

acetonitrila (ACN) utilizados foram adquiridos com grau de pureza para HPLC (JT Baker). 

Água ultrapura foi obtida por meio do sistema Synergy (Millipore). Como aditivo de fase 

móvel empregou-se o formiato de amônio (98%) (Sigma-Aldrich). Soluções estoques 

individuais (1000 mg L-1) foram preparadas em MeOH e estocadas a -4 oC em frasco de vidro 

âmbar. As soluções de trabalho foram obtidas por meio da diluição das soluções estoques. 

3.3.1. Espectrometria de Massas 

A quantificação dos compostos foi realizada por um espectrômetro de massas 

sequencial triplo quadrupolo (Agilent modelo 6410B, fonte de ionização por electrospray) 

equipado com bomba de vácuo auxiliar operando na célula de colisão. 
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O início do desenvolvimento do método analítico por LC-MS/MS ocorreu pela 

otimização dos parâmetros do detector e pela seleção da polaridade de ionização para cada 

composto (positivo ou negativo), através da varredura de íons no modo scan. A etapa 

posterior foi aplicar diferentes energias de colisão (EC) aos íons precursores (entre 0 e 35 eV). 

Definido as EC foi possível determinar os íons produtos e as melhores condições para se obter 

as transições dos compostos para aquisição no modo MRM (multiple reaction monitoring). 

Para otimizar a ionização dos analitos foram avaliados três parâmetros: temperatura (325 e 

350 oC), tensão no capilar (3000 e 4000 V) e pressão (20 e 50 psi), observando como resposta 

a área do pico no modo MRM. 

3.3.2. Análise Cromatográfica 

Foi utilizado um cromatógrafo Agilent modelo 1200, equipado com bomba binária, 

injetor automático e compartimento de coluna termostatizado. A separação cromatográfica foi 

realizada com uma coluna Zorbax SB-C18 (2,1 x 30 mm, tamanho de partícula de 3,5 µm) a 

30oC.  

A força cromatográfica da fase móvel (FM) necessária para a separação dos 

agrotóxicos foi estudada pela injeção dos compostos no modo de eluição por gradiente 

utilizando MeOH e solução aquosa de formiato de amônio 5 mM. A Figura 3 mostra as 

condições dos gradientes estudados durante o processo de desenvolvimento da separação 

cromatográfica.  

 

Figura 3. Programas de eluições por gradiente utilizando MeOH e água (5 mM formiato de amônio). 
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3.3.3. Extração em Fase Sólida 

A técnica de extração escolhida foi a SPE e foram testados um  disco C18 47 mm de 

diâmetro (Agilent) e 2 cartuchos: C18 (Phenomenex) e o HLB Oasis (Waters). Foram 

avaliados diferentes solventes de condicionamento e eluição, MeOH e ACN, com e sem a 

adição de ácido fórmico (0,1%) na amostra e no condicionamento do cartucho. Para a 

realização desses testes foram utilizadas alíquotas de 100 mL de água ultrapura fortificada 

com 1 µg L-1 de uma solução contendo os agrotóxicos selecionados. 

A extração foi realizada utilizando uma bomba peristáltica (Ismatec –ICP), à vazão 

constante de 7 mL min-1. O extrato final foi seco sob fluxo de nitrogênio e o volume foi 

ajustado para 500 µL pela adição de uma solução (H2O:MeOH 70:30 % v/v) semelhante a 

fase móvel inicial do gradiente escolhido para a separação dos compostos de interesse. O 

extrato foi mantido refrigerado a -4oC até a análise cromatográfica.  

Para a quantificação dos compostos foi construída curvas analíticas por padronização 

externa empregando soluções padrão dos agrotóxicos preparadas em solução de água e 

metanol (70:30 % v/v). 

3.3.4. Volume de Breakthrough 

 O volume de breakthrough (Vb) deve ser avaliado durante o processo de 

desenvolvimento do método analítico e assim o foi. O Vb pode ser definido como sendo o 

maior volume de amostra que pode ser extraído, sem que ocorra a perda de analito por 

lixiviação do cartucho pela própria amostra. A grande vantagem de se conhecer o Vb é poder 

extrair o maior volume de amostra possível, sem perdas (lixiviação), e assim garantir um 

maior fator de pré-concentração dos analitos, o que acarreta em ganhos significativos na 

detectabilidade do método quando o efeito de matriz é considerado baixo (Bielicka-

Daszkiewicz & Voelkel 2009). 

 A curva de breakthrough pode ser representada como na Figura 4, onde o ponto de 

inflexão da curva é definido como o volume retido (VR) do analito e que corresponde a 50% 

da concentração inicial. Segundo Bielicka-Daszkiewicz e Voelkel o Vb pode ser calculado a 

partir da equação Vb=VR-2σv, onde σv é o desvio padrão da curva derivada, correspondente a 

1% da concentração máxima de analito após passar pelo cartucho. 
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Figura 4. Representação de uma curva de breakthrough sendo, Vb o volume de breakthrough, VR é o 

volume de retenção, VE é o volume de amostra para o equilíbrio, CE  é a concentração do analito na 

amostra e σv é o desvio padrão da curva derivada (Bielicka-Daszkiewicz & Voelkel 2009). 

 Para este experimento, 800 mL de solução em água ultrapura foram preparados com 

com os analitos de interesse a 100 µg L-1. Os primeiros 100 mL do efluente do cartucho foram 

coletados a cada 10 mL, o restante foram coletados em intervalos de 50 mL cada. O Vb foi 

obtido quando 1% da concentração inicial de cada composto foi atingida e o VR quando 50% 

da concentração inicial foi alcançada. 

3.4. Validação do Método Analítico 

 Para a validação do método proposto neste trabalho foram avaliadas as seguintes 

figuras de mérito, com base em Ribani e colaboradores (2014): (1) linearidade; (2) limite de 

detecção e limite de quantificação; (3) recuperação; (4) efeito matriz. 

3.4.1. Linearidade  

A linearidade avalia se o método cromatográfico fornece área dos picos diretamente 

proporcionais à concentração dos analitos, dentro de uma determinada faixa de concentração. 

Esse parâmetro foi avaliado através dos coeficientes de regressão das curvas analíticas. 

3.4.2. Limite de Detecção e Quantificação 

 O limite de detecção instrumental (LDI) é a menor concentração da substância que 

pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, e o limite de quantificação 

instrumental (LQI) representa a menor concentração da substância que pode ser medida 

dentro dos limites de precisão e exatidão do método. Os limites foram obtidos pelo método 

CE 

VR Vb VE 

0,841 CE 

0,5 CE 

0,159 CE 
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estatístico determinado pelas Equações 1 e 2, onde s é a estimativa do desvio padrão da 

resposta e S é o coeficiente angular da curva analítica (Miller & Miller 2010). 

𝐿𝐷𝐼 =
3 𝑠

𝑆
     Equação 1 

𝐿𝑄𝐼 =
10𝑠

𝑆
     Equação 2 

3.4.3. Recuperação 

 A eficiência da extração em fase sólida foi avaliada através do teste de recuperação. A 

recuperação foi estimada pela análise de amostras fortificadas com quantidades conhecidas 

dos compostos de interesse e calculado segundo a Equação 3, onde Co é o valor de 

concentração obtido e Ca amostra adicionada. Os intervalos aceitáveis de recuperação para 

análise de compostos em nanograma por litro, em matriz complexa, estão entre 50 e 120 %, 

com coeficiente de variação relacionado a precisão de até 15 % (Ribani et al, 2004). Para o 

cálculo da recuperação, foi utilizado as melhores condições obtidas para a extração em fase 

sólida descrita no tópico 3.2.3. 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜(%) =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
×100   Equação 3 

3.4.4. Efeito Matriz 

Um grande problema da técnica de cromatografia líquida com fonte de ionização por 

electrospray (ESI) é a possibilidade de supressão ou incremento do sinal analítico devido à 

coeluição de componentes da matriz (Niessen et al. 2006). Como as águas superficiais são 

matrizes complexa torna-se inviável sintetizá-la em laboratório, assim, a adição de padrão no 

extrato foi utilizado para avaliar o efeito de matriz no sinal analítico.  

 O efeito de matriz foi investigado ao comparar uma curva no solvente, 70/30 (v/v) 

H2O-MeOH, com uma curva no extrato. Para obter uma amostra representativa da matriz 

foram utilizados os 8 extratos da quarta campanha amostral. Para tal, 150 µL de cada extrato 

foram pipetados para um único vial, obtendo assim 1200 µL da mistura. Essa mistura foi 

agitada e dividida em 5 alíquotas iguais de 240 µL, resultando em um extrato combinado. 

Para obter  concentrações de 5, 10, 50, 100 e 500 µg L-1 na matriz, sucessivas diluições de 

uma solução de 1 mg L-1 foram efetuadas, de maneira a se obeter um volume final de 240 µL 

em cada vial. O efeito de matriz foi avaliado ao se comparar a sensibilidade da curva analítica 

obtida pelo método de padronização externa e pelo método de adição de padrão. 
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 Segundo Trufelli e colaboradores (2010), o efeito de matriz pode ser identificado ao se 

comparar a sensibilidade da curva analítica entre um padrão externo (αs) e por adição de 

padrão no extrato (αm), de acordo com a Equação 1. 

Efeito de matriz (%) = (
αm

αs
− 1)  𝑥 100   Equação 4 

3.5. Amostragem 

As amostras foram coletadas durante o período de um ano, com auxílio de um balde de 

aço inoxidável limpo, o qual foi previamente enxaguado com a própria água a ser coletada. 

Em cada ponto de amostragem foram coletados 1 litro de amostra em frasco de vidro âmbar 

que ficaram mantidos em gelo durante o transporte até o início do procedimento de preparo 

das amostras. Todas as amostras foram processadas no dia seguinte à coleta no Laboratório de 

Química Ambiental (IQ-UNICAMP). 

3.6. Análise de Carbono Orgânico Total 

As análises de carbono orgânico total (TOC) foram realizadas em um equipamento 

Shimadzu, modelo TOC-V CPN. Para a determinação dos dados, foi utilizado o método da 

combustão catalítica em elevada temperatura, utilizando um catalisador de platina, suportado 

em alumina. A temperatura do forno foi mantido em 680 oC e cada análise de TOC foram 

realizadas em 5 minutos. O limite de quantificação foi de 1 mg L-1. 

3.7. Pluviosidade 

O Sistema de Monitoramento Agrometeorológico (Agritempo 2016) foi utilizado para 

obter os dados de precipitação média mensal dos municípios onde as amostragem foram 

realizadas. 
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4. Resultados 

Os resultados são apresentados de acordo com as etapas descritas no item 3 (Material e 

Métodos) 

4.1. Seleção dos Agrotóxicos 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da 

AGROFIT, 380 IA têm o uso permitido no Brasil. Através desta base de dados foram 

selecionados todos os IA que têm o uso aprovado para o cultivo de cana-de-açúcar, o que 

totalizou 85 compostos.  

O segundo critério de seleção foi comparar quais dos 85 IA apresentavam possível 

capacidade de causar efeito endócrino de acordo com os dados da USEPA, 2012, o que 

resultou em uma lista de 59 compostos.  

O IBAMA, através do boletim de comercialização de agrotóxicos e afins, lista qual é o 

consumo, em toneladas, de agrotóxicos no Estado de São Paulo e, a partir desta lista, foram 

selecionados os 12 agrotóxicos mais consumidos. 

O último critério utilizado para compor a lista dos agrotóxicos que fazem parte deste 

trabalho foi determinar quais poderiam ser determinados simultaneamente empregando SPE e 

LC-MS/MS, resultando em uma lista final de 9 agrotóxicos, sendo 7 herbicidas (ametrina, 

atrazina, clomazona, diuron, hexazinona, simazina e tebutiuron) e 2 inseticidas (carbofurano e 

imidacloprido). A Tabela 4 apresenta algumas das principais propriedades físico-químicas que 

serão usadas para discutir os resultados com vistas para o cenário de contaminação obtido 

neste estudo.  
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Tabela 4. Propriedades físico-químicas dos agrotóxicos estudados neste trabalho (University of Hertfordshire 2016). 

Grupo químico Agrotóxico CAS 
Estrutura 

química 

Pressão de 

Vapor 

(mPa) 

Constante de 

Henry 

(Pa m3 mol-1) 

Log Kow Koc (L Kg-1) 

Solubilidade em 

água (25 oC) 

(mg L-1) 

pKa 
H

er
b

ic
id

a 

Ametrina 834-12-8 

 

3,65 x 10-1 4,1 x 10-4 2,63 316 200 10,07 

Atrazina 1912-24-9 

 

3,9 x 10-2 1,5 x 10-4 2,7 100 35 1,7 

Clomazona 81777-89-1 

 

19,2 4,2 x 10-3 2,54 300 1102 NA 

Diuron 330-54-1 

 

1,2 x 10-3 2 x 10-6 2,87 913 35,6 NA 

Simazina 122-34-9 

 

8,1 x 10-4 5,6 x 10-5 2,3 130 5 1,62 

Hexazinona 51235-04-2 

 

3 x 10-2 1,1 x 10-7 1,17 54 33000 2,2 

Tebutiurom 34014-18-1 

 

2,7 x 10-1 2,47 x 10-5 1,79 80 2500 NA 

In
se

ti
ci

d
a Carbofurano 1563-66-2 

 

8 x 10-2 5 x 10-5 1,8 22* 322 NA 

Imidacloprido 138261-41-3 

 

4 x 10-7 1,7 x 10-10 0,57 132 – 310* 610 NA 

NA: Não aplicável; CAS: Chemical Abstracts Service; * California Department of Pesticide Regulation (CDPR 2017) 
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4.2. Desenvolvimento do Método Analítico 

4.2.1. Espectrometria de Massas 

 Ao analisar o espectro de massas de cada composto obtidos no modo scan, 

determinou-se o íon precursor e o modo de ionização (positivo ou negativo). O íon precursor é 

formado pela perda ou ganho de um próton à molécula  neutra, definido pela razão 

massa/carga (m/z). Caso a molécula ganhe um próton, o íon formado fica com carga positiva 

e, dessa maneira, se diz que o composto ionizou no modo positivo. Caso a molécula perca um 

próton, o íon formado fica com carga negativa e, assim, o modo de ionização é negativo. 

Neste trabalho, todos os compostos ionizaram no modo positivo. Na sequência, foram 

definidos os íons produtos através da aplicação de diferentes energias de colisão aos íons 

precursores. Diferentes energias de colisão favorecem a formação de diferentes íons produtos. 

O modo de aquisição MRM é feito através do monitoramento dos íons produtos (ou 

íons filhos, IF) provenientes de seus respectivos íons precursores (IP) e que são fragmentados 

com uma determinada energia de colisão (EC). A esse processo é atribuído o nome de 

transição. Assim, um cromatograma foi gerado para cada transição. A transição de maior 

intensidade foi escolhida para quantificar os agrotóxicos, enquanto a segunda transição de 

maior intensidade foi utilizada, junto como tempo de retenção, para confirmar a identidade do 

composto. A fonte de ionização também foi otimizada para os seguintes parâmetros: 

temperatura, tensão no capilar e pressão do nebulizador. Na Tabela 5 estão representados os 

íons precursores (IP), íons produtos (IF), e a energia de colisão (EC) para cada agrotóxico no 

modo MRM de aquisição de dados. 
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Tabela 5. Parâmetros da espectrometria de massas utilizados para quantificar os agrotóxicos 

de interesse. 

Agrotóxico 

Transição de Quantificação Transição de Confirmação 

IPIF EC (V) IPIF EC (V) 

Imidacloprido 256,0175,1 15 256,0208,9 10 

Hexazinona 253,271,1 31 253,2171,1 8 

Clomazona 240,1125,0 1 - - 

Diuron 233,072,1 20 233,046,0 16 

Tebutiuron 229,1172,1 10 229,1116,1 30 

Ametrina 228,2186,1 15 228,2158,1 20 

Carbofurano 222,0123,0 20 222,0165,0 10 

Atrazina 216,2174,1 15 216,2103,9 15 

Simazina 202,0104,0 25 202,0124,0 15 

IP: Íon precursor; IF: Íon filho ou produto; EC: Energia de colisão 

As condições da fonte de ionização são específicas para cada equipamento, por isso foi 

necessário estudar e otimizar as condições de ionização para a maioria dos compostos, 

visando obter a maior intensidade para o sinal analítico (área do pico) (Tabela 6). Em função 

da sensibilidade, as áreas dos picos de diferentes compostos variaram consideravelmente para 

uma mesma massa injetada (1 ng). Dessa forma, para a comparação dos resultados, as áreas 

foram normalizadas para cada composto em função da maior área obtida para ele (atribuído o 

valor 1) (Tabela 7). 

  Tabela 6. Planejamento para a otimização das condições da fonte de ionização 

Teste Temperatura (oC) Tensão no capilar (V) Pressão (psi) 

1 350 4000 50 

2 350 3000 50 

3 350 4000 20 

4 350 3000 20 

5 325 4000 50 

6 325 3000 50 

7 325 4000 20 

8 325 3000 20 

Ponto Central (0) 335 3500 35 
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Tabela 7. Resultado dos testes para otimização das condições da fonte de ionização: área do 

pico normalizada para cada agrotóxico. 

Teste Imidacloprido Hexazinona Clomazona Diuron Tebutiuron Ametrina Carbofurano Atrazina Simazina 

1 1,00 0,82 0,96 0,85 0,83 0,74 0,96 0,68 0,93 

2 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 0,61 0,54 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57 0,53 0,56 

4 0,75 0,73 0,70 0,71 0,73 0,72 0,74 0,69 0,73 

5 0,83 0,74 0,77 0,76 0,79 0,72 0,80 0,73 0,79 

6 0,84 0,90 0,86 0,88 0,93 0,83 0,93 0,85 0,93 

7 0,57 0,52 0,50 0,51 0,52 0,50 0,54 0,51 0,52 

8 0,73 0,67 0,62 0,66 0,69 0,65 0,69 0,66 0,68 

0 0,88 0,62 0,73 0,72 0,68 0,60 0,80 0,52 0,77 

As respostas dos experimentos mostraram que o teste 2 (350 oC, 3000 V e 50 psi) foi o 

que apresentou os melhores resultados para todos os agrotóxicos, exceto para a imidacloprido, 

onde a melhor condição foi o teste 1 (350 oC, 4000 V e 50 psi). Avaliando os resultados, 

observou-se que a pressão no nebulizador proporcionou uma melhora no sinal para os testes 

quando mantida a 50 psi. O ajuste da tensão no capilar a 3000 V proporcionou uma melhora 

no sinal analítico para os analitos de interesse.  

Dessa forma, as condições finais estabelecidas para a fonte de ionização foram: tensão 

no capilar de íons de 3000 V, pressão no nebulizador de 50 psi e temperatura da fonte de 

ionização a 350 oC. 
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4.2.2. Análise Cromatográfica 

Para a otimização da separação cromatográfica foi preparada uma solução de 

500 µg L-1 em H2O-MeOH (v/v) 70:30 contendo todos os agrotóxicos (simazina, 

imidacloprido, ametrina, carbofurano, diuron, atrazina, hexazinona, tebutiuron e clomazona). 

Para o estudo utilizou-se o modo de eluição por gradiente, ou seja, a proporção de MeOH em 

relação a água foi alterada ao longo da corrida cromatográfica. Na Figura 5 é possível 

observar as variações utilizadas para avaliar a melhor separação para os agrotóxicos. 

De acordo com a Figura 5 o gradiente que proporcionou a melhor separação foi o 

gradiente 5, e sua relação foi a seguinte: início a 30% de MeOH, aumentando para 60% em 3 

minutos, depois aumento para 67% em 10 minutos e por fim retornou para a condição inicial 

em 15 minutos. Na Figura 6 estão destacados os cromatogramas de íons totais (TIC) e os 

respectivos tempos de retenção de cada agrotóxico na coluna cromatográfica. 

Apesar do carbofurano e da hexazinona estarem coeluídos (mesmo tempo de 

retenção), o modo MRM é capaz de resolver essa coeluição de analitos, desde que as 

transições entre íons precursores e produtos sejam diferentes. Para atingir uma separação 

completa de todos os compostos seria necessário um gradiente mais lento. Isso faria com que 

o tempo de análise aumentasse, o que diminuiria a velocidade analítica do método.  
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Teste 1 
Tempo (min) B (%) 

0 30 

10 80 

 

 

Teste 2 
Tempo (min) B (%) 

0 30 

3 60 

10 70 

 

 

Teste 3 
Tempo (min) B (%) 

0 30 

4 70 

10 70 

 

 

Teste 4 
Tempo (min) B (%) 

0 30 

3 60 

13 70 

 

 

Teste 5 
Tempo (min) B (%) 

0 30 

3 60 

10 67 

Figura 5. Cromatograma de íons totais (TIC) durante o desenvolvimento da separação cromatográfica 

utilizando como fase móvel H2O:MeOH (v/v) 70:30. 
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Figura 6. Cromatogramas obtidos pelo método desenvolvido, utilizando o modo MRM para 10 µL de 

uma solução padrão de 100 ppb contendo os 9 agrotóxicos. A separação cromatográfica foi realizada 

empregando-se coluna Zorbax C18 (3,5 µm, 30 x 2,1 mm) e eluição por gradiente. 

TIC 

Imidacloprido 

Simazina 

Hexazinona 

Carbofurano 

Tebutiuron 

Atrazina 

Diuron 

Clomazona 

Ametrina 

1       2       3     4  5       6       7      8   9 



40 

 

4.2.3. Extração em fase sólida 

 Para garantir a homogeneidade da amostra sintética (água ultrapura fortificada com os 

analitos) foi utilizado uma garrafa de vidro âmbar de 4 litros de capacidade. Essa garrafa foi 

preenchida com 4 litros de água ultrapura e logo depois foi fortificada com os nove 

agrotóxicos, a 1 µg L-1. Após a homogeneização, 2 litros da amostra fortificada foi transferido 

para outra garrafa de 4 litros de capacidade. Em uma garrafa o pH foi mantido sem alteração, 

na outra foi ajustado para 3 com a adição de ácido fórmico 0,1% (v:v). 

 Para avaliar a melhor condição de extração, cada cartucho foi condicionado com 5 mL 

de solvente orgânico (MeOH ou ACN) e mais 5 mL de água ultrapura. Para as amostras que 

sofreram o ajuste de pH, a água do condicionamento também foi acidificada com ácido 

fórmico (0,1%). Para a extração utilizando o disco, o volume de condicionamento foi de 

10 mL de solvente orgânico e mais 10 mL de água ultrapura. O volume total de amostra 

extraída foi de 100 mL para cada condição. Após a extração, cada cartucho e disco foram 

eluídos com o mesmo solvente orgânico e volume utilizado no condicionamento. A faixa de 

recuperação adotada foi de 50 a 120 % e o desvio padrão relativo máximo de ± 15 % (Ribani, 

et al 2004). Os testes foram realizados em triplicata. 

Utilizando o cartucho C18, a atrazina, hexazinona, carbofurano e o imidacloprido 

tiveram as porcentagens de recuperação dentro da faixa aceitável para todas as condições 

estudadas. Para o disco C18 a atrazina, simazina, hexazinona e o imidacloprido apresentaram 

valores de recuperação na faixa estabelecida para todas as condições. Com o cartucho OASIS 

HLB as porcentagens de recuperações aceitáveis foram obtidas para a atrazina, simazina, 

hexazinona, tebutiuron, carbofurano e o imidacliprido. A Figura 7 mostra os resultados 

obtidos para todas as condições avaliadas. 

Com base nos resultados obtidos, o cartucho OASIS HLB apresentou as melhores 

recuperações para a maioria dos compostos, em relação ao disco e cartucho C18. Além disso, 

a acidificação da amostra não proporcionou grandes vantagens para o método. O uso de 

MeOH e ACN na eluição do cartucho demonstraram bons resultados de recuperação, por isso 

um segundo experimento foi desenvolvido, utilizando MeOH e depois ACN 

(condicionamento e eluição do cartucho), para avaliar se o uso combinado desses dois 

solventes poderia proporcionar um resultado mais satisfatório para a clomazona (Figura 8). 
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Legenda: 

 

 

 
Figura 7. Resultados de recuperação (%) obtidos para os cartuchos (a) OASIS HLB e (b) C18 e o (c) 

disco C18, utilizando 5 mL de MeOH, ACN na eluição. 
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Figura 8. Resultado de recuperação (%) e desvio padrão médio para o cartucho OASIS HLB 

condicionado e eluído com MeOH e ACN. 

Os resultados apresentados na Figura 8 demonstraram que a faixa de recuperação para 

todos os agrotóxicos, com exceção da clomazona, ficaram entre 50 e 90%. A recuperação para 

a clomazona não apresentou melhora significativa ao condicionar e eluir o cartucho com 

MeOH e ACN. Para a ametrina, atrazina e o diuron a recuperação foi significativamente 

menor em relação ao primeiro experimento. 

Uma hipótese levantada para a baixa recuperação da clomazona poderia ser o filtro de 

nylon 0,22 µm que é utilizado para filtrar o extrato final. Por isso um experimento foi 

realizado para avaliar se o filtro poderia interferir na recuperação da clomazona, ou qualquer 

outro composto estudado. Dessa forma, uma solução de 1000 µL e 100 µg L-1 contendo os 

nove agrotóxicos foi preparada em H2O-MeOH (v/v) 70:30 em um vial. Para comparar a 

influência do nylon, 500 µL da solução foi filtrada e então analisada por LC-MS/MS. O 

resultado pode ser observado na Figura 9 que compara as áreas dos picos, de cada composto, 

sem filtrar e após filtração por nylon 0,22 µm. O ponto 0 equivale a 100% de recuperação, 

enquanto que valores negativos correspondem a perda no sinal analítico, e valores positivos à 

ganho de sinal. 
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Figura 9. Comparação entre a recuperação de uma solução de 500 µg L-1 contendo os 9 agrotóxicos 

filtrada em nylon 0,22 µm (círculo em vermelho) com uma amostra nas mesmas condições sem filtrar. 

Ambos os extratos foram preparados em H2O:MeOH (v/v) 70:30. 

Com base nos resultados do teste comparativo, é possível observar que apenas o 

tebutiuron e o diuron apresentaram significativa perda de sinal se comparados com uma 

amostra sem filtrar. Para ambos, o uso do filtro de nylon acarretou uma perda de 

aproximadamente 25% na recuperação. Apesar dessa elevada perda na recuperação, para 

ambos os compostos, foi possível obter recuperações acima de 50%. Já para a clomazona a 

etapa de filtração não interferiu significativamente em sua recuperação, demonstrando que o 

nylon não é responsável pela baixa recuperação deste composto. 

Após definidas as melhores condições de extrações em fase sólida (Figura 10), as 

amostras de água superficial (500 mL), foram previamente filtradas em membranas de pré-

filtro de fibra de vidro (GF/C Whatman). A extração foi realizada utilizando uma bomba 

peristáltica sob uma vazão constante de 7 mL min-1 e um cartucho de extração contendo 

500 mg de fase (Oasis HLB, Waters). O condicionamento do cartucho, etapa essa responsável 

por ativar o sorvente, foi realizado utilizando-se 5 mL de MeOH, 5 mL de ACN e 5 mL de 

água. Para a eluição foi utilizado 4 mL de MeOH e 4 mL de ACN. Após a eluição, cada eluato 

foi recolhido em tubo de ensaio com tampa. O volume de cada extrato foi reduzido sob fluxo 

brando de N2 até secar completamente. Ao tubo de ensaio foi adicionado 500 μL de uma 
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solução correspondente à composição inicial da fase móvel empregada na separação dos 

compostos por cromatografia líquida (H2O:MeOH 70:30 v/v). O tubo foi agitado 

vigorosamente em Vortex e por fim foi utilizado um filtro de seringa de nylon (0,22 μm) para 

transferir o analito a um vial de 2 mL de capacidade munido de tampa. Ao término da 

extração, a concentração dos analitos presentes no frasco de 2 mL foi 1000 vezes maior do 

que a concentração inicial presente na amostra. Todas essas etapas estão apresentadas de 

forma resumida no fluxograma da Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fluxograma representando as etapas otimizadas da extração em fase sólida 

4.2.4. Volume de breakthrough 

No total, 24 pontos foram estudados para definir os volumes de breakthough para cada 

um dos nove compostos. O cartucho utilizado para o teste foi o OASIS HLB contendo 500 mg 

de fase extratora. 

Após as análises dos cromatogramas de cada um dos nove compostos e para cada 

ponto do volume de breakthrough, foi possível constatar que a extração de 800 mL de 

amostra não apresentou nenhum efeito de perda dos analitos por lixiviamento. Dessa forma, 

foi possível escolher qualquer volume para a extração das amostras, dentro da faixa testada. 

Filtração 

Eluição e secagem 

Extração 

500 mL de amostra 

Cartucho Oasis HLB, 

Waters 
 

Vazão constante 

Condicionamento: 

5 mL MeOH 
5 mL ACN 

5 mL H
2
O 

Pré-filtro de 

fibra de vidro 

4 mL MeOH 

4 mL ACN 

Fluxo de N
2
 

Ressuspenção e filtragem na seringa 

500 uL 

70:30 H
2
O:MeOH 

Filtro nylon 0,2 µm 

Extrato 1000 vezes mais concentrado  
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Conceitualmente, quanto maior for o volume de extração, maior será o fator de pré-

concentração e, portanto, menor será o limite de detecção e quantificação. No entanto, o efeito 

de matriz ao se utilizar a fonte de ionização por electrospray, fica mais evidente quanto maior 

for o fator de pré-concentração. Por esse motivo, neste trabalho o volume 500 mL foi 

escolhido para as extrações. 

4.3. Validação do Método Analítico 

Após o desenvolvimento do método analítico, é necessário conhecer seu desempenho 

quantitativo para garantir resultados confiáveis. Vários parâmetros foram determinados a 

partir da curva analítica: linearidade, faixa linear, limite de detecção instrumental, limite de 

quantificação instrumental e efeito matriz. Os resultados estão apresentados na Tabela 8. 

Para cada composto a linearidade foi obtida pela regressão entre a área de pico e a 

concentração, através do coeficiente de correlação r2. Segundo Ribani e colaboradores (2004), 

valores de r2 > 0,9 são aceitáveis. Todas as curvas analíticas estão representadas nas Figuras 

11, 12 e 13. Todos os compostos foram avaliados neste parâmetro, apresentando r2 ≥ 0,997. A 

faixa de trabalho foi considerada a partir do limite de quantificação do instrumento até o 

último ponto da curva utilizado (5 - 100 pg na coluna).  

Para o cálculo dos limites de detecção e quantificação do instrumento foram utilizados 

os parâmetros da curva analítica por fornecerem resultados estatisticamente mais confiáveis. 

O LDI e LQI variaram de 1,0 a 2,5 µg L-1 e 4,6 a 6,5 µg L-1, respectivamente, e são 

satisfatórios pois, uma vez que o método de extração em fase sólida for aplicado nas amostras 

de águas superficiais o fator de pré-concentração da amostra será considerado, assim o 

método analítico será capaz de atingir concentrações na ordem de ng L-1, faixa essa que se 

espera detectar os agrotóxicos nos rios. 
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Tabela 8. Limite de detecção instrumental (LDI), Limite de detecção do método (LDM), limite de quantificação instrumental (LQI), Limite de 

quantificação do método (LQM), faixa linear, linearidade, recuperação e efeito matriz para o método cromatográfico desenvolvido no               

LC-MS/MS. 

Agrotóxicos 

Figuras de mérito   

Limites de detecção 
Limites de 

quantificação 
  

Recuperação 

(%) 
Efeito matriz (%) 

LDI 

(µg L-1) 

LDM 

(ng L-1) 

LQI 

(µg L-1) 

LQM 

(ng L-1) 
Faixa linear (pg) Linearidade (r2) 200 µg L-1 

Fator pré-concentração 

500 vezes 

Ametrina 1,7 1,7 5,2 5,2 5 - 100 0,998 66 -16 

Atrazina 1,6 1,6 5,1 5,1 5 – 100 0,998 66 -42 

Clomazona 2,1 2,1 6,5 6,5 5 – 100 0,997 37 -29 

Diuron 1,6 1,6 5,0 5,0 5 – 100 0,998 62 -36 

Simazina 1,8 1,8 5,6 5,6 5 – 100 0,998 72 -28 

Hexazinona 1,5 1,5 4,6 4,6 5 – 100 0,998 84 -14 

Tebutiurom 1,6 1,6 4,9 4,9 5 – 100 0,998 50 -34 

Carbofurano 1,7 1,7 5,1 5,1 5 – 100 0,998 62 -25 

Imidacloprido 1,7 1,7 5,2 5,2 5 – 100 0,998 78 -8,1 

 



47 

 

  

  

Figura 11. Curvas analíticas obtidas para os agrotóxico: a) ametrina; b) atrazina; c) clomazona; d) diuron. O símbolo (■) representa os pontos usados para 

regressão. 
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Figura 12. Curvas analíticas obtidas para os agrotóxicos: e) simazina; f) hexazinona; g) tebutiuron; h) carbofurano. O símbolo (■) representa os pontos usados 

para regressão. 
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Figura 13. Curva analítica obtida para i) imidacloprido. O símbolo (■) representa os pontos usados para regressão. 
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4.3.1. Efeito Matriz 

Segundo Trufelli e colaboradores (2010), um dos principais mecanismos causadores 

do efeito matriz na fase líquida é a competição pelas cargas entre os analitos de interesse e os 

interferentes. 

Neste trabalho o efeito matriz foi calculado em termos da sensibilidade da curva com 

adição de padrão na amostra e uma curva no solvente. O resultado foi indicado em 

porcentagem da alteração da sensibilidade da curva no solvente em relação à curva na matriz 

com a adição de padrão. O valor negativo indica que a matriz causa supressão de sinal. Se 

valores positivos são obtidos, há indicação de que a matriz induz ao enriquecimento do sinal 

analítico. Se nenhum valor é obtido, a matriz não causa efeito (Montagner, et al. 2014). O 

efeito matriz foi avaliado para um fator de pré-concentração de 500 vezes. 

A supressão de sinal foi observada para todos os compostos. A imidacloprido foi o 

agrotóxico que apresentou o menor efeito matriz (8,1%), podendo ser observado na Figura 15 

através do paralelismo das duas curvas. Já a atrazina foi o composto que apresentou o maior 

efeito matriz (42,5%) para um fator de pré-concentração de 500 vezes. O comportamento das 

curvas da atrazina é típico para um caso de supressão de sinal (Figura 14).  Para o restante dos 

compostos o efeito matriz ficou entre -14 e -36,2% (Figuras 15 e 16). 

  

Figura 14. Curvas analíticas obtidas no solvente (linhas em preto) e na matriz (linhas em vermelho) de 

água de rio, com um fator de pré-concentração de 500 vezes para (a) imidacloprido e (b) atrazina. 

 

 



51 

 

  

  

  

Figura 15. Curvas analíticas obtidas no solvente (linhas em preto) e na matriz (linhas em vermelho) de 

água de rio e com um fator de pré-concentração de 500 vezes para (c) ametrina, (d) clomazona, (e) 

diuron, (f) hexazinona, (g) simazina e (h) tebutiuron. 
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Figura 16. Curvas analíticas obtidas no solvente (linha em preto) e na matriz (linha em vermelho) de 

água de rio e com um fator de pré-concentração de 500 vezes para (i) carbofurano. 

Segundo Silveira e colaboradores (2013) amostras de água superficial da região 

sudeste do Brasil apresentaram grande efeito matriz para análises de fármacos. Na cidade de 

Campinas, Montagner e colaboradores (2014) avaliaram o efeito matriz para agrotóxicos em 

água superficial. Segundo os autores, a atrazina apresentou um efeito de -74% para um fator 

de pré-concentração de 2500 vezes. Rocha e colaboradores (2015) avaliaram o efeito matriz 

para 18 agrotóxicos na região de Tijunqueiro, em Goiás, entre eles a atrazina, imidacloprido, 

carbofurano e diuron e, para todos os compostos o efeito foi inferior à 20%. 
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4.4. Seleção da Área de Estudo 

Através do Instituto de Economia Agrícola (IEA 2014) do Estado de São Paulo, foi 

possível determinar os 39 municípios que mais produziram cana-de-açúcar em 2014. Partindo 

desta lista, foram selecionados os onze municípios com a maior produção de cana, sendo eles, 

Barretos, Orlândia, Ribeirão Preto, Jaboticabal, São José do Rio Preto, Jaú, Presidente 

Prudente, Araraquara, Andradina e Catanduva. Os municípios de Ribeirão Preto, Presidente 

Prudente, Jaú e Andradina, por serem mais distantes dos demais, não foram incluídos no 

projeto. Os municípios de Orlândia, São José do Rio Preto e Catanduva foram representados, 

respectivamente, pelos municípios vizinhos de São José da Bela Vista, Olímpia e Catiguá, 

onde estavam localizados os pontos de acesso para coleta nos rios. 

A rede de monitoramento da CETESB, através do Relatório de Qualidade das Águas 

Superficiais do Estado de São Paulo (CETESB 2016), foi utilizada para definir quais seriam 

os rios a serem monitorados em cada município previamente selecionado. Através deste 

relatório os rios Jacaré-Guaçu, Córrego Rico, São Domingos, Turvo, Pardo e Sapucaí foram 

selecionados. O rio Mogi-Guaçu, no município de Barrinha e o rio Do Ouro, em Araraquara, 

foram incluídos para complementar o estudo das águas superficiais da região (Tabela 9). 

Comparando os dados de Vicente e colaboradores (2012), que realizaram um 

mapeamento da área de cana-de-açúcar por meio de séries temporais, de seis anos, com as 

áreas selecionadas através dos dados fornecidos pelo IEA (2014), é possível constatar que as 

duas referências são coincidentes em relação à distribuição da cana-de-açúcar no Estado 

(Figura 17). 
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Figura 17. Máscara de área plantada de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo (Vicente et al. 2012) e em destaque os pontos de coletas selecionados no 

trabalho, sendo eles: 1) rio Jacaré-Guaçu; 2) rio Do Ouro; 3) Córrego Rico; 4) rio Mogi-Guaçu; 5) rio São Domingos; 6) rio Turvo; 7) rio Pardo; 8) rio 

Sapucaí. 
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Tabela 9. Localização e descrição dos pontos de coletas estudados neste trabalho. 

Ponto de coleta 
Código 

CETESB 

Coordenadas 

Município Designação 

Latitude Longitude 

Rio Jacaré-Guaçu JCGU 3400 21o52.028’ 48o16.590’ Araraquara 
Ponte na rodovia SP-255, no trecho que liga Boa Esperança do Sul a 

Araraquara (Figura 18) 

Rio Do Ouro * 21o49.044’ 48o11.327’ Araraquara 
Ponto na rodovia SP-255, no trecho próximo a ETE, na cidade de 

Araraquara (Figura 19). 

Córrego Rico RICO 2600 21o17.034’ 48o15.415’ Jaboticabal 
Ponte na rodovia SP-326, próximo a capitação de água na cidade de 

Jaboticabal (Figura 20). 

Rio Mogi-Guaçu MOGU 2800 21o0.817’ 48o10.276’ Barrinha 
Ponte na rodovia SP-333, na entrada de Barrinha, a jusante da ETE de 

Jaboticabal (Figura 21). 

Rio São Domingos SDOM 4500 21o4.788’ 49o2.194’ Catiguá Ponte na Rua J. Zancaner, em Catiguá (Figura 22). 

Rio Turvo TURV 2500 20o44.559’ 49o6.223’ Olímpia 
Ponte na rodovia que liga São José do Rio Preto a Olímpia       

(Figura 23). 

Rio Pardo PARD 2800 20o27.086’ 48o27.318’ Guaíra/Barretos 
Ponte na rodovia SP-425, no trecho que liga Guaíra a Barretos 

(Figura 24). 

Rio Sapucaí SAPU 2400 20o38.542’ 47o40.848’ 
São José da Bela 

Vista 

Ponte na rodovia SP-345, no trecho que liga Franca a São Joaquim da 

Barra (Figura 25). 

* Não faz parte da rede de monitoramento da CETESB  
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Figura 18. Rio Jacaré-Guaçu 

 
Figura 19. Rio Do Ouro 

 
Figura 20. Córrego Rico 

 
Figura 21. Rio Mogi-Guaçu 



57 

 

 
Figura 22. Rio São Domingos 

 
Figura 23. Rio Turvo 

 
Figura 24. Rio Pardo 

 
Figura 25. Rio Sapucaí 
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4.5. Ocorrência dos Agrotóxicos nos corpos d’água superficiais 

Os rios Jacaré-Guaçu, Do Ouro, Córrego Rico, Mogi-Guaçu, São Domingos, Turvo, 

Pardo e Sapucaí, que ficam na região de maior produção de cana-de-açúcar do Estado de São 

Paulo, foram investigados quanto a presença dos agrotóxicos selecionados em 5 campanhas 

amostrais. No total, 38 amostras foram coletadas e analisadas. A amostra do rio Jacaré-Guaçu 

na campanha de janeiro de 2016 se perdeu durante o preparo da SPE e a amostra do rio 

Sapucaí referente à campanha de outubro de 2016 não foi coletada por inviabilidade de acesso 

ao ponto de coleta. 

Os agrotóxicos hexazinona (95%), tebutiuron (95%), ametrina (76%) e imidacloprido 

(76%) foram os mais frequentemente detectados. Para a clomazona, atrazina e carbofurano a 

frequência de detecção foi inferior à 50%, enquanto que a simazina foi detectada em apenas 

uma amostra (rio Mogi-Guaçu em março de 2016) e a concentração foi 15,1 ng L-1 . 

Na Tabela 10 estão descritas as concentrações dos agrotóxicos determinadas em todas 

as amostras coletadas das 5 campanhas amostrais. As maiores concentrações detectadas foram 

para o tebutiuron, que esteve presente em 95% das amostras e em concentrações entre 4,5 e 

214 ng L-1. 

Diuron 

Com 2500 toneladas comercializadas em 2014 no Estado de São Paulo (IBAMA, 

2014), o diuron foi o único agrotóxico detectado em todas as amostras, e esteve presente em 

concentrações entre 5,1 ng L-1 no rio Jacaré-Guaçu, na quarta campanha, e 92,8 ng L-1 no rio 

Pardo na primeira campanha amostral. No Brasil, apenas a Portaria MS 2.914/2011 estabelece 

valor máximo permitido para este herbicida e as concentrações determinadas neste trabalho 

foram até 970 vezes menores que o VMP de 90000 ng L-1. 

De acordo com o trabalho de revisão sobre a presença de agrotóxicos em corpos 

d’água superficiais do Brasil, realizado por Albuquerque e colaboradores (2016), o diuron foi 

detectado em apenas 1 das 40 amostras analisadas, em concentração de 124 ng L-1. 

Segundo Birch e colaboradores (2015), que analisaram 30 amostras de rios na 

Austrália, o diuron foi detectado em concentrações entre 15 e 97 ng L-1. Na Alemanha, um 

trabalho publicado por Münze e colaboradores (2015), analisaram 4 amostras de diferentes 
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rios localizados em uma região agrícola e determinaram diuron em concentrações entre 10 e 

47 ng L-1. 

Ametrina 

A ametrina foi o composto, dentre os investigados neste trabalho, que mais foi 

comercializado no Estado de São Paulo (3600 toneladas) no ano 2014 (IBAMA, 2014). 

Apesar disso, não existe nenhuma legislação, no Brasil, que regulamente as concentrações 

máximas permitidas no ambiente ou na água destinada ao consumo humano. A ametrina foi 

detectada em 76% das amostras, em concentrações entre 5,6 e 72 ng L-1, ambos foram no rio 

Mogi-Guaçu, na quinta e terceira campanhas amostrais, respectivamente.  

No restante do Brasil, a ametrina foi investigada em 183 amostras e quantificadas com 

uma frequência de detecção de 35% em concentrações que variaram entre 2 e 2900 ng L-1 

(Albuquerque et al. 2016). Salvatierra-Stamp e colaboradores (2015) estudaram alguns rios no 

México e determinaram ametrina em concentrações entre 89 e 207 ng L-1. 

Atrazina 

No ano de 2014, aproximadamente 2400 toneladas de atrazina foram comercializadas 

no Estado de São Paulo (IBAMA, 2014). Neste trabalho as concentrações encontradas para 

este herbicida foram entre 6 e 57 ng L-1, valores 30 vezes inferiores ao que é legislado pela 

Resolução CONAMA 357/2015. A frequência de detecção foi de 45% para as amostras 

analisadas. 

No Brasil, a frequência de detecção foi de aproximadamente 15% para as 461 

amostras analisadas, e as concentrações variaram entre 2 e 9300 ng L-1 (Albuquerque et al. 

2016). Nos Estados Unidos, Reilly e colaboradores (2012) investigaram 60 amostras de água 

de rio e detectaram atrazina em 35% delas, sendo que a concentração máxima foi de 228 ng L-

1. Ainda nos Estados Unidos, Wijnja e colaboradores (2014) analisaram 118 amostras de rios 

e detectaram atrazina em apenas 2 amostras com concentração máxima foi de 180 ng L-1. Na 

Suíça, Moschet e colaboradores (2014) analisaram 249 amostras de água superficial e 

constataram que a atrazina esteve presente em 71% delas em concentrações entre 16 e 

345 ng L-1. 
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Simazina 

Também do grupo das triazinas, a simazina teve 38 toneladas comercializadas no 

Estado de São Paulo em 2014, segundo o IBAMA (2014). Neste trabalho a simazina foi 

detectada apenas uma única vez, sendo no rio Mogi-Guaçu, na terceira campanha, em 

concentração de 15 ng L-1. A baixa frequência de detecção no ambiente pode estar associada 

ao fato de que ela é, dentre os compostos estudados, o que foi menos comercializado em 2014. 

Além disso na literatura a simazina apresenta uma baixa frequência de detecção, como 

reportado por Albuquerque e colaboradores (2016) que constataram que em 261 amostras 

analisadas no Brasil, a simazina foi detectada em apenas 20 delas (7,7%) em concentrações 

entre 7 e 600 ng L-1. Na Suíça, Moschet e colaboradores (2014) analisaram 249 amostras e a 

simazina foi detectada em apenas 50 delas (20%) e em concentrações entre 28 e 29 ng L-1. 

Hexazinona 

Em 2014, 629 toneladas de hexazinona foram comercializados no Estado de São Paulo 

(IBAMA, 2014). Neste trabalho, foi detectada em 95% das amostras, concentrações variando 

entre 4,9 ng L-1 para o rio Do Ouro na quarta campanha amostral, e 83 ng L-1 no rio Pardo na 

primeira campanha amostral, a hexazinona não possue VMP em nenhuma legislação 

brasileira, mas a frequência com que foi determinada nas amostras pode ser um indicativo de 

que as concentrações residuais encontradas precisam ser melhores investigadas do ponto de 

vista ambiental, a fim de se conhecer se há riscos devido a essa exposição. Albuquerque e 

colaboradores (2016) constataram que em 30 amostras investigadas no Brasil, a hexazinona 

foi quantificada em concentrações acima dos limites de detecção dos métodos analíticos em 

17% delas, e as concentrações variaram entre 300 e 500 ng L-1. No Chile, 24 amostras de água 

superficial foram coletadas e analisadas por Palma e colaboradores (2004), nas quais a 

hexazinona foi detectada em apenas uma amostra em concentração de 3000 ng L-1. 
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Tabela 10. Concentração dos agrotóxicos (ng L-1) estudados neste trabalho para cada amostra analisada 

Ponto de coleta Data Ametrina Atrazina Diuron Tebutiuron Clomazona Hexazinona Carbofurano Imidacloprido Simazina 

Rio Jacaré-Guaçú 

04/11/15 < LQ < LD 12 27 < LD 5,8 < LQ < LD < LD 

23/01/16 na na na na na na na na na 

20/03/16 7,9 11 7,5 123 < LQ 8,3 16,9 22 < LD 

26/06/16 < LQ < LQ 5,1 4,5 < LQ < LQ < LQ 20 < LD 

22/10/16 6,9 < LD 24 66 18 17 15 26 < LD 

Rio do Ouro 

04/11/15 < LQ < LD 19 15 4,3 9,1 < LD 18 < LD 

23/01/16 < LQ < LD 5,9 6,1 < LD 5,9 < LD 61 < LD 

20/03/16 7,3 9,2 6,6 5,8 < LD 5,3 < LD 47 < LD 

26/06/16 7,6 < LQ 6,3 16 < LQ 4,9 < LQ 22 < LD 

22/10/16 < LQ < LD 13 < LQ < LQ < LQ < LD 19 < LD 

Córrego Rico 

04/11/15 < LQ < LD 20 214 < LD 76 < LD 31 < LD 

23/01/16 15 < LD 24 33 < LQ 43 < LD 53 < LD 

20/03/16 40 11 13 30 < LD 41 < LD 21 < LD 

26/06/16 6,9 6,0 33 35 < LQ 22 < LQ 29 < LD 

22/10/16 8,3 6,6 12 31 < LQ 34 < LD < LD < LD 

Rio Mogi-Guaçú 

04/11/15 8,0 22 36 55 7,7 35 < LD < LD < LD 

23/01/16 9,1 23 11 21 < LQ 16 < LD 36 < LD 

20/03/16 72 < LD 60 52 17 28 < LQ 56 15 

26/06/16 7,8 < LQ 8,1 17 < LQ 9,0 < LQ 11 < LD 

22/10/16 5,6 9,1 26 23 7,2 9,3 < LQ < LD < LD 

Continua na próxima página 
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Continuação da Tabela 10: Concentração dos agrotóxicos (ng L-1) estudados neste trabalho para cada amostra analisada. 

Ponto de coleta Data Ametrina Atrazina Diuron Tebutiuron Clomazona Hexazinona Carbofurano Imidacloprido Simazina 

Rio São 

Domingos 

04/11/15 17 < LD 18 43 < LD 22 < LD 20 < LD 

23/01/16 20 < LD 65 60 < LQ 50 < LD 94 < LD 

20/03/16 10 57 13 21 < LQ 15 6,0 31 < LD 

26/06/16 28 < LQ 35 43 13 14 < LQ 14 < LD 

22/10/16 19 < LD 40 58 7,1 16 < LQ < LD < LD 

Rio Turvo 

04/11/15 16 < LD 26 30 8,5 14 < LQ < LD < LD 

23/01/16 50 9,7 24 53 < LQ 32 < LD 57 < LD 

20/03/16 23 14 18 40 < LQ 16 < LQ 32 < LD 

26/06/16 15 < LQ 15 35 < LQ 14 < LQ 13 < LD 

22/10/16 20 < LD 17 55 < LQ 14 < LQ < LD < LD 

Rio Pardo 

04/11/15 14 29 93 68 26 83 < LQ 24 < LD 

23/01/16 12 < LD 15 22 < LQ 19 < LQ 39 < LD 

20/03/16 13 38 11 20 < LD 14 5,6 29 < LQ 

26/06/16 6,6 7,0 9,4 14 < LQ 9,1 < LQ 17 < LD 

22/10/16 11 26 27 20 8,9 12,5 < LQ < LD < LD 

Rio Sapucaí 

04/11/15 < LQ 13 22 8,7 < LD 7,8 < LD < LD < LD 

23/01/16 5,8 < LD 7,6 13 < LD 7,0 < LQ 16 < LD 

20/03/16 < LQ 15 8,3 8,2 < LD 6,6 < LD 18 < LD 

26/06/16 < LQ < LQ 7,2 6,0 < LQ 6,3 < LQ 8,1 < LD 

22/10/16 na na na na na na na na na 

Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ), respectivamente, expressos em ng L-1: ametrina (1,7; 5,2), atrazina (1,6; 5,1); diuron (1,6; 5,0); tebutiuron (1,6; 4,9); 

clomazona (2,1; 6,5); hexazinona (1,5; 4,6); carbofurano (1,7; 5,1); imidacloprido (1,7; 5,2); simazina (1,8 ; 5,6) 

na: não analisado 
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Clomazona 

Detectada em 24% das amostras analisadas, as concentrações da clomazona variaram 

entre 4,3 e 26 ng L-1. Apesar da baixa frequência de detecção, no ano de 2014 aproximadamente 

1500 toneladas deste herbicida foram comercializados no Estado de São Paulo (IBAMA, 2014). 

No Brasil a clomazona foi o agrotóxico mais investigado de acorod com o trabalho de 

Albuquerque e colaboradores (2016). Nas 428 amostras estudadas, ele esteve presente em 

aproximadamente 20% em concentrações que variaram entre 46 e 23000 ng L-1. Na Suíça a 

clomazona foi investigada em 249 amostras por Moschet e colaboradores (2014) e a frequência 

de detecção foi de 11%, com concentrações entre 2,6 e 3,5 ng L-1. 

Tebutiuron 

O tebutiuron foi detectado acima do LD em 95% das amostras. Segundo o IBAMA 

(2014), aproximadamente 2300 toneladas deste herbicida foi comercializado no Estado de São 

Paulo. As concentrações encontradas foram entre 4,5 ng L-1 (rio Jacaré-Guaçu, quinta campanha 

amostral) e 214 ng L-1 (Córrego Rico, primeira campanha amostral). No Brasil, de um total de 30 

amostras analisadas, o tebutiuron não foi detectado nenhuma vez (Albuquerque et al. 2016). No 

Irã, Saraji e colaboradores (2009) também investigaram a presença de tebutiuron em água de rio e 

tratada, não sendo detectado em nenhuma amostra. 

Carbofurano 

Segundo o IBAMA (2014), no ano de 2014 o carbofurano teve aproximadamente 1000 

toneladas comercializadas no Estado. Neste trabalho a frequência de detecção foi de 11% e a 

faixa de concentrações foi entre 5,6 e 17 ng L-1, ambos na terceira campanha amostral. Segundo o 

trabalho de Albuquerque e colaboradores (2016), o carbofurano foi investigado 261 vezes no 

Brasil, e apresentou uma frequência de detecção de 11%. Na Alemanha, as concentrações 

detectadas para 6 amostras investigadas foram entre 16 e 106 ng L-1 (Münze et al. 2015). Outro 

estudo realizado na Suíça investigou o carbofurano em 249 amostras e, este inseticida foi 

detectado em 22% delas, em concentrações entre 18 e 45 ng L-1. No México, Salvatierra-Stamp e 

colaboradores (2015) detectaram carbofurano em uma das nove amostras de água de rio 

investigadas em concentração de 169,5 ng L-1. 
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Imidaclopirda 

Com 1148 toneladas comercializada no Estado de São Paulo em 2014 (IBAMA 2014), o 

imidacloprido foi, neste trabalho, o inseticida com a maior frequência de detecção (76%). As 

concentrações variaram entre 8,1 ng L-1 (rio Sapucaí na quarta campanha amostral) e 94 ng L-1 

(rio São Domingos na segunda campanha amostral). No Brasil ele foi investigado em apenas 13 

amostras e a frequência de detecção foi de 31% (Albuquerque et al. 2016). Segundo Münze e 

colaboradores (2015), que analisaram 6 amostras de água de diferentes rios, na Alemanha, 

detectaram imidacloprido em concentrações entre 2 e 20 ng L-1. Já na Suíça, Moschet e 

colaboradores (2014) analisaram 249 amostras e detectaram este inseticida em 31% das amostras, 

em concentrações entre 5,9 e 9,1 ng L-1. 

Na Figura 26 estão destacados todas as concentrações quantificadas em cada uma das 38 

amostras analisadas, com exceção da simazina que foi quantificada apenas uma vez. Além disso 

também é indicado as respectivas frequências de detecção. As concentrações determinadas de 

ametrina, atrazina, diuron, hexazinona e imidacloprido estiveram entre ~ LQ de cada agrotóxico e 

80 ng L-1. A clomazona e o carbofurano foram determinados entre os respectivos LQ e 20 ng L-1. 

O tebutiuron foi o único agrotóxico que foi quantificado em concentrações acima de 100 ng L-1. 

Todos os pontos de coleta estão localizados em bacias cujo o principal uso do solo é o 

cultivo da cana-de-açúcar e, portanto, avaliar a presença dos agrotóxicos de interesse nesta 

região, que pode ser considerada como o cenário mais crítico, é de se esperar que as maiores 

concentrações dos agrotóxicos sejam determinadas nos corpos d’água estudados neste trabalho, 

dado o volume de agrotóxicos usados. No entanto, há vários fatores que determinam o destino 

dos contaminantes no ambiente, dentre eles, as propriedades físico-químicas de cada 

contaminante, o tipo de solo da região, o manejo da cultura, incluindo a maneira como os 

agrotóxicos são aplicados e o volume de chuvas no período amostrado. Uma análise detalhada do 

destino dos contaminantes no ambiente não é algo trivial e não foi o foco deste trabalho. Devido 

ao número reduzido de coletas e a falta de informação detalhada sobre os períodos de aplicação, é 

possível interpretar os resultados obtidos considerando as concentrações determinadas como uma 

média residual, visto que as diferenças nos valores encontrados não ultrapassaram duas ordens de 

grandeza. 
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Figura 26. Dispersão das concentrações dos agrotóxicos detectados nas 38 amostras analisadas e as 

respectivas frequências de detecção, com exceção da simazina que foi detectada em apenas 1 amostra. 

Rio Jacaré-Guaçu 

 O ponto de coleta no rio Jacaré-Guaçu, localizado no município de Araraquara, está a 

mais de 12 quilômetro de distância do centro urbano mais próximo. No ano de 2014 a produção 

de cana-de-açúcar no município foi, aproximadamente, 18,2 milhões de toneladas, estando entre 

os 10 maiores produtores do Estado (IEA 2014).  

Com exceção da amostra da campanha de junho de 2016, a classe de agrotóxico 

predominante nas quatro coletas foram os herbicidas, com destaque para o tebutiuron, 

determinado em todas as quatro amostras analisadas em concentrações entre 4,5 e 123 ng L-1. Na 

campanha de novembro de 2015 nenhum inseticida foi determinado em concentrações maiores 

que o LD do método analítico, o que contrasta com os resultados de junho de 2016, quando a 

imidacloprido (inseticida) foi o agrotóxico determinado em maior concentração.  
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De maneira geral a concentração dos inseticidas, quando maiores que o LD, foram 

constantes entre cada campanha, variando entre 21 a 26 ng L-1 para a imidacloprido e 16 a 17 ng 

L-1 para o carbofurano. O diuron e o tebutiuron foram os únicos agrotóxicos determinados em 

todas as campanhas. Nas campanhas de março e outubro de 2016, 7 dos 9 agrotóxicos foram 

determinados, enquanto que nas campanhas de novembro/2015 e junho/ 2016 apenas 3 foram 

determinados. Na Figura 27 os somatórios das concentrações dos agrotóxicos no rio Jacaré-

Guaçu, juntamente com a precipitação média e a concentração do TOC podem ser observadas. 

 

 
Figura 27. Somatório das concentrações dos agrotóxicos detectados em todas as amostras no rio Jacaré-

Guaçu, a precipitação média no período de estudo e a concentração de TOC (mg C L-1) em cada 

campanha. 
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Rio Do Ouro 

O rio Do Ouro, também localizado no município de Araraquara, se diferencia do rio 

Jacaré-Guaçu por estar dentro do perímetro urbano. A principal característica deste rio é a 

predominância do inseticida imidacloprido, presente em todas as amostras em concentrações 

entre 18 e 62 ng L-1. O diuron foi o único herbicida detectado em todas as campanhas e as 

concentrações variaram entre 5,1 e 93 ng L-1. 

Em janeiro, março e outubro de 2016 o imidacloprido foi detectado em concentrações 

maiores do que o somatório de todos os outros agrotóxicos. Os herbicidas tebutiuron e 

hexazinona foram determinados em concentrações acima do LD em todas as campanhas, com 

exceção em outubro de 2016. Entre cada campanha amostral os somatórios das concentrações 

detectadas foram relativamente próximas, variando entre 22 e 81 ng L-1 (Figura 28). 

 

 
Figura 28. Somatório das concentrações dos agrotóxicos detectados em todas as amostras no rio Do Ouro, 

a precipitação média no período de estudo e a concentração do TOC (mg C L-1) em cada campanha. 
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Córrego Rico 

O ponto de coleta no Córrego Rico, localizado no município de Jaboticabal, encontra-se a 

aproximadamente 20 quilômetros de distância do perímetro urbano mais próximo. No ano de 

2014 o município foi o quarto maior produtor de cana-de-açúcar do Estado de São Paulo, 

colhendo aproximadamente 22,3 milhões de toneladas (IEA 2014). 

 Assim como no rio Jacaré-Guaçu, a predominância dos agrotóxicos determinados foram 

os herbicidas, em destaque o tebutiuron (concentrações entre 30 e 214 ng L-1) e a hexazinona 

(concentrações entre 22 e 76 ng L-1). A imidacloprido foi o único inseticida detectado, e as 

concentrações foram entre 21 e 53 ng L-1 nas campanhas de novembro de 2015 e janeiro, março e 

junho de 2016. 

 Nas campanhas de janeiro e outubro de 2016, 5 agrotóxicos estiveram acima do LD, 

enquanto que em março e junho de 2016, 6 agrotóxicos foram quantificados em concentrações 

entre 6,0 e 41 ng L-1. Com exceção de novembro de 2015, as concentrações foram relativamente 

constantes entre as campanhas (Figura 29). 

 
Figura 29. Somatório das concentrações dos agrotóxicos detectados em todas as amostras no Córrego 

Rico, a precipitação média no período de estudo e a concentração do TOC (mg C L-1) em cada campanha. 
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 Rio Mogi-Guaçu 

O ponto de coleta do rio Mogi-Guaçu, no município de Barrinha, assim como o rio Do 

Ouro, encontra-se em perímetro urbano. Localizada próxima ao município de Jaboticabal, a 

região também é uma grande produtora de cana-de-açúcar. 

 Os herbicidas tebutiuron, diuron, ametrina e hexazinona foram os únicos agrotóxicos 

detectados em todas as amostras analisadas. Com exceção de março de 2016, quando a 

concentração de ametrina foi de 72 ng L-1, as concentrações obtidas nas outras campanhas 

tiveram pouca variação, com valores entre 5,6 e 9,1 ng L-1. 

 Em junho de 2016, 5 agrotóxicos foram detectados acima do LD. Para todas as outras 

campanhas, 6 agrotóxicos estiveram presentes nos rios. O único inseticida determinado foi a 

imidacloprido, nas campanhas de janeiro, março e junho de 2016 e as concentrações variaram 

entre 11 e 56 ng L-1 (Figura 30).  

 

 
Figura 30. Somatório das concentrações dos agrotóxicos detectados em todas as amostras no rio Mogi-

Guaçu, a precipitação média no período de estudo e a concentração do TOC (mg C L-1) em cada 

campanha. 
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 Rio São Domingos 

Localizado a apenas 9 quilômetros do município de Catanduva e cuja região produziu 

aproximadamente 17,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar (IEA 2014), o ponto de coleta do 

rio São Domingos se encontra no município de Catiguá. 

 Os inseticidas foram quantificados nas 4 primeiras campanhas, em concentrações entre 15 

e 94 ng L-1 para a imicacloprida e 6,0 ng L-1 para o carbofurano. Os herbicidas tebutiuron, diuron, 

hexazinona e a ametrina estiveram presentes em todas as amostras, em concentrações variando 

entre 21 a 60 ng L-1, 13 a 66 ng L-1, 15 a 51 ng L-1 e 11 a 28 ng L-1, respectivamente. A única 

amostra em que a atrazina e o carbofurano foram detectados foi em março de 2016. 

 Nas coletas de novembro de 2015, janeiro e outubro de 2016 foram detectados 5 

agrotóxicos em cada campanha. Em junho de 2016, 6 agrotóxicos diferentes foram determinados 

e em março de 2016, 7 compostos diferentes foram encontrados (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Somatório das concentrações dos agrotóxicos detectados em todas as amostras no rio São 

Domingos, a precipitação média no período de estudo e a concentração do TOC (mg C L-1) em cada 

campanha. 
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Rio Turvo 

Localizado no município de Olímpia, próximo à São José do Rio Preto, o ponto de coleta 

do rio Turvo está localizado em uma região cuja produção de cana-de-açúcar em 2014 foi de 

aproximadamente 19,4 milhões de toneladas (IEA 2014).  Além disso, o ponto de coleta 

encontra-se em uma região onde o centro urbano mais próximo está a pelo menos 100 

quilômetros de distância. 

A imidacloprido foi o único inseticida detectado e esteve presente nas amostras de janeiro, 

março e junho de 2016 em concentrações entre 13 e 57 ng L-1. Já os herbicidas tebutiuron, diuron, 

hexazinona e ametrina estiveram presentes em todas as campanhas, em concentrações entre 30 a 

55 ng L-1, 15 a 26 ng L-1, 14 a 32 ng L-1 e 15 a 50 ng L-1, respectivamente (Figura 32). 

 

 
Figura 32. Somatório das concentrações dos agrotóxicos detectados em todas as amostras no rio Turvo, a 

precipitação média no período de estudo e a concentração do TOC (mg C L-1) em cada campanha. 
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 Rio Pardo 

Localizado entre a divisa dos municípios de Barretos e Guaíra, o ponto de coleta no rio 

Pardo está na região que mais produziu cana-de-açúcar no Estado de São Paulo em 2014, com 

aproximadamente 33,4 milhões de toneladas (IEA 2014). Assim como no rio Turvo, não há 

nenhum centro urbano, no percurso do rio, com menos de 100 quilômetros de distância do ponto 

de coleta. 

 Dentre os herbicidas detectados, a ametrina e atrazina, da classe das triazinas, foram 

detectadas em todos os pontos de coleta, com exceção de janeiro de 2016, onde só a ametrina 

esteve presente. As concentrações para esses agrotóxicos variaram entre 6,6 a 14 ng L-1 para a 

ametrina e 7,0 a 38 ng L-1 para a atrazina. O diuron e tebutiuron, da classe das uréias, foram 

detectados em todas as amostras, em concentrações entre 9,4 a 93 ng L-1 e 14 a 68 ng L-1, 

respectivamente. Além destes, a hexazinona também foi o herbicida detectado em todas as 

amostras, em concentrações entre 9,1 e 83 ng L-1. 

 Os inseticidas não foram detectados na campanha de outubro de 2016. O carbofurano foi 

determinado em concentrações acima do LD em março de 2016 (5,6 ng L-1), enquanto que o 

tebutiuron foi quantificado em novembro de 2015, janeiro, março e junho de 2016 em 

concentrações entre 8,1 e 18 ng L-1. 

 As amostras de novembro/2015 e março/2016 apresentaram a presença de 7 agrotóxicos 

diferentes, enquanto que em junho e outubro de 2016 apenas 6 foram detectados, e em 

janeiro/2016 5 agrotóxicos estavam presentes na amostra (Figura 33). 
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Figura 33. Somatório das concentrações dos agrotóxicos detectados em todas as amostras no rio Pardo, a 

precipitação média no período de estudo e a concentração do TOC (mg C L-1) em cada campanha. 

 Rio Sapucaí 

Localizado no município de São José da Bela Vista, próximo a região de Orlândia, o 

ponto de coleta no rio Sapucaí está na segunda maior região produtora de cana-de-açúcar do 

Estado, com aproximadamente 29,9 milhões de toneladas produzidas em 2014 (IEA 2014). O 

centro urbano mais próximo se encontra a mais de 50 quilômetros de distância de onde foram 

realizadas as coletas. 

 Presente em janeiro, março e junho de 2016, a imidacloprido foi detectado em 

concentrações entre 8,1 e 18 ng L-1. Os herbicidas tebutiuron, diuron e hexazinona estiveram 

presentes em todas as amostras analisadas, enquanto que a ametrina foi determinada acima do LD 

apenas em janeiro de 2016 e a atrazina em novembro de 2015 e março de 2016. 
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 De maneira geral as concentrações se mantiveram baixas, comparadas com os outros rios, 

não ultrapassando 60 ng L-1 de somatório. Característica semelhante foi observado no rio Do 

Ouro (Figura 34). 

 

 
Figura 34. Somatório das concentrações dos agrotóxicos detectados em todas as amostras no rio Sapucaí, 

a precipitação média no período de estudo e a concentração do TOC (mg C L-1) em cada campanha. 

 É importante destacar a presença do inseticida imidacloprido em todas as amostras 

coletadas em janeiro, março e junho de 2016, o que provavelmente pode estar relacionado ao 

período de aplicação deste agrotóxico no cultivo da cana. Ainda sobre o imidacloprido, as 

concentrações detectadas deste inseticida no rio Do Ouro podem indicar que, além da agricultura, 

este agrotóxico também deve estar tendo uso doméstico, o que corrobora com o fato deste rio se 

encontrar dentro do perímetro urbano.  

4.5.1. Carbono Orgânico Total  

Ao se comparar a presença dos agrotóxicos com as concentrações do carbono orgânico 

total mensuradas nos rios e os dados de precipitação média, é possível concluir que, a princípio, 
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não existe nenhuma correlação entre essas variáveis e o nível de contaminação dos corpos 

hídricos com relação a presença de agrotóxicos. Estudos mais detalhados podem ser necessários 

para avaliar se, de fato, não existe nenhuma correlação entre esses fatores.  

O TOC foi analisado para todas as amostras durante as cinco campanhas amostrais. Na 

primeira campanha o rio São Domingos apresentou a maior concentração de TOC, sendo 13,6 mg 

C L-1 e para o restante dos rios as concentrações ficaram entre 0,4 e 8,3 mg C L-1. Já na segunda 

campanha foi observado que o rio Pardo e rio Mogi-Guaçu apresentaram as maiores 

concentrações de TOC, 17,9 e 12,7 mg C L-1, respectivamente e, para o restante as concentrações 

ficaram entre 2,4 e 7,7 mg C L-1. Na terceira e quarta campanha as concentrações ficaram 

relativamente constantes, variando entre 1,7 e 6,8 mg C L-1. Por fim, na quinta campanha, o rio 

São Domingos apresentou a maior concentração de TOC (11,5 mg C L-1), e para o restante das 

amostras as variações foram entre 4,6 e 5,4 mg C L-1. Todas as concentrações de carbono 

orgânico total estão apresentadas na Tabela 11. 

Tabela 11. Carbono orgânico total (TOC) em mg C L-1 para cada ponto de coleta e em cada 

campanha amostral. 

Pontos de coleta 

Período de coleta 

 2015  2016 

 Novembro  Janeiro Março Junho Outubro 

Rio Jacaré-Guaçu  6,6  na 4,1 4,1 4,9 

Rio Do Ouro  0,4  2,4 2,1 6,6 4,6 

Córrego Rico  8,3  5,4 2,9 4,1 4,8 

Rio Mogi-Guaçu  4,8  12,7 5,6 3,4 4,9 

Rio São Domingos  13,6  7,2 5,7 6,8 11,5 

Rio Turvo  6,7  7,7 5,6 3,6 4,6 

Rio Pardo  4,2  17,9 4,4 2,7 5,4 

Rio Sapucaí  1,6  3,6 1,7 1,8 na 

na – não analisado 
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5. Conclusão 

Com base nos resultados encontrados neste trabalho os rios Jacaré-Guaçu, Do Ouro, 

Córrego Rico, Mogi-Guaçu, São Domingos, Turvo, Pardo e Sapucaí, localizados na região de 

maior produção de cana-de-açúcar do Estado de São Paulo apresentaram concentrações entre 4,3 

e 214 ng L-1 para 9 agrotóxicos investigados, sendo 7 herbicidas (ametrina, atrazina, clomazona, 

diuron, simazina, hexazinona e tebutiuron) e 2 inseticidas (carbofurano e imidacloprido). 

Para avaliar a presença destes agrotóxicos nos rios, um método analítico utilizando 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas sequencial, para a determinação, e 

extração em fase sólida, como preparo de amostra, foi desenvolvido. Os limites de detecção 

obtidos variaram entre 1,5 a 2,1 ng L-1, e os limites de quantificação variaram entre 4,6 a 

6,5 ng L-1. O cartucho utilizado para o preparo de amostras foi o OASIS HLB (Waters), 

condicionado com metanol, acetonitrila e água. As recuperações do método ficaram entre 37 e 

84%. Para uma faixa linear de 5 a 100 pg a linearidade foi superior a 0,99 para todos os 

agrotóxicos. 

Ao todo, 38 amostras de água superficial foram coletadas entre novembro de 2015 e 

outubro de 2016. O herbicida tebutiuron foi o composto detectado em maior concentração 

(214 ng L-1), enquanto que o diuron foi o único agrotóxico detectado em todas as amostras 

analisadas. A simazina foi o agrotóxico que teve a menor frequência de detecção, sendo 

determinando acima do LD apenas em uma amostra. Além disso, não foi identificado uma 

correlação entre as concentrações dos agrotóxicos nos corpos d’água e a pluviosidade ou a 

concentração de carbono orgânico total. 

Neste trabalho não foi investigado a sazonalidade na aplicação dos agrotóxicos durante 

todo o processo de cultivo da cana-de-açúcar e por esse motivo não foi possível correlacionar a 

aplicação destas substâncias com os dados de ocorrência no ambiente. Em relação aos 

mananciais, verifica-se que, a princípio, não existe uma correlação clara entre a presença dos 

agrotóxicos (ou alguma determinada classe) e a distância do ponto de coleta para o centro urbano 

mais perto. 



77 

 

A elevada frequência de detecção nos rios, para alguns dos agrotóxicos investigados, 

indica um cenário preocupante para a biota aquática. Por esse motivo, os dados de ocorrência 

poderão ser usados para subsidiar futuras decisões no ambito do gerenciamento da qualidade dos 

recursos hídricos. Com o método analítico validado, ele poderá ser aplicado em outros trabalhos 

de ocorrência ou avaliação do transporte e destino destes agrotóxicos no ambiente. 
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