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RESUMO 

As preocupações ambientais têm feito parte da agenda da sociedade. O conhecimento da qualidade das 
águas é de extrema importância a poluição está comprometendo esta qualidade, preocupando as 
autoridades e os meios acadêmicos. Os diversos usos da água como recursos econômicos e ambientais 
têm levado ao rebaixamento de sua qualidade natural. Na agricultura utiliza-se muito a água como 
recurso, seja como irrigação ou para disseminarem pesticidas e insumos. A região de Passo Fundo é de 
vocação agrícola e utiliza-se de diversos pesticidas nas culturas. A forma de comprometimento da 
qualidade de água que foi avaliada neste estudo é a presença de herbicidas triazínicos na água. A 
variável principal desta proposta de IQA é a presença ou ausência de herbicidas triazínicos como 
resíduos de contaminação das águas superficiais. Levando-se em consideração o possível carreamento 
destes para os recursos hídricos do Campus I da UPF, determinando o Índice de Qualidade de Águas 
frente à presença de simazina e atrazina (IQSA). 

Amostras de água foram analisadas empregando extração em fase sólida e determinação por 
cromatografia líquida de alta eficiência com detector ultravioleta e foi proposta uma metodologia para 
o cálculo do Índice de Qualidade de Águas frente a presença dos herbicidas triazínicos simazina e 
atrazina (IQSA) em amostras de água coletadas em 5 pontos do Campus I da UPF, este índice  
proposto pode auxiliar no planejamento do uso da água na região de Passo Fundo, RS. 
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ABSTRACT  

The knowledge about the quality of waters is of extreme importance for society.  The several different 
ways of pollution are compromising this precious natural asset, worrying authorities and the academy.  
The different usage of water as an environmental resource has generated a reduction on its natural 
quality.  The region of Passo Fundo is an area where agriculture is the main activity and many 
different kinds of pesticides are used on its crops.  For agricultural practices, water is a resource of the 
utmost importance, being for irrigation practices or to spread pesticides and defensives.  The most 
effective way of removing undesirable plants from the crops is through the usage of pesticides that 
may lead to contamination of superficial waters.  The compromising factor for water quality evaluated 
on this paper is the presence of triazinic herbicides, being these residues responsible for part of 
chemical residues found in water.  In face of such situation  and the danger that these products pose to 
human health and the environment, water samples were analyzed through solid phase extraction and 
high efficiency liquid chromatography with UV detection and a methodology was proposed in order to 
calculate a Quality Index for Waters in face of the presence of simazine e atrazine (IQSA) in water 



 

samples collected in 5 different locations of the Campus I of Passo Fundo University, aiming to help 
with the planning of water usage in the region of Passo Fundo city, RS. 

Key-words: Water Quality, Triazinic Herbicides, HPLC/UV. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A água é um recurso natural indispensável para a manutenção e desenvolvimento da vida no planeta, 
onde ela ocupa ¾ da crosta terrestre, formando mares, rios e lagos, mas menos de 3 % da água do 
mundo é doce, da qual mais de 98% apresenta-se congelada nas regiões polares ou em rios e lagos 
subterrâneos, o que dificulta sua utilização pelo homem (BAIRD, 2007). 

Bacias hidrográficas podem ser entendidas como um conjunto de terras drenadas por um rio principal 
e seus afluentes. A noção de bacia hidrográfica inclui naturalmente a existência de cabeceiras ou 
nascentes, divisores d'água, cursos d'água principais, afluentes, subafluentes, etc. Em todas as bacias 
hidrográficas deve existir uma hierarquização na rede hídrica e a água se escoa normalmente dos 
pontos mais altos para os mais baixos (SEMA, 2007).  Um recurso hídrico é composto pelas águas 
superficiais e subterrâneas, disponíveis para qualquer tipo de uso em uma determinada região ou bacia 
hidrográfica. Para este trabalho optou-se por incluir apenas as águas superficiais na pesquisa devido ao 
carreamento que se processa no Campus I por sua topografia e usos do solo. 

Este trabalho preocupou-se com a qualidade dos recursos hídricos superficiais existentes neste local, 
devido a ampla utilização de uma região pertencente a este Campus para produção agrícola vinculada 
a pesquisas agropecuárias. O emprego de índices de qualidade de água (IQA) é a uma das melhores 
formas de avaliar e monitorar os efeitos das atividades antrópicas em qualquer recurso hídrico 
(CARVALHO, 2000). A variável principal desta proposta de IQA é a presença ou ausência de 
herbicidas triazínicos: simazina e atrazina como resíduos de contaminação das águas superficiais. 
Levando-se em consideração o possível carreamento destes para os recursos hídricos do Campus I da 
UPF, determinando o Índice de Qualidade de Águas frente a presença de simazina e atrazina (IQSA) 
relativo a estes parâmetros. 

2. RECURSOS HÍDRICOS 

 

As características dos recursos hídricos existentes nos limites do Campus I da UPF são de interesse 
não só dos freqüentadores do mesmo, mas da comunidade em geral, já que os mesmos fazem parte das 
bacias hidrográficas acima citadas, perfazendo uma porção importante dos recursos hídricos da cidade 
de Passo Fundo e região do Planalto Médio do RS. 

O artigo 171 da Constituição Estadual estabeleceu um modelo sistêmico para a gestão das águas do 
Rio Grande do Sul, no qual a bacia hidrográfica foi definida como unidade básica de planejamento e 
gestão. A Lei 10.350/1994 regulamentou este artigo e estabeleceu, para cada bacia do estado, a 
formação de um comitê de gerenciamento, o comitê de bacia. Para o Rio Grande do Sul, de acordo 
com a referida lei, foi determinada a existência de três regiões hidrográficas, as quais foram 
subdivididas em bacias hidrográficas, totalizando, até o presente momento, 23 unidades. Para cada 
uma destas está previsto a formação de um comitê para a gestão integrada dos seus recursos hídricos 
(SEMA, 2007). 



 

Na região do Município de Passo Fundo, próximo à divisa com Mato Castelhano, na localidade 
chamada Povinho Velho é onde se dividem as águas de duas regiões e quatro bacias hidrográficas. Ali 
se encontram as nascentes mais altas do rio Jacuí (Bacia do Alto Jacuí, Região Hidrográfica do 
Guaíba), algumas das nascentes mais altas do Passo Fundo (Bacia do Rio Passo Fundo, Região 
Hidrográfica do Rio Uruguai), nascentes que deságuam em afluentes do Taquari (Bacia do Taquari-
Antas, Região Hidrográfica do Guaíba) e do Apuaê (Bacia do Apuaê-Inhandava, Região hidrográfica 
do Rio Uruguai). Trata-se de uma área de notável importância devido à raridade da situação 
geográfica. Existem poucos lugares no mundo com idêntica situação hidrográfica (PMPF, 2007).  

2.1 Herbicidas em Águas 

Segundo Mistura (2003), pesticida tem definições polêmicas: ecologistas e defensores do meio 
ambiente chamam de agrotóxicos, enquanto as indústrias e produtores usam a expressão “defensivos 
agrícolas”.  Segundo Baird (2002), pesticidas são substâncias que podem matar diretamente um 
organismo indesejável ou controlá-lo de alguma maneira (interferindo em seu processo reprodutivo ou 
de crescimento). Todos os pesticidas químicos têm a propriedade comum de bloquear um processo 
metabólico vital dos organismos para os quais são tóxicos. As triazinas são uma classe de herbicidas 
modernos, baseados na estrutura aromática simétrica, que apresenta átomos alternados de carbono e 
nitrogênio em um anel de seis membros. A atrazina é a mais utilizada deste grupo, tendo sido 
introduzida em 1958, e é usada em grandes quantidades para destruir ervas daninhas em lavouras de 
milho e soja. 

A resolução no 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que dispõe sobre a 
classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de águas superficiais, bem 
como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, define os padrões de qualidade de 
água, preconiza como quantidades máximas em águas para os parâmetros de herbicidas orgânicos 
atrazina e simazina 2 μg L-1.(CONAMA, 2007). 

2.2 Amostragem 

Os pontos de coleta no Campus I da UPF foram determinados levando-se em consideração a 
importância relativa dos recursos hídricos superficiais existentes no local, acessibilidade e relevância 
quanto à localização dos mesmos. 

As coletas aconteceram de agosto a outubro de 2007. Para todas as coletas foram usadas garrafas 
plásticas previamente limpas conforme descrito por Mistura (2003) e as amostras coletadas a 50 cm da 
superfície. As amostras ficaram armazenadas sob refrigeração a -4ºC, ao abrigo da luz, em recipientes 
com capacidade de 5 litros, durante o período máximo de 14 dias. 

A preparação das amostras para análise foi realizada no Laboratório de Pesquisa do ICEG (Instituto de 
Ciências Exatas e Geociências) e a determinação foi realizada no laboratório de Cromatografia do 
CEPA (Centro de Pesquisa em Alimentos) da UPF. 



 

 
Figura 1 – Localização dos pontos de amostragem do Campus I da UPF, Passo Fundo – RS. 

(Fonte Google Earth, 2007) 
 

As amostras simples foram coletadas em 5 pontos do Campus I da UPF conforme descritos abaixo e 
apresentados na Figura 01 acima. 

Ponto 1: Lago do zoológico. Localizado atrás do prédio da agronomia. Recebe águas de drenagem da 
parte central do Campus I. 
Ponto 2: Lago do telado. Localiza-se atrás do prédio da engenharia mecânica e elétrica. Recebe águas 
pluviais de escorrimento superficial da maior parte impermeabilizada do Campus I. 
Ponto 3: Lagoa do CEPA: recebe parte do efluente de esgoto e águas servidas da universidade, é o 
local de lançamento do efluente tratado após passar pela ETE da UPF; 
Ponto 4: Lago próximo ao centro de eventos. Localizado atrás do portal das linguagens e próximo as 
lavouras da agronomia, recebe esta água de drenagem da área agrícola do Campus I. 
Ponto 5: Lago da Piscicultura (próximo CEPAGRO – Centro de Pesquisas Agronômicas), este lago 
tem uma pequena mata ciliar protetora e está entre as lavouras de plantio de diversas variedades de 
grãos. 

2.3 Clean Up das Amostras e Extração em fase sólida (SPE) de Pesticidas 

A amostra após coletada foi avaliada, segundo critérios de turbidez e submetida à retirada de sólidos 
suspensos e sedimentáveis, através de ultra filtração á vácuo em sistema MilliPore®, utilizando papel 
filtro normal, após descongelamento a temperatura ambiente e homogeneização. 

Nestas concentrações, analiticamente, a possibilidade de se obter um método eficiente e confiável para 
determinar estes herbicidas depende de técnicas e procedimentos de última geração, empregando-se 
etapas de pré-concentração para poder obter resultados satisfatórios e equipamentos analíticos de 
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extrema precisão. As etapas de extração em fase sólida resumem-se: na ativação dos cartuchos, 
adsorção dos analitos ao solvente, eliminação dos interferentes na matriz, eluição dos analitos e 
posterior concentração do composto de interesse. 

As amostras de água (alíquota de 250mL), após acidificação adequada, foram percoladas por um 
cartucho previamente condicionado com 3 mL de metanol, contendo uma fase sólida (SPE – Solid 
Phase Extraction) de 500 mg de resina C-18, para a pré-concentração dos herbicidas. Segue a eluição 
com 3 x 1mL de metanol grau HPLC, a eliminação do solvente por secagem sob vácuo e a 
redissolução com 3mL da fase móvel. O extrato é então analisado por HPLC-UV (DIEHL et al., 
2005). Empregando-se a pré-concentração (SPE), o método de análise apresentado atinge um limite de 
detecção (LOD), para cada substância nas amostras originais, de no mínimo 0,1 µg L-1, possibilitando, 
assim, a determinação de resíduos de herbicidas em águas, na faixa de concentração desejada 
(MISTURA, 2003). 

As amostras foram feitas em triplicatas, mais o branco e triplicatas dos contaminantes (0,5 μg.L-1 e 1,0 
μg.L-1). Para eluição dos analitos são adicionados ao cartucho 3 x 1 mL de metanol, os frascos 
contendo o eluato são guardados em refrigerador para posterior secagem a vácuo do solvente e 
análises em HPLC/UV. 

2.4 Cromatografia utilizando HPLC e detecção UV. 

A determinação das substâncias-traço residuais de defensivos agrícolas (herbicidas atrazina e 
simazina) foi efetuada utilizando-se a HPLC.  O método cromatográfico foi validado conforme 
Mistura (2003) e foi utilizado para estas determinações. A cromatografia é empregada como um 
método físico-químico de separação dos analitos extraídos da matriz água. O Cromatógrafo à Líquido, 
utilizado foi um PERKIN ELMER® SÉRIES 200, com autosampler. Para as análises cromatográficas 
utilizaram-se as seguintes condições otimizadas durante o processo de validação e de acertos no 
método: fluxo de 0,8 mL min-1, λ de 230 nm, tempo de corrida de 15 min, fase móvel de 60:40 (v/v) 
metanol:água com pH de 4,60, acidificado com ácido fosfórico, volume de injeção de 25 μL. 
(HATRÍK, 1996, KEIL et al., 1991). 

 

Figura 3 – Cromatograma de solução metanólica com concentração de 1,0 mg L-1 dos herbicidas 
simazina e atrazina. 

 



 

A validação do método analítico foi realizada para verificar a performance da metodologia e garantir 
que os resultados gerados sejam confiáveis. Foram avaliados: exatidão, comparada a curva analítica 
padrão, recuperação, sensibilidade (limite de detecção – LOD e limite de quantidade – LOQ) e 
linearidade, apresentando resultados de r=0,9998 e 0,9999 para simazina e atrazina respectivamente. 
Um cromatograma apresentado (Figura 3) demonstra a boa separação dos analitos e seus tempos de 
retenção de 3,05 e 4,3 min, respectivamente simazina e atrazina, numa corrida de tempo total de 15 
minutos. 

Empregando a pré-concentração (SPE) descrita, o método de análise apresentado atinge um limite de 
quantificação, para simazina e atrazina nas amostras, de 0,5 e 0,7 µg L-1 respectivamente (DIEHL, et 
al., 2005), possibilitando, assim, a determinação de resíduos desses herbicidas em águas, na faixa de 
concentração desejada (MISTURA, 2003): simazina e atrazina 2,0 µg L-1, segundo legislação 
pertinente brasileira (CONAMA, 2007). 

2.5 Validação dos Resultados 

A recuperação (R) avalia a eficiência do procedimento, utilizando-se amostras fortificadas de água, é 
demonstrada por porcentagem. A recuperação geralmente é dependente da concentração (MISTURA, 
2003). 

Retirada de uma solução padrão de concentração conhecida (500 mg L-1), uma alíquota correspondente 
a quantidade desejada para perfazer no final do procedimento a dois níveis de concentração, 0,5 mg L-1 
e 1 mg L-1. As amostras simuladas de 250 mL de água ultra pura de MilliQ® foram acrescentados 250 
e 500 mg L-1 da solução padrão. Este procedimento analítico é chamado spike. As amostras simuladas 
são submetidas a todo procedimento que foi aplicado as amostras reais. Após a quantificação dos 
analitos calcula-se a porcentagem de recuperação, que corresponde ao analito recuperado do 
procedimento de pré-concentração e determinação. 

Segundo Diehl et al. (2005), a validação do método analítico é realizada para garantir que o mesmo 
seja exato, específico, reprodutível e resistente dentro da variação especificada na qual a substância em 
exame será analisada. Foram avaliados os seguintes itens: precisão (repetibilidade e reprodutibilidade), 
exatidão, recuperação, sensibilidade (limite de detecção – LOD e limite de quantificação – LOQ), 
linearidade, curva analítica e robustez. 

Os valores de recuperação dos analitos presentes nos contaminantes 1 e 2 da primeira e segunda 
coletas ficaram entre 75 e 102 % (DIEHL et. al., 2005). 

2.6 Índice de qualidade de águas: 

Foi proposto um Índice de Qualidade da água, levando-se em consideração os parâmetros de 
concentração dos herbicidas triazínicos Simazina e Atrazina, pois na literatura pesquisada as 
concentrações destes herbicidas não são levadas em consideração. 

Diversos autores levam em consideração apenas os parâmetros físico-químicos determinados para 
avaliação da qualidade da água pelo IQA, Nos resultados obtidos por Carvalho (2000), foram 
detectados compostos organoclorados nas amostras, mesmo assim, estes não estão incluídos no cálculo 
de avaliação do IQA. Ainda segundo Carvalho (2000), o IQA ainda é um índice aproximado, cujo 
cálculo não considera outros contaminantes potenciais e, portanto não atinge uma abordagem 



 

multidimensional limitando-se aos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, também não 
levando-se em consideração a presença de pesticidas. 

Optou-se então, pela elaboração de uma proposta de Índice de Qualidade (IQSA = índice de qualidade 
de água simazina atrazina) para valores de concentração de simazina e atrazina em águas superficiais. 
Obteve-se uma proposta de cálculo para o Índice de Qualidade da Água, relativo a presença de 
concentrações de herbicidas simazina e atrazina do grupo triazínico. Esta proposta deve-se a 
inexistência na literatura consultada de IQ que leve em conta parâmetros relativos a pesticidas em 
águas, apenas Índices de Qualidade referentes a parâmetros físico-químicos (GOBBI et al., 1999, 
CARVALHO, 2000, TOLEDO, 2002, CARVALHO, 2004). 

Optou-se pela elaboração de uma proposta de Índice de Qualidade (IQSA = índice de qualidade de 
água simazina atrazina) para valores de simazina e atrazina em águas superficiais e subterrâneas. 
Obteve-se uma proposta de cálculo para o Índice de Qualidade da Água, relativo à presença de 
concentrações de herbicidas simazina e atrazina do grupo triazínico.  

Esta proposta deve-se a inexistência na literatura consultada de IQ que leve em conta parâmetros 
relativos a pesticidas em águas, apenas Índices de Qualidade referentes a parâmetros físico-químicos. 
A fórmula proposta compreende: 

 

    IQSA= [S] + [A]                                                                         [Eq. 1] 
                 eS    eA 

Onde: 

IQSA= Índice de Qualidade da Simazina e da Atrazina; 
[S]= concentração da simazina (em mg L-1); 
[A]= concentração da atrazina(em mg L-1); 
eS= equivalente de concentração de simazina ou valor equivalente a pontuação de qualidade para 
presença de simazina; 
eA= equivalente de concentração de atrazina ou valor equivalente a pontuação de qualidade para 
presença de atrazina. 
 

Aplicando-se a equação 1 proposta: 

 

Tabela 1 - Valores de LOD e LOQ em mg L-1do método empregado (*): 
 

mg L-1 Simazina Atrazina 

AP** 

LOD* 

0,002 

0,025 

0,002 

0,05 

LOQ* 0,5 0,7 

Fontes: *Diehl et al., 2005; ** Valores legislação CONAMA, 2007. 



 

Definiu-se uma diferença de 100 pontos entre a AP (água potável - quantidade de simazina e atrazina 
máxima permitida pela legislação) e o limite de quantificação do método (LOQ). O limite de detecção 
encontra-se entre o LOQ e a AP, conforme mostrado na Tabela 1. 

Se os resultados para o Índice de Qualidade da Simazina e Atrazina forem abaixo do limite de 
detecção, demonstra que a simazina e atrazina não podem ser quantificadas pelo método proposto. 

 

eS = LOQS - [AP]                                                                 [Eq. 2] 
             100 (pt) 

Onde: 

eS = equivalente ou valor equivalente a pontuação de qualidade para presença de simazina. 
[AP] = concentração de água potável permitida pela legislação 
LOQs = limite de quantificação analito simazina no método 
pt = pontos 

      eA = LOQA - [AP]                                                                 [Eq. 3] 
                  100 (pt) 

Onde: 

eA = equivalente ou valor equivalente a pontuação de qualidade para presença de atrazina. 
[AP] = concentração de água potável permitida pela legislação 
LOQA = limite de quantificação analito atrazina no método 
pt = pontos 
então:  
 
eS = LOQS - [AP]  = 0,5 – 0,002  = 0,00498 equivalente em mg L-1 para cada ponto de simazina 
               100                  100                            
eA = LOQA - [AP]  = 0,7 – 0,002  = 0,00698 equivalente em mg L-1 para cada ponto de atrazina 
              100                    100         
 

Quadro 1 – Parâmetros qualitativos dos resultados do IQSA proposto. 
 

0 ≤ 10 excelente 
> 10 ≤100 bom 

> 100 ≤ 200 baixo 
> 200 ≤ 300 aceitável 

> 300 inadequado 
 

2.7 Índice de Qualidade com Relação aos Herbicidas Triazínicos: Simazina e Atrazina (IQSA) 

Aplicação do Índice IQSA para as amostras reais: 

Para os pontos 1,2 e 5 não encontraram-se valores detectáveis para simazina e atrazina.  

A amostra 3 apresentou uma concentração de simazina de 0,597 mg L-1 e  de atrazina de 0,573 mg L-1. 
A amostra 4 apresentou apenas concentração de 0,784 mg L-1 de simazina. 



 

Pode-se observar que o ponto 3 localiza-se num lago que recebe parte do efluente da universidade, 
portanto podendo ser o destino das águas pluviais do Campus I.  O ponto de coleta 4, localiza-se 
próximo ao centro de eventos, provavelmente a presença de simazina neste ponto dá-se por estar 
próximo as lavouras do Cepagro (Centro de Pesquisas da Agronomia), onde realizam-se diversas 
práticas de agricultura, com a utilização de herbicidas. 

No ponto 3 e no ponto 4 a simazina foi quantificada, pois os valores encontrados estão acima do LOQ 
do método (LOQ = 0,5 mg L-1). Entretanto no ponto 4 a atrazina foi apenas detectada, pois seu LOD é 
de 0,05 mg L-1 e LOQ é de 0,7 mg L-1, a concentração encontrada ficou abaixo do LOQ, mas acima do 
LOD (0,573 mg L-1). 

Dentre as três coletas realizadas, apenas na primeira em agosto de 2007, houve detecção de herbicidas 
nas amostra 3 e 4.  

Em relação aos valores detectados de simazina e atrazina nos pontos 3 e 4, coleta 1, aplicando-se a 
proposta de índice: 

No ponto 3: equivalente em mg L-1 para cada ponto de simazina e atrazina. 

IQSA=  0,598   +    0,573    = 120,08 + 82,09 = 202,17  
            0,00498     0,00698                                        

Comparando com o Quadro 1 dos resultados do IQSA, conclui-se que a água do ponto 3 (lago do 
Cepa), mesmo tendo sido encontrada certa quantidade de simazina e atrazina, apresenta-se com 
ISQA= aceitável. 

No ponto 4: equivalente em mg L-1 para  cada ponto de simazina e atrazina. 

IQSA=  0,785  +   0,000  = 157,63 + 0,00 = 157,63  
             0,00498  0,00698                                                  

Comparando com o Quadro 1 dos resultados do IQSA, conclui-se que a água do ponto 4 (lago 
próximo ao centro de eventos da UPF), mesmo tendo sido encontrada certa quantidade de simazina e 
atrazina, apresenta-se com ISQA= bom. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Utilizando-se o método proposto para a determinação de herbicidas trizínicos simazina e atrazina em 
águas, pode-se inferir um índice de qualidade de águas superficiais do Campus I da UPF, o método 
mostrou-se adequado para os níveis de concentração avaliados. Após aplicar o IQSA para as amostras 
reais, comparando com a tabela dos resultados do IQSA, conclui-se que as amostras de água 1, 2 e 5 
apresentam IQSA excelente pois obtiveram valores de concentração de simazina e atrazina não 
detectáveis, também pode-se indicar que a água do ponto 3 (lago do Cepa) apresenta-se com IQSA 
aceitável, apresentando baixas concentrações de simazina e atrazina e a do ponto 4 (lago próximo ao 
centro de eventos), mesmo tendo sido detectada concentração baixa de simazina, apresenta-se com 
ISQA= bom. Isto demonstra que as águas superficiais do Campus I da UPF, segundo o IQSA proposto 
não estão comprometidas por herbicidas triazínicos. 
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