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RESUMO – A qualidade da água tratada deve ser um dos objetivos das concessionárias, visando 

maior segurança para a população e o atendimento das legislações vigentes no país. Estima-se, 

entretanto, que a contaminação da água por substâncias tóxicas, como é o caso dos agrotóxicos, venha 

crescendo nos últimos anos. O objetivo dessa pesquisa foi analisar e compreender a presença destas 

substâncias nas águas do estado de Minas Gerais. Os resultados indicaram que a maior parte dos 

agrotóxicos encontrados apresentaram concentração em água maior ou igual ao valor definido pela 

legislação. A compreensão destas informações permitirá tomadas de decisão que, com base nas 

políticas públicas relacionadas com o tema, ajudarão a melhorar a qualidade da água tratada no estado 

de Minas Gerais. 
 

ABSTRACT– The accomplishment of the fulfillment of the objectives of the public offer and must 

be greater security for the fulfillment of the legislations in the country. It is estimated, however, that 

growing water due to toxic substances, such as agrochemicals, will increase in recent years. The 

objective of this research was to analyze and understand the presence of substances in the waters of 

the state of Minas Gerais. The results indicate that most of the pesticides found are similar in water 

greater than or equal to the value defined by the legislation. The understanding of this information 

will allow the decision that, based on public policies related to the subject, will help to improve the 

quality of treated water in the state of Minas Gerais. 
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INTRODUÇÃO 

A água disponível no Brasil chega a 12% da água doce existente no mundo. Porém, além do 

país possuir uma má distribuição hídrica, cerca de 45% da população é abastecida apenas com 3% da 

água disponível, parte desta água não está própria para o uso (BRASIL, 2019).  

Segundo a portaria GM/MS 888 de 2021, água potável é aquela atenda ao padrão de 

potabilidade, isto é, a água que é incolor, insípida, inodora e que está livre de materiais tóxicos e 

microrganismos (BRASIL, 2021). Para saber se determinada água no Brasil é considerada própria 

para consumo existe o Índice de Qualidade das Águas (IQA), principal indicador qualitativo usado 

no país, desenvolvido para avaliar a qualidade da água para o abastecimento público. Atualmente, o 
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país conta com 4024 estações para verificar a qualidade da água, segundo a Agência Nacional de 

Águas, que estão distribuídas em todos os estados da federação. 

Entretanto, apesar de buscar esta qualidade, de acordo com estudos realizados pela Agência 

Pública, Repórter Brasil e Public Eye (2022), a água fornecida para a população brasileira está 

contaminada em algumas localidades por agrotóxicos (figura 1a) e outras substâncias químicas e 

radioativas (figura 1b), acarretando em consequências negativas para a saúde dos brasileiros que a 

ingerem. 

Figura 1 - Mapa do Brasil com número de 

agrotóxicos detectados na água por 

localidade 

 

Figura 2 - Mapa do Brasil com cidades com identificação de 

água imprópria ao menos uma vez entre 2018 e 2020 

 

Fonte: Agência Pública, Repórter Brasil e Public Eye (2022) 

Sabe-se, por sua vez, que as empresas que realizam o tratamento e a distribuição de água devem 

seguir parâmetros estabelecidos por normas para promover a qualidade do recurso hídrico ofertado, 

e que as concessionárias devem se responsabilizar pelas condições da água tratada e distribuída para 

a população.  

Dessa forma, o controle das substâncias e o manejo para retirada dessas impurezas na água é 

um dos problemas enfrentados pelas empresas de saneamento nas cidades onde o problema relatado 

ocorre. Veiga et al (2006), reforçam que soluções que visem reduzir a presença de agrotóxicos na 

água nos sistemas hídricos devem passar por uma melhoria na gestão e manuseio de agrotóxicos em 

áreas de produção rural.  
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Neste sentido, os dados que são obtidos pelo Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade 

da Água para Consumo Humano (SISAGUA), podem ser muito úteis para a avaliação da qualidade 

da água em todo o país. No entanto, apesar da sua importância, o SISAGUA apresenta deficiências, 

como a ausência de relatórios consolidados para avaliação de cenários para gerar ações de avaliação 

e controle do risco sanitário (VALENTIM et al., 2019). 

METODOLOGIA 

Os dados utilizados no desenvolvimento da pesquisa encontram-se no site da SISAGUA e são 

de domínio público. Para desenvolvimento deste trabalho optou-se por analisar informações sobre a 

identificação ou não de agrotóxicos em amostras obtidas no estado de Minas Gerais, no período de 

2014 a 2022. O banco de dados obtido apresentou um total de 8.983 amostras. As coletas realizadas 

pelo SISAGUA foram motivadas por rotinas, desastres, surtos ou denúncias. A distribuição dos 

motivos de realização das coletas está apresentada no Quadro 1, sendo que a maior motivação 

percentual para realização das coletas foi a ocorrência de desastres. 

 

Quadro 1 – Distribuição percentual do motivo de realização das coletas 

Motivo de 

realização da 

coleta 

Distribuição percentual da 

quantidade de amostras 

Denúncia 0,33% 

Desastre 97,52% 

Rotina 2,11% 

Surto 0,03% 

                                                          Fonte: SISAGUA (2022) (adaptado) 

Os grupos de parâmetros avaliados pelo SISAGUA foram: agrotóxicos, parâmetros 

organolépticos, produtos secundários de desinfecção, radioatividade, substâncias inorgânicas e 

substâncias orgânicas. No Quadro 2, encontram-se a quantidade de avaliações realizadas para cada 

um dos grupos. A mesma amostra de água pode ter sido avaliada em relação a diferentes parâmetros, 

os quais são obtidos a partir da portaria de potabilidade, Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 

2021 (SISAGUA, 2022). 
 

Quadro 1 – Quantidade de análises avaliadas de acordo por grupo de parâmetros  

Grupos de Parâmetros 
Quantidade de análises avaliadas de 

acordo por grupo de parâmetros 

Agrotóxicos 59.130 

Parâmetros Organolépticos 78.538 

Produtos secundários de desinfecção 12.427 

Radioatividade 63 
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Substâncias Inorgânicas 96.140 

Substâncias Orgânicas 219 

                                                             Fonte: SISAGUA (2022) (adaptado) 

Os dados obtidos no SISAGUA foram analisados com uso de estatística descritiva, a qual 

descreve e sintetiza as principais características identificadas em um conjunto de dados com uso de 

tabelas, gráficos e medidas-resumo (FÁVERO; BELFIORE, 2017). Desta forma, os dados foram 

avaliados em função de percentuais, correlação e por meio do diagrama de caixa das concentrações.  

Para a análise de correlação, a qual é definida por Morettin e Bussab (2017), como uma 

medida para avaliar a associação ou dependência entre duas variáveis, com um único valor, foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. Este coeficiente de correlação, que varia entre -1 e 

1, permite verificar se duas variáveis possuem uma relação linear diretamente proporcional, se o 

coeficiente é positivo, ou inversamente proporcional, se o coeficiente é negativo. Quanto mais 

próximo de 1 ou -1 for o valor deste coeficiente, mas forte é a relação, diretamente ou inversamente 

proporcional, entre as variáveis analisadas (FÁVERO; BELFIORE, 2017). 

Optou-se também por realizar um estudo da distribuição das concentrações de agrotóxicos 

encontradas para uma das substâncias, a Simazina. Para este estudo, optou-se por realizar uma 

avaliação dos valores encontradas com uso de um diagrama de caixa de concentrações, ou diagrama 

de box plots. Neste diagrama pode-se visualizar a posição, dispersão, assimetria, caudas e dados 

discrepantes sobre a variável analisada (MORETTIN; BUSSAB, 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste trabalho, foram avaliados dados relacionados a agrotóxicos, tendo as análises das 

amostras classificadas como MENOR_LD, MENOR_LQ e Detectado e Quantificado. Nas análises 

identificadas como MENOR_LD não foi possível detectar a presença da substância avaliada. Nas 

análises que apresentaram como resultado “MENOR_LQ” foi possível detectar a presença da 

substância no ensaio, mas não quantificar a concentração da substância identificada. Nas amostras 

classificadas como “Detectado e Quantificado” a substância pesquisada foi detectada na amostra 

avaliada e sua concentração foi quantificada. No Gráfico 1 tem-se a divisão percentual sobre os 

resultados encontrados para classificação em relação aos agrotóxicos, tendo sido analisado um banco 

de dados com 59.130 análises. A partir do gráfico, percebe-se que a quantidade detectada e 

quantificada corresponde a 77% das análises realizadas, seguido das amostras classificadas como 

MENOR_LQ (20%) e MENOR_LD (3%). 
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Gráfico 1 - Percentual de amostras de acordo com a avaliação de agrotóxicos 

 

Fonte: SISAGUA (2022) (adaptado) 

Uma das possíveis fontes para ocorrência de contaminação da água é o tipo da forma de 

abastecimento do sistema avaliado. A forma de abastecimento no qual foi coletada a amostra pode 

ser do tipo Sistema de Abastecimento de Água (SAA), Solução Alternativa Coletiva (SAC), Solução 

Alternativa Individual (SAI) (SISAGUA, 2022).  

Foi realizada também uma análise sobre a correlação entre a quantidade de amostras obtidas 

para uma regional de saúde e a quantidade de amostras destas regionais em que foram identificados 

e quantificados agrotóxicos. Obteve-se como resultado um coeficiente de correlação de Pearson 

r=0,9925, mostrando que existe uma forte correlação diretamente proporcional entre as duas 

variáveis. Com isso, entende-se que quanto maior a quantidade de amostras obtidas para um regional 

de saúde, maior a quantidade de amostras em que agrotóxicos tenham sido quantificados e 

identificados. No Gráfico 2 temos a expressão gráfica desta correlação: 

 

Gráfico 2 - Correlação entre quantidade de amostras obtidas por regional e quantidade de amostras em que 

foram identificados e quantificados agrotóxicos 

77% - 45.575

3% - 1.599

20% - 11.956

Id. E Quant.

MENOR_LD

MENOR_LQ
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   Fonte: SISAGUA (2022) (adaptado) 

 

As informações sobre a distribuição de amostras com agrotóxicos detectado e quantificado, de 

acordo com o tipo de forma de abastecimento, estão dispostas no Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Distribuição percentual das amostras com agrotóxico detectado e identificado, de acordo com o 

Tipo da Forma de Abastecimento 

Tipo da Forma 

de 

Abastecimento 

Divisão percentual de 

amostras com agrotóxico 

detectado e quantificado 

SAA 40,57% 

SAC 10,53% 

SAI 48,90% 

Fonte: SISAGUA (2022) (adaptado) 

A avaliação quantitativa da presença de agrotóxicos de acordo com o tipo de abastecimento 

onde foi coletada a amostra é importante para a orientação sobre quais formas de abastecimento são 

mais comuns essas contaminações. Esta informação pode ser utilizada para a implantação de ações 

mais efetivas para mitigar ou eliminar a presença de agrotóxicos na água, melhorando as condições 

de saneamento.  

Após a análise das amostras, nas quais foram detectadas e quantificadas concentrações de 

agrotóxicos, optou-se por avaliar a concentração dos seis mais encontrados. A quantidade de vezes 

que estas substâncias foram identificadas e o Valor Máximo Permitido (VMP), descritos na base de 

dados do SISAGUA, estão apresentados no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Quantidade de vezes que uma substância foi identificada e seu Valor Máximo Permitido (VMP) 

Agrotóxicos 
Quantidade de vezes que as 

substâncias foram identificadas 

VMP das substâncias  

(em µg/L) 

Parationa Metílica 2012 9,0 

Simazina 2011 2,0 

Pendimentalina 2010 20 

Metolacloro 2007 10 

Diuron 2007 90 

Carbendazim + benomil 2004 120 

   Fonte: SISAGUA (2022) (adaptado) 

Para estas seis substâncias encontradas, a comparação da concentração identificada com VMP 

está descrita no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Distribuição percentual do VMP se acima, exatamente ou abaixo do permitido de acordo com o 

tipo de agrotóxico 

 

Agrotóxicos 

Percentual de amostras 

acima do VMP 

permitido 

Percentual de amostras 

abaixo do VMP 

permitido 

Percentual de amostras 

exatamente com o VMP 

permitido 

Parationa Metílica 0,20% 99,65% 0,15% 

Simazina 0,25% 99,65% 0,10% 

Pendimentalina 0,00% 99,90% 0,10% 

Metolacloro 0,05% 99,75% 0,20% 

Diuron 0,00% 99,80% 0,20% 

Carbendazim + benomil 0,00% 99,80% 0,20% 

 

   Fonte: SISAGUA (2022) (adaptado) 

A maior parte dos agrotóxicos encontrados apresentaram concentração em água menor que o 

valor de VMP definido pelo SISAGUA. É importante salientar que os valores utilizados para VMP 

pelo SISAGUA (2022) não estão, necessariamente, em de acordo com os valores indicados pela 

Portaria nº 888 publicada pelo Ministério da Saúde em 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021). Esta 

divergência nas concentrações do VMP ocorre, por exemplo, com o Diuron. Na Portaria do Ministério 

da Saúde a concentração recomendada dessa substância foi de 20 µg/L enquanto, na base de dados 

do Sisagua, a concentração definida para o VMP foi de 90 µg/L (BRASIL, 2021; SISAGUA, 2022). 

Ao avaliarmos análises com a presença desta substância em concentração maior que 20 µg/L, temos 

que em 8,7% das análises realizadas, esta substância foi encontrada em concentração maior que a 

permitida pela Portaria nº 888 e em 91,3% das análises realizadas a substância foi encontrada em 

concentração menor que a permitida pela Portaria citada (BRASIL, 2021; SISAGUA, 2022). 
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Por fim, optou-se por realizar uma avaliação da distribuição das concentrações encontradas para 

a substância Simazina por meio de um diagrama de caixas de concentração, apresentado no Gráfico 

3. Pela intepretação deste diagrama, percebe-se que amostras em que a concentração do agrotóxico 

foi encontrada representam outliers, em relação ao total de amostras avaliadas para esta substância. 

Este resultado reforça que a quantidade de amostras obtidas nas quais é possível identificar a presença 

deste agrotóxico em quantidade maior que a indicada é pequena, sendo assim possível realizar o 

rastreio e tratamento deste problema de forma pontual.  

 

Gráfico 3 - Diagrama de Caixa das concentrações para as amostras obtidas de Simazina 

 

Fonte: SISAGUA (2022) (adaptado) 

 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
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Tendo em vista a importância da água enquanto recurso essencial para a existência e 

manutenção da vida no ambiente, é necessária que haja grande fiscalização e acompanhamento do 

nível de potabilidade e qualidade deste recurso. Neste contexto, as informações obtidas com as 

análises de qualidade da água, devem ser utilizadas a fim de gerar ações dos órgãos fiscalizadores 

visando não só garantir a eliminação ou redução de contaminantes, mas também encontrar as causas 

para que ocorram as contaminações deste recurso. 

Como sugestões para trabalhos futuros, pode-se realizar uma avaliação da localização 

geográfica das amostras contaminadas. Esta avaliação teria como objetivo apontar possíveis causas 

para a ocorrência das contaminações. Também pode-se pensar em uma expansão da avaliação destes 

dados para todo o Brasil.  
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