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RESULTADOS E DISCUSSÃO
INTRODUÇÃO / OBJETIVO
Vida

Tabela 3: Resultados das análises nas amostras de águas

Água

Água
subterrânea

Contaminação
por agrotóxicos

Maior produtor de maçãs do RS

Vacaria – RS

2° maior produtor de maçãs do Brasil
Outras: soja, trigo, milho, batata, uva...
Figura 1: Mapa de uso do solo da microrregião
central do Município de Vacaria/RS

Legenda: X - região onde se localiza a maioria dos
poços tubulares analisados neste trabalho.

Fonte: Elaborado por Menezes (2013)

METODOLOGIA
• Análise documental de relatórios disponibilizados
pelo ISAM (Instituto de Saneamento Ambiental)
referente ao município nos anos de 2017 e 2018
(ISAM/UCS, 2019).
• Amostras de 28 poços tubulares e 1 poço cacimba,
analisadas conforme o método proposto por
Chiarello et al. (2017).
• Dados estudados quanto à
classificação
toxicológica para seres humanos e quanto à
classificação ambiental.
Tabela 1: Classes Toxicológicas

Fonte: Braibante e Zappe (2012)
Tabela 2: Classificação Ambiental
Classificação Ambiental
Classe I

Produto ALTAMENTE PERIGOSO ao meio ambiente

Classe II

Produto MUITO PERIGOSO ao meio ambiente

Classe III

Produto PERIGOSO ao meio ambiente

Classe IV

Produto POUCO PERIGOSO ao meio ambiente

Fonte: Autores do projeto
Unidade de concentração: ng/L - ppt por amostra

• 29 poços analisados: 58,63% contaminados.
• Quanto a classificação toxicológica: todas as
substâncias são medianamente tóxicos (classe III).
• Quanto à classificação ambiental: Clotianidina,
Imidacloprido e Tiametoxam são perigosos ao meio
ambiente (classe III); os demais não possuem
classificação específica.
• Os princípios ativos encontrados corroboram com o
tipo de lavoura praticada no solo dessa região.
CONCLUSÃO
A água subterrânea vem sendo utilizada com maior
frequência, mas a qualidade dessa água está sendo
comprometida pelo uso crescente de agrotóxicos. Este
trabalho confirmou a presença de 6 princípios ativos
(fungicidas e inseticidas) em amostras de água em
58,63% do total dos poços de Vacaria analisados. A real
gravidade dos resultados desse estudo não pôde ser
quantificada pela falta de regulamentações sobre o
assunto. Esse trabalho visa ressaltar a necessidade da
inclusão destes compostos no monitoramento da
qualidade da água e incentivar a amplificação das
pesquisas na área como forma de avaliar o
comportamento destes compostos no ambiente.

Fonte: IBAMA
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