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Introdução 

O Rio Cuiabá é um dos principais afluentes do Rio 

Paraguai, cuja bacia é de grande importância no 

Brasil e internacionalmente, por agasalhar o 

Pantanal, uma das maiores extensões úmidas do 

planeta. A bacia hidrográfica do Rio Cuiabá, 

abrange, total ou parcialmente, 29 municípios, 

sendo 25 em Mato Grosso e quatro em Mato Grosso 

do Sul1. A agricultura, nesta região, representa a 

base econômica, porém tal prática, para manter 

uma alta produtividade, faz uso de substâncias 

como os pesticidas, que uma vez aplicados podem 

sofrer processos de dispersão vindo a comprometer 

os recursos hídricos da região. O comprometimento 

destes recursos naturais pode gerar prejuízos à 

saúde humana, principalmente quando estes são 

utilizados como fonte para abastecimento público2. 
Dessa forma este estudo avaliou a presença de 
resíduos de pesticidas em água na bacia do rio 
Cuiabá, desde a nascente e em seus principais 
afluentes. Para isso foram coletadas amostras no 
período de agosto a dezembro de 2011 em quinze 
pontos amostrais, ao longo da bacia. Os pesticidas 
carbendazim, carbosulfam, carbofurano, clomazona, 
diurom, imidacloprid, metomil, piraclostrobina, 
tebuconaloze e tiametoxam foram selecionados para 
estudo em função da intensidade de uso na região. 
A análise consistiu em pré-concentração por 
extração em fase sólida (SDVB) e eluição com três 
porções de 5 mL de metanol:acetonitrila (7:3). Após 
concentração os extratos foram identificados e 
quantificados por cromatografia líquida de alta 
eficiência com detector UV de arranjo de diodo 
(CLAE/DAD). 

Resultados e Discussão 

Nas amostras de água estudada, verificou-se a 
presença de apenas um principio ativo que 
corresponde a clomazona na concentração de 2,8 
µg mL-1, detectado no mês de dezembro de 2011 no 
ponto a jusante do Rio Vermelho em Rondonópolis. 
A clomazona é um herbicida largamente usado no 
combate de ervas daninhas de diversas culturas3. 
No solo, dependendo dos níveis de matéria orgânica 
e tipo de solo, a meia vida do clomazona pode ser 
de 28 a 84 dias. É altamente solúvel em água (1100 
mg L-1 a 25 ºC) e possui valor de Koc (coeficiente de 
partição carbono orgânico do solo-água) variando 

entre 150 e 562 cm3 g-1 e valor de constante da Lei 
de Henry de 4.19 x 10-3 Pa m3 mol-1, o que lhe 
confere maior fitotoxicidade quando em presença de 
água abundante 4.Estes valores apresentados para 
o clomazona indicam grande potencial de poluição 
aquática o que provavelmente justifica a presença 
desse princípio ativo mesmo em um grande volume 
de água. 
A legislação brasileira não prevê, atualmente, o valor 
máximo permitido do herbicida clomazona em 
corpos d´água, dificultando a comparação com a 
legislação vigente.  

Conclusões 

Embora apenas um princípio ativo tenha sido 
detectado nas amostras analisadas, a continuidade 
deste estudo é importante para avaliar a qualidade 
da água dos rios formadores da Bacia do Cuiabá.  
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