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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

O Departamento de Água e Esgoto órgão responsável pelo abastecimento de água 

para o consumo humano vem a público esclarecer aos usuários sobre a publicação 

do artigo “Contaminação por agrotóxico é encontrada na água de sete municípios da 

região”. Como a reportagem informa, os dados foram retirados do Sistema de 

informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) 

durante o período de 2014 a 2017. Além disso, o Jornal local “A PLATÉIA”, edição 

dos dias 27 e 28/04/2019, realizou matéria de capa, com a seguinte manchete: 

“POLÊMICA: estudo encontra foco de contaminação da água em Livramento – A 

presença de agrotóxico foi constatada em amostra recolhida na zona rural do 

município”.  

         O próprio DAE é que insere os resultados das análises de controle no Sisagua 

conforme as disposições do ANEXO XX da Portaria da Consolidação nº 5 do 

Ministério da Saúde, inclusive os parâmetros de agrotóxicos e nenhum laudo de 

análise apresentou valores de agrotóxicos acima dos Valores Máximos Permitidos 

(VMP) tampouco foram detectados presença de agrotóxicos na água distribuída pelo 

Departamento de Água e Esgoto. 

O DAE possui na sua página http://dae.santanadolivramento.rs.gov.br/ e no setor de 

Laboratório todos os laudos com os resultados presentes no SISAGUA, os quais 

estão disponíveis aos usuários e interessados para consulta.  

A reportagem divulgada no site http://apublic.org do levantamento feito entre a 

Agência Pública e a organização Public Eye, apresenta no link “Número de 

Agrotóxico” os agrotóxicos detectados na água, para o caso do município de 
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Santana do Livramento, o link apresenta um agrotóxico detectado, o parâmetro 

Carbendazim. No link ao lado “Concentração na água” compara as concentrações 

detectadas no mesmo período com os  parâmetros de segurança estabelecidos pela 

regulação do Brasil e o link NÃO apresenta nenhum parâmetro acima dos valores 

máximos permitidos pela legislação.  

O resultado de Carbendazim retirado do Sisagua não foi detectado dentro do limite 

de quantificação do Laboratório o que gerou uma confusão enorme referente a 

presença do agrotóxico na água distribuída pelo DAE. No mesmo site está 

disponível para visualização as tabelas retiradas do Sisagua, a qual comprova que 

não há presença (detecção) de Carbendazim na água.  

Ainda, para esclarecimento, o site disponibiliza uma tabela também retirada do 

Sisagua com os locais de coleta realizados pela Vigilância Sanitária em Sistemas 

Alternativos Coletivos (SAC), sistemas que NÃO pertencem ao DAE. Nessa tabela 

está presente o SAC Cidades das Luzes, o qual é de responsabilidade da referida 

comunidade e quem realiza a vigilância e controle da qualidade da água nesse 

sistema é a Vigilância em saúde, sendo essa coleta de amostra um procedimento de 

rotina.  

Para  obter mais informações sobre a qualidade da água subterrânea de Santana do 

Livramento, o DAE procurou verificar se em algum ponto do município, mesmo não 

sendo de competência do DAE, a possibilidade de contaminação da água 

subterrânea, mas os resultados também não apresentaram nenhum parâmetro 

agrotóxico. 

Com o objetivo de esclarecer as notícias, foram investigadas as reportagens e seus 

respectivos responsáveis pela divulgação errônea dos resultados apresentados no 

Sisagua do Ministério da Saúde -  diga-se de passagem de fatos ocorridos há mais 
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de 02 anos e que não são de competência ou responsabilidade do DAE, haja vista 

ser em zona rural do Município! 

 O DAE reafirma seu compromisso de distribuição e abastecimento de água dentro 

de padrões técnicos exigidos em conformidade com a legislação  vigente, com 

servidores comprometidos, repudiando notícias inverídicas e tendenciosas que 

objetivam denegrir  ou prejudicar a imagem desta Autarquia, sinalizando que a 

reiteração de matérias dessa natureza de forma irresponsável ou  intencional em 

site, jornal, rádio ou rede social, serão objeto de pertinente ação judicial, 

responsabilizando os autores e/ou responsáveis nas esferas cível  e criminal do 

Poder Judiciário.   

Em suma a população Santanense pode tranquilizar-se quanto a qualidade da água 

do município, e ficar ciente de que quando algum parâmetro se apresentar fora dos 

padrões de potabilidade o DAE imediatamente comunicará a população e as 

autoridades competentes. 
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