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Resumo: A água é importante para a manutenção da vida humana. O uso e a ocupação do solo estão 

intimamente ligados a sua qualidade, não somente para o consumo, mas também para a manutenção 

do equilíbrio natural da vida aquática. Os parâmetros observados foram comparados com a Portaria 

n° 2914/2011 a fim de se avaliar a potabilidade da água em estudo. A bacia em estudo é enquadrada 

como Classe Especial, sendo assim, toda e qualquer medida de implantação de empreendimentos 

passa por revisão do Conselho Gestor para a manutenção e integridade da mesma. Através das 

análises realizadas foi contatada uma alta concentração de coliformes termotolerantes e totais, que 

estão relacionados com a produção de rejeitos agropecuários, entretanto não afetando a potabilidade 

da água. 
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THE INFLUENCE OF LAND USE AND OCCUPATION ON WATER 
 

QUALITY FOR HUMAN CONSUMPTION 

 
 
 
 

Abstract: Water is important for the maintenance of life. The use and land use are closely linked to 

their qualities, not only for consumption but also for maintaining the natural balance of aquatic life. 

The parameters were compared to the Ordinance No. 2914/2011 in order to evaluate the potability of 
the water study. The basin study is framed with Special Class, therefore, any measure of 

implementation of projects goes through review of the Management Council for the maintenance and 

integrity. Through the analyzes it was hired a high concentration of fecal coliforms in total, which are 
related to the production of agricultural wastes, however not affecting the potability of water. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A contaminação das águas e do solo no meio rural é tão frequente e preocupante quanto 
no meio urbano. Na zona rural, o abastecimento é proveniente de uma mesma fonte de captação e por 
um extenso período, o que afeta na sua qualidade por conta das atividades de seu entorno que se 
modificam ao longo do tempo e provocam alterações na qualidade da água (COPETTI et al., 2013).  

O uso e ocupação do solo estão diretamente relacionados com a qualidade da água de 

determinado lugar. A poluição das águas pode se dar de três formas: introdução de substâncias 
artificiais, que se caracteriza pelo lançamento de agrotóxicos ou organismos patogênicos; introdução 

de substâncias naturais ao meio, como sedimentos nas águas de um lago; e a alteração nas 
características do meio, por exemplo, a indução de matéria orgânica faz com que o teor de oxigênio 

dissolvido (OD) diminua e prejudique a vida aquática (BRASIL, 2006).  
O desenvolvimento de práticas agropecuárias como a avicultura, suinocultura e 

bovinocultura intensiva, desenvolve uma série de impactos correlacionados a qualidade da água de 
mananciais e nascentes, tendo como fato sua instalação próxima a esses ambientes (MERTEN, 2002).  

A agricultura, café, pastagem degradada e piscicultura são os usos que mais apresentam 

impactos negativos na qualidade da água. Entre os meios que favorecem uma boa proteção do solo e 
melhor qualidade da água estão as áreas ocupadas com formações florestais intactas ou quase intactas 
e pastagens bem conservadas (PEREIRA, 2014).  

Segundo Siste & Souza (2013, p.146): 

 

A qualidade das águas em regiões rurais aponta para a contaminação por 
coliformes por diversos fatores, como o elevado nível do lençol freático, a 

destinação inapropriada de dejetos ou até mesmo a proximidade de fossas a 
mananciais ou corpos d’água e ainda a rápida percolação de 

microrganismos em direção a águas subterrâneas, principalmente em 
períodos chuvosos. 

 

 

A análise microbiológica está diretamente relacionada com a saúde sanitária da água. De 
acordo com o BRASIL (2006), pode ocorrer a presença de microorganismos patogênicos na agua que  



 

de forma geral são de origem fecal. Isso ocorre devido a uma série de fatores, uma delas é a instalação 
de fossas próximas aos cursos d’água. 

 

O enquadramento de um corpo d’água visa estabelecer um nível de qualidade (classe) a 
ser mantida em seu curso. O mesmo está diretamente ligado ao controle do uso e ocupação do solo, 

pois limita e implantação de empreendimentos que possam afetar a qualidade da água na qual esteja 

enquadrada. Portanto, o enquadramento de corpos d’água é um instrumento de planejamento, a fim de 
se garantir a qualidade das águas de forma compatível com seu uso mais exigente (ANA, 2007). O 

enquadramento de bacia faz com que os padrões de qualidade da água dos corpos hídricos assegurem a 
qualidade para abastecimento humano sem tratamento prévio ou com simples desinfecção (DIAS, 

2010).  
Segundo a Deliberação CECA n° 003 de 1997, que prescreve a preservação e a utilização 

das águas das bacias hidrográficas do Estado do Mato Grosso do Sul, menciona: 

 

Nas águas enquadradas na Classe Especial e na Classe I não serão 
tolerados o lançamento de águas residuárias, domésticas e/ou industriais, 
lixo e outros resíduos sólidos, substâncias potencialmente tóxicas, 
defensivos agrícolas, fertilizantes químicos e outros poluentes, mesmo 
tratados. 

 

De acordo com a Portaria BRASIL n° 2914 de 2011, foram dispostos os procedimentos 
de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, 
em razão da importância que a qualidade e a quantidade de água representam para melhoria da 
qualidade de vida e da manutenção da saúde humana.  

O artigo tem como objetivo analisar a influência do uso e ocupação do solo na avaliação 
da qualidade da água para consumo humano em uma bacia enquadrada como Classe Especial, sendo 
esta uma Área de Proteção Ambiental (APA). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1 Caracterização da área de estudo  
A mina em estudo está localizada em Campo Grande – MS na área rural, 

aproximadamente a 35 km da área urbana da capital. O ponto de coleta se encontra na Área de 
Proteção Ambiental da bacia do Córrego Ceroula, com coordenadas 20°14’39 S, 054°46’31” W. A 
mesma se encontra também dentro da Unidade de Planejamento e Gerenciamento de Miranda-MS. 

 

Figura 1. Mapa da localização da área em estudo. 



 

 

Como mostrado na Figura 1, a mina em estudo está inserida em uma região onde 
predominam atividades agropecuárias que incentivam a implantação de atividades de produções 

alternativas, como a pecuária leiteira, avicultura e animais de pequeno porte que são definidas na Zona 

de Proteção da Planície Pantaneira, que destaca a adoção de instrumentos como o Pagamento de 
Serviços Ambientais para a manutenção da qualidade da vegetação nativa e a proteção das nascentes e 

corpos d’águas (MATO GROSSO DO SUL, 2009). Por competência do conselho gestor são avaliados 
os diferentes tipos de processos produtivos instalados na bacia, o que promove a aproximação da 

sociedade com os problemas de gestão econômica e ambiental de toda a bacia (CAMPO GRANDE, 
2001), apresentados na Figura 2. 

 

Figura 2. Uso e Ocupação do solo da área em estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na bacia do Córrego Ceroula são encontrados quatro tipos de solos: Latossolo vermelho-
escuro álico, Latossolo roxo distrófico, areias quartzosas álicas e Solos Litóticos estróficos, sendo que 

destaca-se a predominância do Latossolo vermelho-escuro álico (BRASIL,1982). Os latossolos 
vermelho-escuro álicos, são solos muitos profundos, acentuadamente ou fortemente drenados, muito 

porosos e permeáveis, com avançado estágio de temporização e processo intensivo de lixiviação 
(CAMPO GRANDE, 2014). 

 

2.2 Coleta, amostragem e análises 

 

Foram feitas 3 (três) coletas para análise e interpretação dos parâmetros de potabilidade 
da água. Todas as coletas foram realizadas no período da manhã, entre as 07 e 09 horas, nos meses de 
outubro e novembro de 2015.  

As metodologias analíticas para determinação dos parâmetros físicos, químicos e 
microbiológicos atenderam às especificações das normas nacionais que disciplinam a matéria da 
edição mais recente da publicação Standard Methods for the Examination of Waterand Wastewater de 
2012.  

As analises biológicas foram realizados através do método de Tubos Múltiplos para 
determinação do número mais provável (NMP), e os parâmetros físico-quimicos, tais como: pH e 
Turbidez foram obtidos por meio de eletrodos; Cloreto Total, OD e DBO foram obtidos por meio de 
titulometria; e os parâmetros Nitrogênio total e Fósforo total foram obtidos por meio de 
espectrofotometria.  



 
 
 

2.3 Dados pluviométricos 
 

As análises realizadas nos dias 5 e 6 de Novembro foram realizadas após um curto 
período de chuva na região (Figura 3). 

 

Figura 3. Gráfico pluviométrico do período de coleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A sazonalidade alterna o ciclo hidrológico da bacia, fazendo com que os índices físico-

químicos e micro-biológicos do curso d’água variem. Quando se realiza análises em períodos de 

estiagem, obtêm-se resultados diferentes de análises feitas após preciptações. Análises estatísticas 
mostram que os parâmetros pH, turbidez e cor aparente se mostram sensíveis a preciptação, enquanto 

que os parâmetros bacteriológicos não apresentam diferença significativa em seus valores (MENDES, 
2014). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme estabelecido pela resolução CONAMA n° 20/86, o nível de qualidade aceitável 

aos diversos usos devem considerar o enquadramento estabelecido pelo órgão responsável. Para a água 
estar dentro do padrão de potabilidade é necessária a utilização da Portaria n° 2914/11 do Ministério 
da Saúde, que estabelece seu padrão de potabilidade, conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Análises físico-químicas e biológicas da mina e os valores de referências de 
potabilidade.  

 Unidade 17/10/2015 05/11/2015 06/11/2015 Portaria 2914 
      

Temperatura do Ar °C 31 27 23 * 

Temperatura da Água °C 27 25 20 - 

pH - 6,08 6,42 6,20 6,0≤valor≤9,5 

Turbidez NTU 4,91 5,54 2,45 valor≤5,0 

Cloreto Total mg/L 2,50 4,50 4,50 valor≤250 

Nitrogênio Total mg/L 0,93 0,06 0,25 ** 

Fósfoto Total mg/L - 0,016 0,008 ** 

OD mg/L 7,00 5,27 5,87 ** 



 

DBO mg/L 2,80 0,40 2,07 ** 

Escherichia coli mg/L 9x10³ Não obtido Não obtido *** 

Coliformes Totais mg/L 5x10³ Não obtido Não obtido *** 
 

* - Valores não estabelecidos pela Portaria MS n° 29.14/2011 

** - Depende de outros parâmetros (caráter avaliativo)  
*** - Ausência em 100 ml 

 

A turbidez, na analise do dia 5 de novembro de 2015 excedeu o limite de 5 NTU, 
estabelecido pela Portaria n° 2914. No entanto, a mesma não se aplica em água bruta, somente para 
água após o tratamento.  

Microorganismos patogênicos em meio hídrico tendem a se aderir nos sólidos suspensos 
(SS), que caracterizam a turbidez na água. Desta forma uma turbidez alta pode expressar uma presença 
significativa de microorganimos. No estudo em questão, a turbidez não excedeu a portaria, exceto em 

uma das análises (tabela 1), o que justifica a alta concentração de Coliformes por fatores externos, o 
uso e a ocupação do solo.  

A variação na concentração de OD nas três análises realizadas se deve as precipitações 

ocorridas próximos aos dias de coleta, o que justifica a diminuição da concentração, ocasionado pelo 
aumento do volume de água. O oxigênio dissolvido não é um parâmetro para determinação de água 

potável, não sendo estabelecido valor limite em legislação vigente. Para tanto esse parâmetro deve se 
manter acima de 2 mg.L-1 para atender a necessidade do ecossistema, visando também o equilíbrio 

natural das comunidades aquáticas com base no enquadramento de Classe Especial (IDEMA, 2015).  
A Demanda Bioquímica de Oxigênio é um parâmetro para determinação de poluição do 

corpo hídrico (SPERLING, 2005). Avaliando o resultado obtido na segunda coleta, no dia 5 de 
novembro de 2015, houve uma notória queda da DBO quando comparado com as demais analises 
feitas, uma no mesmo mês e a outra no mês anterior.  

Na bacia do Córrego Ceroula há vulnerabilidade de áreas suscetíveis a erosão dos solos, 
sendo apresentada uma característica de estabilidade predominantemente intermediária, onde o tipo de 

vegetação é fundamental para a fixação do solo (PIRAJÁ,2014). O desenvolvimento da região em 
estudo está associado diretamente com o desbravamento de locais com a vegetação natural intacta. 

Associando o progresso nessas áreas com a vulnerabilidade da mesma é que se torna visível a 
importância da criação da APA, para que restrinja algumas atividades para a manutenção da qualidade 

ambiental da bacia. O Plano de Manejo da APA do Ceroula prevê a adoção de medidas para inferir no 
processo de desenvolvimento social , econômico e ambiental, a fim de assegurar a utilização do 

ambiente de forma sustentável para as gerações futuras (CAMPO GRANDE, 2015). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise microbiológica apontou para altas concentrações de coliformes 
termotolerantes e coliformes totais, necessitando apenas de simples desinfecção, mantendo as 
condições prescritas em sua Classe e atendendo os padrões para consumo humano, assim como os 
parâmetros físico-químicos.  

Conforme o resultado obtido, pode-se observar que o uso e ocupação do solo na região 
afeta diretamente a qualidade do corpo hídrico estudado, no que se diz respeito à qualidade 
microbiológica. No entanto para a elaboração de parecer mais minucioso seria necessário um 
monitoramento prolongado da região para verificar as variações em tornos dos parâmetros 

observados. 
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