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Resumo: Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da água de quatro fontes de água 

localizadas próximas de áreas agrícolas que recebem aplicação de dejeto líquido de suínos no 

município de Palmitos, região Oeste de Santa Catarina. Foram determinadas as características físico-

químicas: temperatura, potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica, oxigênio dissolvido 

(OD), nitrogênio na forma de amônia (NH4
+) e de nitrito + nitrato (NO2

-+(NO3
-),) fósforo (P) total e 

demanda química de oxigênio (DQO). Foram determinados também as características biológicas e 

microbiológicas: demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes totais e Escherichia coli (E. coli). 

Os resultados obtidos demonstraram que as fontes analisadas apresentaram uma boa qualidade físico-

química, atendendo às legislações cabíveis (com exceção do P total, que apresentou-se acima dos 

padrões máximos) ao passo que as características microbiológicas se apresentaram impróprias, com 

características acima dos valores permitidos (coliformes e Escherichia. coli) pelas legislações. 

 

Palavras-chave: Microbiologia da água, Poluição da água, Impacto ambiental. 

 

 

 

WATER QUALITY OF SOURCES FROM AGRICULTURAL AREAS 

IN THE CITY OF PALMITOS - SC 
 

 

Abstract:  The objective of this study was to evaluate the water quality of four water sources located 

close to agricultural areas receiving application of liquid swine manure liquid swine manure in the city 

of Palmitos, West region of Santa Catarina. Was determined the physicochemical characteristics: 

temperature, hydrogenionic potential (pH), electrical conductivity, dissolved oxygen (DO), nitrogen in 

the form of ammonia (NH4
+) and nitrite + nitrate (NO2

- + (NO3
-), phosphorus (P ) Total and chemical 

oxygen demand (COD). The specific biological characteristics were: biochemical oxygen demand 

(BOD), total coliforms and Escherichia coli (E. coli). The sources analyzed showed good 



 

 

physicochemical quality, meeting the applicable laws (with the exception of total P, which appeared 

above the maximum standards) while the microbiological characteristics presented improper with 

characteristics above the permitted values (coliforms and Escherichia. coli) by legislation. 

 

Keywords: Water microbiology, Water pollution, Environmental impact. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A poluição dos corpos hídricos acontece quando há alterações nas qualidades químicas, 

físicas ou biológicas da água, afetando a sua utilização pela população (GAMA, 2003). A matéria 

orgânica, os nutrientes e as bactérias fecais são os principais constituintes que afetam as águas 

superficiais, enquanto que as águas subterrâneas são mais afetadas por nitratos e bactérias (NOLASCO 

et al., 2005; DIESEL et al., 2002). 

São evidentes os problemas no estado de Santa Catarina pelos altos índices de 

contaminação de águas superficiais decorrentes da suinocultura, sendo que a maior parte dos rios da 

região está contaminada com coliformes fecais. Esta questão preocupa ainda mais devido ao fato de que 

as áreas de risco estão localizadas na região da bacia hidrográfica do Rio Uruguai (SILVA & BASSI, 

2012).Grande parte dos constituintes do dejeto de suínos, como nitrogênio e fósforo podem ser perdidos 

por escoamento superficial (CERETTA et al., 2005; SILVEIRA & SALVADOR, 2002), que pode 

ocorrer devido às altas quantidades aplicadas e a relevos acidentados, ou ainda pela ocorrência de 

precipitações pluviais e/ou chuvas erosivas em solos pouco permeáveis e pouco recobertos (CERETTA 

et al., 2005; BERTOL et al., 2010). Os relevos acidentados, que ocorrem no Estado de Santa Catarina, 

associadas à falta de práticas conservacionistas agravam ainda mais a situação (BERTOL et al., 2010). 

A presença de N, P e material orgânico nos dejetos são responsáveis por causar a 

eutrofização das águas, principalmente com o uso incorreto dos dejetos, que levam ao acúmulo desses 

nutrientes (SILVA & BASSI, 2012). A eutrofização de mananciais hídricos pode ser provocada pelo 

aumento do fósforo perdido (BERTOL et al., 2010), sendo considerado elemento limitante para 

desencadear o processo de eutrofização (BARBOSA et al., 2015), além do nitrato (CERETTA et al., 

2003).  

De acordo com Weiler et al. (2007), o nitrogênio na forma de nitrato que ocorre nos solos 

após a mineralização do nitrogênio é altamente solúvel em água, o que resulta num aumento do seu 

potencial poluidor. Já o Fósforo e o potássio são menos móveis no solo em relação ao nitrogênio, sendo 

menos sujeitos a perdas, e, portanto, menores fontes de contaminação de mananciais.  

A percolação de substâncias presentes nos dejetos de suínos no perfil do solo acaba por 

contaminar os lençóis freáticos e que são de difícil recuperação após haver contaminação por resíduos 

biológicos (GAMA, 2003). 

As bactérias de origem fecal possuem uma maior mobilidade na fase líquida do que na 

sólida. Devido aos processos de higienização das instalações de criação de suínos, os dejetos são 

armazenados na forma líquida, aumentando, assim, a mobilidade dessas bactérias. Além disso, elas são 

transportadas do solo para as águas e ainda podem se infiltrar em águas subterrâneas (SÁ, 2012). A 

persistência dos patógenos presentes nos dejetos líquidos de suínos não são muito documentados, 

fazendo-se necessário obter-se mais informação sobre a resistência dos patógenos e o risco de transporte 

através da água escoada logo após a aplicação dos dejetos. Essas informações podem ser importantes 

para a tomada de decisão e gestão dos dejetos, com o objetivo de reduzir o impacto dessa atividade (SÁ, 

2012). 

Os dejetos suínos também apresentam altas concentrações de DBO (ANGONESE et al., 

2006), que, em condições adequadas, geralmente fica na faixa de 30.000 mg/L (KUNZ et al., 2005), 

tendo grande potencial poluidor quando chega a corpos hídricos. 

 



 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização das fontes de água avaliadas 

 

O estudo foi realizado em pequenas propriedades rurais no município de Palmitos, oeste de 

Santa Catarina. O município de Palmitos possui uma área de 352,505 km2 e população de 2015 estimada 

em 16.262 habitantes (IBGE, 2015). 

A região Oeste Catarinense tem um relevo bastante acidentado, por isso somente 20 % dos 

solos dessa região podem ser usados para cultivos agrícolas. Mesmo assim, a região responde por grande 

parte da produção agrícola e agropecuária, desenvolvendo intensa atividade nessas áreas, o que resulta 

em degradação do solo e da água (DENARDIN & SULZBACH, [20--]).  

Os solos da região são classificados como Nitossolo Vermelho (EMBRAPA-SOLOS, 

2004). Nas propriedades estudadas, as amostragens de solo foram realizadas em áreas de pastagem e 

cultivo agrícola onde o dejeto líquido de suínos é utilizado anualmente como fonte de nutrientes para as 

culturas de inverno e verão. 

Foram coletadas amostras de água de três poços de água e de um banhado localizados 

próximos a áreas de pastagem e lavoura onde o dejeto líquido de suínos é utilizado anualmente (4 a 7 

anos), sendo definidas e caracterizadas da seguinte maneira: 

P1: Poço de água localizado próximo de uma área de pastagem com aplicação de dejeto 

líquido de suínos, utilizado para abastecimento de residência (exceto para ingerir) sem nenhum 

tratamento (Figura 1); 

P2: Poço de água localizado próximo da mesma área que o poço P1, estando próximo este 

também, utilizado para abastecimento de residência (exceto para ingerir) sem nenhum tratamento 

(Figura 2); 

P3: Poço de água localizado próximo às áreas de pastagem e de cultivo agrícola com 

aplicação de dejeto líquido de suínos, utilizado para consumo humano (Figura 3); 

P4: Banhado localizado próximo de uma área de cultivo agrícola com aplicação de dejeto 

líquido de suínos, utilizado para dessedentação de animais (Figura 4). 

 

Figura 1 - Poço de água localizado próximo de uma área de pastagem com aplicação de dejeto líquido 

de suínos; 

 



 

 

Figura 2 - Poço de água localizado próximo da mesma área que o poço P1. 

 
 

 

Figura 3 - Poço de água localizado próximo de áreas de pastagem e de cultivo agrícola com aplicação 

de dejeto líquido de suínos 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4 - Banhado localizado próximo de uma área de cultivo agrícola. 

 
 

2.2 Caracterização do dejeto líquido de suíno aplicado. 

 

Para caracterização das áreas com pastagem e com cultivo agrícola onde as fontes de água 

estão localizadas, foram determinadas as características químicas do dejeto líquido de suínos e 

calculados o volume e os teores de nitrogênio e fósforo do dejeto líquido de suíno aplicado ao solo. 

A tabela 1 apresenta o volume de dejeto líquido de suínos os teores de nitrogênio total 

Kjeldahl (NTK) e de Fosfato (P2O5) aplicados nas áreas estudadas. 

 

Tabela 1 - Volume, teores de nitrogênio total Kjeldahl (NTK) e teores de Fosfato (P2O5) do dejeto 

líquido de suínos aplicado em solos de propriedades rurais do município de Palmitos/SC.  

Área 
Volume de dejeto NTK P2O5 

m3.ha-1 ..................Kg.ha-1..................... 

Pastagem 1 36,05 72,25 5,34 

Pastagem 2 39,60 86,49 28,33 

Cultivo agrícola. 28,63 92,87 6,83 

Pastagem 1 (área de pastagem (estrela africana) com aplicação de dejeto líquido de suínos na qual os 

poços P1 e P2 sofrem forte influência por estarem localizados abaixo desta área); Pastagem 2 (área de 

pastagem (capim pioneiro) com aplicação de dejeto líquido de suínos na qual o poço P3 sofre uma 

influência mínima); Cultivo agrícola (área de cultivo de aveia com aplicação de dejeto líquido de suínos, 

que exerce forte influência no banhado (P4) e uma influência mínima no poço P3). 

 

2.3 Coleta e preparo das amostras de água 

 

As amostras de água foram coletadas após a primeira chuva significativa sob as áreas com 

aplicação do dejeto líquido de suínos, devido à possibilidade de escoamento e/ou infiltração de algum 

material contido no dejeto nessas águas. 



 

 

Para a coleta das amostras de água foram utilizadas garrafas pet. Após a coleta as amostras 

de água foram imediatamente levadas para o Laboratório de Recursos Hídricos da Universidade Federal 

de Santa Maria - Campus de Frederico Westphalen/RS, onde foram realizadas as análises químicas e 

microbiológicas. Nas amostras de água cujas determinações não foram realizadas no mesmo dia, foi 

adicionado ácido sulfúrico concentrado até a redução do pH das amostras para menos que dois, a fim de 

conservá-las até serem realizadas as demais análises. 

 

2.4 Determinações das Características físico químicas, biológicas e microbiológicas da água 

 

Foram determinadas as seguintes características nas amostras de água: temperatura, 

potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica, Oxigênio Dissolvido (OD), Nitrogênio (amônia 

e nitrito + nitrato), Fósforo (P) Total, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Coliformes Totais e Escherichia coli (E. coli). 

Os resultados das determinações foram comparados com as seguintes legislações: 

 Portaria MS nº 2914 do Ministério da Saúde de 12 de dezembro de 2011 (Federal) que 

dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano 

e seu padrão de potabilidade; 

 Resolução nº 357 do CONAMA, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento; 

 Decreto nº 14.250, de 5 de junho de 1981 do estado de Santa Catarina que regulamenta 

dispositivos da Lei nº 5.793, de 15 de outubro de 1980, referentes à Proteção e a Melhoria da Qualidade 

Ambiental. 

 

Características físico-químicas 

Foram determinadas as características físico-químicas: temperatura, potencial 

hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica, Oxigênio Dissolvido (OD), Nitrogênio na forma de amônia 

(NH4
+) e de nitrito + nitrato (NO2

-
+(NO3

-),) Fósforo (P) Total e Demanda Química de Oxigênio (DQO). 

A temperatura e o pH foram determinados com o auxílio de um pHmetro, que foi 

anteriormente calibrado com as soluções tampão com pH 4 e 7. A condutividade elétrica foi determinada 

com o auxílio de um condutivímetro. O OD foi determinado com o auxílio de um oxímetro. 

A determinação de NH4
+ e de NO2

-  + NO3
- foi realizada de acordo com a metodologia de 

Tedesco et al. (1995). Foram pipetados 100 ml das amostras de água e colocados em um frasco de 

destilação de 200 ml. Adicionou-se a esse conteúdo 0,2 g de Óxido de magnésio (MgO) e conectou-se 

imediatamente o frasco ao destilador. Foi coletado 100 ml do conteúdo destilado em um erlenmeyer de 

250 ml contendo 5 ml do indicador Ácido bórico para a determinação de NH4
+. Adicionou-se 0,2 g de 

liga Devarda ao mesmo frasco destilador, coletando 100 ml em outro erlenmeyer com 5 ml de ácido 

bórico para a determinação de NO3
- + NO2

-. Em seguida, os conteúdos destilados foram titulados com 

ácido Sulfúrico (H2SO4) a 0,0025 M anotando-se o volume gasto. Para a amostra controle foram 

utilizados 100 ml de água destilada, no lugar de 100 ml de amostra, passando pelo mesmo procedimento. 

O P total foi determinado pelo Método Colorimétrico do ácido 

Vanadomomolybdofosfórico, descrito por Apha (1995).  

A DQO foi determinada pelo método colorimétrico de refluxo fechado de acordo com Apha 

(2005).  

 

Características Biológicas e microbiológicas 

Foram determinadas características biológicas e microbiológicas como Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), coliformes totais e Escherichia coli (E. coli). 

A medição de DBO foi realizada seguindo o manual do aparelho OxiDirect, um sistema de 

medição respirométrico, onde a DBO é determinada sem diluição prévia, em uma garrafa. 



 

 

 Os coliformes Totais e E. coli foram determinados pelo método do Número mais provável, 

com a utilização de cartelas esterilizadas. Foi utilizada uma diluição (10-1) para os poços de água P1 e 

P3. Já para o poço P2 e o banhado (P4) foi realizada também uma segunda diluição (10-2). Para o teste 

utilizou-se o colilertR para a detecção dos coliformes totais e E. coli. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Características Físico-químicas da água 

 

Os valores obtidos nas determinações físico-químicas (temperatura, condutividade elétrica, 

OD, DQO, NH4
+, NO3

- +NO2
- e P) estão apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Características físico-químicas das diferentes fontes de água coletadas 

Fonte(1) T (°C) pH 
Condutividade 

elétrica (µS) 

OD 

mg.L-1 
DQO 

NH4
+ 

mg.L-1 

NO3
-+NO2

- 

mg.L-1 

P Total 

mg.L-1 

P1 20,4 6,3 55,7 6,3 Abaixo LD(2) 0,11 0,84 0,17 

P2 20,0 6 66,7 6 Abaixo LD 0,12 0,16 0,31 

P3 20,2 6,3 71,9 6,3 Abaixo LD 0,05 0,65 0,46 

P4 20,2 6,5 82,8 8,4 Abaixo LD 0,56 0,45 0,31 
(1) P1 (Poço de água localizado próximo de uma área de pastagem com aplicação de dejeto líquido de 

suínos, P2 (Poço de água localizado próximo da mesma área que o poço P1, estando próximo a este 

também); P3 (Poço de água localizado próximo à áreas de pastagem e de cultivo agrícola com aplicação 

de dejeto líquido de suínos); P4 (Banhado localizado próximo de uma área de cultivo agrícola com 

aplicação de dejeto líquido de suínos). 
(2) LD: Limite de detecção do aparelho 

  

A temperatura e o pH da água não variaram muito entre os poços coletados apresentando 

valores médios de 20,2ºC de temperatura e pH em torno de 6,3. 

Costa et al. (2011) em estudo da qualidade da água do vale do Taquari/ RS encontraram 

em uma fonte no município de Cruzeiro do Sul pH de 6,91, próximo aos encontrados nas fontes 

estudadas.  

De acordo com a Portaria nº 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, o pH aceitável da água 

deve estar na faixa de 6,0 a 9,5 e de acordo com a Resolução nº 357/2005 do CONAMA entre 6,0 e 9,0. 

Os valores de pH encontrados se enquadram nessa faixa, estando em conformidade com a legislação. 

A condutividade elétrica variou entre 55,7 e 82,8 µS cm-1 com a menor condutividade 

apresentada pelo poço localizado próximo da área P1 (P1) e a maior condutividade pelo banhado 

localizado próximo da área CA2 (P4).  O valor limite para águas naturais de acordo com Brigante & 

Espíndola (2003) é de 100 μS.cm-1. Os valores encontrados nas fontes analisadas encontram-se todos 

abaixo desse limite. 

 A maior condutividade no banhado pode ter ocorrido em função da declividade, com um 

maior arraste de solo e matéria orgânica que ocorrem na área CA2 para o banhado, aumentando o 

número de sólidos dissolvidos e o número de partículas argilosas carregadas eletricamente, ou seja, de 

íons dissolvidos. De acordo com Esteves (1998) quanto maior for à quantidade de íons dissolvidos na 

água, maior será sua condutividade elétrica. Libânio (2010) destaca que maiores condutividades 

elétricas na água estão relacionadas à maiores concentrações de sólidos dissolvidos. 

Martins (2009), em avaliação das águas superficiais da sub bacia do Rio Candeias/RO 

encontrou valores de condutividade entre 3 e 74 μS.cm-1; sendo que o maior valor foi encontrado em 

área sob influência da atividade pecuária, caracterizada por bancos erodidos, que também, segundo a 



 

 

autora, contribui com partículas argilosas, aumentando a quantidade de íons dissolvidos, além da 

disponibilidade de matéria orgânica que também contribui para a elevação da condutividade.  

As concentrações de Oxigênio dissolvido (OD) variaram entre 6 e 8,4 mg.L-1, sendo 

observada a menor concentração no poço P1 e a maior concentração no banhado (P4). 

As menores concentrações de oxigênio dissolvido (P1, P2 e P3) estão relacionadas ao 

consumo do mesmo pela matéria orgânica, para a oxidação química e bioquímica. (VALENTE et al., 

1997).  

O maior OD encontrado no banhado em relação aos poços pode estar associado a maior 

área superficial do banhado e à presença de algas nesse local. Von Sperling (2005) destaca que a 

presença de algas propicia uma maior produção de oxigênio pela fotossíntese, aumentando os teores de 

OD na água. 

Costa et al. (2011), em estudo da qualidade da água do vale do Taquari/ RS, encontraram 

em fontes de água nos município de Cruzeiro do Sul e de Estrela concentrações de OD entre 6,4 e 7,7, 

próximos aos encontrados nas fontes estudadas.  

De acordo com a Resolução nº 357 do CONAMA a concentração de OD para água doce de 

classe 1 não pode ser inferior a 6 mg.L-1 e para classe 2 não inferior a 5 mg.L-1. Os valores encontrados 

nas fontes estudadas estão de acordo com a legislação e enquadram-se como Classe 1 para esse 

parâmetro. 

Os valores de demanda química de oxigênio (DQO) não puderam ser detectadas pelo 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 600 nm, o que ocorre quando as concentrações são muito 

baixas. Valente et al. (1997), preconiza que a DQO é mais utilizada em águas com maior teor de matéria 

orgânica para concentrações de DQO acima de 5 mgO2.L-1. 

As concentrações de amônia (NH4
+) apresentaram grande variação com valores entre 0,05 

e 0,56 mg. L-1 (fontes P3 e P4 respectivamente).  

Tavares et al. (2012), em análise de parâmetros físico-químicos de dois poços no município 

de Apodi/RN, encontraram valores semelhantes de amônio (0,2 mg.L-1). 

A Resolução nº 357/2005 do CONAMA estabelece como limite máximo de nitrogênio 

amoniacal total para as águas doces de classes 1 e 2 para pH menor que 7 até 8,3 as concentrações de 1 

a 3,7 mg.L-1. A Resolução associa os teores de nitrogênio amoniacal com o pH devido ao fato de que o 

nitrogênio amoniacal pode se apresentar na forma do íon amônio ou do gás amônia, variando em função 

do pH, sendo encontrado o íon amônio em baixos valores de pH e com a elevação do pH ou o íon amônio 

pode ser convertido no gás amônia (LIBÂNIO, 2010). As concentrações encontradas estão de acordo 

com a legislação, enquadrando-se como classe 1. 

As concentrações de NO3
-+NO2

-
 variaram entre 0,16 e 0,84 mg. L -1 nas fontes P2 e P1 

respectivamente.  

De acordo com a Resolução nº 357/2005 do CONAMA as concentrações máximas para as 

classes 1, 2 e 3 é de 10 mg.L-1 para nitrato (NO3
-) e de 1 mg.L-1 para nitrito (NO2

-), estando os valores 

encontrados bem abaixo do limite máximo, podendo ser enquadradas como classe 1 para esse parâmetro.  

Resende (2002), destaca que o nitrato ocorre naturalmente em baixas concentrações na 

água, podendo o aumento nas concentrações ocorrer em diversas situações e decorrente de várias fontes. 

De acordo com Libânio (2010), os baixos valores encontrados na água (geralmente inferiores a 2 mg.L-

1) ocorre devido a concorrência dos teores de nitrato na água com a assimilação do nitrato pelas plantas. 

A concentração total de nitrogênio foi maior no banhado (P4) e menor no poço P2, o que 

pode ter ocorrido devido à maior proximidade do banhado de uma área agrícola com aplicação de dejeto 

(CA2) em relação ao poço P2, mais distante da área com aplicação (área P1). 

Os teores de Fósforo (P) Total nas fontes de água variaram entre 0,17 e 0,4 mg.L-1 nas 

fontes P1 e P3 respectivamente. 

Os valores limites de fósforo total de acordo com a Resolução nº 357/2005 do CONAMA 

para água doce em ambiente lêntico são de 0,020; 0,03 e 0,05 para as classes 1, 2 e 3 respectivamente. 



 

 

Os valores encontrados nas fontes estudadas estão bem acima desses limites, estando em desacordo com 

a legislação. 

Os altos valores de fósforo encontrados nas fontes analisadas podem ter ocorrido devido ao 

escoamento subsuperficial e erosão dos solos com a aplicação de dejeto líquido de suínos localizados 

próximos dessas fontes. De acordo com Isherwood (2000), o escoamento superficial e a erosão dos solos 

em áreas agrícolas são os principais agentes que contribuem para o aumento nos teores de fósforo nas 

águas superficiais. 

O enriquecimento das águas com fósforo pode trazer desiquilíbrios para os ecossistemas 

aquáticos devido ao processo de eutrofização. O correto dimensionamento das adubações, associado a 

práticas conservacionistas de controle da erosão no solo em áreas de exploração agrícola, constituem-se 

como medidas de controle para o problema (RESENDE, 2002). 

De maneira geral, com exceção do P total, que está muito acima do valor máximo 

permitido, todos as características físico químicas estão dentro dos padrões, sendo que aquelas 

classificadas pela Resolução nº 357/2005 do CONAMA enquadram-se como Classe 1. 

 

3.2. Características biológicas e microbiológicas 

 

As características biológicas e microbiológicas determinadas nas diferentes fontes de água 

estão apresentadas na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Características biológicas e microbiológicas das diferentes fontes de água localizadas 

próximas das áreas agrícolas com aplicação de dejeto líquido de suínos no município de Palmitos-SC 

Fonte(1) DBO (mg.L-1) Nº Diluições 
Coliformes Totais 

(NMP/100 ml) 

E. coli 

(NMP/100 ml) 

P1 5 1 >2.005 384 

P2 2 2 >20.050 12.980 

P3 0 1 >2.005 56 

P4 18 1 >2.005 591 
(1) P1 (Poço de água localizado próximo de uma área de pastagem com aplicação de dejeto líquido de 

suínos, P2 (Poço de água localizado próximo da mesma área que o poço P1, estando próximo a este 

também); P3 (Poço de água localizado próximo à áreas de pastagem e de cultivo agrícola com aplicação 

de dejeto líquido de suínos); P4 (Banhado localizado próximo de uma área de cultivo agrícola com 

aplicação de dejeto líquido de suínos). 

 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) variou entre 0 e 18 mg.L-1 no Poço P3 e no 

banhado (P4) respectivamente. 

De acordo com a resolução nº 357/2005 do CONAMA a concentração máxima de DBO 

para água doce é de até 3, 5 e 10 mg. L-1 O2 para as classes 1, 2 e 3 respectivamente. O poço P2 e P3 se 

enquadram como classe 1, o poço P1 como classe 2 e o banhado (P4) está em desacordo com a presente 

legislação. 

Todas as áreas apresentaram uma grande quantidade de coliformes totais, sendo 

encontrados valores maiores de 2.005 NMP em 100 ml e o poço P2, no qual foi realizada uma diluição 

a mais, foi encontrado um valor maior que 20.050 NMP em 100 ml de amostra. O banhado (P4) não 

apresentou coliformes totais com duas diluições, por isso foi considerado o valor encontrado com uma 

diluição.  

De acordo com a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, as amostras não podem 

apresentar presença de coliformes totais em 100 ml na saída do tratamento e no reservatório e na rede 

apenas uma amostra, entre as várias amostras examinadas no mês, poderá apresentar resultado positivo.  



 

 

O Decreto Estadual nº 14.250 de 1981 do estado de Santa Catarina estabelece, para a classe 

2 o NMP de coliformes totais de até 5.000 em 100 ml e para a classe 3, de até 20.000, sendo que se as 

águas da Classe 4 possuírem índices de coliformes superiores aos valores máximos estabelecidos para 

a Classe 3, elas poderão ser utilizadas, para abastecimento público, somente mediante utilização de 

métodos especiais de tratamento. O poço P2 apresentou NMP maior que o da classe 3, o banhado (P4) 

pode ser enquadrado na classe 2.  

Todas as fontes de água apresentaram presença de E. coli de 56, 384, 592 e 12.980 nas 

fontes P3, P1, P4 e P2 respectivamente. 

De acordo com a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, as amostras não podem 

apresentar presença de E. coli em 100 ml para consumo humano, estando todas as fontes impróprias 

para o consumo. 

O Decreto Estadual nº 14.250 de 1981 do estado de Santa Catarina estabelece, para a classe 

2 o NMP de coliformes de origem fecal de até 1.000 em 100 ml e para a classe 3, de até 4.000, sendo 

que se as águas da Classe 4 possuírem índices de coliformes superiores aos valores máximos 

estabelecidos para a Classe 3, elas poderão ser utilizadas, para abastecimento público, somente mediante 

utilização de métodos especiais de tratamento. 

Pitol (2010), avaliando a qualidade microbiológica de 52 amostras de água de diferentes 

mananciais nos municípios que compõem a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de 

Itapiranga: Santa Helena, Tunápolis, Iporã do Oeste, Itapiranga e São João do Oeste, todos localizados 

no extremo Oeste de Santa Catarina, observou que 89% das amostras estavam impróprias para consumo 

humano, sendo que 94,2 % dessas apresentaram contaminação por coliformes totais e 88,4% com 

coliformes termotolerantes. A autora observou ainda que 82,7 % das amostras que apresentaram 

contaminação não possuíam nenhum tipo de vegetação em torno das fontes, podendo este fator ser um 

agravante na porcentagem de contaminação. 

Verdi (2008), também realizou estudos em alguns municípios da SDR de Itapiranga - SC, 

e observou dados semelhantes, sendo que 86,3% das amostras analisadas apresentaram algum tipo de 

contaminação por coliformes totais ou termotolerantes. 

Silva (2007), em avaliação da qualidade microbiológica da água de poços de propriedades 

rurais no município de Descanso/SC, observou que 98,68% apresentaram coliformes totais e destas, 

82,89% apresentaram contaminação por coliformes fecais.  

Rocha et al. (2011), em estudo realizado em dois bairros no município de Nova Viçosa/BA, 

ao avaliar a qualidade microbiológica de 20 poços rasos constataram que, entre outros fatores, a pequena 

profundidade dos poços influenciou na presença de coliformes.  

A presença de coliformes totais e E.coli presente nas fontes estudadas indica que nenhuma 

destas poderia ser utilizada para consumo humano sem tratamento. No entanto, nas propriedades 

estudadas a água dos poços (P1, P2 e P3) são consumidas sem nenhum tratamento. 

De maneira geral, todas as determinações realizadas nas fontes de água estudadas 

apresentaram uma boa qualidade física e química, atendendo às legislações cabíveis (com exceção do P 

total) ao passo que as características biológicas e microbiológicas se apresentaram impróprias, com 

características acima dos valores permitidos (coliformes) pelas legislações.  

De forma geral a água de todos os poços e do banhado podem ser enquadradas como classe 

4 de acordo com a Resolução n. 357/2005 do CONAMA, por apresentarem teores de fósforo acima do 

estabelecido para a classe 3 e altos valores de E. coli. 

A agricultura contribui direta e indiretamente para a perda da qualidade da água. A 

aplicação de resíduos derivados da criação intensiva de animais entre outras atividades são responsáveis 

pela perda da qualidade da água nas áreas rurais (RESENDE, 2002). 

Avaliar a qualidade física, química, biológica e, principalmente microbiológica da água 

para o consumo humano é de extrema importância, pois a maioria da população não realiza análises da 

água que consome, por avaliar a água pela cor e odor, acreditando que a água de poço é potável, 

consumindo-a sem nenhum tratamento. 



 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

. 

As fontes de água localizadas próximas às áreas rurais com aplicação no solo de dejeto 

líquido de suínos estão dentro dos padrões estabelecidos pelas legislações aplicáveis, apresentando boa 

qualidade física e química com exceção para o P total. 

As características microbiológicas das fontes localizadas próximos às áreas rurais 

estudadas se apresentaram impróprias, com valores acima dos permitidos pelas legislações.  

O monitoramento das características, físicas, químicas e microbiológicas da água próximo 

de áreas em que se faz a aplicação de dejetos líquidos de suínos apresenta-se como uma ferramenta de 

grande importância na prevenção de processos de degradação, contaminação e na perda da sua 

qualidade. 
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