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RESUMO 

 

 

AVALIAÇÃO DE VARIÁVEIS DE QUALIDADE DA ÁGUA E CONTAMINANTES 

AMBIENTAIS EMERGENTES EM ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO NO RIO 

GRANDE DO SUL 

 

 

AUTORA: Débora Seben 

ORIENTADORA: Jaqueline Ineu Golombieski 

 

 

As propriedades das águas sofrem diversos tipos de interferências, sejam naturais ou 

antrópicas, e é fundamental conhecer essas características para, posteriormente, determinar a 

sua finalidade. O objetivo da presente pesquisa foi qualificar e quantificar as variáveis físicas, 

químicas, microbiológicas e de contaminantes ambientais emergentes, agrotóxicos e 

medicamentos veterinários, em águas de nascentes, localizadas em propriedades rurais, que são 

utilizadas para consumo humano, em regiões do Estado do Rio Grande do Sul, sob diferentes 

usos e ocupação do solo, bem como comparar com os padrões de potabilidade exigidos e 

correlacionar essas variáveis. A pesquisa teve como condições de uso e ocupação do solo: mata 

nativa (propriedades de domínio público), e áreas de produção com atividades suinícolas e 

culturas de soja e fumo. Cada condição de uso e ocupação do solo constituiu-se em cinco 

repetições e em duas coletas no ano de 2019 (maio e novembro). As análises estatísticas das 

variáveis físicas, químicas e microbiológicas foram realizadas através do teste t para amostras 

independentes, intervalos de confiança, correlação linear de Pearson através dos pares e 

coeficientes canônicos e análise de agrupamento. Em função das variáveis microbiológicas e 

do pH e cor aparente, as águas de nascentes estudadas não são potáveis, já que não estão em 

conformidade com a legislação brasileira vigente e com a Organização Mundial de Saúde. A 

análise da correlação de Pearson entre os coeficientes canônicos, mostrou que as variáveis 

alcalinidade total, dureza total e condutividade elétrica possuem correlação positiva de ampla 

magnitude, ocorrendo o mesmo entre turbidez, cor aparente, cor verdadeira e ferro total, entre 

ferro total e nitrito e entre turbidez e coliformes totais. Com relação aos pares canônicos 

observou-se correlação positiva de ampla magnitude entre ferro total e nitrato com a 

condutividade elétrica e entre amônia total e alcalinidade total. Devido à contribuição dos 

coliformes totais presentes nas nascentes de mata nativa, através da análise de agrupamento que 

a diferiu das demais condições de uso do solo. Foram encontrados medicamentos veterinários 

e agrotóxicos em todas as condições de uso e ocupação do solo em estudo, o que evidencia que 

os usos do solo não interferem na ausência de resíduos de contaminantes ambientais 

emergentes. O herbicida Clomazona foi encontrado em 95% das amostras e coletas de água 

realizadas. A maioria das propriedades rurais estão classificadas com boa preservação. 

Contudo, as águas das nascentes estudadas não estão aptas para consumo humano sob a ótica 

das variáveis físicas, químicas e microbiológicas comparadas com os VMP pelas legislações. 

 

Palavras-chave: Agrotóxicos. Medicamentos veterinários. Nascentes. Potabilidade. 

 

  

 

 



ABSTRACT 

 

 

EVALUATION OF WATER QUALITY VARIABLES AND EMERGING 

ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS IN HUMAN CONSUMPTION WATERS IN 

RIO GRANDE DO SUL 

 

 

AUTHOR: Débora Seben 

ADVISOR: Jaqueline Ineu Golombieski 

 

 

The properties of water suffer from different types of interference, whether natural or anthropic, 

and it is essential to know these characteristics in order to later determine their purpose. The 

objective of this research was to qualify and quantify the physical, chemical, microbiological 

and emerging environmental contaminants, pesticides and veterinary drugs variables, in spring 

waters, located in rural properties, which are used for human consumption, in regions of the 

State of Rio Grande do Sul, under different land uses and occupation, as well as compare with 

the required potability standards and correlate these variables. The research had as conditions 

of land use and occupation: native forest (public domain properties), and production areas with 

swine activities and soy and tobacco crops. Each condition of land use and occupation consisted 

of five replications and two collections in 2019 (May and November). Statistical analyzes of 

physical, chemical and microbiological variables were performed using the t test for 

independent samples, confidence intervals, Pearson's linear correlation through pairs and 

canonical coefficients and grouping analysis. Due to the microbiological variables and the pH 

and apparent color, the spring waters studied are not potable, as they are not in compliance with 

the current Brazilian legislation and the World Health Organization. The analysis of Pearson's 

correlation between canonical coefficients, showed that the variables total alkalinity, total 

hardness and electrical conductivity have a positive correlation of wide magnitude, the same 

occurring between turbidity, apparent color, true color and total iron, between total iron and 

nitrite and between turbidity and total coliforms. With regard to canonical pairs, a positive 

correlation of wide magnitude between total iron and nitrate was observed with electrical 

conductivity and between total ammonia and total alkalinity. Due to the contribution of the total 

coliforms present in the native forest springs, through the grouping analysis that differed it from 

the other conditions of land use. Veterinary and pesticide drugs were found in all conditions of 

land use and occupation under study, which shows that land uses do not interfere in the absence 

of residues of emerging environmental contaminants. The herbicide Clomazona was found in 

95% of water samples and collections. Most rural properties are classified with good 

preservation. However, the waters of the studied springs are not suitable for human 

consumption from the perspective of physical, chemical and microbiological variables 

compared with VMP by legislation. 

 

Keywords: Pesticides. Veterinary drugs. Springs. Potability.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

As águas subterrâneas possuem vantagens quando comparadas às águas superficiais, 

visto que possuem ampla distribuição, boa estabilidade, regulação natural, boa qualidade 

(ZHOU et al. 2020a), necessitam de pouco tratamento, possuem disponibilidade espacial e 

capacidade de equilibrar o balanço hídrico em regime chuvoso (LOH et al., 2019). Como 

desvantagens, têm-se a dificuldade de exploração e acesso (ZHOU et al. 2020a), o que as 

tornam menos suscetíveis à contaminação (MASOCHA; DUBE; DUBE, 2019; ZHOU et al. 

2020a). 

Em consequência a estas questões, a contaminação das águas subterrâneas, induzida por 

atividades humanas, está em constante crescimento, reduzindo a sua disponibilidade e 

agravando a crise hídrica (WU; ZHANG; ZHOU, 2020). A urbanização e a industrialização, 

por exemplo, são fatores antrópicos impulsionadores para a diminuição na qualidade das águas 

subterrâneas na China (ZHANG et al., 2019). Diante disso, a qualidade da água possui grande 

impacto na saúde do homem e no desenvolvimento agrícola (ADIMALLA; TALOOR, 2019). 

Devido à contaminação das águas superficiais, as águas subterrâneas têm sido 

constantemente usadas para consumo humano, já que possuem maior disponibilidade em 

estações de secas e melhor qualidade, visto que os solos e rochas funcionam como filtros 

naturais (MASOCHA; DUBE; DUBE, 2019). No entanto, nem todos os tipos de solos realizam 

corretamente essa filtração, podendo ocorrer então contaminação das águas subterrâneas, por 

organismos patogênicos, por exemplo, oriundos da percolação de dejetos que são incorporados 

ao solo, com a finalidade de adubação (MYERS, 2009). 

Fazem parte dos micropoluentes, também chamados de contaminantes ambientais 

emergentes (CAE), os produtos farmacêuticos, produtos de cuidados pessoais, hormônios 

esteróides, surfactantes, compostos químicos industriais e agrotóxicos e as principais fontes de 

contaminação são esgotos domésticos, efluentes industriais e de hospitais, escoamentos 

superficiais em áreas agrícolas, e dejetos oriundos de criadouros de animais confinados (LUO 

et al., 2014). 

O Brasil é destaque mundial, visto o forte potencial agropecuário em que, somente no 

terceiro trimestre de 2019, a agropecuária foi responsável por quase 80 milhões de reais do 

Produto Interno Bruto (PIB) Brasileiro (IBGE, 2019), o que mostra a importância da atividade 

no desenvolvimento do país. No entanto, o forte potencial agropecuário brasileiro aloca o país 

como um grande consumidor de agrotóxicos e de medicamentos veterinários. Ademais, 
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percebem-se os diversos problemas que o uso desses produtos químicos pode causar – desde 

aqueles relacionados à saúde humana até ao meio ambiente (VIERO et al., 2016). 

A análise das variáveis físicas, químicas e microbiológicas também se faz necessária 

para determinação da qualidade da água para consumo humano, uma vez que, a água, quando 

precipitada e infiltrada no solo, interage com o próprio solo e com seus nutrientes, sais, 

materiais orgânicos, rochas, e, naturalmente, com os compostos químicos poluentes (BRHANE, 

2018).  

Diante do exposto, percebe-se a necessidade em verificar a qualidade da água de 

consumo humano, em especial relacionada aos CAE, os quais ainda são pouco explorados no 

Brasil. Isso ocorre em virtude do elevado custo econômico para a realização deste tipo de 

análise, o que, para muitas famílias de propriedades rurais, acaba sendo fator limitante.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente trabalho foi quantificar as variáveis físicas, químicas, 

microbiológicas, e qualificar e quantificar os contaminantes ambientais emergentes (CAE), 

agrotóxicos e medicamentos veterinários, em águas de nascentes, localizadas em propriedades 

rurais, que são utilizadas para consumo humano, em regiões do Estado do Rio Grande do Sul, 

sob diferentes usos e ocupação do solo. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos pretendeu-se:  

a) Determinar e quantificar a presença de contaminantes ambientais emergentes (CAE), 

através de agrotóxicos e medicamentos veterinários;  

b) Quantificar as variáveis de qualidade da água (físicas, químicas e microbiológicas) 

para consumo humano; 

c) Correlacionar as variáveis analisadas entre as condições de uso e ocupação do solo 

adotadas; 

d) Correlacionar os valores obtidos entre grupos de variáveis físicas, químicas e 

microbiológicas; 

e) Realizar análise de agrupamento entre as variáveis físicas, químicas e 

microbiológicas e entre as condições de uso e ocupação do solo; 

f) Comparar os resultados obtidos de qualidade da água (variáveis físicas, químicas, 

microbiológicas e de CAE) com os valores máximos permitidos pelas legislações, através da 

Portaria da Consolidação, nº 5, Anexo XX (2017) e da OMS (Organização Mundial da Saúde, 

2017). 

g) Realizar análise macroscópica ambiental das nascentes estudadas; 

h) Comparar os resultados obtidos da análise macroscópica ambiental com a presença 

de CAE. 
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1.2 HIPÓTESES 

 

 Como hipóteses para o presente estudo, tem-se:  

 Hipótese 1: As amostras de água oriundas de nascentes de mata nativa não apresentarão 

contaminação por CAE; 

 Hipótese 2: As amostras de água coletadas de nascentes próximas a de soja e fumo 

apresentarão presença de CAE, do tipo agrotóxico;  

 Hipótese 3: As amostras de água coletadas de nascentes próximas a ocupação do solo 

com suinocultura apresentarão contaminação por CAE, do tipo medicamentos veterinários;  

Hipótese 4: Nas condições de uso e ocupação do solo estudadas (soja, fumo e 

suinocultura), nenhuma nascente apresentará resultados dentro dos valores máximos permitidos 

pela legislação brasileira e pela OMS, quanto à qualidade de água para consumo humano, tanto 

para as variáveis físicas, químicas e microbiológicas quanto para os CAE. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ÁGUA DE CONSUMO HUMANO 

 

 A água representa o principal composto químico para a sobrevivência das espécies. É 

um dos elementos responsáveis pela regulação do equilíbrio do sistema natural e é um recurso 

renovável, visto a atuação da energia solar. O ciclo hidrológico permite a evaporação das águas 

dos oceanos, a sua autopurificação e sua redistribuição ao redor do planeta (BORGHETTI, 

2011). Tal fato remete a errônea interpretação de que a água é um recurso inesgotável. A sua 

autopurificação ocorre em níveis limites, assim, o excesso de poluição/contaminação pode 

acarretar em danos irreversivelmente autopurificáveis. 

Sabe-se que a Terra é formada, basicamente, por 70% de água, da mesma forma que o 

corpo humano. No entanto, nem toda a água presente no planeta está em condições adequadas 

para o uso. Uma parcela muito pequena de 0,07% é considerada apta para o consumo 

(BITTENCOURT; PAULA, 2014). 

Muitas cidades surgiram ao longo dos rios, já que as pessoas ali se instalavam e 

construíam suas casas, com a fachada para a rua principal, enquanto que o quintal permitia 

acesso para o rio. Neste momento, o rio era visto como via de transporte para os resíduos e 

efluentes gerados na cidade, tendo início então os problemas de saneamento básico, drenagem 

de águas, enchentes e poluição dos corpos hídricos (PINTO-COELHO; HAVENS, 2016). 

Para abastecer a população, em especial as grandes cidades, são coletadas águas dos 

rios, realizadas as devidas análises sobre as características dessa água e posteriormente ela passa 

por tratamento adequado até se tornar apta para consumo humano (PINTO-COELHO; 

HAVENS, 2016). Já, em contrapartida, em regiões menores, como na zona rural, o 

abastecimento de água ocorre, em geral, através das águas subterrâneas. 

As águas superficiais são oriundas das precipitações atmosféricas e da contribuição de 

afloramentos de águas subterrâneas. Após determinado período de seca, o primeiro evento de 

chuva que ocorrer terá função de limpeza da superfície da bacia hidrográfica (BITTENCOURT; 

PAULA, 2014). 

 Os aquíferos representam formações geológicas subterrâneas que são capazes de 

armazenar água (PINTO-COELHO; HAVENS, 2016) e são divididos entre confinados 

(encontram-se em maiores profundidades) e não confinados (são mais permeáveis, em geral 

estão conectados às nascentes) (Figura 1). As águas subterrâneas compõem o ciclo hidrológico 

e são alimentadas pelas precipitações atmosféricas via infiltração no solo. 
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Figura 1 - Tipos de aquíferos (confinados e não confinados) mostrando as diferenças entre mina 

de água (cisterna), poço freático, poço artesiano e poço artesiano de água com pressão com 

representação do lençol freático 

 

 
 

Fonte: (Pinto-Coelho e Havens, 2016). 

 

 Os poços recebem diversos nomes, conforme suas características e local de captação de 

água. Cisternas ou Poços são alimentados por aquífero não confinado, possuem frequente 

alimentação, já que estão conectados, em geral, com as nascentes. Os poços artesianos, com 

saída espontânea ou por bombeamento, são alimentados pelo aquífero confinado, sendo mais 

profundos. 

 Os aquíferos não confinados, ou zona de aeração (ou não saturada, com presença de ar 

e água) apresentam maior interação com os contaminantes e o solo, representando uma 

transição entre a poluição/contaminação na superfície e as águas subterrâneas (LIBÂNIO, 

2010). 

Entende-se por nascente, ou fonte, quando o fluxo da água subterrânea intercepta a 

superfície do solo. Sua formação, em geral, é condicionada pela existência do nível freático ou 

potenciométrico de um corpo permeável (aquífero) e a superfície topográfica (BORGHETTI, 

2011). O Código Florestal Brasileiro, através da Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, considera 

nascente como um “afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início 

a um curso d’água” (BRASIL, 2012). 

 O uso de águas subterrâneas para o consumo humano tem como principais vantagens, 

em relação às águas superficiais, a sua filtração e purificação natural, permitindo melhor 

qualidade (BITTENCOURT; PAULA, 2014), redução de custos de adução e menor 

vulnerabilidade à poluição (LIBÂNIO, 2010). Também, sofrem menores interferências nas 



25 
 

variações climáticas, mantem temperaturas constantes, tem maiores quantidades de reservas, 

não ocupam espaços na superfície e permitem implantação de projetos de abastecimento, 

conforme as necessidades (BORGHETTI, 2011). 

 Como desvantagens das águas subterrâneas, com relação às superficiais, há 

incapacidade de autodepuração e lenta renovação dos aquíferos subterrâneos, o que faz com 

que os efeitos da deterioração da qualidade da água persistam por anos, mesmo após cessar a 

contaminação (LIBÂNIO, 2010). 

 No entanto, com o passar dos anos, a água disponível para abastecimento público, seja 

ela superficial ou subterrânea, está perdendo a qualidade. O conflito entre os usos múltiplos, 

associados aos problemas ambientais, que interferem o ciclo hidrológico, como é o caso do 

desmatamento, chuva ácida e efeito estufa; erosão do solo e depósito de sedimentos em rios; 

contaminação por uso de agrotóxicos; e o despejo de resíduos e efluentes, sem qualquer 

tratamento diretamente nos corpos hídricos, causando contaminação microbiológica e 

eutrofização, interferem na qualidade da água doce disponível (BITTENCOURT; PAULA, 

2014).  

 Embora o impacto da contaminação das águas subterrâneas dependa da profundidade 

do aquífero e das características do solo, podem ser citadas como principais fontes de 

contaminação, na área urbana: a) redes coletoras de efluentes; b) lixões e aterros sanitários; c) 

lagoas de estabilização. Na área rural, tem-se: a) criatório de animais; b) depósitos de 

agrotóxicos; c) fossas; d) lixiviação dos solos e; e) ferti-irrigação (LIBÂNIO, 2010). 

 

2.2 FONTES DE CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

  

“Praticamente todas as atividades humanas no mundo moderno são fontes de 

contaminação das águas subterrâneas” (GIAMPÁ; GONÇALVEZ, 2013, p. 406). Essas 

contaminações podem ser pontuais (em escala pequena e facilmente identificáveis) ou difusas 

(formada por diversas fontes menores de contaminação e caoticamente distribuídas) (Quadro 

1). Ainda, podem ser classificadas em permanentes, intermitentes e acidentais. 
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Quadro 1 - Principais atividades antrópicas causadoras de contaminação 

 

Atividade Fonte de contaminação 
Classificação quanto ao 

tipo de fonte 

Urbana 

Vazamento de tubulações de esgoto Dispersa 

Lagoas de estabilização Pontual 

Lixiviação de aterros sanitários e lixões Pontual 

Tanques de combustíveis enterrados Pontual 

Drenos de rodovias Dispersa 

Inexistência de rede coletora de esgotos Dispersa 

Industrial 

Efluentes industriais não tratados Pontual 

Derramamentos acidentais Pontual 

Resíduos sólidos inadequadamente dispostos Pontual 

Materiais em suspensão Dispersa 

Vazamento de tubulações e tanques Dispersa 

Agrícola 

Uso indiscriminado de defensivos agrícolas Dispersa 

Irrigação utilizando águas residuais Dispersa 

Lodos/resíduos Pontual 

Beneficiamento agrícola Pontual 

Lagoas de efluentes Dispersa 

Mineração 

Desmonte hidráulico Dispersa 

Descarga de água de drenagem Dispersa 

Beneficiamento mineral Pontual 

Lagoas de decantação/estabilização Dispersa 

 

Fonte: modificado de Foster, Hirata e Rocha (1988). 

 

A atividade agrícola intensiva, com uso indiscriminado de fertilizantes 

e defensivos agrícolas, pode comprometer a qualidade das águas. 

Fertilizantes inorgânicos aumentam as concentrações de sais nos solos, 

que, por sua vez, são lixiviados, atingindo os níveis freáticos e 

drenagens. Os defensivos agrícolas, pesticidas, herbicidas e fungicidas 

contêm altas concentrações de metais pesados e compostos orgânicos. 

Alguns desses metais e orgânicos podem ser capturados pelos 

constituintes de solo – argilominerais, óxidos e matéria orgânica -, e 

outros podem atingir diretamente o lençol freático (GIAMPÁ; 

GONÇALVEZ, 2013, p. 407). 

 

 As informações sobre as fontes de contaminação de águas subterrâneas, constantes no 

Quadro 1 podem ser confirmadas, esquematicamente, na Figura 2. 
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Figura 2 - Exemplos de fontes de contaminação de águas subterrâneas 

 

 
 

Fonte: Foster et al. (2003). 

 

 Diante do exposto, percebe-se a importância de conhecer as várias fontes de 

contaminação, já que, uma vez lançados no ambiente, esses resíduos chegam até os corpos 

hídricos, entrando em contato com a população ali existente (flora, fauna e microrganismos), 

alterando as características naturais do local e prejudicando a saúde humana que terá contato 

ou consumirá essa água e organismos ali presentes. 

 

2.3 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

 

O monitoramento da qualidade da água consiste na realização de medições e/ou 

observações específicas, relacionadas a indicadores e parâmetros de qualidade da água, com o 

intuito de avaliar se determinadas alterações ambientais estão ocorrendo, podendo dimensionar 

sua magnitude e determinar possíveis medidas preventivas que podem vir a ser adotadas 

(BITTENCOURT; PAULA, 2014). Dependendo do uso da água será a qualidade mínima 

requerida (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Características entre os usos da água com sua qualidade requerida  

 

Uso Geral Uso específico Qualidade Requerida 

Abastecimento de 

água doméstico 
- 

-Isenta de substâncias químicas prejudiciais à 

saúde; 

-Isenta de organismos prejudiciais à saúde; 

-Adequada para serviços domésticos; 

-Baixa agressividade e dureza; 

-Esteticamente agradável (baixa turbidez, cor, 

sabor, odor, além da ausência de microrganismos). 

(continua) 
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(conclusão) 

Abastecimento 

Industrial 

-A água é incorporada ao produto 

(exemplo: alimentos, bebidas, 

remédios); 

-Água entra em contato com o 

produto; 

-Água não entra em contato com o 

produto (exemplo: refrigeração, 

caldeiras). 

-Isenta de substâncias químicas prejudiciais à 

saúde; 

-Isenta de organismos prejudiciais à saúde; 

-Esteticamente agradável (baixa turbidez, cor, 

sabor e odor, além da ausência de 

microrganismos); 

-Variável com o produto; 

-Baixa dureza; 

-Baixa agressividade. 

Irrigação 

-Hortaliças, produtos ingeridos crus 

ou com casca; 

-Demais plantações. 

-Isenta de substâncias químicas prejudiciais à 

saúde; 

-Isenta de organismos prejudiciais à saúde; 

-Salinidade não excessiva;  

-Isenta de substâncias prejudiciais ao solo e às 

plantações. 

Dessedentação de 

animais 
- 

-Isenta de substâncias químicas prejudiciais à 

saúde dos animais; 

-Isenta de organismos prejudiciais à saúde dos 

animais. 

Preservação da 

flora e fauna 
- 

-Variáveis como os requisitos da flora e fauna que 

se deseja preservar. 

Recreação e lazer 

-Contato primário (contato direto 

com o meio líquido, exemplo: 

natação, esqui e surfe); 

-Contato secundário (não há contato 

direto com o meio líquido, exemplo: 

navegação, lazer, pesca, lazer 

contemplativo). 

-Isenta de substâncias químicas prejudiciais à 

saúde; 

-Isenta de organismos prejudiciais à saúde; 

-Baixos teores de sólidos, óleos e graxas; 

-Aparência agradável. 

Geração de 

energia 

-Usinas hidrelétricas; 

-Usinas nucleares ou termonucleares 

(exemplo: torres de resfriamento). 

-Baixa agressividade; 

-Baixa pureza. 

Transporte - 
-Baixo aparecimento de material grosseiro que 

possa pôr em risco as embarcações. 

Diluição - - 

 

Fonte: (Von Sperling, 2005). 

 

 A água subterrânea é componente essencial para a vida terrestre. Em alguns países como 

Bangladesh, Índia, China, Paquistão, Nepal e África, por exemplo, um grande número de 

pessoas depende, exclusivamente, das águas subterrâneas e esta, por sua vez, pode sofrer 

deterioração na sua qualidade, devido às causas naturais ou antrópicas (ADIMALLA; 

TALOOR, 2019).  

 Os constituintes presentes em maior quantidade em águas subterrâneas apresentam-se 

nas concentrações > 5 mg/L e são: Cl-, SO4
2-, HCO3

-, Na+, Ca2+, Mg2+, e em casos específicos, 

NO3
-, CO3

-, K+ e Fe. Por outro lado, os constituintes presentes em menores concentrações 

encontram-se na faixa de 0,01-10 mg/L e são: NO3
2-, CO3, K

+, Fe3+, NO2
-, NH4

+ e Sr2+, e outros 

com menor frequência como: Br-, S2-, PO4
2-, H3BO3

-, NO2
-, OH-, I-, Fe3+, Mn2+, H+, NH4

+, Al3+ 

(GIAMPÁ; GONÇALVEZ, 2013). A presença desses constituintes dá-se em função da 

interação que as águas possuem com o solo e as rochas. 
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Altas concentrações de íons nitrato e fósforo limitaram a qualidade das águas 

subterrâneas para consumo humano nos Estados Unidos, visto as interações antrópicas (para 

presença de NO3
- e P) e naturais – água e rocha (para presença de F-) (MISSI, ATEKWANA, 

2020). Já, na Etiópia, 95% das águas subterrâneas analisadas foram classificadas com boa 

qualidade, sendo, o restante, necessário passar por algum tratamento para melhorar as variáveis 

físico-químicas da água (BRHANE, 2018). 

As variáveis químicas de qualidade das águas subterrâneas podem ter concentrações 

altas, devido ao tipo de solo e rochas e os processos de formação daquele ambiente (ZHOU et 

al., 2020a). Muitos íons minerais dissolvidos podem deteriorar a qualidade das águas 

subterrâneas e por isso afetam o uso para diversos fins (BRHANE, 2018). Dessa forma, os 

padrões de determinação da qualidade das águas precisam ser restritivos visto que a água pode 

ser fator influenciador na saúde humana, especialmente quando há presença de microrganismos. 

Dessa forma, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria da Consolidação, nº 5, anexo 

XX de 28 de setembro de 2017, dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade estabelece, também, 

valores máximos permitidos para alguns agrotóxicos (BRASIL, 2017). No entanto, o número 

de ingredientes ativos estabelecidos por esta norma ainda é pequeno, quando comparado à 

ampla variedade de produtos comerciais existentes no mercado, com a finalidade de combate 

às diferentes pragas encontradas nas culturas (SOARES; FARIA; ROSA, 2017). 

Por sua vez, a Organização Mundial de Saúde (traduzido do inglês World Health 

Organization) (WHO), estabelece, na 4ª edição, as Diretrizes para a qualidade da água de 

consumo (traduzido do inglês Guideliness for Drinking-Water Quality) de 2017 (WHO, 2017) 

limites máximos permitidos para as variáveis de qualidade da água além de uma lista de 

ingredientes ativos de agrotóxicos.  

 

2.4 VARIÁVEIS FÍSICAS, QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS 

 

 Para determinar a qualidade das águas, é necessário que sejam monitoradas algumas 

variáveis, tais como as que são apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Parâmetros mínimos da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade das 

Águas 

 

Categoria Parâmetro 

Físico-química 

Condutividade Elétrica 

Temperatura do ar e água 

Turbidez 

Oxigênio Dissolvido 

pH 

Sólidos Dissolvidos e em Suspensão 

Alcalinidade 

Transparência* 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

Demanda Química de Oxigênio 

Microbiológicos Coliformes termotolerantes 

Biológicos 
Clorofila* 

Fitoplâncton – qualitativo e quantitativo* 

Nutrientes 
Fósforo 

Nitrogênio 

 

Fonte: (adaptado de BITTENCOURT; PAULA, 2014). 
*Variáveis específicas para ambientes lênticos (reservatórios, lagos, açudes).  

 

2.4.1 Variáveis Físicas 

 

2.4.1.1 Cor 

 

 A cor das águas possui estreita relação com a intensidade da luz e o seu grau de redução. 

Isso ocorre devido a presença de sólidos dissolvidos encontrados nas amostras, em estado 

coloidal, orgânico e inorgânico (CETESB, 2016). 

 A presença de sólidos, dissolvidos ou em suspensão, que conferem cor à água, podem 

ser oriundos de decomposição de folhas e outros substratos, efluentes domésticos e industriais, 

em especial das indústrias têxteis e de papel e celulose, entre outras origens (LIBÂNIO, 2010). 

As questões estéticas são mais preocupantes com relação à cor, pois causam repulsa aos 

consumidores (CETESB, 2016). 

  

 

2.4.1.2 Temperatura 

 

 As variações de temperatura são influenciadas por fatores externos, através do regime 

climático. Sofrem interferências de diversos fatores, como: latitude, longitude, altitude, 

estações do ano e períodos do dia (CETESB, 2016). 
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 A temperatura é diretamente proporcional com os seguintes fatores: a) velocidade com 

que ocorrem as reações químicas; b) solubilidade das substâncias; c) concentração de oxigênio 

dissolvido; d) metabolismo dos organismos aquáticos; e) formação de subprodutos da 

desinfecção; f) exacerbamento microbiológico e g) taxa de corrosão nas tubulações de redes de 

abastecimento de água (LIBÂNIO, 2010). 

 Alterações bruscas nas temperaturas das águas podem ser provocadas por despejo de 

efluentes industriais (CETESB, 2016). Esta variável interfere no desempenho do ambiente 

aquático, visto que organismos aquáticos possuem faixa de tolerância para variações de 

temperatura, o que, com alterações bruscas, pode haver prejuízos no crescimento e 

desenvolvimento de organismos, bem como pode afetar os parâmetros físico-químicos da água 

(BITTENCOURT; PAULA, 2014).   

 A temperatura sofre influência de processos bioquímicos e na solubilidade dos gases 

dissolvidos na água. Assim, os aquíferos freáticos sofrem influência da atmosfera (GIAMPÁ; 

GONÇALVEZ, 2013).  

   

2.4.1.3 Turbidez 

 

A turbidez possui relação com o grau de intensidade que um feixe de luz atravessa a 

água. O aumento dos valores de turbidez nas águas é oriundo da presença de sólidos em 

suspenção. Estes, por sua vez, são causados por despejos de efluentes domésticos, industriais e 

também erosão das margens dos rios. Elevações nos valores de turbidez reduzem a fotossíntese 

das plantas, prejudicando as comunidades aquáticas, além de afetar os usos doméstico, 

industrial e recreacional (CETESB, 2016). 

A turbidez constitui em uma inferência na concentração de partículas suspensas na água. 

No Brasil, em regiões que os solos são altamente erodíveis, a turbidez dos corpos hídricos é 

significativa, visto o carreamento de partículas de solo e rochas pelas precipitações (LIBÂNIO, 

2010). 

Níveis elevados de turbidez aumentam o consumo de produtos químicos, como 

coagulantes, utilizados para o tratamento da água nas Estações de Tratamento de Águas (ETAs), 

aumentado seus custos (BITTENCOURT; PAULA, 2014). 
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2.4.2 Variáveis Químicas 

 

2.4.2.1 Alcalinidade Total 

 

 A alcalinidade total representa a capacidade que uma amostra de água tem para reagir 

quantitativamente com um ácido forte até um valor determinado de pH (CETESB, 2016).  

 Neste sentido, a alcalinidade representa a capacidade que a água tem em neutralizar 

ácidos (íons H+), ou a capacidade de minimizar variações significativas de pH (tamponamento). 

Os níveis de alcalinidade total podem ser oriundos de bicarbonatos (HCO3
-), carbonatos (CO3

-

2) e hidróxidos (OH-) (LIBÂNIO, 2010). 

 Valores elevados de alcalinidade total são provenientes de processos de decomposição 

de matéria orgânica, atividade respiratória de microrganismos e lançamento de efluentes 

(LIBÂNIO, 2010). 

 

2.4.2.2 Condutividade Elétrica 

 

 A condutividade elétrica representa a capacidade que a água tem de transmitir corrente 

elétrica através de substâncias dissolvidas presentes no meio. Depende do tipo, concentração, 

valência, temperatura e mobilidade do material iônico. Em águas doces, em geral, os valores de 

condutividade elétrica encontram-se entre 5-50 µS/cm (GIAMPÁ; GONÇALVEZ, 2013).   

 A condutividade elétrica possui estreita relação com o tipo de material em que está em 

contato com a água. Neste sentido, águas com altos valores de condutividade elétrica estão 

associadas a calcários e basaltos, e águas com condutividade elétrica mais baixas são 

encontradas em granitos e quartzitos (GIAMPÁ; GONÇALVEZ, 2013). 

 

2.4.2.3 Dureza Total 

 

 A dureza total indica a concentração de cátions multivalentes em solução (LIBÂNIO, 

2010). Refere-se à capacidade que uma amostra de água tem em precipitar sabão. Assim, em 

águas duras, os sabões transformam-se em complexos insolúveis, não formando espuma 

(CETESB, 2016). Isso ocorre devido à presença, principalmente, de cálcio (Ca2+) e magnésio 

(Mg2+), e em menor quantidade de alumínio (Al3+), ferro (Fe2+), manganês (Mn2+) e estrôncio 

(Sr2+) (LIBÂNIO, 2010). 
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 Valores maiores de dureza total são encontrados mais facilmente em águas subterrâneas, 

quando comparadas às águas superficiais, isso é devido a passagem da água pelo solo 

(dissociação da rocha calcária pelo gás carbônico da água) (CETESB, 2016). 

 A dureza pode ser expressa em dureza temporária e permanente. A dureza temporária 

decorre da presença de carbonatos e bicarbonatos, que são eliminados através da evaporação. 

A dureza permanente resulta dos cloretos e sulfatos, os quais persistem após ebulição. A soma 

das duas durezas é a dureza total (GIAMPÁ; GONÇALVEZ, 2013). 

 

2.4.2.4 Ferro Total 

 

 Semelhante à dureza total, o ferro total é mais comumente encontrado em águas 

subterrâneas quando comparadas às águas superficiais. Sendo oriundo da dissolução do minério 

pelo gás carbônico encontrado na água (LIBÂNIO, 2010). O carbonato ferroso é solúvel, sendo 

encontrado frequentemente em águas de poços de consumo humano, elevando assim as 

concentrações de ferro na água (CETESB, 2016). 

 Nas águas superficiais, o ferro total pode advir do carreamento do solo através das 

chuvas, processos erosivos das margens dos rios ou efluentes industriais, como as indústrias 

metalúrgicas. O Fe não se constitui em um elemento tóxico, mas pode causar cor e sabor à água, 

além de ficar depositado nas tubulações, provocando inclusive contaminação biológica na água 

(CETESB, 2016). 

 A remoção de Fe na água pode ocorrer por aeração – favorecendo a oxidação para a 

forma insolúvel – coagulação ou pré-desinfecção através dos compostos de cloro (LIBÂNIO, 

2010). 

 

2.4.2.5 Fluoreto 

 

 O íon fluoreto encontra-se presente, com maior intensidade, nas águas subterrâneas, se 

comparadas às águas superficiais (WHO, 2017). Isso é devido à dificuldade em ser encontrado 

flúor livre, sendo necessário condições apropriadas de solo e outros minerais que favoreçam a 

sua presença (CETESB, 2016). 

 O flúor é um elemento comum e amplamente distribuído na crosta terrestre, nas formas 

de fluoretos em vários minerais, como fluorita, criolita e fluorapatita (WHO, 2017). Em grandes 

quantidades, o flúor pode causar o desenvolvimento da fluorose, progressivo escurecimento e 

deterioração dos dentes (LIBÂNIO, 2010). 
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2.4.2.6 Fósforo Total 

 

 O fósforo, em geral encontrado na forma de fosfato, em meio aquoso representa fator 

limitante para o desenvolvimento de plantas. Na água, o fosfato encontra-se na forma orgânica 

(complexado à matéria orgânica), inorgânica (originado de lixiviação de rochas orgânicas), 

particulada ou dissolvida com o fósforo total (LIBÂNIO, 2010).  

O fósforo encontrado nas águas é oriundo de despejos de efluentes domésticos e 

industriais, como indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, abatedouros, 

frigoríficos, laticínios e conservas alimentícias (CETESB, 2016). O fósforo, junto com o 

nitrogênio, são macro nutrientes fundamentais para os processos biológicos. 

 

2.4.2.7 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

 O potencial hidrogeniônico representa os níveis de concentração de íons H+. Refere-se 

à intensidade das condições ácidas ou alcalinas presentes no corpo hídrico (LIBÂNIO, 2010). 

O pH tem influência em diversos equilíbrios químicos, em especial nos ambientes 

aquáticos, o que pode afetar a fisiologia das diversas espécies (BITTENCOURT; PAULA, 

2014) e pode contribuir para a precipitação de elementos químicos tóxicos, ou proporcionar 

solubilidade de nutrientes (CETESB, 2016). 

 Nos sistemas biológicos para tratamento de efluentes, o pH permite condições decisivas 

no tratamento, possibilitando ambiente favorável para a diversidade de microrganismos 

(CETESB, 2016).  

 Os valores de pH têm influência nas reações ácido-base. As dissoluções dos carbonatos, 

silicatos e de aluminossilicatos resultam em um aumento na concentração de cátions, da 

alcalinidade e nos valores de pH das águas subterrâneas. Neste sentido, não é comum encontrar 

valores de pH alto em águas naturais (GIAMPÁ; GONÇALVEZ, 2013). Da mesma maneira, a 

troca de íons é influenciada pelo pH e, devido ao fato de os íons estarem na forma mais móvel, 

em águas ácidas essa troca é dificultada (GIAMPÁ; GONÇALVEZ, 2013). 

 As águas de distribuição para consumo humano devem possuir controle de pH, para que 

os carbonatos presentes sejam equilibrados e não ocasionem corrosão (água com pH ácido) ou 

incrustação (água com pH alcalino) nas tubulações (CETESB, 2016). 
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2.4.2.8 Nitrogênio 

 

 O nitrogênio pode ocorrer em diferentes formas e estados de oxidação: nitrogênio 

molecular (N2), nitrogênio orgânico (Norg), nitrogênio amoniacal livre (N-NH3), íon amônio 

(N-NH4
+), nitrato (N-NO3

-) e nitrito (N-NO2
-). Os compostos de nitrogênio são considerados 

macro nutrientes para os processos biológicos (BITTENCOURT; PAULA, 2014). 

A principal fonte de nitrogênio encontrado nas águas é originada de efluentes sanitários 

e alguns industriais, como as indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, 

matadouros, frigoríficos e curtumes. A fixação química, através de bactérias e algas é outra 

fonte de nitrogênio presente no ambiente aquático (LIBÂNIO, 2010). Nas áreas agrícolas ocorre 

escoamento, através das águas pluviais, dos agrotóxicos utilizados nas culturas. Nas áreas 

urbanas, a deficiência do sistema de limpeza pública, aliado à drenagem das águas pluviais, é 

fonte de nitrogênio encontrado nas águas (CETESB, 2016).  

 O nitrogênio orgânico e amoniacal são formas reduzidas, e o nitrato e nitrito são formas 

oxidadas. Os compostos de nitrogênio, assim como o fósforo, representam nutrientes para os 

processos biológicos. Em grandes quantidades, esses nutrientes podem causar grande 

crescimento de organismos, como algas, causando eutrofização do meio, prejudicando, entre 

outros fatores, o abastecimento público (CETESB, 2016). 

 O nitrato é tóxico, podendo causar uma doença chamada metahemoglobinemia infantil, 

sendo letal para as crianças. O nitrato reduz-se a nitrito, que na corrente sanguínea compete 

com o oxigênio livre, o que dificulta o transporte desse em bebês, causando a Síndrome do 

Bebê Azul (CETESB, 2016). As águas subterrâneas são extremamente suscetíveis à 

contaminação por nitratos, já que esses estão presentes nos produtos agrícolas. Aquíferos rasos 

são mais suscetíveis de serem contaminados (PINTO-COELHO; HAVENS, 2016) por nitrato, 

devido à mobilidade e estabilidade no meio aeróbico (GIAMPÁ; GONÇALVEZ, 2013) e 

causar riscos à saúde humana.   

 

2.4.3 Variáveis Microbiológicas 

 

2.4.3.1 Coliformes Totais 

 

O grupo dos coliformes totais representa um grande grupo que abrange diversos tipos 

de bactérias. Este grupo de bactérias são apontados como indicadores de eficiência no 

tratamento das águas e na integridade do sistema de abastecimento e distribuição (GIAMPÁ; 
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GONÇALVEZ, 2013; WHO, 2017). Esses tipos de microrganismos são capazes de viver e se 

multiplicar na água e no solo (WHO, 2017). 

 

2.4.3.2 Escherichia coli (E. coli) 

 

 Os microrganismos do grupo termotolerantes fazem parte do grupo maior de coliformes 

totais e são capazes de fermentar a lactose em 44-45 ºC (CETESB, 2016) em até 24 h 

(LIBÂNIO, 2010). As bactérias do grupo dos coliformes fecais são utilizadas como indicadores 

biológicos para a qualidade das águas (BITTENCOURT; PAULA, 2014). A contaminação do 

corpo hídrico, por fezes humanas ou animais, pode ser detectada havendo presença deste grupo 

de bactérias (LIBÂNIO, 2010).  

O principal representante do grupo dos coliformes termotolerantes é a Escherichia coli. 

A E. coli é de origem exclusivamente fecal, presente em grandes quantidades nas fezes de 

humanos, mamíferos e pássaros (LIBÂNIO, 2010). Caracteriza-se como o indicador mais 

adequado para determinação de contaminação fecal em águas doces (CETESB, 2016). 

 A E. coli apresenta diferentes tempos de sobrevivência no ambiente. Com baixa 

ocorrência em solo e vegetação e não se multiplicando em meio aquoso (LIBÂNIO, 2010). 

 

2.5 ANÁLISE MACROSCÓPICA AMBIENTAL 

 

O sistema de nascentes, constituído pela vegetação, solo, rochas e relevo das áreas a 

montante e a jusante do afloramento da água, são considerados áreas de preservação permanente 

(APP) e devem ser preservados, independente da sua localização (GOMES; MELO; VALE, 

2005), em um raio mínimo de 50 m no entorno de cada nascente (BRASIL, 2012).  

O Código Florestal Brasileiro, através da Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, considera 

Área de Preservação Permanente (APP) como “área protegida, coberta por vegetação nativa, 

com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade ecológica 

e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo [...]” (BRASIL, 

2012). 

Neste sentido surge a análise macroscópica ambiental, com o intuito de avaliar o sistema 

de nascentes e apresentar pontos em que são necessárias melhorias para uma adequada proteção 

destas. Esta análise, em sua metodologia proposta por Gomes, Melo e Vale (2005), considera 

alguns itens para avaliação (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Quantificação da análise da variável macroscópica ambiental 

 

Cor da Água (1) Escura (2) Clara (3) Transparente 

Odor (1) Cheiro Forte (2) Cheiro Fraco (3) Sem cheiro 

Lixo ao redor (1) Muito (2) Pouco (3) Sem lixo 

Materiais 

Flutuantes 
(1) Muito (2) Pouco 

(3) Sem materiais 

Flutuantes 

Espumas (1) Muita (2) Pouca (3) Sem espumas 

Óleos (1) Muito (2) Pouco (3) Sem óleos 

Esgoto (1) Esgoto Doméstico (2) Fluxo Superficial (3) Sem esgoto 

Vegetação 

(preservação) 
(1)Alta degradação (2) Baixa Degradação (3) Preservada 

Uso por Animais (1) Presença (2) Apenas marcas (3) Não detectado 

Uso por Humanos (1) Presença (2) Apenas marcas (3) Não detectado 

Proteção do local (1) Sem proteção (2) Proteção com acesso (3) Proteção sem acesso 

Proximidade com 

Residência 
(1) Menos de 50m (2) Entre 50 e 100m (3) Mais de 100m 

Tipo de área de 

Inserção 
(1) Ausente (2) Propriedade Privada 

(3) Parques ou Áreas 

protegidas 

 

Fonte: Gomes, Melo e Vale (2005). 

 

Quanto ao grau de preservação, as nascentes podem ser classificadas como Classe A 

(Ótima), Classe B (Boa), Classe C (Razoável), Classe D (Ruim) e Classe E (Péssima), conforme 

às variáveis (Quadro 4) e à pontuação (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Classificação das nascentes quanto ao grau de preservação 

 

Classe Grau de Preservação Pontuação Final* 

A Ótima Entre 37 a 39 pontos 

B Boa Entre 34 a 36 pontos 

C Razoável Entre 31 a 33 pontos 

D Ruim Entre 28 a 30 pontos 

E Péssima Abaixo de 28 pontos 

 

Fonte: Gomes, Melo e Vale (2005). 

* Pontuação obtida através da somatória dos pontos quantificados na análise macroscópica. 

 

2.6 CONTAMINANTES AMBIENTAIS EMERGENTES (CAE)  

 

Fazem parte dos Contaminantes Ambientais Emergentes (CAE) os produtos químicos 

enquadrados na classe dos: produtos farmacêuticos; de cuidados pessoais; hormônios 

esteroides; surfactantes; compostos químicos industriais; e agrotóxicos (LUO et al., 2014). E a 

presença de CAE, em corpos hídricos, pode representar indicativos de contaminação por 

efluentes líquidos (domésticos, industriais, hospitalares), ou por escoamentos superficiais de 
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áreas agrícolas (com uso de fertilizantes químicos ou orgânicos – dejetos de animais) (LUO et 

al., 2014).  

Na Coreia do Sul foram monitorados fármacos, agrotóxicos e adoçantes artificiais, em 

corpos hídricos localizados em regiões agrícolas e não agrícolas. Exceto os agrotóxicos, que 

foram encontrados apenas em regiões agrícolas, os demais produtos químicos avaliados foram 

encontrados tanto em regiões agrícolas como não agrícolas (LEE et al., 2019), indicando assim 

contaminação por efluentes domésticos. 

A prática de suinocultura é apontada como um tipo de CAE, já que o grande problema 

estaria acerca da quantidade e destinação correta para os resíduos gerados, os quais são oriundos 

dos dejetos dos animais e da limpeza das baias, os quais possuem grande potencial poluidor 

(GIROTTO et al., 2010). A água residuária de suinocultura, quando tratada, pode ser usada 

como biofertilizantes para as culturas, pratica comumente adotada por pequenos produtores. No 

entanto, em muitos casos, esses produtores não possuem grandes áreas de terra para liberação 

destes resíduos, e acabam sobrecarregando uma pequena parcela do solo com grandes 

quantidades de resíduos.  

Estudos apontam a contaminação por produtos farmacêuticos, medicamentos ou 

produtos de cuidados pessoais como um grupo de CAE (EBELE; ABDALLAH; HARRAD, 

2017; KOLAR; FINIZIO, 2017; LUO et al., 2014; SUI et al., 2015), devido a capacidade 

inerente que estes contaminantes tem de induzir efeitos fisiológicos no ser humano, mesmo que 

em baixas doses (EBELE; ABDALLAH; HARRAD, 2017). 

Em relação aos danos ambientais, os resíduos de agrotóxicos e de medicamentos 

veterinários, quando usados e tratados indevidamente, podem ser carreados até os corpos 

hídricos, através de escoamento superficial, causando contaminação das águas superficiais ou 

lixiviados através do solo contaminando as águas subterrâneas (SOARES; FARIA; ROSA, 

2017; TIEN et al., 2013). 

A presença de substâncias químicas nos corpos hídricos é deveras preocupante 

(SOARES; FARIA; ROSA, 2017), visto que podem contribuir para os riscos de câncer entre 

crianças e adultos (WU; ZHANG; ZHOU, 2020). 

 

2.6.1 Agrotóxicos 

 

Os agrotóxicos pertencem a uma categoria de compostos usados para controle das 

atividades biológicas de pragas presentes nas lavouras. Tal fato é preocupante já que, sem o 

controle apropriado de sua utilização, chegam aos corpos hídricos e nos pontos de captação de 
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água, em concentrações impróprias para o consumo humano (BITTENCOURT; PAULA, 

2014). 

Com relação aos agrotóxicos, a Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989: 

 

Dispõe sobre a pesquisa, experimentação, a produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 

destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o 

controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes 

e afins, e dá outras providências (BRASIL, 1989). 

 

Conforme essa lei (BRASIL, 1989), no seu Art. 2º, inciso I, e decreto nº 4074/2002 

(BRASIL, 2002) regulamenta e define agrotóxicos como:  

 

Os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 

ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 

composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa 

de seres vivos considerados nocivos; Substâncias e produtos, 

empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores 

de crescimento (BRASIL, 1989). 

 

Em 2005, o Ministério do Trabalho criou a Norma Regulamentadora (NR) de Segurança 

e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura, 

a NR nº 31. Essa Normativa estabelece: 

 

Os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de 

trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o 

desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, 

exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e meio 

ambiente do trabalho (BRASIL, 2005). 

  

O decreto nº 1.086 de dezembro de 2018, alterou a NR nº 31 e considera agrotóxicos 

como “produtos químicos com propriedades tóxicas e que são utilizados na agricultura para 

controlar pragas, doenças, ou plantas daninhas que causam danos às plantações” (BRASIL, 

2018). 

Os agrotóxicos constituem-se em: a) inorgânicos: com toxicidade muito elevada; e b) 

orgânicos: com menor toxicidade. Os agrotóxicos organoclorados possuem baixa toxicidade 
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aguda, mas causam problemas crônicos devido sua acumulação ao longo da cadeia alimentar. 

Além disso possuem baixa taxa de degradabilidade no meio ambiente (CETESB, 2016). 

 A maioria dos agrotóxicos são hidrofóbicos, ficando acumulados em hidrocarbonetos e 

gorduras. Podem causar contaminação através de exposição dérmica, oral e respiratória, 

atacando o sistema nervoso central, causando distúrbios sensoriais de equilíbrio, alterações no 

comportamento, atividade muscular involuntária, tosse, rouquidão, hipertensão, 

hipersensibilidade, convulsões, podendo levar ao coma e à morte (CETESB, 2016). 

 Os inseticidas constituem o maior grupo de agrotóxicos. Esses podem ser constituídos 

por substâncias inorgânicas, que possuem toxicidade muito elevada, ou por substâncias 

orgânicas, de origem vegetal ou petrolífera (CETESB, 2016). 

 Dentre os diversos efeitos de toxicidade ambiental, no homem podem causar irritações 

na pele e olhos, falta de apetite, diarreia, deficiência respiratória, dor de cabeça, náuseas, asma 

brônquica, alergias, convulsões, lesões neurológicas, problemas sexuais e coma (CETESB, 

2016). 

Os efeitos dos herbicidas são mais preocupantes, quando comparados aos inseticidas. 

Podem causar vomito, diarreias, bronquite, hemorragia, edema pulmonar, lesões hepáticas, 

renais e fibrose pulmonar, aborto, efeitos mutagênicos e teratogênicos, câncer e morte 

(CETESB, 2016).  

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), ligado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), em sua Portaria nº 84 de 15 de 

outubro de 1996, desenvolveu uma classificação quanto ao Potencial de Periculosidade 

Ambiental (PPA) de cada agrotóxico (BRASIL, 1996). Neste sentido, esta classificação está 

presente na bula e no rótulo de cada produto químico comercializado. Assim, qualquer pessoa 

pode ter conhecido do PPA de cada agrotóxico.  

A classificação quanto ao PPA baseia-se nos parâmetros de bioacumulação, 

persistência, transporte, toxicidade a diversos organismos, potencial mutagênico e 

carcinogênico (BRASIL, 1996). Neste sentido, os agrotóxicos podem se enquadrar nas 

seguintes classes: a) classe I – Produto Altamente Perigoso ao Meio Ambiente; b) classe II – 

Produto Muito Perigoso ao Meio Ambiente; c) classe III – Produto Perigoso ao Meio Ambiente; 

e d) classe IV – Produto Pouco Perigoso ao Meio Ambiente. 

 A classificação toxicológica, por sua vez, refere-se à Dose Média Letal (DL50), por via 

oral, representada em miligramas de ingrediente ativo por quilograma de peso vivo (mg de 

i.a./kg) que é necessário para matar 50 % da população dos animais usados para testes em 

laboratórios. Assim, a DL50 é usada para estabelecer medidas de segurança para reduzir os riscos 
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que os agrotóxicos podem causar à saúde humana (EMBRAPA, [198-]). A classificação 

toxicológica dos agrotóxicos está informada no rótulo e na bula dos produtos (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Classe Toxicológica dos agrotóxicos com base na DL50 

 

Classe toxicológica Grupo DL50 para ratos 
Cor da faixa no rótulo da 

embalagem 

I Extremamente tóxicos ≤ 5 mg/kg Vermelho vivo 

II Altamente tóxicos > 5 até 50 mg/kg Amarelo intenso 

III Medianamente tóxicos > 50 até 500 mg/kg Azul intenso 

IV Pouco tóxicos > 500 mg/kg Verde intenso 

 

Fonte: Adaptado de Embrapa ([198-].)  

 

 Agrotóxicos e herbicidas, em geral, são compostos orgânicos que são aspergidos em 

solução aquosa sobre as culturas. Dependendo da sua composição química, esses compostos 

podem se biodegradar rapidamente ou serem persistentes e contaminarem águas subterrâneas 

ou superficiais, por extensas áreas (FITTS, 2015).  

No meio ambiente, os agrotóxicos causam contaminação pois são transportados pela 

água ou pelo ar. Ocorre bioconcentração, em especial, nos ecossistemas aquáticos, 

representando uma ameaça para diferentes espécies (CETESB, 2016). A água pode carrear a 

contaminação para outros locais, distantes de onde o agrotóxico foi utilizado. 

A contaminação ambiental por agrotóxicos se mostra preocupante e tem sido assunto 

para o desenvolvimento de diversos estudos em todo o mundo. Em uma análise no Rio Guayas, 

no Equador, foram encontrados resíduos de agrotóxicos, usados nas lavouras da região, em 181 

locais diferentes do rio (DEKNOCK et al., 2019). Em áreas de preservação, no Rocky Mountain 

National Park, no Colorado, Estados Unidos da América (USA) constatou-se presença de 

medicamentos, hormônios, agrotóxicos e contaminantes bioativos (BATTAGLIN et al., 2018). 

Um estudo realizado em bacias hidrográficas na Alemanha buscou comparar a 

toxicidade quanto à presença de agrotóxicos, em pontos de córregos que recebiam águas 

residuais, com e sem estações de tratamento. O estudo sugeriu que as estações de tratamento de 

águas residuais não contribuem para a diminuição da toxicidade de agrotóxicos (LE et al., 

2017). 

Em águas salgadas também já foram encontrados resíduos de agrotóxicos. No nordeste 

da Espanha, foram encontrados resíduos em limites acima do máximo estabelecido pela 

legislação Européia, na maior parte dos pontos amostrados (KÖCK-SCHULMEYER et al., 

2019). 



42 
 

Na agricultura, o Estado do Rio Grande do Sul (RS, Brasil) destaca-se na produção de 

soja (superior a 18 mil toneladas), produção de arroz (superior a 7 mil toneladas), produção de 

milho (superior a 5 mil toneladas) e produção de fumo (superior a 300 toneladas) (FEIX; 

LEUSIN JÚNIOR, 2019). Neste sentido, torna-se importante o conhecimento sobre os riscos 

que o uso inadequado de agrotóxicos pode causar para o meio ambiente e para a saúde humana. 

 

2.6.2 Medicamentos Veterinários  

 

 É comum encontrar estudos em países que possuem um crescimento populacional 

estável. Já, em países em desenvolvimento, ainda são poucos os relatórios sobre o residual de 

medicamentos encontrados em corpos hídricos (PRAVEENA et al., 2019). 

Com relação aos medicamentos, a Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973, dispõe sobre 

o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e 

Correlatos, e dá outras Providências (BRASIL, 1973). 

 Entende-se por medicamentos como “produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 

elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico” (BRASIL, 

1973).  

 Visto que a produção agropecuária representa uma atividade expressiva no sul do país, 

é importante garantir a produtividade e manter a competitividade do setor. Para isso, os 

produtores fazem uso de medicamentos veterinários, administrados como aditivos na água, nos 

alimentos ou injetáveis, com o intuito de garantir a saúde animal e manter a produtividade (DE 

VICARI, 2013). 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme a Resolução da 

Diretoria Colegiada – RDC nº 658 de 24 de junho de 2019, considera medicamento veterinário 

como uma: 

 

Substância que se aplica ou administra a qualquer animal destinado à 

produção de alimentos, como os que produzem carne ou leite, as aves 

de curral, peixes ou abelhas, tanto com fins terapêuticos como 

profiláticos ou de diagnóstico, ou para modificar as funções 

fisiológicas, de comportamento ou como promotor de crescimento 

(ANVISA, 2019). 

   

Quanto aos resíduos de medicamentos veterinários, esses incluem os compostos de 

origem e seus metabólitos que estão presentes em alimentos de origem animal, bem como os 

resíduos de impurezas que possuem relação com os medicamentos veterinários correspondentes 
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(ANVISA, 2019). Neste sentido, nitratos, medicamentos veterinários (como é o caso dos 

antibióticos) e hormônios esteróides podem ser contaminantes comuns encontrados em 

ambientes com grande quantidade de animais (FITTS, 2015). 

A taxa de excreção dos medicamentos varia conforme a substância administrada, o 

modo de aplicação, a espécie do animal e o tempo de tratamento (KEMPER, 2008). Contudo, 

a adsorção de medicamentos pelo organismo pode ocorrer de forma incompleta, ocorrendo 

assim a excreção não metabolizada ou como metabólitos ativos destes medicamentos 

veterinários (KEMPER, 2008).  

Além dos residuais de medicamentos encontrados na excreção dos animais, oriundos da 

dose aplicada em cada animal, vale destacar que medicamentos veterinários, especialmente os 

antibióticos, representam componentes importantes da ração animal. O objetivo do incremento 

de medicamentos na ração é o tratamento e prevenção de doenças, além de estimular o 

crescimento do animal (BACANLI; BAŞARAN, 2019).  

Isso faz com o que exista um acréscimo na quantidade de residual encontrado nas 

excreções animais, além dos medicamentos que são disponibilizados, via oral ou pela água, 

para os animais. Com isso, estes resíduos podem chegar ao ser humano através dos alimentos 

derivados dos animais (leite, ovos e carnes) e pela contaminação da água através das excretas 

desses animais. Isso pode fazer com que as bactérias se tornem mais resistentes aos antibióticos, 

além de causar efeitos aos seres humanos como: imunopatologias; alergias; mutagenicidade; 

hepatotoxicidade; distúrbios reprodutivos; e carcinogenicidade (BACANLI; BAŞARAN, 

2019). 

Na Malásia, foram identificados nove resíduos farmacêuticos comumente utilizados 

pelo homem e que foram encontrados na água potável. Apesar de os contaminantes encontrados 

estarem dentro das concentrações máximas permitidas pela legislação, os autores relatam a 

escassez de estudos como esse em países em desenvolvimento (PRAVEENA et al., 2019).  

Em dez anos, um total de 68 medicamentos veterinários foram quantificados, 

mundialmente (é o caso de países como a Alemanha, China, Coréia, Estados Unidos da 

América, França, Japão e Nova Zelândia), em águas superficiais, subterrâneas e águas potáveis 

para consumo humano, sendo os antibióticos a classe comumente encontrada (CHARUAUD et 

al., 2019).  

Na União Européia, os medicamentos veterinários sofrem uma criteriosa análise de 

pedido e somente serão produzidos e comercializados após autorização do mesmo (CHAPMAN 

et al., 2017). Uma das análises ocorre através de uma comparação entre os benefícios e riscos 
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que o medicamento pode trazer para: o animal alvo; o meio ambiente; e ao consumidor dos 

alimentos e seus derivados (Figura 3). 

 

Figura 3 - Esquema de um subconjunto de benefícios e os principais riscos da recomendação 

de risco-benefício dos produtos medicinais veterinários 

 

 
 

Fonte: Chapman et al. (2017), traduzido pela autora. 

 

Outra maneira, utilizada na União Européia, de avaliação do impacto ambiental dos 

produtos medicinais para o homem e os animais, consiste em uma triagem (chamada de Fase 

I), a fim de identificar a exposição ambiental de produtos farmacêuticos com base no seu 

potencial de bioacumulação e persistência no meio ambiente. Já, na Fase II são realizados testes 

para identificar o destino dos produtos medicinais no ambiente e seus potenciais efeitos em 

organismos bioindicadores (SEBESTYÉN; MONOSTORY; HIRKA, 2018). No entanto, os 

resíduos encontrados nos corpos hídricos questionam a legislação e a maneira de avaliação do 

risco ambiental dos medicamentos. 

No Brasil, o registro de produtos farmacêuticos ocorre através da ANVISA, por meio 

da Resolução da Diretoria Colegiada n° 200, de 26 de dezembro de 2017, a qual “dispõe sobre 

os critérios para a concessão e renovação do registro de medicamentos com princípios ativos 

sintéticos e semissintéticos, classificados como novos, genéricos e similares, e dá outras 

providências” (ANVISA, 2018). A referida resolução não considera os fatores ambientais no 

processo de registro de medicamentos. 

De acordo com pesquisas realizadas pela EMBRAPA, os três Estados do sul do Brasil 

despontam na produção suinícola com representatividade de 66% na produção do país, ficando 
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o Rio Grande do Sul em terceiro lugar na produção de suínos brasileira (748 mil toneladas de 

carne) (EMBRAPA, 2019), o que torna fundamental a análise sobre a presença de 

medicamentos veterinários em águas de consumo humano. 
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3 CAPÍTULO 1 - Manuscrito  

 

Characterization of physical, chemical and microbiological indicators of spring water 

from two regions of the State of Rio Grande do Sul under different soil uses and 

occupations 

 

Caracterização de indicadores físicos, químicos e microbiológicos de águas de nascentes de 

duas regiões do Estado do Rio Grande do Sul sob diferentes usos e ocupação do solo 

 

ABSTRACT  

This research characterized physical, chemical and microbiological variables of drinking-water 

abstracted directly from springs located in private ownership rural properties, except native 

forest areas in two different regions of the State of Rio Grande do Sul, under different land uses 

and compared the results obtained to the current Brazilian legislation and the World Health 

Organization (WHO) guidelines. The research was carried out in two different seasons of the 

year (May and November/2019) and had as land use classes: native forest, swine farming, and 

soy and tobacco crops. In general, the variables total hardness water, total iron, fluoride, total 

ammonia, nitrate, and nitrite showed values within the maximum permitted values allowed by 

Brazilian legislation and WHO guidelines. Variables such as pH, turbidity, apparent color, total 

coliforms, and Escherichia coli are not suitable for human consumption. Thus, it was found 

that the land use and cover conditions studied in this research did not influence the variables of 

water potability. 

Keywords: Brazilian legislation. Potability. WHO.  

 

RESUMO 

A presente pesquisa caracterizou, através das variáveis físicas, químicas e microbiológicas de 

qualidade da água de consumo humano, as águas oriundas de nascentes de propriedades rurais 

particulares, com exceção das áreas de mata nativa, de duas diferentes regiões do Estado do Rio 

Grande do Sul, sob diferentes usos e ocupação do solo, e comparou os resultados obtidos com 

a Legislação Brasileira vigente e com a WHO. A pesquisa foi desenvolvida em duas diferentes 

estações do ano (maio e novembro/2019) e teve como condições de uso e ocupação do solo: 

mata nativa, produção de suínos e as culturas de soja e de fumo. De modo geral, as variáveis 

dureza total, ferro total, fluoreto, amônia total, nitrato e nitrito apresentaram valores dentro dos 

valores máximos permitidos pela Legislação Brasileira e pela WHO. Já, as variáveis pH, 
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turbidez, cor aparente, coliformes totais e Escherichia coli não se enquadraram nos valores 

aceitáveis pelas legislações para consumo humano. Assim, verificou-se que as condições de 

uso e ocupação do solo estudadas nessa pesquisa não influenciaram nas variáveis de 

potabilidade de água.  

Palavras-chave: Legislação Brasileira. Potabilidade. WHO.  

 

INTRODUCTION  

 Groundwater has advantages when compared to surface water since it has a wide 

distribution, good stability, natural regulation, good quality, is less susceptible to contamination 

(ZHOU et al. 2020; SINGH; JAIN; MOHAN, 2013), needs little treatment, has spatial 

availability and can equity the water balance in rainy conditions (LOH et al., 2019). On the 

other hand, aquifers are difficult to exploit and to access (ZHOU et al. 2020); however, it makes 

them less vulnerable to pollution (MASOCHA; DUBE; DUBE, 2019). 

The population growth and contamination of surface water have caused an increase in 

groundwater consumption. When compared to surface water, groundwater has greater 

availability during times of drought and better quality, as a result of soils and rocks functioning 

as natural filters (MASOCHA; DUBE; DUBE, 2019). However not all types of soils perform 

this filtration, and contamination by pathogenic organisms from waste can occur (MYERS, 

2009) in addition to interacting with the nutrients present in the soil (BRHANE, 2018). 

Groundwater is an essential component of terrestrial life. In countries like Bangladesh, India, 

China, Pakistan, Nepal, and Africa, a large number of people depend on groundwater, which in 

turn suffers deterioration in quality due to natural or anthropogenic causes (ADIMALLA; 

TALOOR, 2019). 

As a result, groundwater contamination induced by human activities is constantly 

growing, reducing availability, and aggravating the water crisis (WU; ZHANG; ZHOU, 2020). 

Urbanization and industrialization are examples of driving factors for reducing groundwater 

quality in China (ZHANG et al., 2019). Therefore, water quality has a major impact on human 

health and agricultural development (ADIMALLA, TALOOR, 2019). 

The chemical variables of groundwater quality can have high concentrations, due to the 

type of soil and rocks and the formation processes of that environment (ZHOU et al., 2020). 

Many dissolved mineral ions can deteriorate the quality of groundwater, therefore affecting its 

use for many purposes (BRHANE, 2018). The standards for determining water quality need to 

be restrictive since water can be an influencing factor in human health, especially with physical 

and chemical variables. 
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The microbiological variables of water quality involve the group of total coliforms that 

includes environmental and fecal species (WHO, 2017). Escherichia coli (E. coli) is found in 

large quantities in humans and animals feces and is hardly found when there is no fecal 

contamination (WHO, 2017), thus being the most appropriate indicator of fecal contamination. 

The objective of this work is to quantify and qualify the physical, chemical and, 

microbiological variables present in spring water, located in rural properties, used for human 

consumption, in different regions of the state of Rio Grande do Sul, Brazil. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Land use and cover conditions 

The waters used for research are from protected springs and applied for human consumption, 

except springs located in native forests. The research adopted four different land uses and cover 

conditions for analysis, specifically: (1) spring water located within the native forest area 

(public area) (in Derrubadas, Dois Irmãos das Missões, Iraí, Mato Castelhano and Sarandi 

municipalities), (2) spring water located near the swine farming area (in Frederico Westphalen, 

Marau, Nova Boa Vista, Palmitinho and Vista Gaúcha municipalities) (perennial condition), 

(3) spring water located near the soy cultivation area (in Camargo, Derrubadas, Dois Irmãos 

das Missões, Sarandi and Taquaruçu do Sul municipalities) (annual) and (4) spring water 

located near to the tobacco cultivation area (in Caiçara, Iraí, Liberato Salzano, Nova Alvorada 

and Tenente Portela municipalities) (Figure 1). Each land use class has five repetitions, such as 

those located in different regions the Rio Grande do Sul State (Northwest and Plateau Region), 

Brazil.  
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Figure 1 - Location of the springs evaluated in each land use and cover (native forest, swine 

farming, soybean, and tobacco cultivation) 

 

 
 

Sample Collection 

Collections of water samples occurred twice in the same year, one in May (season 1) 

crop residues, and another in November (season 2) intense cultivation, of 2019. Samples, for 

physical and chemical analysis, were collected in four plastic bottles with a capacity of 500 mL 

(count 2 liters per soil condition and use), and glass flasks, properly autoclaved, with a capacity 

of 250 mL were used to collect water for microbiological analysis, maintaining the care for the 

conservation of the samples according to ABNT-NBR 9898/1987 (ABNT, 1987). After 

collection, the bottles were sent for analysis at the Water Resources Laboratory at the Federal 

University of Santa Maria (UFSM), Frederico Westphalen campus. The average rainfall, for 

season 1, was 187.5 ± 32.8 mm, and for the second season, it was 273.9 ± 77.2 mm. 

 

Physical and Chemical Analysis 

Temperature and pH analysis (portable pHmeter pHEP®4 Hanna) were performed “in 

loco”. In the laboratory, the analysis was: True and Apparent colors (HU) by 

Spectrophotometry (method 2120 C), Turbidity (NTU) by Nephelimetry (method 2130 B), 

Electrical conductivity (µS/cm) by Conductivimeter (method 2510 B), Total alkalinity (mg/L 

CaCO3) by Titration (method 2320 B), Total hardness (mg/L CaCO3) by Titration (method 

2340 C), Total Ammonia (mg/L of N-NH3) by Distillation (method 4500-NH3 C), Nitrate (mg/L 
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of N-NO3
-) by Distillation (method 4500-NO3

- B), Nitrite (mg/L of N-NO2
-) by 

Spectrophotometry (method 4500-NO2
- B), Total phosphorus (P) (mg/L) by Spectrophotometry 

(method 4500-P C), Fluoride (F-) (mg/L) by Spectrophotometry (method 4500-F- D), Total iron 

(Fe) (mg / L) by Spectrophotometry (method 3120-B), according to Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 2012). 

 

Microbiological Analysis  

The microbiological analysis were Total Coliforms and Escherichia coli. The most 

probable number in 100 mililiters of water samples was determined by the enzyme-substrate 

method (9223-B) (APHA et al., 2012). 

 

Statistical analysis 

For each variable, comparisons of means were performed for season 1 and season 2 

according to the land use. General comparisons among the four land uses and between the two 

seasons were addressed using the t-test for independent samples at a 5% probability of error. 

For each variable, physical and chemical, confidence intervals were also constructed for the 

population average with a 95% confidence level. Statistical analysis was performed with 

Microsoft Office Excel® and BioEstat® 5.0 software (AYRES et al., 2007). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The pH values in the first season were higher (p≤0.05) in the water sampled in the swine 

farming areas than the values of water sampled in the soybean areas in Season 1 (Table 1). In 

the second season, there was no significant difference in pH levels between land use and 

occupation classes. 

When all environments of land use and occupation conditions were compared, 

regardless of the seasons, the average pH values did not differ among them. There was no 

significant difference between the water collection seasons. Water pH averages in the four 

different land uses and occupations conditions varied from 5.94 ± 0.16 to 6.45 ± 0.29 units. 
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Table 1 – Mean ± standard error and 95% confidence interval for the population mean (in 

parentheses) of chemical variables in water samples collected in different land use and 

occupation conditions: Native Forest, Swine Farming, Soy Crop and, Tobacco Crop 

 
Land use(1)/ 

Season 
Native Forest Swine Farming Soy Crop Tobacco Crop Season General 

pH (unit) 

Season 1(2) 
6.46 ± 0.44abA(4) 

(5.24 ≤ µ ≤ 7.68) 

6.66 ± 0.24aA 

(6.01 ≤ µ ≤ 7.31) 

5.88 ± 0.12bA 

(5.56 ≤ µ ≤ 6.20) 

6.26 ± 0.31abA 

(5.41 ≤ µ ≤ 7.11) 

6.32 ± 0.15A 

(6.00 ≤ µ ≤ 6.63) 

Season 2(3) 
6.44 ± 0.43aA 

(5.26 ≤ µ ≤ 7.62) 

6.20 ± 0.19aA 

(5.67 ≤ µ ≤ 6.73) 

6.00 ± 0.31aA 

(5.13 ≤ µ ≤ 6.87) 

5.98 ± 0.44aA 

(4.77 ≤ µ ≤ 7.19) 

6.16 ± 0.17A 

(5.80 ≤ µ ≤ 6.51) 

Land use 

General 

6.45 ± 0.29a 

(5.80 ≤ µ ≤ 7.10) 

6.43 ± 0.16a 

(6.06 ≤ µ ≤ 6.80) 

5.94 ± 0.16a 

(5.58 ≤ µ ≤ 6.30) 

6.12 ± 0.26a 

(5.54 ≤ µ ≤ 6.70) 

6.24 ± 0.11 

(6.01 ≤ µ ≤ 6.46) 

Total Alkalinity (mg/L of CaCO3) 

Season 1 
24.93 ± 8.69bA  

(0.80 ≤ µ ≤ 49.07) 

60.57 ± 9.31aA  

(34.73 ≤ µ ≤ 86.41) 

21.56 ± 7.64bA  

(0.34 ≤ µ ≤ 42.78) 

29.48 ± 6.59bA  

(11.19 ≤ µ ≤ 47.77) 

34.14 ± 5.15A  

(23.35 ≤ µ ≤ 44.93) 

Season 2 
25.81 ± 3.55bA  

(15.95 ≤ µ ≤ 35.68) 

67.91 ± 12.21aA  

(34.02 ≤ µ ≤ 101.79) 

20.06 ± 4.80bA  

(6.73 ≤ µ ≤ 33.39) 

40.48 ± 19.60abA  

(0.00(5) ≤ µ ≤ 94.90) 

38.56 ± 6.93A 

(24.07 ≤ µ ≤ 53.06) 

Land use 

General 

25.37 ± 4.43b  

(15.35 ≤ µ ≤ 35.39) 

64.24 ± 7.34a 

(47.64 ≤ µ ≤ 80.84) 

20.81 ± 4.26b  

(11.17 ≤ µ ≤ 30.45) 

34.98 ± 9.92b  

(12.54 ≤ µ ≤ 57.42) 

36.35 ± 4.28  

(27.70 ≤ µ ≤ 45.00) 

Total Hardness (mg/L of CaCO3) 

Season 1 
17.73 ± 6.85bA  

(0.00 ≤ µ ≤ 36.76) 

63.20 ± 7.74aA  

(41.70 ≤ µ ≤ 84.70) 

20.40 ± 6.48bA  

(2.40 ≤ µ ≤ 38.40) 

32.53 ± 5.64bA 

(16.87 ≤ µ ≤ 48.20) 

33.47 ± 5.16A 

(22.66 ≤ µ ≤ 44.27) 

Season 2 
25.40 ± 9.44bA 

(0.00 ≤ µ ≤ 51.61) 

72.90 ± 13.12aA  

(36.49 ≤ µ ≤ 109.31) 

27.10 ± 5.55bA 

(11.68 ≤ µ ≤ 42.52) 

35.40 ± 6.80bA  

(16.53 ≤ µ ≤ 54.27) 

40.20 ± 6.11A  

(27.42 ≤ µ ≤ 52.98) 

Land use 

General 

21.57 ± 5.65b  

(8.80 ≤ µ ≤ 34.34) 

68.05 ± 7.36a  

(51.40 ≤ µ ≤ 84.70) 

23.75 ± 4.18b  

(14.30 ≤ µ ≤ 33.2) 

33.97 ± 4.19b  

(24.48 ≤ µ ≤ 43.45) 

36.83 ± 3.98 

(28.77 ≤ µ ≤ 44.89) 

Electric Conductivity (µS/cm) 

Season 1 
49.37 ± 18.77bA  

(0.00 ≤ µ ≤ 101.5) 

154.30 ± 16.63aA  

(108.14 ≤ µ ≤ 200.46) 

54.84 ± 14.42bA  

(14.81 ≤ µ ≤ 94.87) 

89.43 ± 9.37bA  

(63.42 ≤ µ ≤ 115.44) 

86.99 ± 11.86A 

(62.17 ≤ µ ≤ 111.8) 

Season 2 
55.43 ± 20.36bA  

(0.00 ≤ µ ≤ 111.94) 

162.23 ± 27.84aA  

(84.94 ≤ µ ≤ 239.52) 

55.49 ± 13.93bA  

(16.82 ≤ µ ≤ 94.17) 

113.51 ± 23.61ªbA  

(47.96 ≤ µ ≤ 179.05) 

96.66 ± 14.39A 

(66.54 ≤ µ ≤ 126.79) 

Land use 

General 

52.40 ± 13.09c  

(22.78 ≤ µ ≤ 82.02) 

158.27 ± 15.34a  

(123.56 ≤ µ ≤ 192.97) 

55.17 ± 9.45c  

(33.79 ≤ µ ≤ 76.55) 

101.47 ± 12.63b  

(72.90 ≤ µ ≤ 130.03) 

91.82 ± 9.24 

(73.14 ≤ µ ≤ 110.51) 
 

(1) Land use conditions are shown in Figure 1. (2) Season collection 1: May/2019. (3) Season collection 2: 

November/2019. (4) Averages followed by the same horizontal (lowercase) and vertical (uppercase) letters do not 

differ significantly from each other by the t-test for independent samples (p≤0.05). (5) Confidence interval with 

estimated lower limit (negative value). 

 

The Brazilian legislation in force through Consolidation Ordinance, nº. 5, appendix XX, 

of September 28th of 2017 (BRAZIL, 2017) establishes maximum permitted values (MPV) for 

the variables of water quality for human consumption, and pH values must be between 6.0 and 

9.5. Likewise, the World Health Organization (WHO) (2017) establishes values between 6.0 

and 8.5. In this sense, only the general average for springs located in areas close to soy crops 

had a pH value below the allowed by the two legislations. pH values do not directly affect 

human health, but other compounds can interact with this variable and form secondary 

compounds and then be harmful to people (WHO, 2017). In a study carried out with 

groundwater in India (SINGH; JAIN; MOHAN, 2013) it was found pH values within those 

established by WHO (WHO, 2017). In Ethiopia, pH values for shallow wells ranged from 7.2 

to 7.5 (BRHANE, 2018), while in Caiçara, Rio Grande do Sul, Brazil, pH values in spring 
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waters ranged from 5.2 to 6.3 (LAZAROTTO et al., 2020) and in Cunha Porã, Santa Catarina, 

Brazil, values ranged from 5.4 to 7.1 (GALVAN et al., 2020). 

Average values of total alkalinity in water, for season 1, increased significantly (p≤0.05) 

(Table 1) when comparing the swine farming areas to the other land use and occupation 

conditions studied. In the second season, average values of total alkalinity increased between 

the areas with the presence of swine and areas of native forest and soy. When all land uses were 

compared, regardless of the seasons, average values of total alkalinity in swine farming areas 

increased significantly when compared to other use conditions. There was no significant 

difference in total alkalinity between the water collection season. The averages of water total 

alkalinity in the four different land use and occupation conditions ranged from 20.81 ± 0.16 to 

64.24 ± 0.29 mg/L of CaCO3. 

Brazilian legislation and WHO do not establish a MPV for the variable total alkalinity 

for drinking water. In this sense, the averages for this variable ranged from 20.81 ± 4.26 mg/L 

of CaCO3 to 64.24 ± 7.34 mg/L of CaCO3 among the different conditions of land use studied 

and 34.14 ± 5.15 mg/L of CaCO3 and 38.56 ± 6.93 mg/L of CaCO3 between the two seasons 

studied. High values of total alkalinity may come from the decomposition of organic matter and 

a high respiratory rate of microorganisms (WHO, 2017). In Ethiopia, alkalinity values for 

shallow wells ranged from 45 to 295 mg/L of CaCO3 (BRHANE, 2018), showing that these 

waters may be receiving effluents that alter their original chemical properties. 

 Total hardness variable, in the two study seasons and the general analysis among the 

land, uses (disregarding the seasons), the springs located in areas with swine farming were 

significantly higher (p≤0.05) (Table 1), when compared to the other land use and occupation 

conditions. There was no significant difference in the total hardness between the water 

collection seasons. The averages of water total hardness in the four different land use and 

occupation conditions varied from 21.57 ± 5.65 to 68.05 ± 7.36 mg/L of CaCO3. 

Brazilian legislation currently in force and the WHO requires MPV of drinking water 

for the variable total hardness of 500 mg/L of CaCO3. In this sense, all sample means, regardless 

of season or land use and occupation conditions presented values within the permitted by these 

regulations. The presence of multivalent cations in the water reflects the geology of the 

watershed (SILVA et al., 2017), with high hardness values characterizing regions with 

limestone formations and lower values determining sandy or clayey terrains. Total hardness 

values ranged from 23.3 to 45.0 mg/L of CaCO3 in shallow wells located in the northeast of 

Rio Grande do Sul, Brazil (LAZAROTTO et al., 2020), similar to the values found in this study. 



53 
 

The high mean values of total alkalinity (64.24 ± 7.34 mg/L of CaCO3) and total 

hardness (68.05 ± 7.36 mg/L of CaCO3) in the swine farming areas may come from the feed 

used to raise the pigs (GOLOMBIESKI et al., 2003). Calcium is one of the nutrients present in 

animal feed, however, not all the amount of nutrients present in this commercial food is 

metabolized by the animals' body (SALGUERO et al., 2014). Thus, swine manure, which is 

commonly used in crops, in the form of fertilization, can reach the springs, thus raising the 

values of the variables total alkalinity and total hardness. 

The average values of electrical conductivity, in season 1, in areas with the presence of 

swine farming were significantly higher (p≤0.05) (Table 1), when compared to the other land 

use and occupation conditions. In season 2, the average values for this variable were 

significantly higher in the swine farming areas, when compared to the native forest and soy 

areas. In the general comparison between the land uses, the values of electrical conductivity 

were significantly higher in the swine farming areas, when compared to the other areas. There 

was no significant difference in electrical conductivity between the water collection seasons. 

The average electrical conductivity of water in the four different land use and occupation 

conditions ranged from 52.40 ± 13.09 to 158.27 ± 15.34 µS/cm. 

Brazilian legislation and WHO do not establish a MPV for the electrical conductivity 

variable. In this sense, the averages obtained in the present study, considering the conditions of 

land use, are between 52.40 ± 13.09 µS/cm to 158.27 ± 15.34 µS/cm and the averages between 

seasons are 86.99 ± 11.86 µS/cm and 96.66 ± 14.39 µS/cm. Higher values in swine farming can 

be derived from residues of medicines used in this area. Bhrane (2018) found a variation 

between 382 and 772 µS/cm in shallow wells in Ethiopian areas that received pharmaceutical 

wastes. In Cunha Porã, Santa Catarina, Brazil, values were found in spring waters that ranged 

from 52.8 to 169.8 µS/cm (GALVAN et al., 2020). 

Regarding the average temperature values of the springs analyzed (Table 2), in season 

1, there was no significant difference between land use and occupation conditions. In season 2 

and the general average of the land uses, averages in the soy cultivation area were higher 

(p≤0.05) when compared to the native forest area. When average temperature values between 

seasons were compared, there was a significant difference between them, with the values of 

season 2 higher (p≤0.05) than those of season 1 for the studied spring waters, located in the 

three different types of production (swine, soy, and tobacco). The average water temperature in 

the four different land use and occupation conditions ranged from 19.40 ± 0.52 to 21.86 ± 1.04 

°C. 
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Table 2 - Mean ± standard error and 95% confidence interval for the population mean (in 

parentheses) of physical variables in water samples collected in different land use and 

occupation conditions: Native Forest, Swine Farming, Soy Crop and, Tobacco Crop  

 
Land use(1)/ 

Season 
Native Forest Swine Farming Soy Crop Tobacco Crop Season General  

Temperature (°C) 

Season 1(2) 
18.70 ± 0.72aA(4) 

(16.70 ≤ µ ≤ 20.70) 

18.48 ± 0.86aB  

(16.10 ≤ µ ≤ 20.86) 

19.78 ± 1.37aB  

(15.97 ≤ µ ≤ 23.59) 

19.18 ± 0.46aB  

(17.91 ≤ µ ≤ 20.45) 

19.04 ± 0.43B  

(18.13 ≤ µ ≤ 19.94) 

Season 2(3) 
20.10 ± 0.68bA 

 (18.20 ≤ µ ≤ 22.00) 

22.82 ± 0.99abA  

(20.07 ≤ µ ≤ 25.57) 

23.94 ± 0.90aA 

(21.45 ≤ µ ≤ 26.43) 

22.82 ± 1.09abA  

(19.80 ≤ µ ≤ 25.84) 

22.42 ± 0.54A  

(21.30 ≤ µ ≤ 23.54) 

Land use  

General 

19.40 ± 0.52b  

(18.22 ≤ µ ≤ 20.58) 

20.65 ± 0.95ab  

(18.50 ≤ µ ≤ 22.80) 

21.86 ± 1.04a  

(19.51 ≤ µ ≤ 24.21) 

21.00 ± 0.82ab  

(19.14 ≤ µ ≤ 22.86) 

20.73 ± 0.44  

(19.85 ≤ µ ≤ 21.61) 

Turbidity (NTU) 

Season 1 
13.04 ± 3.50aA  

(3.31 ≤ µ ≤ 22.77) 

6.89 ± 4.23abA  

(0.00(5) ≤ µ ≤ 18.64) 

0.98 ± 0.28bA  

(0.22 ≤ µ ≤ 1.75) 

2.26 ± 1.32bA  

(0.00 ≤ µ ≤ 5.91) 

5.79 ± 1.69A  

(2.25 ≤ µ ≤ 9.33) 

Season 2 
15.51 ± 5.06aA  

(1.48 ≤ µ ≤ 29.55) 

7.23 ± 4.53aA  

(0.00 ≤ µ ≤ 19.80) 

3.12 ± 2.30aA  

(0.00 ≤ µ ≤ 9.51) 

2.63 ± 1.31aA  

(0.00 ≤ µ ≤ 6.27) 

7.13 ± 2.05A  

(2.84 ≤ µ ≤ 11.41) 

Land use  

General 

14.28 ± 2.93a  

(7.65 ≤ µ ≤ 20.90) 

7.06 ± 2.92ab 

(0.45 ≤ µ ≤ 13.67) 

2.05 ± 1.15b  

(0.00 ≤ µ ≤ 4.65) 

2.45 ± 0.88b  

(0.46 ≤ µ ≤ 4.43) 

6.46 ± 1.32  

(3.80 ≤ µ ≤ 9.12) 

Apparent Color (HU) 

Season 1 
74.23 ± 25.20aA 

 (4.27 ≤ µ ≤ 144.19) 

42.42 ± 18.15abA  

(0.00 ≤ µ ≤ 92.83) 

9.33 ± 9.33bA  

(0.00 ≤ µ ≤ 35.24) 

19.83 ± 11.10abA  

(0.00 ≤ µ ≤ 50.65) 

36.46 ± 9.72A  

(16.12 ≤ µ ≤ 56.79) 

Season 2 
52.72 ± 15.32aA  

(10.19 ≤ µ ≤ 95.26) 

30.40 ± 24.80abA  

(0.00 ≤ µ ≤ 99.26) 

15.66 ± 10.46abA  

(0.00 ≤ µ ≤ 44.72) 

3.68 ± 1.52bA  

(0.00 ≤ µ ≤ 7.90) 

25.62 ± 8.26A  

(8.33 ≤ µ ≤ 42.90) 

Land use  

General 

63.48 ± 14.36a  

(31.00 ≤ µ ≤ 95.95) 

36.41 ± 14.63ab  

(3.32 ≤ µ ≤ 69.5) 

12.50 ± 6.69b  

(0.00 ≤ µ ≤ 27.64) 

11.76 ± 5.93b  

(0.00 ≤ µ ≤ 25.17) 

31.04 ± 6.35  

(18.19 ≤ µ ≤ 43.89) 

True Color (HU) 

Season 1 
25.03 ± 11.81aA  

(0.00 ≤ µ ≤ 57.82) 

20.36 ± 11.65aA  

(0.00 ≤ µ ≤ 52.71) 

8.67 ± 8.67aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 32.76) 

18.68 ± 11.44aA  

(0.00 ≤ µ ≤ 50.44) 

18.19 ± 5.22A  

(7.27 ≤ µ ≤ 29.10) 

Season 2 
17.43 ± 6.85aA  

(0.00 ≤ µ ≤ 36.43) 

1.87 ± 0.79aA  

(0.00 ≤ µ ≤ 4.06) 

0.15 ± 0.15aA  

(0.00 ≤ µ ≤ 0.57) 

2.73 ± 1.59aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 7.15) 

5.54 ± 2.27B  

(0.79 ≤ µ ≤ 10.30) 

Land use  

General 

21.23 ± 6.56a  

(6.39 ≤ µ ≤ 36.06) 

11.12 ± 6.31ab  

(0.00 ≤ µ ≤ 25.39) 

4.41 ± 4.33b  

(0.00 ≤ µ ≤ 14.21) 

10.70 ± 6.06ab  

(0.00 ≤ µ ≤ 24.41) 

11.86 ± 2.98  

(5.83 ≤ µ ≤ 17.9) 
 

(1) Land use conditions are shown in Figure 1. (2) Season collection 1: May/2019. (3) Season collection 2: 

November/2019. (4) Averages followed by the same horizontal (lowercase) and vertical (uppercase) letters do not 

differ significantly from each other by the t-test for independent samples (p≤0.05). (5) Confidence interval with 

estimated lower limit (negative value). 

   

 For the temperature variable, Brazilian legislation and WHO do not establish MPV. 

Thus, in this work, the averages obtained, considering the land use and occupation conditions, 

were between 19.40 ± 0.52 ºC to 21.86 ± 1.04 ºC and the averages of the seasons studied were 

19.04 ± 0.43 ºC and 22.42 ± 0.54 ºC. The highest average in the second collection is following 

the ambient temperature, with season 2 (November/2019) having higher temperatures than 

season 1 (May/2019). Temperature values, as well as pH values, do not cause harm to human 

health, however, they can favor the occurrence of other compounds and these are harmful, as is 

the case of the growth of some microorganisms at high temperatures (WHO, 2017). 

Temperature values ranged from 27 to 30 ºC in groundwater in Malawi, Africa (MISSI; 

ATEKWANA, 2020) and from 17 to 19 ºC in spring waters in Cunha Porã, Santa Catarina, 

Brazil (GALVAN et al., 2020). 



55 
 

Turbidity variable (Table 2), in season 1 and the general average among land uses, the 

average values found in native forest waters were significantly higher (p≤0.05) when compared 

to the waters found in areas close to soy and tobacco crops. There was no significant difference 

in turbidity between the water collection seasons. The averages of water turbidity in the four 

different land use and occupation conditions ranged from 2.05 ± 1.15 to 14.28 ± 2.93 NTU. 

MPV under Brazilian law and WHO for the turbidity variable must be less than 5 NTU. 

In this sense, considering the land use and occupation conditions, areas of native forest and 

swine raised averages higher than the MPV. Considering the study seasons, the second season 

had higher averages than season 1. Turbidity is related to suspended or colloidal particles that 

obstruct the passage of light through water and may interfere with treatment processes, 

especially in water disinfection (WHO, 2017). High values of turbidity about the native forest 

are expected, considering that these watercourses have no masonry protection, only vegetation 

in their surroundings. An analysis of human consumption wells in Ethiopia (BHRANE, 2018), 

turbidity values found (ranging from 1.01 to 2.17 NTU) are in line with those acceptable by 

WHO, while in Caiçara, Rio Grande do Sul, Brazil, turbidity values in springs ranged from 6.3 

to 14.7 NTU, thus being in disagreement with current legislation (LAZAROTTO et al., 2020). 

 Apparent color values (Table 2) in season 1 were higher in the waters of the native forest 

when compared to the waters in the soy areas. In season 2, average values of apparent color in 

the waters of the native forest were higher (p≤0.05) when compared to the values of water in 

tobacco areas. In the general average between the land uses, the waters located in the native 

forest were higher when compared to the average values found in the waters of areas located 

close to the soy and tobacco crops. There was no significant difference between the water 

collection seasons. Average values of water apparent color in the four different land use and 

occupation conditions, ranging from 11.76 ± 5.93 to 63.48 ± 14.36 HU. 

 Apparent color has MPV in drinking legislation and the WHO of 15 HU. Water 

originating from native forests and close to swine farming presented values higher than those 

allowed by the legislation. In comparison between the seasons of the study, the two have values 

higher than those established by the legislation. Natural and anthropic interference can modify 

the physical, chemical, and microbiological characteristics of water, especially in the 

production of sediments, influencing turbidity values, and compromising it for human 

consumption (LUÍZ; PINTO; SCHEFFER, 2012). Also, the months of conducting the survey 

showed considerable rainfall, which favors the increase in water color values. Variations 

between 18 to 60 HU were found in shallow wells located in southern Brazil (LAZAROTTO 

et al., 2020). 
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 For the true color variable, in seasons 1 and 2 (Table 2) there was no significant 

difference between land use and occupation conditions. In the general average among the land 

uses, the area of the native forest showed higher values of true color (p≤0.05) when compared 

to the average of the waters found close to the soy crop. Regarding the average comparison 

between the two studied seasons, values significantly higher were observed in season 1, when 

compared to season 2. The averages of true water color in the four different soil use and 

occupation conditions varied from 4.41 ± 4.33 to 21.23 ± 6.56 HU. 

Considering the true color of the waters studied, the Brazilian Consolidation Ordinance 

(2017) and WHO do not establish an MPV. Considering the land use and occupation conditions 

the averages were between 4.41 ± 4.33 HU to 21.23 ± 6.56 HU and between study seasons, the 

averages for true color were 5.54 ± 2.27 HU and 18.19 ± 5.22 HU. The color values, apparent 

and true, are consistent with the high turbidity values in the two study seasons. 

For the total iron variable (Table 3), there was no significant difference (p> 0.05) within 

each season and in the averages of the studied water, collection land uses. The averages of total 

iron in water in the four different land use and occupation conditions varied from 0.35 ± 0.08 

to 0.76 ± 0.19 mg/L of Fe. 

The MPV according to the current Brazilian legislation for drinking water for human 

consumption and by WHO establishes values of up to 0.3 mg/L of Fe, which may be higher, 

but with reservations that they do not exceed 2.4 mg/L of Fe (BRAZIL, 2017). In this research, 

all averages that consider the land use and occupation conditions and study seasons obtained 

values higher than the MPV, but below the maximum allowed with reservations, which is 2.4 

mg/L. The origin of the total Fe found in groundwater may be due to the discharge of pollutants 

or natural sources of iron (SINGH; JAIN; MOHAN, 2013), natural constituents of soils. The 

average Fe value was 0.35 mg/L in groundwater Dingbian, China, with the maximum 

established by local legislation being 0.3 mg/L (WU; ZHANG; ZHOU, 2020), a similar result 

to what was found in the present study. In Caiçara, Rio Grande do Sul, Brazil, Fe values for 

spring waters ranged from 0.11 to 2.61 mg/L (LAZAROTTO et al., 2020). 
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Table 3 – Mean ± standard error and 95% confidence interval for the population mean (in 

parentheses) of chemical species variables in water samples collected in different land use and 

occupation conditions, with Native Forest, Swine Farming, Soy Crop and, Tobacco Crop 

 

Land use(1)/ 

Season 
Native Forest Swine Farming Soy Crop Tobacco Crop Season General  

Total Iron (mg/L of Fe) 

Season 1(2) 
0.62 ± 0.16aA(4) 

(0.16 ≤ µ ≤ 1.07) 

0.59 ± 0.11aA 

(0.27 ≤ µ ≤ 0.9) 

0.41 ± 0.11aA 

(0.12 ≤ µ ≤ 0.71) 

0.40 ± 0.10aA 

(0.13 ≤ µ ≤ 0.66) 

0.50 ± 0.06A 

(0.38 ≤ µ ≤ 0.63) 

Season 2(3) 
0.91 ± 0.36aA 

(0.00(5) ≤ µ ≤ 1.90) 

0.57 ± 0.30aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 1.41) 

0.35 ± 0.16aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.78) 

0.31 ± 0.14aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.71) 

0.54 ± 0.13A 

(0.26 ≤ µ ≤ 0.81) 

Land use  

General 

0.76 ± 0.19a 

(0.33 ≤ µ ≤ 1.20) 

0.58 ± 0.15a 

(0.23 ≤ µ ≤ 0.92) 

0.38 ± 0.09a 

(0.18 ≤ µ ≤ 0.59) 

0.35 ± 0.08a 

(0.17 ≤ µ ≤ 0.54) 

0.52 ± 0.07  

(0.38 ≤ µ ≤ 0.66) 

Total Phosphor (mg/L of P) 

Season 1 
0.44 ± 0.08aB 

(0.22 ≤ µ ≤ 0.66) 

0.33 ± 0.08aA 

(0.11 ≤ µ ≤ 0.54) 

0.30 ± 0.05aA 

(0.17 ≤ µ ≤ 0.43) 

0.36 ± 0.05aA 

(0.22 ≤ µ ≤ 0.51) 

0.36 ± 0.03B 

(0.29 ≤ µ ≤ 0.43) 

Season 2 
1.44 ± 0.30aA 

(0.60 ≤ µ ≤ 2.27) 

2.49 ± 1.37aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 6.31) 

2.25 ± 1.00aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 5.03) 

1.48 ± 0.52aA 

(0.03 ≤ µ ≤ 2.93) 

1.91 ± 0.43A 

(1.02 ≤ µ ≤ 2.81) 

Land use  

General 

0.94 ± 0.22a 

(0.44 ≤ µ ≤ 1.44) 

1.41 ± 0.74a 

(0.00 ≤ µ ≤ 3.09) 

1.28 ± 0.57a 

(0.00 ≤ µ ≤ 2.57) 

0.92 ± 0.31a 

(0.22 ≤ µ ≤ 1.62) 

1.14 ± 0.25  

(0.64 ≤ µ ≤ 1.63) 

Fluoride (mg/L of F-) 

Season 1 
0.70 ± 0.37aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 1.71) 

0.71 ± 0.44aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 1.93) 

0.78 ± 0.22aA 

(0.18 ≤ µ ≤ 1.38) 

0.61 ± 0.33aB 

(0.00 ≤ µ ≤ 1.51) 

0.70 ± 0.16B  

(0.37 ≤ µ ≤ 1.03) 

Season 2 
1.72 ± 0.43aA 

(0.51 ≤ µ ≤ 2.93) 

1.82 ± 0.31aA 

(0.96 ≤ µ ≤ 2.68) 

1.62 ± 0.34aA 

(0.68 ≤ µ ≤ 2.56) 

1.94 ± 0.27aA 

(1.19 ≤ µ ≤ 2.69) 

1.78 ± 0.16A 

(1.44 ≤ µ ≤ 2.11) 

Land use  

General 

1.21 ± 0.32a 

(0.49 ≤ µ ≤ 1.93) 

1.27 ± 0.31a 

(0.56 ≤ µ ≤ 1.97) 

1.20 ± 0.24a 

(0.67 ≤ µ ≤ 1.73) 

1.27 ± 0.30a 

(0.60 ≤ µ ≤ 1.95) 

1.24 ± 0.14  

(0.95 ≤ µ ≤ 1.52) 

Total Ammonia (mg/L of N-NH3) 

Season 1 
0.12 ± 0.05aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.26) 

0.03 ± 0.02aB 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.08) 

0.08 ± 0.05aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.23) 

0.06 ± 0.03aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.14) 

0.07 ± 0.02A 

(0.03 ≤ µ ≤ 0.12) 

Season 2 
0.14 ± 0.04aA 

(0.03 ≤ µ ≤ 0.24) 

0.14 ± 0.03aA 

(0.05 ≤ µ ≤ 0.22) 

0.17 ± 0.04aA 

(0.06 ≤ µ ≤ 0.27) 

0.12 ± 0.03aA 

(0.03 ≤ µ ≤ 0.21) 

0.14 ± 0.02A 

(0.11 ≤ µ ≤ 0.17) 

Land use  

General 

0.13 ± 0.03a 

(0.06 ≤ µ ≤ 0.20) 

0.08 ± 0.02a 

(0.02 ≤ µ ≤ 0.14) 

0.13 ± 0.03a 

(0.05 ≤ µ ≤ 0.20) 

0.09 ± 0.02a 

(0.04 ≤ µ ≤ 0.14) 

0.11 ± 0.01  

(0.08 ≤ µ ≤ 0.13) 

Nitrate (mg/L of N-NO3
-) 

Season 1 
1.26 ± 0.73aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 3.28) 

3.42 ± 0.80aA 

(1.21 ≤ µ ≤ 5.63) 

1.21 ± 0.43aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 2.41) 

3.90 ± 1.36aA 

(0.13 ≤ µ ≤ 7.67) 

2.45 ± 0.50A 

(1.40 ≤ µ ≤ 3.49) 

Season 2 
0.31 ± 0.10aA 

(0.03 ≤ µ ≤ 0.60) 

1.64 ± 1.18aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 4.91) 

0.57 ± 0.28aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 1.36) 

0.90 ± 0.41aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 2.04) 

0.86 ± 0.32B 

(0.19 ≤ µ ≤ 1.52) 

Land use  

General 

0.78 ± 0.38b 

(0.00 ≤ µ ≤ 1.64) 

2.53 ± 0.73a 

(0.87 ≤ µ ≤ 4.19) 

0.89 ± 0.27ab 

(0.29 ≤ µ ≤ 1.49) 

2.40 ± 0.84ab 

(0.51 ≤ µ ≤ 4.29) 

1.65 ± 0.32  

(1.01 ≤ µ ≤ 2.29) 

Nitrite (mg/L of N-NO2
-) 

Season 1 
0.00 ± 0.00aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.00) 

0.00 ± 0.00aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.01) 

0.00 ± 0.00aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.00) 

0.00 ± 0.00aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.00) 

0.00 ± 0.00A 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.00) 

Season 2 
0.01 ± 0.00aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.02) 

0.01 ± 0.00aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.02) 

0.01 ± 0.00aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.02) 

0.01 ± 0.00aA 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.02) 

0.01 ± 0.00A 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.01) 

Land use  

General 

0.01 ± 0.00a 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.01) 

0.00 ± 0.00a 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.01) 

0.00 ± 0.00a 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.01) 

0.00 ± 0.00a 

(0.00 ≤ µ ≤ 0.01) 

0.00 ± 0.00  

(0.00 ≤ µ ≤ 0.01) 
 

(1) Land use conditions are shown in Figure 1. (2) Season collection 1: May/2019. (3) Season collection 2: 

November/2019. (4) Averages followed by the same horizontal (lowercase) and vertical (uppercase) letters do not 

differ significantly from each other by the t-test for independent samples (p≤0.05). (5) Confidence interval with 

estimated lower limit (negative value). 

 

In average values of total phosphorus (Table 3), there was no significant difference (p> 

0.05) within each season and in the averages of the studied water, collection land uses. The total 

phosphorus in season 2 was significantly higher (p≤0.05) in the waters of native forest areas. 
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The averages of total water phosphorus in the four different land use and occupation conditions 

varied from 0.92 ± 0.31 to 1.41 ± 0.74 mg/L of P. 

The total phosphorus variable does not have MPV by legislation and by WHO for 

drinking water. The  general average values among the land uses for the variable total 

phosphorus varied between 0.92 ± 0.31 mg/L to 1.41 ± 0.74 mg/L of P. The averages between 

the studied seasons were from 0.36 ± 0.03 mg/L and 1.91 ± 0.43 mg/L of P. Values of total 

phosphorus varied between 0.01 and 0.71 mg/L in shallow well waters in southern Brazil 

(RHEINHEIMER et al., 2010). 

 In average fluoride values (Table 3) there was no significant difference (p> 0.05) within 

each season studied. Between seasons and in the averages of the water collection land uses 

studied, the fluoride in season 2 was significantly higher (p≤0.05) in the waters of tobacco crop 

areas. The averages of water fluoride in the four different land use and occupation conditions 

varied from 1.20 ± 0.24 to 1.27 ± 0.31 mg/L of F-. 

The MPV for F- ion is 1.5 mg/L according to the Brazilian legislation and WHO. In this 

sense, the general averages of the land use studied were below the maximum allowed by law. 

However, only the average of the first season was within the MPV for this variable. At high 

concentrations, usually associated with groundwater (WHO, 2017), F- can cause dental 

fluorosis, tooth stains, and bone deformation (SILVA et al., 2014). High values of F- come from 

the water-rock interaction and the weathering of the apatite rock (MISSI; ATEKWANA, 2020). 

Higher F- values (range 0.8 to 39.5 mg/L) were found in groundwater in Malawi, Africa (MISSI; 

ATEKWANA, 2020). 

In the analysis of the total ammonia variable (Table 3), there was no significant 

difference (p> 0.05) within each season and in the averages of the studied water, collection land 

uses. However, between the collection seasons, the total ammonia in season 2 was significantly 

higher (p≤0.05) in the waters of swine production areas. The averages of total water ammonia 

in the four different land use and occupation conditions varied from 0.08 ± 0.02 to 0.13 ± 0.03 

mg/L of N-NH3. 

Ammonia has an MPV under Brazilian legislation of 1.5 mg/L of N-NH3, while WHO 

considers that groundwater can have up to 3 mg/L of N-NH3. The general averages by land use 

and by seasons of this study are lower than the MPV by the two legislations. Places with 

intensive animal production may have higher NH3 values (WHO, 2017) since the presence of 

ammonia in the water is an indicator of possible bacterial contamination, effluents, or animal 

waste. The WHO establishes that the values of ammonia for surface and groundwater are 

generally below 0.2 mg/L, a fact verified in the present study. In China, 15% of the analyzed 
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groundwater has values for this variable higher than what is established by local legislation, 

originating from local urbanization and industrialization (ZHANG et al., 2019). In turn, 

Lazarotto et al. (2020) found a variety of values between 0.1 to 0.5 mg/L of total ammonia in 

spring waters in Caiçara, the Rio Grande do Sul, Brazil. 

There was no significant difference in average nitrate values (p>0.05) within each 

season (Table 3). The average water collection land use was significantly higher (p≤0.05) in 

the swine production area when compared to the native forest area. In the comparison between 

seasons, the general average of season 1 was significantly higher than season 2. The averages 

of water nitrate in the four different conditions of use and land occupation varied from 0.78 ± 

0.38 to 2.53 ± 0.73 mg/L of N-NO3
-. 

General averages obtained in this research for nitrate (by land uses and seasons) showed 

values below the maximum limit established by the current Brazilian legislation and by WHO, 

which is 10 mg/L of N-NO3
-. NO3

- is a chemical pollutant commonly found in underground 

aquifers (WHO, 2017), it is the most harmful to human health, and may come from the leaching 

of effluents, fertilizers or irrigation with manure (SINGH; JAIN; MOHAN, 2013). In India, 

values higher than the limits established by WHO were found in groundwater (SINGH; JAIN; 

MOHAN, 2013). In Lusaka, Zambia, Africa, of the eight wells analyzed, only one had nitrate 

values above the maximum limit of 10 mg/L of N-NO3
- (CHANDE; MAYO, 2019). In Caiçara, 

Rio Grande do Sul, Brazil, nitrate values in spring waters ranged from 1.0 to 10.4 mg/L 

(LAZAROTTO et al., 2020). 

For the studied nitrite variable, there was no significant difference (p>0.05) within each 

season, in the general averages of the water collection environments or between seasons studied 

(Table 3). The averages of water nitrite in the four different land use and occupation conditions 

varied from 0.00 ± 0.00 to 0.01 ± 0.00 mg/L of N-NO2
-. 

Brazilian legislation and WHO establish MPV for the variable NO2
- of 1 mg/L of N-

NO2
- and 3 mg/L of N-NO2

-, respectively. Thus, all general averages obtained in the present 

study are in line with the MPV by legislation. Nitrite is not commonly present in the 

environment like nitrate, however, if ingested in high concentrations it can cause cancer in 

humans (WHO, 2017). Nitrite values ranged from 0.0 to 0.5 mg/L in groundwater in northern 

China (WU; ZHANG; ZHOU, 2020) and the same values in spring waters located in Caiçara, 

Rio Grande do Sul, Brazil (LAZAROTTO et al., 2020). 

Regarding the values of total coliforms analyzed in this study (Table 4), the waters 

located in native forest areas presented significantly higher mean values (p≤0.05), when 

compared to the average values found in areas close to the swine production in season 1. In 
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season 2, the mean total coliforms values in native forest waters were significantly higher than 

what was found near to soy crops. In the comparison of the general average between the studied 

environments, the average values of total coliforms of the waters located in the native forest 

were significantly higher than the other areas with studied land use conditions (swine, soy, and 

tobacco). The average total coliforms of water in the four different land use and occupation 

conditions varied from 8,517.04 ± 3,465.38 to 19,789.70 ± 1,583.42 MPN/100mL. 

 

Table 4 – Mean ± standard error of microbiological variables in water samples collected in 

different land use and occupation conditions, with Native Forest, Swine Farming, Soy Crop, 

and, Tobacco Crop 

 

Land use(1)/ 

Season 
Native Forest Swine Farming Soy Crop Tobacco Crop Season General 

Total Coliforms (MPN/100mL)(2) 

Season 1(3) 20222.80 ± 1107.90aA(5) 5754.80 ± 3622.32bA  10747.00 ± 5568.58abA  9942.40 ± 4301.01abA  11666.75 ± 2198.69A  

Season 2(4) 19356.60 ± 3156.15aA 12008.60 ± 5095.63abA 6287.08 ± 4532.61bA 8068.40 ± 4421.19abA 11430.17 ± 2308.42A 

Land use 

General 
19789.70 ± 1583.42a 8881.70 ± 3126.07b  8517.04 ± 3465.38b  9005.40 ± 2924.40b 11548.46 ± 1573.52  

Escherichia coli (MPN/100mL) 

Season 1 243.20 ± 127.22aA 34.20 ± 20.17aA 48.40 ± 30.52aA 25.00 ± 13.04aA 87.70 ± 36.86A 

Season 2 881.80 ± 807.50aA 66.40 ± 51.11aA 44.00 ± 41.29aA 257.60 ± 194.69aA 312.45 ± 206.37A 

Land use 

General 
562.50 ± 399.78a 50.30 ± 26.45a 46.20 ± 24.22a 141.30 ± 99.82a 200.08 ± 105.02  

 

(1) Land use conditions are shown in Figure 1. (2) Most probable number in 100 mililiters. (3) Season collection 1: 

May/2019. (4) Season collection 2: November/2019. (5) Averages followed by the same horizontal (lowercase) and 

vertical (uppercase) letters do not differ significantly from each other by the t-test for independent samples 

(p≤0.05).  

 

Brazilian legislation for drinking water, through Consolidation Ordinance, No. 5, 

Appendix XX, of September 28, 2017 (BRAZIL, 2017), and the World Health Organization 

(WHO, 2017) establish the absence of microorganisms of the type total coliforms in 100 mL of 

water. For this reason, no source analyzed is suitable for human consumption, when considering 

this variable. Masocha, Dube, and Dube (2019) analyzed 44 underground wells in 12 different 

variables and found that 57% of them were unfit for consumption, according to the WHO, for 

having high values of total coliforms and electrical conductivity. Of the eight wells analyzed, 

only one was in conditions of adequate potability for human consumption, for the total 

coliforms variable, in Lusaka, Zambia (CHANDE; MAYO, 2019). In Caiçara, Rio Grande do 

Sul, Brazil, of the three springs, in the seven months analyzed, none were suitable for human 

consumption, considering the variable total coliforms (variation between 170 to 16,000 

MPN/100mL) (LAZAROTTO et al., 2020). In Cunha Porã, of the nine springs analyzed, none 
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were suitable for human consumption regarding this variable (range between 165 to 200 

MPN/100mL) (GALVAN et al., 2020). 

Escherichia coli variable was also studied in this work (Table 4) and there was no 

significant difference (p>0.05) within each season and between seasons and in the averages of 

the studied water collection land use classes. The averages of E. coli of the water in the four 

different soil use and occupation conditions varied from 46.2 ± 24.2 to 562.5 ± 399.8 mg/L of 

MPN/100mL. 

Both Brazilian legislation (2017) and WHO (2017) establish that, for human 

consumption, there must be an absence of E. coli organisms in 100 mL of water. Thus, all the 

springs sampled are no suitable for human consumption because of this variable. As an indicator 

of fecal contamination, this type of microorganism cannot be found in an analysis of water used 

for human consumption. An analysis of the wells in Lusaka, Zambia, Africa, of the eight wells 

analyzed, seven had contamination of fecal origin, being at disagreement with local legislation 

(CHANDE; MAYO, 2019). The values of E. coli in springs ranged from <2 to 3,000 

MPN/100mL in Caiçara, Rio Grande do Sul, Brazil (LAZAROTTO et al., 2020) and from 22 

to >200 MPN/100mL in Cunha Porã, Santa Catarina, Brazil (GALVAN et al., 2020). 

 

CONCLUSION 

The development of this research demonstrated that the studied land uses and 

occupations do not differentiated in the water quality variables used for human consumption of 

the studied regions in the south of Brazil. In general, spring water for human consumption from 

rural properties is suitable for consumption in terms of physical and chemical variables. The 

variables pH, turbidity, apparent color, total coliforms, and Escherichia coli were shown to be 

out of MPV by Brazilian legislation and by WHO. Thus, the waters of the studied springs are 

not suitable for human consumption. 

 

REFERENCES 

ADIMALLA, N.; TALOOR, A. K. Hydrogeochemical investigation of groundwater quality 

in the hard rock terrain of South India using Geographic Information System (GIS) and 

groundwater quality index (GWQI) techniques. Groundwater for Sustainable 

Development, 100288, 2019. Doi:10.1016/j.gsd.2019.100288 

 

APHA. Standard Methods for the Examination of water and wastewater. 22 nd edition. 

American Public Health Association, American Water Works Association, Water 

Environmental Federation. Edited by: Eugene W. Rice Rodger B. Baird, Andrew D. Eaton, 

Lenore S. Clesceri. 2012. 

 



62 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9898: preservação e 

técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. Rio de Janeiro, 1987. 

 

AYRES, M. et al.  BioEstat: aplicações estatísticas nas áreas das ciências bio-médicas. 5. Ed. 

Belém: Ong Mamiraua, 2007. 364p. 

 

BRASIL. Portaria de Consolidação n. 5 de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas 

sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União, 

Poder Executivo, Brasília, DF, 28 de setembro de 2017. 

 

BRHANE, G. K. Characterization of hydro chemistry and groundwater quality evaluation for 

drinking purpose in Adigrat area, Tigray, northern Ethiopia. Water Science, 2018. 

Doi:10.1016/j.wsj.2018.09.003 

 

CHANDE, M. M.; MAYO, A. W. Assessment of Groundwater Vulnerability and Water 

Quality of Ngwerere Sub-Catchment Urban Aquifers in Lusaka, Zambia. Physics and 

Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 2019. Doi:10.1016/j.pce.2019.03.004 

 

FERREIRA, D. F. Estatística Básica. 2. ed. Lavras UFLA, 2009 664 p 

 

GALVAN, K. A.; et al. Análise ambiental macroscópica e a qualidade da água de nascentes 

na bacia do Rio São Domingos/SC, Brasil. Revista Ibero-Americana de Ciências 

Ambientais, v. 11(1), p. 165-176, 2020. Doi: 10.6008/CBPC2179-6858.2020.001.0016 

 

GOLOMBIESKI, J.I; et al. Transport of silver catfish (Rhamdia quelen) fingerlings at 

different times, load densities and temperatures. Aquaculture, v. 216, p. 95-102, 2003. 

 

LAZAROTTO, D. V. et al. Análise da potabilidade da água em poços rasos no município de 

Caiçara no Rio Grande do Sul. Ciência e Natura (no prelo), 2020. 

 

LOH, Y. S. A., et al. Assessment of groundwater quality and the main controls on its 

hydrochemistry in some Voltaian and basement aquifers, northern Ghana. Groundwater for 

Sustainable Development, 100296, 2019. Doi:10.1016/j.gsd.2019.100296 

 

LUÍZ, A. M. E.; PINTO, M. L. C.; SCHEFFER, E. W. de O. Parâmetros de cor e turbidez 

como indicadores de impactos resultantes do uso do solo, na bacia hidrográfica do rio 

Taquaral, São Mateus do Sul-PR. Ra’ega, v. 24, p. 290-310, 2012. 

Doi:10.5380/raega.v24i0.26264. 

 

MASOCHA, M.; DUBE, T.; DUBE, T. Integrating microbiological and physico-chemical 

parameters for enhanced spatial prediction of groundwater quality in Harare. Physics and 

Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 2019. Doi:10.1016/j.pce.2019.03.003 

 

MISSI, C.; ATEKWANA, E. A. Physical, chemical and isotopic characteristic of 

groundwater and surface water in the Lake Chilwa Basin, Malawi. Journal of African Earth 

Sciences, 162, 103737, 2020. 

 

MYERS, T. Groundwater management and coal bed methane development in the Powder 

River Basin of Montana. Journal of Hydrology, v. 368(1-4), p. 178–193, 2009. 

Doi:10.1016/j.jhydrol.2009.02.001 



63 
 

 

RHEINHEIMER, D. S., et al. Qualidade de águas subterrâneas captadas em fontes em função 

da presença de proteção física e de sua posição na paisagem. Eng. Agríc. Jaboticabal, v. 30, 

n. 5, p. 948-957, 2010. 

 

SALGUERO, S.C.; et al. Digestibilidade do cálcio de ingredientes para suínos, avaliada por 

meio de dois métodos. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec, v. 66, n. 5, p. 1539-1546, 2014. 

Doi:10.1590/1678-6950. 

 

SILVA, A. da; et al. Análise físico-química da água utilizada para consumo nas escolas 

municipais da zona urbana de Esperança/PB. Biota Amazônia, v. 8(3), p. 49-52, 2017. 

Doi:10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v8n3p49-52. 

 

SILVA, J. L. S. da; et al. Concentrações anômalas de flúor em águas subterrâneas. Ciência e 

Natura, v. 36(2), p. 745-768, 2014. Doi: 10.5902/2179460X13457. 

 

SINGH, B.; JAIN, V.; MOHAN, A. Monitoring of groundwater chemistry in terms of 

physical and chemical parameters of Gajraula, a semi-urbanized town of North India. Physics 

and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 58-60, 34–41, 2013. 

Doi:10.1016/j.pce.2013.04.006 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for drinking water quality, Fourth 

Edition incorporating the first addendum. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 

Geneva, 2017. 

 

WU, J.; ZHANG, Y.; ZHOU, H. Groundwater chemistry and groundwater quality index 

incorporating health risk weighting in Dingbian County, Ordos basin of northwest China. 

Geochemistry. 2020. Doi:10.1016/j.chemer.2020.125607 

 

ZHANG, F.; et al. Groundwater quality in the Pearl River Delta after the rapid expansion of 

industrialization and urbanization: Distributions, main impact indicators, and driving forces. 

Journal of Hydrology, 577, 124004, 2019. Doi:10.1016/j.jhydrol.2019.124004 

 

ZHOU, Y.; et al. Solute geochemistry and groundwater quality for drinking and irrigation 

purposes: a case study in Xinle City, North China. Geochemistry. 2020. 

Doi:10.1016/j.chemer.2020.125609 

 

  



64 
 

4 CAPÍTULO 2 

 

Padrões de associação entre indicadores físicos, químicos e microbiológicos de nascentes 

do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, sob diferentes usos e ocupação do solo 

 

Resumo 

A preocupação com a qualidade da água consumida pelas comunidades rurais gera uma 

preocupação quanto a interferências que  as variáveis de qualidade da água podem influenciar 

na sua potabilidade. O presente estudo teve por objetivo verificar a correlação existente entre 

as variáveis físicas, químicas e microbiológicas de nascentes com diferentes usos e ocupação  

do solo. A pesquisa consistiu em duas coletas (maio e novembro/2019) em nascentes 

localizadas em áreas de mata nativa, próximas às atividades suinícolas e próximas às culturas 

de soja e fumo, através das análises de correlação linear de Pearson, correlação entre os pares 

canônicos e coeficientes canônicos entre variáveis e análise de agrupamento para identificar a 

similaridade entre variáveis e locais de estudo. As variáveis alcalinidade total, dureza total e 

condutividade elétrica possuem forte correlação positiva entre elas, semelhante ao que ocorre 

com as variáveis turbidez, cor aparente, cor verdadeira e ferro total, entre nitrito e ferro total, e 

entre turbidez e coliformes totais. A variável microbiológica coliformes totais diferenciou as 

nascentes de mata nativa entre os demais usos do solo. Assim, através deste estudo, comprovou-

se que as nascentes de mata nativa são mais suscetíveis à interferências nas variáveis 

microbiológicas de qualidade da água, em função de não haver proteção em alvenaria no seu 

entorno, e sim, apenas proteção vegetal.  

Palavras-chave: Colinearidade. Correlação. Qualidade da água. Variáveis. 

 

INTRODUÇÃO 

 Em virtude da dificuldade de acesso e, consequentemente, da baixa poluição (WANG 

et al., 2020; ZHOU et al., 2016; GATES et al., 2011), as águas subterrâneas representam uma 

fonte indispensável para o desenvolvimento econômico e sobrevivência humana (LI et al., 

2017; GAO et al., 2020), sendo  usadas para o desenvolvimento de diferentes atividades 

(BRHANE, 2018) como agricultura, indústria e uso doméstico (SAITO et al., 2020).  

Estima-se que metade da população mundial depende das águas subterrâneas para 

sobreviver (APPELO; POSTMA, 2005), já que estas águas possuem boa estabilidade, 

distribuição e regulação natural (GATES et al., 2011), especialmente em períodos de secas 

(MASOCHA; DUBE; DUBE, 2019).   
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 A combinação de fatores naturais e antrópicos interfere nas propriedades das águas 

subterrâneas, atribuindo-lhes características específicas de cada lugar (LUÍZ; PINTO; 

SCHEFFER, 2012). Com isso, as águas subterrâneas estão vulneráveis à poluição em função 

da variação temporal e espacial (MASOCHA; DUBE; DUBE, 2019), já que interagem com o 

solo, com as rochas e com os compostos orgânicos presentes no meio, em função das atividades 

humanas (BRHANE, 2018). A poluição tem relação com a presença de patógenos, os quais 

podem atravessar o solo e causar a contaminação destas fontes de água (MYERS, 2009).  

Assim, a qualidade das águas subterrâneas depende dos usos dos solos e dos processos 

de degradação de cada bacia hidrográfica (LUÍZ; PINTO; SCHEFFER, 2012). Dessa forma, 

essa  pesquisa teve por objetivo determinar a correlação existente entre variáveis de qualidade 

da água sob diferentes usos e ocupação do solo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo  

 O estudo consistiu na coleta de águas de nascentes em quatro diferentes condições de 

uso e ocupação do solo. Cada condição de uso e ocupação do solo foi composta por cinco 

repetições, com as seguintes características: nascentes localizadas em áreas de mata nativa; 

nascentes localizadas em áreas com atividade suinícola nas proximidades; nascentes localizadas 

próximas às áreas com cultura de soja e nascentes localizadas em áreas com cultura de fumo 

nas proximidades. As nascentes estão localizadas em duas regiões (Noroeste e Planalto) do 

Estado do Rio Grande do Sul, Brasil (Figura 1 do item 3 desse trabalho - Capítulo 1). 

 

Coleta e Análise das Amostras 

 As amostras foram coletadas em duas estações diferentes (maio – coleta 1; e novembro 

– coleta 2; 2019), seguindo as normas estabelecidas pela ABNT NBR 9898/1987 para coleta e 

conservação das amostras. Os frascos utilizados para as coletas de água das nascentes foram de 

polietileno (com capacidade de 500 mL, totalizando 2 L), exceto  as amostras utilizadas para 

análise microbiológica, as quais foram frascos de vidros (capacidade de 250 mL) devidamente 

autoclavados. As análises das variáveis físicas, químicas e microbiológicas das amostras de 

água foram realizadas  no Laboratório de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), campus Frederico Westphalen e seguiram os métodos descritos no item 3 desse 

trabalho (Capítulo 1). 

 

 



66 
 

Análise Estatística 

Foram estimados os coeficientes de correlação linear de Pearson entre as dezesseis 

variáveis avaliadas, considerando os 40 pontos amostrais (duas coletas de avaliação × quatro 

ambientes × cinco coletas por tipo de ambiente). A seguir, as variáveis foram divididas em 

quatro grupos. O primeiro grupo foi composto pelas variáveis químicas: pH, alcalinidade total, 

dureza total e condutividade elétrica. O segundo grupo foi composto pelas variáveis físicas: 

temperatura, turbidez, cor aparente e cor verdadeira. O terceiro grupo foi composto pelos 

compostos químicos específicos: ferro total, fósforo total, flúor, amônia total, nitrato e nitrito. 

O quarto grupo foi constituído pelas variáveis microbiológicas coliformes totais e Escherichia 

coli. Foi realizado o diagnóstico de multicolinearidade dentro de cada grupo de variáveis 

(químicas, físicas, compostos químicos específicos e microbiológicas), por meio do número de 

condição (NC). O NC oscilou entre 1,94 e 41,56 não indicando problema sério de colinearidade 

conforme classificação de Montgomery e Peck (1982). Dessa forma, nenhuma variável foi -

excluída e prosseguiu-se a análise de correlação canônica para verificar as associações 

existentes entre os grupos de variáveis: químicas versus físicas, químicas versus compostos 

químicos específicos, físicas versus compostos químicos específicos, microbiológicas versus 

químicas, microbiológicas versus físicas e microbiológicas versus compostos químicos 

específicos, segundo metodologia descrita por Cruz, Regazzi e  Carneiro (2012). As correlações 

canônicas entre os grupos de variáveis foram apresentadas por meio dos coeficientes dos pares 

canônicos e dos coeficientes canônicos. A significância das correlações canônicas foi testada 

por meio do teste qui-quadrado (p≤0,05). 

Após, procedeu-se com a análise de agrupamento, para identificar a similaridade entre 

ambientes e coletas e também entre variáveis. Para o agrupamento dos ambientes e coletas, 

inicialmente foi realizado o diagnóstico de multicolinearidade entre as 16 variáveis, sendo 

constatada multicolinearidade moderada devido a relação linear entre dureza total e 

condutividade elétrica. Assim, para o agrupamento dos ambientes e coletas, foram utilizadas 15 

variáveis com exclusão da dureza total (NC = 88,74). Para o agrupamento das variáveis, foram 

utilizados os dados dos 40 pontos amostrais. A matriz de distância euclidiana, em escala 

relativa, foi utilizada como medida de dissimilaridade e a análise de agrupamento foi realizada 

pelo método hierárquico da ligação média entre grupos (UPGMA - Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Mean). As análises estatísticas foram realizadas com auxílio dos 

softwares Genes (CRUZ, 2013) e R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2020) e do aplicativo 

Microsoft Office Excel®. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Correlação Linear de Pearson 

A variável pH apresentou correlação positiva (Figura 1) de ampla magnitude com a 

alcalinidade total (AT) (0,51, dados não apresentados) e correlação negativa de baixa magnitude 

com a temperatura da água das nascentes (-0,22, dados não apresentados). A AT representa a 

quantidade, em mg/L de CaCO3, neste sentido, quanto maiores os valores desta variável 

presentes nas águas subterrâneas, menor será a acidez da água (MAIA; MORAIS; OLIVEIRA, 

2001). 

 

Figura 1 - Correlações entre variáveis químicas, físicas, compostos químicos específicos e 

microbiológicas de nascentes de água do Estado do Rio Grande do Sul sob diferentes usos e 

ocupação do solo (matas nativas e áreas de suinocultura e cultivo de soja e fumo) 
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 A AT possui ampla correlação positiva (Figura 1) com a condutividade elétrica (CE) e 

com a dureza total (DT) (0,85 e 0,72, respectivamente, dados não apresentados) enquanto que 

apresentou correlação negativa de baixa magnitude com cor verdadeira (CV) (-0,21, dados não 

apresentados). A DT teve correlação positiva de ampla magnitude (Figura 1) (0,89, dados não 

apresentados) com a CE e correlação negativa de baixa magnitude com a amônia total (AM) (-

0,32, dados não apresentados). Os valores de DT indicam a presença de CaCO3 e representam 

a característica geológica da bacia hidrográfica, onde os valores são menores em terrenos 

arenosos e argilosos e elevados em regiões calcárias (SILVA et al., 2018). CE tem relação com 

a salinidade e indica a capacidade que a água tem em transmitir corrente elétrica devido a 

presença de substâncias dissolvidas (WU et al., 2018). Neste sentido, quanto maiores os valores 

de AT e DT, maior será o valor de CE, já que a presença de CaCO3 aumenta a possibilidade de 

a água transmitir corrente elétrica (TIJING et al., 2011). 

A CE apresentou correlações de baixa magnitude, em ambos os sinais com as demais 

variáveis (Figura 1) (-0,22 ≤ r ≤ 0,27, dados não apresentados). A temperatura apresentou 

correlação de baixa magnitude, em ambos os sinais, com as demais variáveis (Figura 1) (-0,31 

≤ r ≤ 0,37, dados não apresentados). A variável turbidez apresentou ampla correlação positiva 

com as variáveis ferro total (FT), cor aparente (CA) e coliformes totais (CT) (Figura 1) (0,74, 

0,71 e 0,59, respectivamente, dados não apresentados), enquanto que apresentou correlação 

negativa de baixa magnitude com a variável nitrato (NA) (-0,21, dados não apresentados). A 

variável CA apresentou correlação positiva de ampla magnitude com o FT e a CV (Figura 1) 

(0,61 e 0,56, respectivamente, dados não apresentados) e correlação negativa de baixa 

magnitude com o flúor (-0,18, dados não apresentados). A correlação positiva entre turbidez, 

cor e FT também foi constatada por Yergeau e Raudenbush (2019) e Scorsafava et al. (2013), 

em função da coloração que varia em tons avermelhados a pretos na água, quando o Fe é 

precipitado. A correlação positiva entre CA, CV e turbidez condizem com os dados 

apresentados no item anterior desse trabalho (3 Capítulo 1) e com Luíz, Pinto e Scheffer (2012). 

A CV apresentou (Figura 1) correlação positiva de baixa magnitude com a variável NA 

(0,28, dados não apresentados) e correlação negativa de ampla magnitude com o flúor (-0,62, 

dados não apresentados). Valores elevados de flúor são resultado da interação entre a água e as 

rochas e foram constatados também por Missi e Atekwana (2020). O FT apresentou (Figura 1) 

baixa correlação negativa com a AM (-0,25, dados não apresentados) e ampla correlação 

positiva com o nitrito (NI) e CT (0,76 e 0,50, respectivamente, dados não apresentados). Tal 

fato também foi constatado em trabalho desenvolvido por Lu et al. (2020) onde foram 
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constatadas reduções microbianas de nitrito e ferro e por Scorsfava et al. (2011) que observaram 

presença de nitritos em águas que também apresentavam presença de coliformes totais.  

O fósforo total (FO) apresentou (Figura 1) correlação de baixa magnitude nos dois sinais 

com as demais variáveis (-0,14 ≤ r ≤ 0,43, dados não apresentados). O flúor apresentou (Figura 

1) correlação positiva de ampla magnitude com NI (0,53, dados não apresentados) e correlação 

negativa de baixa magnitude com o NA (-0,17, dados não apresentados). Os valores elevados 

de flúor são resultados da interação natural entre rocha e água, enquanto que os valores de NA 

e NI são resultados da interação entre a água e interferências antrópicas que ocorreram no meio 

(MISSI; ATEKWANA, 2020). A AM e o NA apresentaram correlação negativa de baixa 

magnitude (Figura 1), enquanto que o NI apresentou correlação positiva de baixa magnitude, 

com as demais variáveis (Figura 1). Os CT apresentaram (Figura 1) correlação positiva de baixa 

magnitude para a variável Escherichia coli (E. coli) (0,32, dados não apresentados).    

 

Correlação entre os pares canônicos e coeficientes canônicos 

Comparando os pares canônicos entre o grupo das variáveis químicas versus físicas 

(Tabela 1), a turbidez possuiu associação linear fraca positiva com o pH, o que pode ser 

constatado também na correlação de Pearson (Figura 1) e associação linear fraca negativa com 

a AT. 

 

Tabela 1 - Correlações e coeficientes dos pares canônicos estimados entre variáveis químicas 

versus físicas, químicas versus compostos químicos específicos e físicas versus compostos 

químicos específicos de nascentes de água do Estado do Rio Grande do Sul sob diferentes usos 

e ocupação do solo (matas nativas e áreas de suinocultura e cultivo de soja e fumo) 

 

 Coeficientes dos pares canônicos 

Variável 1º 2º 3º 4º 

 Químicos 

pH 1,18 -0,16 0,30 -0,36 

Alcalinidade Total -1,48 1,32 1,23 0,49 

Dureza Total 0,81 0,63 -0,02 1,96 

Condutividade Elétrica 0,39 -0,88 -1,64 -2,38 

 Físicos 

Temperatura -0,37 0,06 -0,43 0,91 

Turbidez 1,03 -0,63 -1,42 0,21 

Cor aparente -0,34 1,49 1,63 0,24 

Cor verdadeira 0,38 -1,43 -0,45 0,58 

Correlação canônica (r) 0,52 ns 0,36 ns 0,24 ns 0,01 ns 

χ2 17,41 6,69 2,03 0,00 

Grau de liberdade 16 9 4 1 

(continua) 
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(conclusão) 

 Químicos 

pH 0,52 -0,52 0,98 -0,36 

Alcalinidade Total -1,44 1,21 0,15 1,46 

Dureza Total 0,73 1,93 0,57 -0,55 

Condutividade Elétrica 1,14 -2,64 -1,00 0,05 

 Compostos Químicos Específicos 

Ferro Total 0,56 -0,64 1,40 -0,46 

Fósforo Total 0,26 -0,10 -0,46 -0,01 

Flúor 0,34 -0,38 0,79 0,71 

Amônia Total -0,50 -0,19 0,29 0,40 

Nitrato 0,55 -0,44 -0,53 0,30 

Nitrito -0,01 1,31 -1,47 0,36 

Correlação canônica (r) 0,71* 0,55 ns 0,29 ns 0,20 ns 

χ2 39,63 16,57 4,33 1,32 

Grau de liberdade 24 15 8 3 

 Físicos 

Temperatura -0,21 -0,56 0,87 0,20 

Turbidez 0,81 -0,54 -0,09 1,61 

Cor aparente 0,11 0,07 0,29 -2,23 

Cor verdadeira 0,20 0,55 0,65 1,40 

 Compostos Químicos Específicos 

Ferro Total 1,55 0,18 -0,69 -0,32 

Fósforo Total 0,05 -0,45 0,41 0,18 

Flúor 0,11 -0,54 -1,13 -0,27 

Amônia Total 0,14 0,24 0,36 -1,03 

Nitrato -0,11 0,24 0,49 -0,05 

Nitrito -0,87 -0,45 1,68 0,45 

Correlação canônica (r) 0,84* 0,76* 0,72* 0,35 ns 

χ2 98,02 57,54 29,10 4,48 

Grau de liberdade 24 15 8 3 
 

*significativo pelo teste qui-quadrado (p≤0,05). 

 

 Avaliando os coeficientes dos pares canônicos entre o grupo das variáveis químicas 

versus compostos químicos específicos (Tabela 1), observa-se que o FT e o NA possuem 

associação linear forte positiva com a CE, também observado através da correlação de Pearson 

(Figura 1) e negativa com a AT, enquanto que a AM possui correlação forte positiva com a AT 

e negativa com a CE. 

 Quando foram comparados os pares canônicos entre o grupo das variáveis físicas versus 

compostos químicos específicos (Tabela 1), foi observado que, no primeiro par canônico o FT 

possui associação linear forte positiva com a turbidez, conforme verificado também na Figura 

1, em virtude da cor deixada na água após precipitação do ferro (YERGEAU; RAUDENBUSH, 

2019). No segundo par canônico observou-se que o FO, o flúor e o nitrito possuem associação 

linear forte positiva com a temperatura e turbidez e negativa com a CV, o que foi comprovado 
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também na Figura 1. Já, no terceiro par canônico, observa-se que a temperatura possui 

associação linear forte positiva com o NI, comprovado na Figura 1, e negativa com o flúor. 

Considerando os pares canônicos entre os grupos das variáveis microbiológicas versus 

químicas (Tabela 2) constatou-se que existe associação linear fraca positiva entre E. coli com 

pH e DT e negativa com a CE. 

 

Tabela 2 - Correlações e coeficientes dos pares canônicos estimados entre variáveis 

microbiológicas versus químicas, microbiológicas versus físicas e microbiológicas versus 

compostos químicos específicos de nascentes de água do Estado do Rio Grande do Sul sob 

diferentes usos e ocupação do solo (matas nativas e áreas de suinocultura e cultivo de soja e 

fumo) 

 

  Coeficientes dos pares canônicos 

Variável 1º 2º 

 Microbiológicos 

Coliformes Totais 0,08 1,05 

Escherichia coli 0,97 -0,41 

 Químicos 

pH  1,07 0,46 

Alcalinidade Total -0,45 -0,90 

Dureza Total 0,88 0,14 

Condutividade Elétrica -0,93 1,44 

Correlação canônica (r) 0,37 ns 0,24 ns 

χ2 7,18 2,02 

Grau de liberdade 8 3 

 Microbiológicos 

Coliformes Totais 0,74 0,75 

Escherichia coli 0,47 -0,94 

 Físicos 

Temperatura 0,02 -0,79 

Turbidez  1,38 -0,82 

Cor aparente -0,61 1,30 

Cor verdadeira 0,48 -1,35 

Correlação canônica (r) 0,66* 0,21 ns 

χ2 22,25 1,62 

Grau de liberdade 8 3 

 Microbiológicos 

Coliformes Totais 0,84 0,54 

Escherichia coli 0,78 -0,63 

 Compostos Químicos Específicos 

Ferro Total 0,96 -0,08 

Fósforo Total -0,12 0,06 

Flúor  0,29 -0,52 

Amônia Total -0,09 0,35 

Nitrato  -0,28 0,09 

Nitrito  0,74 -0,63 

(continua) 
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(conclusão) 

Correlação canônica (r) 0,62 ns 0,19 ns 

χ2 18,33 1,28 

Grau de liberdade 12 5 
 

*significativo pelo teste qui-quadrado (p≤0,05). 

   

 Em análise aos pares canônicos entre as variáveis microbiológicas versus físicas (Tabela 

2), observa-se que os CT possuem associação linear forte positiva com a turbidez, também 

observado na Figura 1, e negativa com a CA. 

 Em comparação, nos pares canônicos, entre o grupo das variáveis microbiológicas 

versus compostos químicos específicos (Tabela 2), percebe-se que os CT possuem associação 

linear fraca positiva com o FT e NI. 

 

Análise de Agrupamento 

Em análise ao método de agrupamento hierárquico entre os ambientes e coletas 

estudados (Figura 2), observa-se que a mata nativa, independente das coletas, possui associação 

entre si. Por sua vez, a coleta 1 da cultura do fumo possui associação com a coleta 1 da cultura 

da soja, sendo que este grupo possui associação com a coleta 2 da produção de suínos (Figura 

2). Ainda, a coleta 1 da produção de suínos está associada com a coleta 2 da cultura da soja, 

sendo que este grupo possui associação com a coleta 2 da cultura do fumo (Figura 2). Aplicando 

a similaridade de 50%, a mata nativa torna-se diferente de todas as áreas de produção estudadas 

(culturas de soja e fumo e suinocultura). 
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Figura 2 - Dendrograma obtido pelo método de agrupamento hierárquico da ligação média 

(UPGMA) entre os ambientes (mata nativa, suinocultura, soja e fumo) e coletas (maio e 

novembro/2019), a partir da distância euclidiana  

 

 
 

E1 = maio/2019; E2 = novembro/2019. 

  

Quanto ao agrupamento hierárquico da ligação média entre as variáveis (Figura 3), 

aplicando similaridade de 50%, percebe-se que os CT são diferentes das demais variáveis, o 

que explica a mata nativa apresentar diferença das áreas de produção (Figura 3), já que as 

nascentes localizadas nas áreas de mata nativa apresentam valores considerados de CT quando 

comparadas às áreas de produção (dados apresentados no item 3 desse trabalho – Capítulo 1). 
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Figura 3 - Dendrograma obtido pelo método de agrupamento hierárquico da ligação média 

(UPGMA) entre as variáveis de qualidade da água (químicas, físicas e compostos químicos 

específicos), a partir da distância euclidiana  
 

 

 

 

A grande presença de CT nas áreas de mata nativa (dados apresentados no item 3 desse 

trabalho – Capítulo 1) deve-se ao fato de que nas nascentes destas áreas não há proteção em 

alvenaria, apenas proteção vegetal, dessa forma, as águas ficam expostas e acessíveis aos 

animais silvestres presentes nessas áreas. Já, nas áreas de produção (culturas de soja e fumo e 

suinocultura), às quais as águas são usadas para consumo humano, há proteção em alvenaria, 

além da proteção vegetal, não sendo permitido, portanto, o acesso de animais à essas nascentes, 

o que pode-se perceber a menor quantidade de organismos (tanto CT como E. coli) nessas 

águas, quando comparadas às águas das nascentes localizadas em áreas de mata nativa (dados 

apresentados no item 3 desse trabalho – Capítulo 1). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das análises desenvolvidas no presente estudo, pode-se perceber correlações 

existentes entre variáveis, através da correlação de Pearson e da análise da correlação entre os 

pares canônicas. Algumas variáveis ganham destaque diante da forte correlação positiva, o que 
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ocorreu entre as variáveis alcalinidade total, dureza total e condutividade elétrica; entre 

turbidez, cor aparente, cor verdadeira e ferro total; entre ferro total e nitrito; e entre turbidez e 

coliformes totais.  

Entre os pares canônicos houve correlações lineares fortes positivas nos primeiros pares 

canônicos entre ferro total e nitrato com a condutividade elétrica e entre amônia total e 

alcalinidade total; entre o ferro total e a turbidez e negativa entre a turbidez e o nitrito; positiva 

entre os coliformes totais e turbidez e negativa entre os coliformes totais e cor aparente. No 

segundo par canônico obteve-se relação linear forte positiva entre temperatura e turbidez com 

fósforo total e flúor e negativa entre cor verdadeira e fósforo total e flúor. No terceiro par 

canônico observou-se relação linear forte positiva entre temperatura e nitrito. 

Já, com relação à análise de agrupamento, percebeu-se que a mata nativa, independente 

da estação de coleta de água, diferiu-se das demais condições de uso e ocupação do solo em 

função da variável microbiológica dos coliformes totais. Microrganismos do tipo Coliformes 

Totais estão presentes naturalmente nos solos e em virtude de não haver proteção em alvenaria 

nessas nascentes, apenas vegetal, isso permite o acesso aos animais silvestres, bem como a 

presença desses microrganismos. 
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5 CAPITULO 3 

 

Resíduos de contaminantes ambientais emergentes e avaliação macroscópica ambiental 

em águas de nascentes sob diferentes usos e ocupação do solo 

 

RESUMO 

A preocupação com a qualidade da água consumida ganha destaque nos dias atuais, 

especialmente em pequenas propriedades rurais, as quais, com raras exceções, não 

desenvolvem pré tratamento antes do consumo humano. Neste sentido o presente estudo visa 

analisar a presença de resíduos de contaminantes ambientais emergentes (CAE), agrotóxicos e 

medicamentos veterinários, comparar com os padrões estabelecidos pela legislação brasileira 

vigente e pela World Health Organization (WHO), e comparar os resultados com a análise 

macroscópica ambiental em águas de nascentes localizadas em propriedades rurais do Noroeste 

e Planalto do Estado do Rio Grande do Sul (Brasil), sob diferentes usos e ocupação do solo. A 

pesquisa utilizou nascentes localizadas em áreas de mata nativa e em áreas de produção com 

atividades suinícola, e de culturas de fumo e soja nas proximidades. As coletas de água das 

nascentes ocorreram em maio e novembro de 2019, e as análises dos CAE, foram realizadas 

através do método de UHPLC-MS/MS. Na análise macroscópica ambiental, de modo geral, as 

propriedades apresentaram conceito B, representando boa proteção. Não foram encontrados 

resíduos de medicamentos veterinários na segunda estação de coleta. Resíduos de 

medicamentos veterinários e de agrotóxicos foram encontrados em todos os usos e ocupação 

do solo estudados, na primeira coleta, verificando que a presença de grande proteção vegetal 

no entorno das nascentes, nas áreas de mata nativa, não favoreceu a ausência desses resíduos, 

evidenciando assim a necessidade de tratamento dessas águas para posterior consumo humano. 

Palavras-chave: Agrotóxicos. Medicamentos Veterinários. Potabilidade.  

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é destaque mundial visto o forte potencial agropecuário. Os três estados do sul 

do Brasil, por sua vez, despontam na produção suinícola com representatividade de 66% na 

produção do país, ficando, o Rio Grande do Sul, em terceiro lugar com maior produção de 

suínos (748 mil toneladas de carne) (EMBRAPA, 2019). Na agricultura, o estado se destaca na 

produção de soja (superior a 18 mil toneladas), produção de arroz (superior a 7 mil toneladas), 

produção de milho (superior a 5 mil toneladas) e produção de fumo (superior a 300 toneladas) 

(FEIX; LEUSIN JÚNIOR, 2019).  
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No entanto, esse forte potencial agropecuário aloca o estado do Rio Grande do Sul como 

um grande consumidor de agrotóxicos e de medicamentos veterinários. Ademais, percebe-se os 

diversos problemas que o uso desses produtos químicos pode causar – desde aqueles 

relacionados à saúde humana, até ao meio ambiente (VIERO et al., 2016).  

Em relação aos danos ambientais, os agrotóxicos e medicamentos veterinários, quando 

usados ou tratados indevidamente, podem ser carreados, através de escoamento superficial, até 

os corpos hídricos, causando contaminação das águas superficiais ou lixiviados pelo solo, 

contaminando as águas subterrâneas (SOARES; FARIA; ROSA, 2017; TIEN et al., 2013). A 

presença de substâncias químicas nos corpos hídricos é deveras preocupante (SOARES; 

FARIA; ROSA, 2017), visto que podem contribuir para os riscos de câncer entre crianças e 

adultos (WU; ZHANG; ZHOU, 2020) em virtude do consumo de água com resíduos destes 

poluentes. 

Fazem parte dos micropoluentes, também chamados de contaminantes ambientais 

emergentes (CAE), os produtos farmacêuticos, produtos de cuidados pessoais, hormônios 

esteróides, surfactantes, químicos industriais e agrotóxicos e as principais fontes de 

contaminação são através dos esgotos domésticos, efluentes industriais e de hospitais e 

escoamentos superficiais em áreas agrícolas e de criadouros de animais confinados (LUO et al., 

2014).  

O Ministério da Saúde, através da Portaria da Consolidação, nº 5, anexo XX de 28 de 

setembro de 2017, dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e estabelece, também, valores 

máximos permitidos para alguns agrotóxicos (BRASIL, 2017). Da mesma maneira, a 

Organização Mundial de Saúde (traduzido do inglês World Health Organization) (WHO), 

estabelece, na 4ª edição, as Diretrizes para a qualidade da água de consumo (traduzido do inglês 

Guideliness for Drinking-Water Quality) de 2017 (WHO, 2017) limites máximos permitidos 

para as variáveis de qualidade da água além de uma lista de ingredientes ativos de agrotóxicos.  

O desenvolvimento da análise macroscópica ambiental permite conhecer a interferência 

humana sofrida pelas nascentes, bem como avaliar o grau de degradação dessas nascentes 

(GOMES; MELO; VALE, 2005). Através de características como a cor e odor da água; 

presença de resíduos, materiais flutuantes, espumas, óleos, esgoto no entorno da nascente; usos 

por animais e humanos e proteção/preservação do local podem classificar a nascente conforme 

seu grau de preservação (GOMES; MELO; VALE, 2005). 

 Nesse sentido, torna-se fundamental a análise de micropoluentes nas águas que são 

utilizadas para consumo humano, bem como uma análise macroscópica ambiental sobre o grau 



80 
 

de preservação. Assim, o objetivo do presente estudo foi quantificar os CAE, agrotóxicos e 

medicamentos veterinários, e se estão dentro dos valores máximos permitidos (VMP) pela 

legislação brasileira e pela WHO, e analisar macroscopicamente águas de nascentes, de duas 

regiões do estado do Rio Grande do Sul, utilizadas para consumo humano, sob diferentes usos 

e ocupação do solo e a possível interferência desses usos na qualidade da água. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo 

 A área de desenvolvimento do presente estudo está localizada no Noroeste e Planalto 

do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil (Figura 1 do item 3 - Capítulo 1, desse trabalho). Foram 

analisadas amostras de água de nascentes usadas para consumo humano, com exceção da área 

de mata nativa, em quatro diferentes condições de uso: 1. Águas de nascentes localizadas em 

áreas públicas de mata nativa; 2. Águas de nascentes localizadas em propriedades rurais com 

atividades suinícolas nas proximidades; 3. Águas de nascentes localizadas em propriedades 

rurais com culturas de soja nas proximidades; e 4. Águas de nascentes localizadas em 

propriedades rurais com culturas de fumo nas proximidades. 

 

Coletas de amostras 

 As coletas de água ocorreram em dois períodos do ano de 2019 (Coleta 1 – maio e Coleta 

2 – novembro). Foram utilizados frascos âmbar (com capacidade de 500 mL), a fim de 

conservar e manter as propriedades das águas, conforme os padrões estabelecidos pela ABNT 

NBR 9898/1987 sobre a coleta, preservação e conservação de amostragem de efluentes 

líquidos. 

 

Análise dos Contaminantes Ambientais Emergentes (CAE) 

 Foram analisados 26 princípios ativos (PA) de medicamentos com os seguintes nomes 

e Limites de Detecção (LOD) e de Quantificação do Método (LOQ): com LOD 0,003 µg/L e 

LOQ 0,010 µg/L: Ácido Nalidixico; Albendazol; Sulfona; Androstenediona; Carbamazepina; 

Diclofenaco; Mebendazol; Propanonol; Progesterona; Sulfadoxina; Sulfametoxazol; 

Trimetropim; Tiabendazol; Testosterona e Tilosina; com LOD 0,006 µg/L e LOQ 0,020 µg/L: 

5-OH Tiabendazol; com LOD 0,012 µg/L e LOQ 0,040 µg/L: Albendazol 2-amino-sulfona; 

Atenolol; Ciprofloxacina; Metronidazol; Norfloxacina; Ofloxacina; Paracetamol e 

Sulfadiazina; com LOD 0,030 µg/L e LOQ 0,100 µg/L: Cloranfenicol e Dexametasona. 
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Os ingredientes ativos (IA) de agrotóxicos (total de 124) e seus respectivos nomes e 

Limites de Detecção (LOD) e de Quantificação do Método (LOQ) são: com LOD 0,003 µg/L e 

LOQ 0,010 µg/L: Acetamiprido; Ametrina; Atrazina; Azaconazol; Azametifós; Azinfós-

metílico; Azoxistrobina; Boscalida; Buprofenzina; Butóxido de piperonila; Carbaril; 

Carbendazim; Carbofurano; Carbofurano-3-hidróxido; Cialofope Butílico; Cianazina; 

Ciazofamida; Cimoxanil; Clomazona; Clorfenvinfós; Clorpirifós-etílico; Clorpirifós-metílico; 

Clorprofam; Cresoxim-metílico; Demeton-S-metil-sulfona; Diazinona; Dicrotofós; 

Difenoconazol; Diflubenzurom; Dimetoato; Dimoxistrobina; Diurom; EPN; Epoxiconazol; 

Etoprofós; Etoxissulfurom; Famoxadona; Fempropimorfe; Fenoxicarbe; Fluasifope-P-butílico; 

Fluquinconazol; Flusilazol; Flutolanil; Flutriafol; Fosalona; Furatiocarbe; Hexitiazoxi; 

Imazapique; Imazapir; Imazaquim; Imazetapir; Iprovalicarbe; Malationa; Mecarbam; 

Mefosfolam; Mepronil; Metalaxil; Metconazol; Metiocarbe-sulfona; Metiocarbe-sulfóxido; 

Metoxifenozida; Metsulfuron-metílico; Miclobutanil; Molinato; Monocrotofós; Monolinurom; 

Nicossulfurom; Oxadixil; Paraoxom-etílico; Parationa-etílica; Pencicurom; Penconazol; 

Picoxtrobina; Piraclostrobina; Pirazofós; Piridafentiona; Pirimetanil; Pirimicarbe; Pirimifós-

etílico; Pirimifós-metílico; Procimidona; Profenofós; Prometrina; Propiconazol; Propoxur; 

Quinalfós; Simazina; Tebuconazol; Tebufenozida; Tebufempirade; Terbutilazina; 

Tetraconazol; Tiacloprido; Tiametoxam; Tiobencarbe; Tiodicarbe; Tolcofós-metílico; 

Tolifluanida; Triadimefom; Triadimenol; Triazofós; Triciclazol e Trifloxtrobina; com LOD 

0,006 µg/L e LOQ 0,020 µg/L: Bitertanol; Ciproconazol; Clotianidina; Diclorvós; Diniconazol; 

Fenarimol; Fenhexamida; Fluroxipir; Imazalil; Imazamoxi; Imidacloprido; Metomil; 

Metribuzina; Mevinfós; Penoxsulam; Quizalofope-P-etílico; Tiabendazol; Triflumurom e 

Vamidotiona; com LOD 0,012 µg/L e LOQ 0,040 µg/L: Azinfós-etílico; Bromuconazol e 

Linuron. 

As amostras de água foram preparadas por meio de técnica SPE (Extração em Fase 

Sólida) (CALDAS et al., 2011) e determinadas através de Cromatografia Líquida de Ultra 

Eficiência acoplada à Espectrometria de Massas (UHPLC-MS/MS) (DONATO et al., 2015), 

conforme estudos de verificação do melhor método para análise de resíduos de agrotóxicos em 

água. As análises foram realizadas pelo Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas 

(LARP), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que é acreditado pelo INMETRO 

ISO/IEC 17025/2017. 
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Análise Macroscópica Ambiental 

 A análise macroscópica ambiental foi desenvolvida com base na metodologia proposta 

por Gomes, Melo e Vale (2005). As características que são consideradas nessa análise são: cor 

e odor da água; presença de resíduos, materiais flutuantes, espumas, óleos e esgoto no entorno 

da nascente; preservação através de vegetação; proteção do local; uso por animais e humanos; 

proximidade com residências e tipo de área de inserção da nascente. A classificação da nascente 

ocorre através de pontuação: classe A, com grau de preservação “ótima”, pontuação entre 37 a 

39 pontos; classe B, com grau de preservação “boa”, pontuação entre 34 a 36 pontos; classe C, 

com grau de preservação “razoável”, pontuação entre 31 a 33 pontos; classe D, com grau de 

preservação “ruim”, pontuação entre 28 a 30 pontos; e classe E, com grau de preservação 

“péssima”, pontuação abaixo de 28 pontos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Contaminantes Ambientais Emergentes (CAE) 

Foram encontrados medicamentos veterinários apenas na primeira coleta de água 

(Tabela 1), sendo que, em todas as condições de uso e ocupação do solo foram encontrados 

esses CAE, inclusive em áreas de mata nativa, as quais as nascentes florescem no interior da 

área, com um raio de proteção vegetal superior a 140 ha. É importante destacar a quantidade de 

medicamentos veterinários encontrados, especialmente em áreas de cultura de soja.  

 

Tabela 1 – Porcentagem (%) e média de ocorrência (µg/L) dos pontos contaminados por CAE 

em amostras de águas de nascentes do Estado do Rio Grande do Sul sob diferentes usos e 

ocupação do solo (matas nativas e áreas de suinocultura e cultivo de soja e fumo) 
 

Medicamento Veterinário 

ou Agrotóxico 
Mata Nativa Fumo Soja Suinocultura 

Estação 01: Medicamentos Veterinários 

Diclofenaco *(1)    

Paracetamol   0,755 0,139 

Norfloxacina   7,198  

Trimetropim  0,022   

Estação 01: Agrotóxicos 

Atrazina 0,018 0,025** 0,024 0,017* 

Clomazona 0,162 0,142 0,156 0,156 

Clotianidina * 0,023 0,053** * 

Imidacloprido 0,034 ** *  

Picoxistrobina * 0,011 0,011* * 

Tebuconazol   *  

(continua) 
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(conclusão) 

Estação 02: Medicamentos Veterinários 

Não foram encontrados medicamentos veterinários na estação 02 

Estação 02: Agrotóxicos 

Atrazina **** 0,025*** 0,055* 0,018*** 

Buprofenzina    * 

Carbendazim ** 0,032* 0,030 0,097* 

Cianazina *    

Clomazona 0,189 0,163 0,130 0,141 

Clorpirifós-etílico  * 0,026* 0,015 

Clotianidina * 0,021 0,029  

Diflubenzurom   0,039  

Diurom * * ** 0,012 

Famoxadona    * 

Fluasifope-P-etílico    0,031 

Fosalona    0,023 

Furatiocarbe    * 

Imidacloprido * * *  

Iprovalicarbe *    

Metribuzina *    

Picoxistrobina    * 

Pirazofós    ** 

Pirimetanil *    

Pirimicarbe *    

Quizalofope-P-etílico    * 

Simazina   0,049  

Tebuconazol    * 

Terbutilazina * * *  

Triadimenol *    

Trifloxistrobina   0,025 * 

Legenda(2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 

(1)*,**,*** e **** indicam, respectivamente, que um, dois, três ou quatro locais apresentaram o medicamento 

veterinário ou agrotóxico, mas com valores inferiores ao LOQ. (2) As cores indicam que, respectivamente, 0, 20, 

40, 60, 80 ou 100% dos pontos avaliados apresentavam medicamento veterinário ou agrotóxico. 

 

A fim de garantir uma renda melhor para as famílias, muitos agricultores desenvolvem 

mais de um tipo de atividade nas propriedades. Assim, além das culturas de plantas, há 

atividades suinícolas ou avícolas na mesma propriedade. O grande problema da atividade 

agropecuária é acerca da destinação correta para os resíduos gerados, especialmente da 

suinocultura, os quais são líquidos, em grandes quantidades e oriundos dos dejetos dos animais 

e da limpeza das baias (GIROTTO et al., 2010) que são tratados e, posteriormente, usados como 

biofertilizantes para as lavouras.  
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No entanto, os produtores não possuem espaço suficiente na propriedade para fazer o 

tratamento correto, e destinam os dejetos, com pouco tratamento, nas lavouras, ocasionando 

assim o escoamento ou lixiviação e percolação desses resíduos para as águas, superficiais ou 

subterrâneas, ou ainda saturando o solo com os nutrientes presentes nestes resíduos. 

Os medicamentos veterinários, os quais também são usados em seres humanos, que 

apresentaram maior quantidade, foram encontrados nas culturas de soja, e possuem princípio 

ativo (PA) de nome Paracetamol (Tabela 1), que é um analgésico e antipirético, indicado para 

alívio de dores de cabeça, músculos, garganta, dente, febre, entre outros; e Norfloxacino (Tabela 

1), um antibiótico, indicado no tratamento de infecções no trato urinário.  

Analgésicos foram encontrados em águas de consumo humano, na faixa máxima de 0,12 

µg/L no sul da Alemanha (KUCH; BALLSCHMITER, 2001) e em quantidade máxima de 

6,47x10-4 µg/L em águas subterrâneas em áreas rurais da Coréia (LEE et al., 2019). Valores de 

até 1,8x10-4 µg/L de diclofenaco foram encontrados em águas de consumo humano na Malásia 

(PRAVEENA et al., 2019). Em águas superficiais de Posnãnia, na Polônia, foram analisados 

25 PA de medicamentos em diferentes épocas do ano, sendo que foram encontrados valores de 

até 0,113 µg/L de paracetamol no inverno e de até 2,9x10-2 µg/L de diclofenaco no outono 

(KOT-WASIK; JAKIMSKA; SLIWKA-KASZYNSKA, 2016). 

Antibióticos, na quantidade de 0,2 µg/L foram encontrados em águas subterrâneas norte 

americanas (USA) (WICKS; KELLEY; PETERSON, 2005), enquanto que na Alemanha foi 

encontrado 6 µg/L de antibióticos em águas pós tratamento (KORNER et al., 2000). O 

antibiótico Norfloxacino foi encontrado em áreas rurais da Coréia, Suíça, Itália e China com 

limites máximos de 1,27x10-3, 2x10-3, 0,462 e 0,471 µg/L, respectivamente (LEE et al., 2019; 

MORASCH, 2013; LÓPES-SERNA et al., 2013 e TONG et al., 2014). 

A resistência de genes à antibióticos foi comprovada através de um estudo em que 

monitorou a inserção, controlada e a campo, em subsolos que recebiam irrigação através de 

águas residuária tratadas (KAMPOURIS et al., 2020). O estudo comprovou que a abundância 

à resistência de genes à antibióticos teve correlação positiva com o aumento da intensidade de 

irrigação, enquanto que a carga bacteriana foi mantida (KAMPOURIS et al., 2020). O que 

mostra a necessidade em manter um monitoramento constante de solos e corpos hídricos 

próximos a esses solos, que recebem esse tipo de irrigação. 

Dos 48 medicamentos veterinários frequentemente usados na Itália e que foram 

ranqueados representando risco de contaminação ambiental, apenas o diclofenaco e o 

trimetroprim foram encontrados na pesquisa, sendo que esses PA foram ranqueados 

representando baixo risco de contaminação ambiental da água (DI NICA et al., 2015). 
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Mesmo sendo necessários mais estudos sobre o assunto, a prática da compostagem de 

resíduos orgânicos (processo microbiano de decomposição aeróbia) pode ser uma alternativa 

para diminuição de residuais de medicamentos veterinários presentes em estercos de 

suinocultura, evitando assim que esses resíduos alcancem os corpos hídricos, já que são usados 

como biofertilizantes nas pequenas propriedades (BOHRER et al., 2019).  

A condição de uso e ocupação do solo que apresentou maior variedade PA de 

medicamentos veterinários foi a cultura da soja, com 2 dos 4 medicamentos que acusaram 

presença neste trabalho (Tabela 1). Assim, fica evidenciado que a ocupação do solo mais 

próxima da nascente não interferiu na presença/ausência desse CAE na água. 

A WHO (2017) considera que os medicamentos podem ser introduzidos em nascentes 

de água através de esgotos dispostos indevidamente (em locais inapropriados ou descarte de 

drogas, em grandes quantidades, em banheiros), bem como escoamento agrícola de resíduos de 

fezes de animais. As características físicas e químicas das águas podem influenciar na presença 

desses CAE, como por exemplo na degradação natural (WHO, 2017). Nem a legislação 

brasileira e tão pouco a WHO estabelecem valores máximos permitidos (VMP) para 

medicamentos, não sendo possível, portanto, a comparação dos valores encontrados nessa 

pesquisa com as legislações de potabilidade da água. 

Com relação aos métodos de remoção de medicamentos em água que apresentaram 

melhores resultados foram: adsorção por carbono ativado, ozonização e processos oxidativos 

avançados, nanofiltração e osmose reversa (LUO et al., 2014). Dentre as desvantagens, em 

comum, desses métodos, citadas pelos autores, estão o alto consumo de energia e custos de 

implantação, disposição de resíduos gerados e formação de subprodutos. 

Na coleta 1 foram encontradas menores quantidades e variedades de ingredientes ativos 

(IA) de agrotóxicos, período esse que compreende a entressafra das lavouras e por essa razão 

existe menor uso destes CAE. Todos os IA dos agrotóxicos detectados na coleta 1 (Tabela 1), 

com exceção do fungicida Tebuconazol, estão presentes nas águas de nascentes localizadas em 

matas nativas, as quais as nascentes florescem no interior da mata nativa, com grande proteção 

vegetal no seu entorno (r>140 ha).  

O herbicida Atrazina, indicado seu uso nas culturas de cana-de-açúcar, milho e sorgo, 

apresentou resíduos em grande quantidade de amostras, quando comparados aos demais IA 

encontrados. Na coleta 1 (Tabela 1), 55 % (11/20) das amostras de água das nascentes 

apresentaram este resíduo, enquanto que na coleta 2, esse herbicida foi encontrado em 75 % 

(15/20) das amostras.  
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A legislação brasileira (2017) é mais restritiva quanto aos VMP do herbicida Atrazina 

em águas de consumo humano, quando comparada à WHO. A Portaria da Consolidação 

considera a quantidade de 2 µg/L, enquanto que a WHO (2017) estabelece o valor de 100 µg/L 

para o IA Atrazina e seus metabólitos. Assim, os valores de Atrazina encontrados nas nascentes 

estudadas estão abaixo dos VMP pela legislação brasileira, estando, portanto, essas águas aptas 

para consumo humano, com relação a esse IA. 

Vale destacar a presença do herbicida Clomazona (Tabela 1), presente em 95 % (19/20) 

das nascentes estudadas e em quantidades superiores a 0,142 µg/L, na coleta 1. Na coleta 2 

foram encontrados resíduos do herbicida em 100 % (20/20) das análises realizadas com 

concentração mínima de 0,130 µg/L. O Clomazona é usado nas culturas de algodão, arroz, arroz 

irrigado, batata, cana-de-açúcar, eucalipto, fumo e mandioca e foi encontrado também nas águas 

de nascentes localizadas próximas as áreas de suinocultura, em função de existir mais de uma 

atividade econômica na propriedade.  

O Clomazona é solúvel em água (> 1g/L), pouco volátil (9,4x10-5 hPa) e, em função do 

valor da constante de Henry (4,14x10-8 atm.m3/mol), permanece na coluna d’água (LIPPI et al., 

2014), o que explica a grande presença desse agrotóxico nas amostras estudadas. Esse herbicida 

não possui VMP estabelecidos em nenhuma das duas legislações usadas para comparação nesse 

estudo (BRASIL, 2017; WHO, 2017). 

 O uso do inseticida Clotianida é indicado para as lavouras de algodão, feijão, milho e 

soja e foram encontrados resíduos em 35 % (7/20) das amostras na coleta 1 e 25 % (5/20) das 

amostras na coleta 2 (Tabela 1). Esse inseticida não possui VMP estabelecidos em nenhuma 

das duas legislações usadas para comparação nesse estudo (BRASIL, 2017; WHO, 2017). 

O inseticida Imidacloprido, indicado para o combate de insetos das culturas de algodão, 

arroz, arroz-irrigado, batata, cana-de-açúcar, citros, feijão, fumo, milho, soja, tomate e trigo foi 

encontrado nas duas coletas estudadas e em todas as condições de uso e ocupação do solo, com 

exceção da suinocultura (Tabela 1). Esse inseticida não possui VMP estabelecidos em nenhuma 

das duas legislações usadas para comparação nesse estudo (BRASIL, 2017; WHO, 2017). 

O fungicida de IA de nome Picoxistrobina, indicado para as culturas de algodão, arroz, 

café, cana-de-açúcar, milho, soja e trigo, foi encontrado em 25 % (5/20) na coleta 1, e em 5 % 

(1/20) na coleta 2 (Tabela 1), das nascentes estudadas, inclusive nas nascentes que possuíam 

suinocultura nas proximidades da nascente. Esse IA não possui VMP estabelecidos em 

nenhuma das duas legislações usadas para comparação nesse estudo (BRASIL, 2017; WHO, 

2017). 
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Alguns IA de agrotóxicos encontrados nas áreas de mata nativa, as quais possuem 

proteção vegetal, foram encontrados em quantidades inferiores ao limite de quantificação do 

método (< LOQ) (Tabela 1), na coleta 1 foram: Clotianidina (20 %) e Picoxistrobina (20 %), 

já, na coleta 2 foram: Atrazina (80 % dos pontos de mata nativa amostrados), Carbendazim (40 

%), Cianazina (20 %), Clotianidina (20 %), Diurom (20 %), Imidacloprido (20 %), 

Iprovalicarbe (20 %), Metribuzina (20 %), Pirimetanil (20 %), Pirimicarbe (20 %), 

Terbutilazina (20 %) e Triadimenol (20 %).  

Na China, dos 65 IA estudados, apenas dois (os herbicidas Atrazina e Acetocloro) 

apresentaram residual em amostras de águas de superfície potáveis, sendo que em apenas duas, 

das seis regiões estudadas de Dalian, a Atrazina não apresentou residual (DONG; ZHANG; 

QUAN, 2019). Na lista dos seis IA analisados em águas subterrâneas, urbanas e rurais, da 

Coréia, apenas o Carbofuran foi encontrado em áreas rurais (em 11 das 26 amostras estudadas) 

(LEE et al., 2019). Em análise à 18 amostras de águas em bacias hidrográficas do Canadá foram 

encontrados 2,4-D em concentração máxima de 1,678 µg/L (18/18), Atrazina na concentração 

máxima de 0,754 µg/L (18/18), Carbendazim na concentração máxima de 0,071µg/L (16/18), 

Clotianidina em concentração máxima de 0,740 µg/L (18/18), Imidacloprido na concentração 

máxima de 0,972 µg/L (17/18) e Tebuconazole na concentração máxima de 0,018 µg/L (17/18) 

(METCALFE et al., 2019). 

 Na bacia do Rio Tengi, na Malásia, foram analisados 13 IA de agrotóxicos e apenas dois 

não apresentaram resíduos em águas superficiais, dentre os que apresentaram residuais nesta 

água. Foram encontrados nesse estudo: Imidacloprido e Tebuconazole em 100 % (10/10) das 

amostras de água, Trifloxistrobina em 60 % (6/10) e Buprofenzina em 80 % das amostras 

(8/10). Ainda, após processo de tratamento convencional, quatro IA de agrotóxicos 

apresentavam residuais na água, sendo dois deles o Imidacloprido e o Buprofenzina 

(ELFIKRIE, et al., 2020). 

 Em análise às águas superficiais do distrito de Wujin, noroeste do lago Taihu, na China, 

dos 16 compostos analisados, apenas dois foram encontrados, são eles: o fungicida 

Carbendazim (em 100% das amostras analisadas – com concentração máxima encontrada, no 

mês de agosto, de 0,508 µg/L) e o inseticida Imidacloprido (em 88% das amostras – com 

concentração máxima encontrada no mês de junho de 0,438 µg/L) (ZHOU et al., 2020). 

 Os herbicidas Carbofuran (8,6% das amostras) e Diuron (4,6% das amostras), e o 

inseticida Imidacloprido (25,7% das amostras) foram encontrados em amostras de água de doze 

principais fontes de água destinadas para consumo humano no Japão, e em quantidade de até 

0,1 µg/L, enquanto que os inseticidas Clotianidina (19,9% das amostras), e Fipronil (5,7% das 
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amostras) foram encontrados em quantidade de até 0,01 µg/L (KAMATA; MATSUI; ASAMI, 

2020).   

Águas de torneira (n=39) e engarrafadas (n=3) foram analisadas em Hanoi, capital do 

Vietnã, e foram encontrados valores máximos de 7,5x10-2 e 3,1x10-4 µg/L, respectivamente, de 

Atrazina; 5,8x10-4,e 2,4x10-4 µg/L, respectivamente, de Carbendazim; 1,3x10-4 e 4x10-5 µg/L, 

respectivamente, de Fipronil; 2,84x10-3 µg/L e <LOD, respectivamente, de Imidacloprido; 

1,6x10-3 e 1x10-5 µg/L, respectivamente, de Simazina; e 1,9x10-4 e 1,81-4 µg/L, 

respectivamente, de Terbutilazina. Os inseticidas Clotianidina e Tiametoxan ficaram abaixo do 

limite de detecção do método para ambas as origens de água (WAN et al., 2020).  

Na Holanda, Swartjes e Van der Aa  (2019) concluíram que, dentre as classes de 

agrotóxicos com maior frequência de efeito residual encontrados na água (para todos os tipos 

de captação) estão, em primeiro lugar, os herbicidas, com quase 35% de presença (destes, quase 

15% dos residuais, são de produtos que o seu uso não é mais autorizado) e que representa 2/3 

do total de compostos avaliados (45 compostos + 4 metabólitos), quase 10% dos residuais 

encontrados são fungicidas, e pouco acima de 5% são de inseticidas detectados nas águas. No 

presente estudo, os dados foram semelhantes ao encontrado por Swartjes e Van der Aa, em que 

quase 35% do total de compostos analisados referem-se a classe dos herbicidas, no entanto, 

com os mesmos quase 35% estão os fungicidas e pouco mais de 30% está a classe dos 

inseticidas. 

Dong, Zhang e Quan (2019) sugerem que o risco maior de desenvolvimento de doenças 

carcinogênicas, em função da quantidade de IA encontrada nas amostras, ocorre em pessoas 

adultas do sexo feminino. 

A condição de uso e ocupação do solo que apresentou maior variedade de IA de 

agrotóxicos, na coleta 1 foi a cultura da soja, com 6 dos 6 agrotóxicos (100 %) (Tabela 1), e na 

coleta 2 foi a suinocultura, com 15 dos 26 agrotóxicos que indicaram presença neste estudo 

(57,7 %) (Tabela 1). Isso indica que os usos dos solos mais próximos das nascentes não 

influenciam na quantidade ou variedade de IA de agrotóxicos encontrados. 

Nesse sentido, percebe-se que, independente do período de avaliação dos CAE, (maio: 

período entressafra, ou novembro: cultivo intensivo) tanto as áreas de produção com cultivo 

anual, ou perene e a área de mata nativa apresentaram quantidades residuais de IA de 

agrotóxicos. No entanto, o período de novembro (2ª coleta) apresentou maior quantidade e 

variedade de IA de agrotóxicos encontrados. O que significa que, independente do período e 

condição de uso e ocupação do solo, há presença de CAE nas águas de nascentes. 
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Em relação aos parâmetros de potabilidade da água, tanto na legislação brasileira, como 

na WHO, percebe-se a ausência de VMP para PA de medicamentos, bem como a escassez de 

IA de agrotóxicos. Com isso, o estudo sobre a presença de CAE ainda é recente, mas de 

fundamental importância, já que são encontrados valores de PA e IA tanto em águas superficiais 

como subterrâneas e em todo o mundo. 

Quanto aos métodos de remoção de agrotóxicos em água que apresentaram melhores 

resultados foram: radiação ultravioleta combinada com peróxido de hidrogênio, nanofiltração, 

osmose reversa e processos oxidativos avançados (LUO et al., 2014; PEREIRA; PEREIRA; 

BOTTREL, 2018).  

 

Análise Macroscópica Ambiental 

Dentre as nascentes de água estudadas, aquelas que obtiveram melhor classificação 

macroscópica ambiental – Classe “A”, se enquadrando com um grau de preservação “Ótimo”, 

foram as nascentes de água localizadas nas propriedades rurais com as seguintes características: 

2 propriedades com culturas de soja, 1 com cultura de fumo e 1 com atividade suinícola (Tabela 

2).   

As águas com classificação - Classe “B”, com grau de preservação “Bom”, são as 

nascentes de água localizadas nas propriedades rurais com as seguintes características: 1 

propriedade com culturas de soja, 4 com cultura de fumo e 4 com atividade suinícola (Tabela 

2).  

As nascentes que obtiveram a classificação - Classe “C”, com grau de preservação 

“Razoável”, foram 4 das nascentes localizadas nas propriedades públicas de mata nativa e uma 

propriedade rural particular com cultura de soja. 

A única propriedade estudada que obteve classificação - Classe “D”, com grau de 

preservação “Ruim”, foi a nascente de uma repetição na propriedade rural com característica 

de soja. E com classificação “E”, com grau de preservação “Péssimo”, foi caracterizada a 

nascente da propriedade pública de mata nativa. 
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Tabela 2 - Classificação das nascentes de água do Estado do Rio Grande do Sul sob diferentes 

usos e ocupação do solo (matas nativas e áreas de suinocultura e cultivo de soja e fumo) 

conforme Análise Macroscópica Ambiental 

 
Repeti-

ções 
1 2 3 4 5 

 

M
a

ta
 N

a
ti

v
a
 

S
u

in
o

cu
lt

u
ra

 

S
o

ja
 

F
u

m
o
 

M
a

ta
 N

a
ti

v
a
 

S
u

in
o

cu
lt

u
ra

 

S
o

ja
 

F
u

m
o
 

M
a

ta
 N

a
ti

v
a
 

S
u

in
o

cu
lt

u
ra

 

S
o

ja
 

F
u

m
o
 

M
a

ta
 N

a
ti

v
a
 

S
u

in
o

cu
lt

u
ra

 

S
o

ja
 

F
u

m
o
 

M
a

ta
 N

a
ti

v
a
 

S
u

in
o

cu
lt

u
ra

 

S
o

ja
 

F
u

m
o
 

Coloração 

da água 

2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

Odor 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Resíduos 

ao redor 

3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

Materiais 

flutuantes 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Espumas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Óleos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Esgotos 

Domésti-

cos 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

Vegetação 

(preser-

vação) 

3 2 1 2 1 3 3 3 3 2 2 1 3 3 1 1 3 2 2 1 

Uso por 

animais 

1 3 3 3 1 1 3 3 1 3 2 3 1 3 1 2 1 3 3 3 

Uso por 

humanos 

1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 

Proteção 

do local 

(cercado) 

1 3 1 3 1 2 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 2 3 3 

Proximi-

dade da 

residência 

3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Tipo de 

área de 

inserção 

3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 

Somató-

rio 

32 36 32 36 26 34 38 38 32 35 36 34 33 38 29 35 32 35 37 35 

Classifi-

cação 
C B C B E B A A C B B B C A D B C B A B 

 

Classificação: “A”: ótima; “B”: boa; “C”: razoável; “D”: ruim; “E”: péssima. 

 

Lazarotto et al. (2020), em análise à poços rasos localizados em Caiçara - RS, obtiveram 

como classificação macroscópica os graus de preservação “razoável” (2/3) e “ruim” (1/3). 

Galvan et al. (2020), por sua vez, analisaram macroscopicamente nascentes localizadas em 

Cunha Porã – SC e verificaram que apenas duas nascentes (2/9) apresentavam as margens 

preservadas, outras três (3/9) possuíam revegetação natural no entorno e as demais, 

representando mais de 44 % (4/9) das nascentes estudadas, apresentaram alta degradação 

ambiental, influenciando assim na qualidade da água dessas nascentes. 
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Em Lavras – MG, das 177 nascentes perenes analisadas, mais de 60 % (107/177) 

possuíam baixa degradação, 25 % (44/177) possuíam alta degradação e menos de 15 % (26/177) 

eram preservadas (PINTO; ROMA; BALIEIRO, 2012). Gomes, Melo e Vale (2005) 

constataram, em análise à 16 nascentes localizadas em Uberlândia – MG, elevada degradação 

ambiental em função da ausência de proteção e proximidade com as residências. Em Umuarana 

– PR, 63 % (5/8) das nascentes estudadas estavam em péssimas condições de conservação 

(FRANÇA JUNIOR; VILLA, 2013). 

Pinto, Roma e Balieiro (2012) consideram que a facilidade de acesso aos animais e 

humanos tem relação negativa com a preservação da nascente, já que favorece à impactos 

negativos, como: presença de resíduos (sólidos, líquidos, estrumes), compactação do solo pelo 

gado, plantio de culturas, erosão, voçorocamento e desmatamento. Fato semelhante foi 

constatado por Gomes, Melo e Vale (2005) que perceberam que a proximidade das nascentes 

com as residências, bem como a ausência de proteção, tanto em alvenaria como em vegetação, 

foram fatores determinantes para a presença de impacto ambiental no entorno das nascentes.  

Neste sentido, a legislação brasileira exige a presença de APP no entorno de cursos 

d’água (naturais ou artificiais) com o intuito de dificultar o acesso humano ou de animais, 

evitando assim a presença de resíduos (sólidos ou líquidos) no corpo hídrico e, em 

consequência, diminuindo a degradação da qualidade da água.  

 

Comparação entre os CAE e a Análise Macroscópica Ambiental 

 Diante do exposto e fazendo uma relação entre a análise macroscópica ambiental com a 

análise dos CAE (Tabela 3), pode-se perceber que as áreas que obtiveram melhor classificação 

macroscópica (suinocultura e fumo: com 1 propriedade com classificação “A” – “ótima”; e 4 

propriedades com classificação “B” – “boa”; em cada área de produção) foram áreas que 

obtiveram: na coleta 1: 1 PA de medicamentos veterinários em cada condição de uso e ocupação 

do solo e 4 e 5 IA de agrotóxicos, respectivamente. Desses, 4 IA de agrotóxicos encontrados 

em nascentes com atividade suinícolas, 1 deles repetiu em 3 propriedades e outro nas 5 

repetições; e dos IA de agrotóxicos encontrados em nascentes com culturas de fumo, 2 deles 

repetiram em 2 propriedades e outros 2 repetiram em 4 propriedades. 
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Tabela 3 - Comparação entre os CAE e a Análise Macroscópica Ambiental de nascentes de 

água do Estado do Rio Grande do Sul sob diferentes usos e ocupação do solo  

 

 

#: Variedades de PA de medicamentos veterinários; IA de agrotóxicos; ¢: total de vezes em que PA e IA são encontrados. “A”: 

ótima; “B”: boa; “C”: razoável; “D”: ruim; “E”: péssima. 

 

Ainda na coleta 1: em áreas de mata nativa (com 4 propriedades com classificação 

macroscópica “C” – “razoável” e 1 com classificação “E” – “péssima”) apresentaram, na 

primeira coleta: 1 PA e 5 IA (sendo que um deles repetiu nas 5 repetições). Em nascentes 

localizadas em áreas de soja (com 2 propriedades com classificação macroscópica “A” – 

“ótima”; 1 propriedade com classificação macroscópica “B” – “boa”; 1 com classificação “C” 

– “razoável”; e 1 com classificação “D” – “ruim”) apresentaram 2 PA e 6 IA (sendo que 1 deles 

repetiu em 2 propriedades; 2 repetiram em 3 propriedades e 1 repetiu nas 5 propriedades).  

Já, na coleta 2, as nascentes localizadas nas áreas de produção com melhor classificação 

macroscópica em suinocultura e fumo, apresentaram 15 e 8 IA (Tabela 3), respectivamente, 

sendo que nos dois usos e ocupação do solo, houve 2 IA que repetiram em 2 propriedades, 1 

repetiu em 4 propriedades e 1 repetiu em todas as repetições. As nascentes localizadas em áreas 

de mata nativa apresentam 13 tipos de IA diferentes, sendo que 1 deles repetiu em 2 

propriedades, 1 repetiu em 4 propriedades e 1 repetiu em todas as repetições. E as nascentes de 

propriedades com cultura de soja apresentaram 11 IA diferentes (sendo que 3 deles repetiram 

em 2 propriedades, 1 repetiu em 3 propriedades e 1 repetiu em todas as repetições). 

Com o que foi exposto percebe-se que, das áreas com melhor classificação 

macroscópica (suinocultura e fumo), a suinocultura apresentou, dentre as condições de uso e 

ocupação do solo estudadas, a maior variedade de IA presentes na água, na segunda coleta, 

totalizando 24 vezes, e as nascentes com cultura de fumo apresentaram, entre as condições de 

uso e ocupação do solo estudadas, a menor quantidade de IA, na segunda coleta, totalizando 17 

vezes.  

Condição 

de Uso e 

Ocupação 

do Solo 

PA# Total PA¢   IA# Total IA¢ 
Classificação 

Macroscópica 

Estação 

1 

Estação 

2 

Estação 

1 

Estação 

2 

Estação 

1 

Estação 

2 

Estação 

1 

Estação 

2 

 

Mata 

Nativa 

1 - 1 - 5 13 9 21 4 “C”; 1 “E” 

Suino-

cultura 

1 - 1 - 4 15 10 24 1 “A”; 4 “B” 

Soja 2 - 1 - 6 11 15 20 2 “A”; 1 “B”; 1 

“C”; 1 “D” 

Fumo 1 - 1 - 5 8 13 17 1 “A”; 4 “B” 
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Nas áreas de mata nativa, onde as nascentes florescem no interior da mata, em um raio 

superior a 140 ha de proteção vegetal, totalizou 9 vezes, na primeira coleta, e 21 vezes, na 

segunda coleta, em que os IA foram encontrados. Pesquisa semelhante foi realizada por 

Battaglin et al., (2018), os quais constataram presença de CAE, tais como: medicamentos, 

hormônios, agrotóxicos e contaminantes bioativos em áreas de preservação, no Rocky 

Mountain National Park, no Colorado, Estados Unidos da América (USA). 

 

CONCLUSÃO 

 Não foram encontrados resíduos de medicamentos veterinários na coleta 2 do estudo. 

Foram encontrados medicamentos veterinários e agrotóxicos em todas as condições de uso e 

ocupação do solo no presente trabalho, o que evidencia que os usos do solo não diferenciaram 

na ausência de resíduos de contaminantes ambientais emergentes. 

De modo geral, as nascentes, diante da análise macroscópica ambiental, estão 

classificadas com boa preservação. Tal fato não impede a presença de resíduos de CAE nas 

águas, já que nascentes localizadas em áreas de mata nativa, com grande proteção vegetal no 

seu entorno, acusaram presença desses resíduos. 

No entanto, independente da condição de uso e ocupação do solo ou da classificação da 

análise macroscópica ambiental, as nascentes possuem resíduos de CAE, inapropriando-as para 

consumo humano sem um pré-tratamento para remoção desses contaminantes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se verificar que algumas variáveis de qualidade da água das nascentes estudadas 

estavam em desacordo com os padrões de potabilidade exigidos pela Legislação Brasileira 

através da Portaria da Consolidação nº 5, anexo XX, de 2017 e pela Organização Mundial da 

Saúde, de 2017. As variáveis pH, cor aparente, coliformes totais e Escherichia coli mostraram-

se fora dos VMP pelas legislações acima citadas. 

Foram encontradas correlações positivas de ampla magnitude entre variáveis do tipo 

alcalinidade total, dureza total e condutividade elétrica; entre turbidez, cor aparente, cor 

verdadeira e ferro total; entre ferro total e nitrito; e entre turbidez e coliformes totais. Houve, 

ainda, correlação negativa de ampla magnitude entre cor verdadeira e flúor. 

Houve relação linear forte positiva entre ferro total e nitrato com a condutividade 

elétrica e entre amônia total e alcalinidade total; relação linear forte positiva, no primeiro par 

canônico entre o ferro total e a turbidez e negativa entre a turbidez e o nitrito; no segundo par 

canônico obteve-se relação linear forte positiva entre temperatura e turbidez com fósforo total 

e flúor e negativa entre cor verdadeira e fósforo total e flúor; no terceiro par canônico observou-

se relação linear forte positiva entre temperatura e nitrito; observou-se relação linear forte 

positiva entre os coliformes totais e turbidez e negativa entre os coliformes totais e cor aparente. 

A mata nativa, independente do período de coleta de água, diferiu-se das demais 

condições de uso e ocupação do solo em função da variável coliformes totais. Tal fato ocorre, 

pois, as áreas de mata nativa não possuem proteção em alvenaria, apenas proteção vegetal, o 

que permite o acesso de animais silvestres, bem como, devido à presença natural desse tipo de 

microrganismos nos solos. 

Foram encontrados medicamentos veterinários e agrotóxicos em todas as condições de 

uso e ocupação do solo em estudo, o que evidencia que os usos do solo não diferenciaram na 

ausência de resíduos de contaminantes ambientais emergentes, em função de que em nascentes 

localizadas em áreas de mata nativa, com grande proteção vegetal no seu entorno, não evitaram 

a presença desses resíduos. Foi observada presença de resíduos do herbicida Clomazona em 

quase 100 % das amostras pesquisadas.  

Com relação aos agrotóxicos encontrados, apenas a Atrazina possui VMP pelas 

legislações usadas, nesse trabalho, como comparação. Todas as amostras em que esse IA de 

agrotóxicos foi encontrado estão abaixo dos VMP, o que, para esse IA, viabiliza a utilização 

dessa água para consumo humano. Em relação aos demais IA encontrados na pesquisa, não há 

VMP na legislação brasileira e nem na WHO. Ainda, nenhuma das legislações citadas no 
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presente trabalho possuem VMP para PA, não sendo possível, dessa forma, a comparação dos 

valores encontrados para esse contaminante, com padrões de potabilidade. 

Em geral, as nascentes de águas utilizadas nessa pesquisa possuem classificação 

macroscópica ambiental “B”, o que é considerada, portanto, com boa preservação. No entanto, 

tal fato não impediu a presença de CAE nessas águas. Além disso, a proteção vegetal no entorno 

das nascentes (nesse caso, r>140 ha) não foi suficiente para evitar que os CAE estivessem 

presentes nascentes que florescem no interior dessas áreas. 

Em virtude dos custos financeiros das análises dos contaminantes ambientais 

emergentes, o estudo foi limitado apenas à áreas rurais de algumas cidades, assim, sugere-se 

para estudos futuros, análise da qualidade da água consumida na zona urbana dos municípios 

estudados, bem como a abrangência para os demais municípios que este trabalho não pode 

abranger. 

Com o que foi exposto, o desenvolvimento dessa pesquisa demonstrou que os usos e 

ocupação do solo estudados não interferem nas variáveis de qualidade da água utilizadas para 

consumo humano das regiões do sul do Brasil estudadas. Dessa forma, as águas das nascentes 

estudadas, diante das variáveis físicas, químicas e microbiológicas, estão inaptas para consumo 

humano, sugerindo-se aos proprietários das áreas rurais, em caso de continuidade ao consumo 

dessas águas, a necessidade de um tratamento específico para eliminação dos microrganismos 

ali existentes, bem como dos contaminantes ambientais emergentes encontrados e que, em 

longo prazo de consumo da água, pode haver consequências a saúde dos seus consumidores. 
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APÊNDICE B – REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS NASCENTES ESTUDADAS 

 

Figura 4 - Fotos de nascentes localizadas em área de suinocultura 

    

    

 

Figura 5 – Fotos de nascentes localizadas em área de cultivo de soja 
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Figura 6 - Fotos de nascentes localizadas em área de cultivo de fumo 

    

    

Figura 7 - Fotos de nascentes localizadas em área de Mata Nativa 

             
 

    


