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Resumo 
Bonito é um dos maiores destinos turísticos de Mato Grosso do Sul ligados principalmente ao 
ecoturismo e esportes aquáticos, pesca e artesanato. Porém, estudos anteriores realizados no 
Distrito apontaram alto índice de infecção por protozoários e helmintos em crianças que freqüentam a 
escola local evidenciando grande necessidade na avaliação da qualidade da água que é distribuída 
para a população. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a qualidade da água do Distrito 
de Águas do Miranda, por parâmetros físico-químicos, microbiológicos e parasitológicos, bem como 
conhecer o perfil dos moradores do Distrito. O trabalho foi realizado no Distrito de Águas do Miranda, 
município de Bonito-MS. Foram realizadas quatro viagens para coletas de água em nove pontos do 
Distrito, para análise da parte físico-química, microbiológica e parasitológica da água. Os métodos 
utilizados para análise físico-química foi a de titulação, para a análise microbiológica foi usado o 
método de tubos múltiplos e para a análise parasitológica o método de Faust. Os dados qualitativos, 
da avaliação do perfil socioeconômico, foram analisados com recursos do software Sphinx. Como 
resultado pode-se constatar que a população do Distrito de Águas do Miranda é jovem, sendo que  a 
maioria tem menos de 50 anos, 100% da população tem acesso a luz elétrica e 74% dos 
entrevistados moram em residência própria. Em relação à análise da água não foram encontrados 
parasitos, apenas coliformes em algumas amostras indicando a contaminação em algum ponto da 
distribuição, por fezes humanas. Sugere-se que continue os trabalhos de educação ambiental na 
região.   
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INTRODUÇÃO 
A água é um recurso finito e vulnerável que pode representar um obstáculo ao 

desenvolvimento de um país, a sobrevivência e qualidade de vida dos indivíduos. A 
qualidade da água vem sendo comprometida devido a fatores como a falta de políticas 
públicas relacionadas à efetivação da sua qualidade, bem como o aumento da população 
através da sua contaminação por dejetos de animais e humanos, além do lixo produzido e 
depositado em locais inadequados, tornando este recurso cada vez mais escasso para 
consumo, necessitando de tratamentos para o abastecimento das populações (D AGUILA et 
al.  2000; MERTEN; MINELLA, 2002).    

Estas contaminações levam à proliferação de doenças causadas por vírus, bactérias, 
protozoários e helmintos que em suas diferentes formas podem estar na água (D AGUILA et 
al 2000), o que torna evidente a importância no tratamento e controle da qualidade da água 
de abastecimento (D AGUILA et al., 2000; PUPULIM et al., 2001).  

A qualidade de vida pode ser compreendida pelos parâmetros: social, econômico, 
cultural e ambiental. E, através de pesquisa traçar um perfil socioeconômico e ambiental de 
uma dada região, além de projetos visando a produção artesanal e industrial melhorando 
assim a renda familiar (CAVALCANTI et al, 2008). 

Num país megadiverso como o Brasil a abordagem da extensão socioambiental deve 
ser específica, individualizada para cada grupo social estabelecido. Existe ainda a 
preocupação de se construir coletivamente os conhecimentos e habilidades necessários 
para se estabelecer um processo de conciliação entre a qualidade de vida destes grupos 
com a conservação da biodiversidade brasileira (SARCINELLI et al 2009). A qualidade de 
vida pode ser compreendida pelos parâmetros: social, econômico, cultural e ambiental. E, 
através de pesquisa traçar um perfil socioeconômico e ambiental de uma dada região, além 
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de projetos visando a produção artesanal e industrial melhorando assim a renda familiar 
(CAVALCANTI et al, 2008). 

Trabalhos anteriores, realizados no Distrito de Águas do Miranda, Município de 
Bonito-MS (GOMES et al. 2010), mostra através de exames coprológicos alto índice de 
infecção por protozoários e helmintos em crianças que freqüentam a escola local. Os 
parasitas mais freqüentes foram Entamoeba coli, Giardia lamblia e Endolimax nana 
(protozoários), Ascaris lumbricóides e Strongyloides stercoralis (Helmintos) evidenciando 
grande necessidade na avaliação da qualidade da água que é distribuída para a população. 
É por isso que este trabalho foi realizado, tendo como objetivo avaliar a qualidade da água, 
por parâmetros físico-químicos, microbiológicos, parasitológicos; bem conhecer o perfil dos 
moradores do Distrito de Águas do Miranda, município de Bonito, Mato Grosso do Sul e 
identificar aspectos voltados às dimensões de âmbitos social, econômico, cultural e 
ambiental, na busca de subsídios para a discussão e implementação de políticas para a 
realidade local.  

MATERIAL E MÉTODOS  

Este trabalho foi realizado no Distrito de Águas do Miranda, criado em 23 de março 
de 2003, situado no município de Bonito (S 20o 45 44,4 W 56o 05 42,8 ), a 75 km da sede 
municipal e a 180 km de Campo Grande (PORTAL DE BONITO, 2009). O município de 
Bonito está no sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul, na unidade geomorfológica 
denominada Planalto da Bodoquena, e tem sido evidenciado em níveis nacionais e 
internacionais, por suas riquezas naturais potencializada para o empreendimento do 
ecoturismo como alternativa que complementa as atividades dos grupos de pessoas ligados 
a projetos agropecuários.  

A população humana fixa no Distrito compreende em 450 pessoas ou 
aproximadamente, 80 famílias, podendo chegar até 1000 em período de pesca liberada 
(início de março a final de outubro). Os parâmetros de ordem econômica, social, cultural e 
ambiental foram obtidos mediante avaliação do questionário aplicado com um representante 
de cada residência das 80 familias. Os dados qualitativos foram analisados com recursos do 
software Sphinx. 

Foram realizadas quatro viagens para coleta de água em nove pontos do Distrito 
entre os meses de fevereiro e junho de 2011. Os pontos de coleta foram: a escola, o posto 
de saúde, a Sanesul e mais cinco residências. A água do rio também foi escolhida pelo fato 
de não possuir tratamento e poder ser fonte de contaminações.  

Em cada ponto de amostragem, foram realizadas três coletas de água, para análise 
microbiológica, de oxigênio (dissolvido, consumido e final) e análise físico-química. Os 
frascos foram armazenados em isopor com gelo até o transporte para Campo Grande no 
mesmo dia, onde foram realizadas as primeiras análises no Laboratório de Hidroquímica. 
Posteriormente os frascos foram levados para o Laboratório de Parasitologia Animal e para 
o Laboratório de Parasitologia Humana todos localizados do Campus III da Universidade 
Anhaguera Uniderp.  

O método utilizado para a análise microbiológica foi dos tubos múltiplos (APHA, 
1998). Para a análise da condutividade elétrica foi utilizado o aparelho da marca Digimed 
modelo DM3. Para a análise da turbidez foi utilizado o aparelho da marca Policontrol  
modelo Nessler Quanti 200. Para a medição do oxigênio foi utilizado o aparelho da marca 
Digimed modelo DM4 e para análise do pH foi utilizado o aparelho da marca Mettler Toledo 
modelo Seven Easy. Para a análise da acidez total, alcalinidade, cálcio e dureza total foram 
utilizados os métodos de titulação (ADAD, 1982). A pesquisa de formas evolutivas de 
protozoários e helmintos foram realizados no laboratório de Parasitologia Humana, com a 
utilização do método de Faust.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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O questionário foi respondido por 80 pessoas representando cada uma das famílias 

moradoras do Distrito de Águas do Miranda, Município de Bonito, Mato Grosso do Sul. A 
maioria das pessoas que responderam o questionário eram mulheres (66%, n=53), fato que 
pode ser explicado porque elas eram responsáveis pela casa enquanto os companheiros 
saiam para trabalhar. 

A maior parte da população do Distrito de Águas do Miranda é jovem, pois possui 
menos de 50 anos de idade (58%, n=47). A idade dos entrevistados variou de 14 a 84 anos, 
sendo que 40% (n=32) tinham entre 25 e 39 anos de idade. Quanto à cor da pele, 56% dos 
entrevistados eram de cor branca e 25% de cor morena, sendo que também apresentavam 
representantes da cor negra e amarela.  

Um total de 74% (n=59) dos entrevistados moravam em residência própria, enquanto 
o restante moravam em casas cedidas ou alugadas. A maioria das residências tem de 
quatro a cinco cômodos (55%, n= 44). Observou-se que a maioria das casas do Distrito de 
Águas do Miranda tem de dois a quatro habitantes (56%, n=45), seguidos em frequência por 
casas com quatro a seis moradores.  

No Distrito 100% dos moradores tem acesso à luz elétrica, o que dá uma qualidade 
de vida aos seus habitantes. A maioria das pessoas tem fogão a gás (96%), televisão (90%) 
e geladeira (87,5%), entre outros itens na residência. Estes moradores também têm acesso 
à comunicação como telefone fixo em casa, telefone público e comunitário e telefone celular. 
Cerca de 40% (n=28) tem carro ou moto para se locomover, 50% citados como outros, 
locomovem-se a pé. 

Com relação ao destino dos desejos, não existe um sistema de coleta ou tratamento 
de esgoto público no Distrito de Águas do Miranda, então em 76% (n=61) das residências 
fizeram a fossa séptica e o restante utiliza a privada com fossa. Quanto a coleta de lixo, 
existe a coleta nas residências duas vezes por semana, porém, o lixo não é separado ou 
reciclado e depois de coletado é jogado a céu aberto a uns 500 m do núcleo habitacional do 
Distrito. 

A maioria dos moradores do Distrito de Águas do Miranda, município de Bonito-MS 
(72,5%, n=58), consome a água exatamente como ela chega às residências, tratada pela 
Sanesul, sendo que apenas 15% (n=12) utilizam filtro para a água. 

A principal atividade econômica dos moradores do Distrito de Águas do Miranda, 
município de Bonito-MS (58%, n=39), são pescadores, profissão exercida pelo chefe de 
família. Seis pessoas são professores, seis são empregadas domésticas, diaristas, caseiros. 
Sendo que a renda da maioria das famílias é de um salário mínimo (52,5%, n=42), 31% 
(n=25) vivem com dois salários e 12% (n=9) vivem com menos de um salário-mínimo.    

a) Análise físico-quimico   

Os valores de  pH e Dureza total  de todas as amostras de água analisadas e nos 
diferentes períodos apresentaram valores dentro da  Legislação que é entre 6,0 e 9,0 
(BRASIL, 2004). Os valores do pH variou entre 6,3 e 8,3 e da dureza variou entre 0,7 a 15,1. 
O pH indica se a água está ácida ou básica, e é medido pela concentração de íons H+ e 
OH- presentes na água que a torna ácida (> íons H+) ou básica (> íons OH-) 
(BARICHELLO, 2008).  

A turbidez apresentou valores acima de 5 UNT em todos os pontos de amostragem 
exceto para os pontos 2 e 9 no mês de fevereiro. A turbidez na água ocorre devido à 
presença de partículas suspensas e coloidais tais como: argila, sedimentos, matéria 
orgânica e inorgânica, organismos microscópicos (bactéria) e algas (fitoplâncton) 
(ESTEVES, 1998, EMITE, 2007) e em menor proporção os compostos dissolvidos.  

Em todas as amostras o oxigênio dissolvido obteve valores abaixo do indicado pela 
legislação que é > 6 mg/L, nos meses de fevereiro e março, exceto o ponto 3 que em todos 
os meses os valores estavam acima de 6 mg/L. Os valores foram de  3,8  mg/L e 10,4 mg/L. 

Durante o mês de maio, em todos os pontos de coleta, houve a presença de 
coliformes fecais e termotolerantes, exceto no ponto 9, onde foi detectado a presença 
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apenas no mês de março. Nos pontos 2 e 6 também estavam presentes no mês de março. 
No ponto 3 estavam presentes no mês de fevereiro e no ponto 5 no mês de junho. 

A contaminação da água por patógenos entéricos é devido ao despejo de fezes 
humanas nos rios, o que torna importante o controle dessas águas quando utilizadas para 
consumo humano (OLIVEIRA & TERRA, 2004). Este controle é realizado através da análise 
de coliformes fecais e termotolerantes presentes na água e feita pela estação de tratamento 
responsável. O fato de ter sido positivo para coliformes, em todos os pontos, no mês de 
maio pode ser explicado pela cheia na região e a limpeza das bombas da estação de 
tratamento no dia da coleta.   

A respeito da condutividade elétrica, acidez e alcalinidade não há um padrão de 
qualidade segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), porém elevados valores obtidos 
para estes parâmetros pode caracterizar águas poluídas.  

b) Análise parasitológica  

Com relação a análise parasitológica, foram observados formas fungícas e formas 
císticas de amebídeos, em todos os pontos. A ausência de protozoários e helmintos na água 
pode ser explicada pela eficiência do tratamento fornecido pela empresa responsável.   

 CONCLUSÃO  

A população do Distrito de Águas do Miranda, município de Bonito, MS é formada, 
em sua maioria por pescadores e outros profissionais de comércio, atendimento e serviços 
de áreas afins. É uma população relativamente jovem, que vive com um ou dois salários-
mínimos. Os moradores são pessoas tem casa própria, com energia elétrica e água 
encanada e que precisam diversificar sua renda para melhorar a qualidade de vida.  

A contaminação das crianças por protozoários e helmintos não está ocorrendo 
através da água, mas provavelmente por alimentos contaminados e falta de saneamento e 
higiene pessoal no local de estudo. Porém, há presença de coliformes totais e 
termotolerantes na água indica a contaminação por fezes humanas em algum ponto entre a 
saída da distribuição do ponto de abastecimento e chegada nas residências. Por isso, 
sugere-se, ampliar e melhorar o trabalho de educação ambiental e sanitário em todos os 
níveis: crianças nas escolas e moradores em geral.  
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