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RESUMO 

 

Grande parcela da população do município de Ji-Paraná (RO) utiliza água 

subterrânea como fonte de abastecimento. Em decorrência da cidade não possuir um sistema 

de coleta e tratamento de esgoto coletivo, a utilização da água proveniente de poços torna-se 

um problema, pois os sistemas de saneamento in situ (fossas negras) são grandes responsáveis 

pela contaminação do lençol freático. Essa problemática acentua-se pela resistência da 

população em não consumir a água tratada e distribuída pelo sistema coletivo, preferindo 

fazer o uso de água oriunda de poços ao levar somente em consideração suas características 

organolépticas (turbidez, cor e gosto), sem considerar a possibilidade do lençol freático estar 

contaminado, além da questão econômica relacionada ao alto preço da água tratada ao 

consumidor final. Por tais motivos, este estudo objetivou avaliar a qualidade da água 

subterrânea consumida por parte da população do perímetro urbano de Ji-Paraná. Para tanto, a 

presente pesquisa abrangeu nove pontos amostrais, analisando-se as variáveis físico-químicas 

e microbiológicas: potencial hidrogeniônico (pH), turbidez, oxigênio dissolvido (OD), 

condutividade elétrica (CE), temperatura, nitrito, nitrato, coliformes fecais e totais. As 

amostras foram coletadas de acordo com a metodologia descrita no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater num intervalo de aproximadamente dois meses entre 

cada coleta, estendendo-se por períodos de seca e chuva durante setembro de 2008 a junho de 

2010. O OD, a temperatura, a CE e o pH foram medidos in situ por meio de sondas 

específicas; ao passo que a turbidez foi analisada em bancada, assim como  os ensaios de 

nitrito e nitrato que foram realizados com base em técnicas de espectrofotometria e 

cromatografia de íons. Para as análises microbiológicas utilizou-se o método da membrana 

filtrante em meio cromogênico. Foram realizados testes de hipóteses a fim de demonstrar 

diferenças estatísticas significantes dos dados entre períodos de seca e chuva com o uso de 

softwares estatísticos. Observou-se que a média de nitrato foi de 6,75mg.L
-1 

oscilando entre 

1,64mg.L
-1

 e 13,95mg.L
-1

. Das amostras analisadas, 78% apresentaram concentrações de 

nitrato inferiores a 10mg.L
-1

, valor máximo permitido (VMP) pela Portaria 518/2004 do 

Ministério da Saúde e Resolução CONAMA 396/2008. No período chuvoso as concentrações 

de nitrato foram superiores à época de seca, com alguns valores acima do VMP estabelecido 

pelas legislações supracitadas. Os poços apresentaram altos índices de coliformes fecais e 

totais, tornando a água imprópria para consumo humano. Referente à contagem de coliformes 

fecais a média geral foi de 67UFC/100mL e de coliformes totais a média geral obtida foi de 

140UFC/100mL. Quanto às variáveis microbiológicas, 100% dos pontos amostrais estavam 

em desacordo com a Portaria 518/2004. As análises estatísticas com índice de confiança de 

95% não permitiram concluir se existem diferenças entre o grau de contaminação nos 

períodos sazonais. Apenas a temperatura apresentou médias que diferem estatisticamente. 

 

 

Palavras-chave: água de poços, contaminação, fossas negras, nitrato, coliformes fecais.  
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ABSTRACT 

 

 A large percentage of the population of the city of Ji-Paraná (RO) uses groundwater as 

a source supply. Because the city has no system for collecting and treating sewage, the use of 

water from wells becomes a problem because the sanitation systems in situ (cesspools) are 

largely responsible for groundwater contamination. This problem is accentuated by the 

resistance of the population do not consume water treated and distributed by the collective 

system, preferring to make use of water coming for wells by taking into account only their 

organoleptic characteristics (turbidity, color and taste), without considering the possibility 

groundwater is contaminated, as well as economic issue related to the high price of treated 

water to the final consumer. For these reasons, this study aimed to evaluate the quality of 

groundwater consumed by the population of the urban area of Ji-Paraná. To this end, this 

study covered nine sampling points, analyzing the physic-chemical variables and 

microbiological: potential hydrogen (pH), turbidity, dissolved oxygen (DO), electrical 

conductivity (EC), temperature, nitrite, nitrate, total and fecal coliform. Samples were 

collected in accordance with the current methodology in Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater in an interval of about two months between each 

collection, extending over periods of drought and rain during September 2008 to June 2010. 

The DO, temperature, pH and EC were measured in situ  by means of specific probes, while 

the turbidity was measured on the bench, as well as the nitrite and nitrate tests that were based 

on techniques of spectrophotometry chromatography of ions. For microbiological used the 

method of membrane filter in chromogenic medium. Hypothesis tests were conducted to 

demonstrate statistically significant differences between the data periods of drought and rain 

with the use of statistical software. It was observed that the average nitrate was 6,75mg.L
-1

 

ranging from 1,64mg.L
-1 

and 13,95mg.L
-1

. Of the samples analyzed, 78% had nitrate 

concentrations below 10mg.L
-1

, the maximum allowed value (MAV) by Decree 518/2004 of 

the Ministry of Health and CONAMA Resolution 396/2008. In the rainy period nitrate 

concentrations were higher than the dry season, with values above the established laws MAV. 

The wells had high levels of fecal and total coliforms, making the water unfit for the human 

consumption. Concerning the fecal coliforms counts overall average was 67CFU/100mL and 

general average of total coliforms obtained was 140CFU/100mL. Taking into the 

microbiological variables, 100% of sampling points were at odds with the Ordinance 

518/2004. Statistical analysis with content of 95% could not be concluded whether differences 

exist between the degree of contamination in the seasons. Only showed an average 

temperature that differs statistically. 

 

 

Key-words: water wells, contamination, cesspools, nitrate, fecal coliforms. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que cerca de 70% do planeta Terra é coberto por água, entretanto, apenas 2% 

desse valor corresponde à água doce, que está disposta em geleiras, rios, lagos e em uma 

parcela significativa armazenada no subsolo. Dos 2% de água doce disponíveis para consumo 

humano, cerca de 97% encontra-se no subsolo, em forma de água subterrânea armazenada nos 

poros ou fraturas das rochas, formando grandes reservatórios, denominados aquíferos 

(UNESCO, 2007).  

Empresas especializadas em perfurações de poços declaram que a partir da década de 

50, a água subterrânea passou a ter uso extensivo devido a fatores como: estudos de 

hidrogeologia, geologia e hidrodinâmica; evolução tecnológica das técnicas de perfuração de 

poços a partir daquelas desenvolvidas para a exploração do petróleo; desenvolvimento 

crescente das bombas, sobretudo as submersas (RHEINHEIMER et al., 2010). Desde então, o 

setor de explotação tem experimentado um desenvolvimento contínuo, passando a dar 

importância também aos estudos ambientais sobre contaminação dos aquíferos, além dos 

estudos gerais de qualidade, quantidade e fluxos hidrodinâmicos das águas subterrâneas. 

Devido às vantagens em se utilizar águas subterrâneas como, por exemplo, a simples 

operação de sistemas de abastecimento de água com poços utilizando-se mão-de-obra pouco 

especializada, o abastecimento de água em pequenas vilas e povoados e em algumas grandes 

cidades brasileiras tornam-se viáveis.  

Desse modo, tais aglomerados urbanos são abastecidos total ou parcialmente por 

água subterrânea, a depender da proximidade das mesmas em relação aos aquíferos existentes 

no Brasil, sendo o aquífero Guarani o maior deles. Outro motivo para que se faça o uso das 

águas subterrâneas é devido à gradativa contaminação das águas superficiais, principalmente 

nos grandes centros brasileiros.  

Na Europa, o sistema de abastecimento de água, depende em 75% da água 

subterrânea para o abastecimento da população, chegando a índices maiores em países como a 
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Dinamarca, Suécia, Bélgica, Alemanha e Áustria, que têm 90% dos seus territórios 

abastecidos por água subterrânea. A África alcança um percentual representativo de 100% dos 

núcleos urbanos da Argélia abastecidos por água subterrânea (MING, et al., 2008).  

No Brasil, estima-se que 51% do suprimento de água potável sejam originários dos 

recursos hídricos subterrâneos (BRASIL, 2006a). O estado de São Paulo é o maior usuário 

nacional de águas subterrâneas, com 70% das cidades usuárias deste recurso. 

Aproximadamente 90% das indústrias nacionais e capitais de estados brasileiros como Campo 

Grande-MS, Maceió-AL, Recife-PE, Natal-RN, João Pessoa-PB, Fortaleza-CE, Belém-PA, 

Manaus-AM, também dependem grandemente da água subterrânea para o abastecimento 

público (HIRATA, SUHOGUSOFF, FERNANDES, 2007).  

Estados que possuem extensas coberturas sedimentares como o Amazonas, Pará, 

Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul e sul de Goiás têm na água subterrânea, a alternativa mais viável 

de abastecimento de suas comunidades (BERTOLO, HIRATA e FERNANDES, 2007).  

Embora a distribuição de água tratada pela Companhia de Águas e Esgoto de 

Rondônia (CAERD) tenha uma abrangência de 74,39% na cidade de Ji-Paraná (SNIS, 2008), 

cerca de 40% dos domicílios são abastecidos por água subterrânea (FUNASA, 2006). Nesse 

contexto, a água subterrânea é de suma importância à população, devido à cidade não possuir 

um sistema coletivo de distribuição de água tratada que contemple 100% da cidade, e também 

por questões econômicas. 

Contudo, apesar do privilégio geográfico de estar na Amazônia, região que detém a 

maior bacia fluvial do mundo, a atenção para o uso da água não pode ser desvirtuada, pois os 

rios e lagos da região vêm sendo comprometidos pela queda de qualidade da água. A depleção 

da qualidade da água é ocasionada, por exemplo, pelo uso de mercúrio e arsênio (garimpos 

clandestinos) ou pela utilização de agrotóxicos.  

No caso dos lençóis freáticos, estes também podem estar acometidos por poluentes e 

contaminantes de origem antrópica ou natural (HELBEL e SILVA, 2010), tendo em vista que 

o município em estudo não dispõe de tratamento de esgoto doméstico tão pouco de um aterro 

sanitário, o que pode causar a contaminação dos recursos hídricos em geral. 

Segundo Zoby (2008), as principais fontes de contaminação da água são as más 

disposições de resíduos nos aterros sanitários e/ou controlados, descargas de substâncias 

tóxicas no solo, atividades industriais sem uma gestão efetiva de proteção contra a 

contaminação e falta de saneamento básico para a população. Uma vez contaminadas, as 

águas subterrâneas, quando consumidas sem tratamento prévio adequado, podem acarretar 
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inúmeras doenças, que, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS, 1984) 

apud FUNASA (2010), cerca de 85% das doenças conhecidas são de veiculação hídrica.   

Em Ji-Paraná, os sistemas de saneamento in situ (populares fossas negras construídas 

em desacordo com as normas da ABNT NBR 7229/93 e NBR 13969/97) são os maiores 

responsáveis pela poluição e contaminação do lençol freático, pois a deposição inadequada de 

efluentes domésticos no solo é a principal fonte de contaminação do aquífero por 

microrganismos patogênicos, assim como expressam Silva et al. (2009). Consonantemente 

aos autores supracitados, Von Sperling (2005) também menciona em sua obra que entre as 

principais fontes destes microrganismos destaca-se o despejo de esgoto sanitário in natura em 

corpos d’água e no solo.  

Esta problemática torna-se alarmante, haja vista que mesmo nos bairros em que há o 

oferecimento de água tratada pela CAERD, grande parcela da população prefere fazer o uso 

de águas provenientes de poços ao levar somente em consideração algumas características 

organolépticas que evidenciam o grau de potabilidade. 

Não é observada a possibilidade do lençol freático estar contaminado, seja por ações 

antrópicas ou naturais e, ainda, a população resiste em utilizar a água fornecida pela CAERD 

devido a questões econômicas relacionadas ao custo da água tratada. 

Apesar das normas e legislações referentes à potabilidade de água, na cidade de Ji-

Paraná não há um monitoramento contínuo da qualidade das águas de poços e existem poucas 

pesquisas que abordam este tema. Em sua tese, Silva (2008) apresentou dados críticos sobre a 

qualidade da água de poços do bairro Nova Brasília. Segundo o autor (op. cit.) todos os poços 

estudados apresentaram altas taxas de nitrato e nitrito, bem como coliformes fecais e totais.  

De acordo com Zuffo et al. (2009) a presença de nitrato e nitrito evidencia a 

contaminação do lençol freático por fossas sépticas e negras. A presença de coliformes fecais, 

representados principalmente pela espécie Escherichia coli, determina a origem fecal da 

contaminação, indicando que houve a contaminação do lençol freático por fossas domésticas 

(RODRIGUES, 2008), ou indica a deterioração de sua qualidade por outros sistemas de 

saneamento doméstico in situ e/ou excretas oriundas de animais homeotermos.  

Assim, para a água ser considerada potável a mesma deve ser inodora e insípida, 

incolor e possuir baixa turbidez, não conter substâncias nocivas ou tóxicas e não conter 

microrganismos patogênicos (ECKHARDT et al., 2009), de modo a assegurar sua qualidade 

para consumo humano, uma vez que está diretamente relacionada à saúde das populações que 

a utilizam como fonte de abastecimento (HELBEL, NUNES e MARCHETTO, 2008a). 
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De tal modo, a preocupação e o cuidado acerca da poluição/contaminação e 

preservação das águas subterrâneas (principalmente em aquíferos não confinados ou freáticos 

e em locais que a zona não-saturada é delgada e o lençol freático pouco profundo, como é o 

caso de Ji-Paraná), torna-se fundamental para que este bem público seja garantido às 

próximas gerações com qualidade e quantidade suficiente para o abastecimento humano. 

Dessa forma, a presente pesquisa teve o intuito de avaliar a qualidade da água 

subterrânea consumida por uma pequena parcela da população de Ji-Paraná, constatar se há 

contaminação por fatores externos (fossas negras) da água proveniente de poços e verificar 

possíveis alterações nos resultados dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos de 

acordo com a sazonalidade da região (período de seca e chuva). 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 A ÁGUA NO PLANETA TERRA  

 

O planeta Terra abriga um complexo sistema de organismos vivos onde a água é um 

elemento essencial e insubstituível, uma vez que é responsável pelo equilíbrio do ambiente. 

Ainda pode ser aproveitada como insumo indispensável aos processos produtivos e atuando 

como recurso estratégico para o desenvolvimento econômico.  

A água é um bem natural, com valor econômico, social e ecológico, é patrimônio de 

todos e deve ser compartilhado por todos das presentes e futuras gerações, sendo de 

importância fundamental para o desenvolvimento sustentável. 

Desde os primórdios das civilizações, a água sempre foi utilizada pelos seres 

humanos como recurso, seja para o próprio consumo ou como fonte de alimentos. O 

estabelecimento de um grupo de pessoas em um local era determinado, em grande parte, pela 

presença de água nas proximidades.  

Devido a esse motivo, muitas cidades tiveram origem às margens de rios, que por sua 

vez, forneciam água para abastecimento e higiene da população, além de servir como meio de 

transporte para pessoas e escoamento de alimentos, e ainda devido às terras férteis das várzeas 

utilizadas para o plantio de culturas perenes (MIZUTORI, 2009).  

Kobiyama e Mota (2008) enfatizam que as primeiras grandes civilizações foram 

desenvolvidas nas margens de rios (Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, Nilo no Egito, Indús na 

Índia, e Amarelo na China) de onde garantiam o seu abastecimento de água e, 

conseqüentemente, seu desenvolvimento social e econômico. 

Existem múltiplos usos para a água, como, por exemplo, dessedentação, 

abastecimento doméstico, abastecimento industrial, agricultura, recreação e lazer, geração de 

energia, navegação, diluição de despejos, harmonia paisagística, preservação da fauna, 

preservação da flora, irrigação, entre outros. A água é o que nutre as colheitas e as florestas, 

mantém a biodiversidade e os ciclos no planeta. Onde não há água, não há vida. As grades 

civilizações do passado e do presente sempre dependeram da água para sua sobrevivência e 

seu desenvolvimento cultural e econômico.  

Assim, a água torna-se fundamental à sustentação da vida, e suporta também as 

atividades econômicas e o desenvolvimento. A água faz-se imprescindível à existência dos 

seres vivos de tal maneira que até mesmo é o constituinte inorgânico mais abundante na 
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matéria viva: no homem, mais de 60% do seu peso são compostos por água, e em certos 

animais aquáticos esta porcentagem sobe a 98% (VON SPERLING, 2005). 

Este bem público é fundamental para a manutenção da vida, razão pela qual é 

importante saber como ele se distribui no globo, e como circula de um meio para o outro. 

Neste contexto, vale destacar que o planeta Terra possui dois terços de sua superfície 

ocupados por água – são aproximadamente 360 milhões de km
2
 de um total de 510 milhões; 

no entanto, aproximadamente 97,5% da água disponível no planeta são salgadas 

(MARENGO, 2008).  

Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2006), o 

volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhão de km
3
, dos quais apenas 

2,5%, ou cerca de 35 milhões de km
3
, correspondem a água doce. Do montante de água doce 

disponível para captação e consumo humano, 29,9% encontram-se armazenadas em aquíferos 

e 0,3% estão confinadas em rios e lagos. 

A maior parte da água doce se apresenta em forma de gelo ou neve permanente, 

armazenada na Antártida e na Groenlândia, ou em aquíferos de águas subterrâneas profundas. 

As principais fontes de água para uso humano são lagos, rios, a umidade do solo e bacias de 

águas subterrâneas relativamente pouco profundas.  

A parte aproveitável dessas fontes é de apenas cerca de 200 mil km
3
 de água – menos 

de 1% de toda a água doce e somente 0,01% de toda a água da Terra (PNUD, 2006). Grande 

parte dessa água disponível está localizada longe de populações humanas, dificultando ainda 

mais sua utilização. 

A água doce não é distribuída uniformemente pelo globo, haja vista que sua 

distribuição e ocorrência estão relacionadas com os diversos tipos de ecossistemas da Terra 

(BRASIL, 2006a), bem como em razão das peculiaridades climáticas causadas por diferenças 

latitudinais e altitudinais (TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2011). Assim, dependendo 

dos ecossistemas que compõem o território de um país e suas características concernentes ao 

clima, esse pode ser dotado de mais ou menos água doce disponível. A Tabela 1 demonstra a 

distribuição do suprimento renovável de água por continente e a porcentagem da população 

global. 
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Tabela 1 – Distribuição do suprimento renovável água por continente. 

Região 
Média anual: 

Drenagem (km
3
) 

Drenagem 

global (%) 

População 

global (%) 

Porcentagem 

estável 

África 4.225 11 11 45 

Ásia 9.865 26 58 30 

Europa 2.129 5 10 43 

América do Norte 5.960 15 8 40 

América do Sul 10.380 27 6 38 

Oceania 1.965 5 1 25 

União Soviética 4.350 11 6 30 

Mundo 38.874 100 100 36 

Fonte: Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011) adaptado de L’Vovich (1979). 

 

 A distribuição heterogênea das águas superficiais e subterrâneas utilizadas para o 

abastecimento do homem faz com que atualmente a sua escassez atinja vários locais 

chamando a atenção dos governantes em todo mundo, pois, a falta d’água já assola milhões de 

pessoas, o que desacelera e limita o desenvolvimento social e econômico dos países. Isso 

acontece, conforme Kobiyama e Mota (2008), principalmente pela grande e crescente 

população mundial que conseqüentemente proporciona uma excessiva extração dos recursos 

hídricos, sem permitir que devidas reposições naturais tenham tempo para acontecer.  

Também é preocupante a elevada contaminação dos corpos hídricos, que recebem 

grandes cargas de esgotos urbanos, efluentes industriais, resíduos sólidos e agrotóxicos que 

somados às baixas vazões diminuem a capacidade de recuperação (autodepuração) e impedem 

o estabelecimento do equilíbrio natural.  

Além da distribuição de água não ser homogênea, há ainda a variabilidade natural de 

séries hidrométricas históricas em determinadas bacias hidrográficas, determinando os 

principais usos da água e as estratégias de gerenciamento. Tundisi (2008) acentua a 

necessidade de uma abordagem sistêmica, integrada e preditiva na gestão das águas com uma 

descentralização para a bacia hidrográfica, como também destaca que uma base de dados 

consolidada e transformada em instrumento de gestão pode ser uma das formas mais eficazes 

de enfrentar o problema de escassez de água, estresse hídrico e deterioração de sua respectiva 

qualidade.  

De acordo com previsões da UNESCO citadas por Marengo (2008), 1,8 bilhão de 

pessoas podem enfrentar escassez crítica de água em 2025, e dois terços da população 

mundial podem ser afetados pelo problema no mesmo ano. Informações neste mesmo sentido 
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apontam que aproximadamente um terço da população mundial já vive em países que sofrem 

de estresse hídrico entre moderado e alto, onde o consumo de água é superior a 10% dos 

recursos renováveis de água doce (PNUD, 2006).  

Em sua mais recente obra, Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011) listam os países que 

estão em situação crítica no que tange à escassez de água doce, como pode ser observado na 

Tabela 2 

 
Tabela 2 – Países com escassez de água (*). 

Região/País 
Suprimentos de águas 

renováveis (m
3
/hab) 

População 

(milhões) 

Tempo de duplicação da 

população (anos) 

África    

Argélia 730 26,0 27 

Botsuana 710 1,4 23 

Burundi 620 5,8 21 

Cabo Verde 500 0,4 21 

Djibuti 750 0,4 24 

Egito 30 55,7 28 

Quênia 560 26,2 19 

Líbia 160 4,5 23 

Mauritânia 190 2,1 25 

Ruanda 820 7,7 20 

Tunísia 450 8,4 33 

Oriente Médio    

Bahrein 0 0,5 29 

Israel 330 5,2 45 

Jordânia 190 3,6 20 

Kuwait 0 1,4 23 

Qatar 40 0,5 28 

Arábia Saudita 140 16,1 20 

Síria 550 13,7 18 

Emirados 

Árabes 
120 2,5 25 

Iêmen 240 10,4 20 
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Continuação... Tabela 2 – Países com escassez de água (*). 

Outros    

Barbados 170 0,3 102 

Bélgica 840 10,0 347 

Hungria 580 10,3 - 

Malta 80 0,4 92 

Holanda 660 15,2 147 

Singapura 210 2,8 51 

População total  231,5  
(*) Países com suprimentos de água renováveis de menos de 1.000m

3
/ano. Não inclui água de flui de países 

vizinhos. 

Fonte: Postel (1997) apud Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011). 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), um ser humano necessita de 

3,3m
3
/hab.mês, o que significa cerca de 110 litros de água por dia para atender necessidades 

de consumo e higiene, ou seja, beber, cozinhar, tomar banho, lavar roupas e utensílios 

domésticos (BRASIL, 2006b). Países como o Kwait, Emirados Árabes, Ilhas Bahamas e 

Faixa de Gaza são quatro dos países do planeta que possuem a menor disponibilidade hídrica, 

detendo apenas de 10 a 66 litros/hab.ano (BRASIL, 2006b; TUNDISI e MATSUMURA-

TUNDISI, 2011).  

Contrapondo estes baixos números, estão Canadá, Rússia asiática, Guianas, Gabão, 

com uma média superior a 100.000 litros/hab.ano (BRASIL, 2006b). No Brasil o consumo 

médio de água por pessoa é de 157 litros/dia, podendo alcançar mais de 200 litros/hab.dia nos 

grandes centros (VON SPERLING, 2005). Na cidade de Nova York (EUA) o consumo atinge 

o incrível número de cerca de 2.000 litros/hab.dia (BETTEGA, et al.,2006). Nesse contexto, a 

Tabela 3 traz os países que possuem mais e menos água doce no mundo. 

 
Tabela 3 – Países com maior e menor disponibilidade de água. 

Países com mais água (m
3
/hab)  

1º Guiana Francesa 812.121 

2º Islândia 609.319 

3º Suriname 292.566 

4º Congo 275. 679 

25º Brasil 48.15 
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Continuação... Tabela 3 – Países com maior e menor disponibilidade de água. 

Países com menos água (m
3
/hab)  

1º Kwait 10 

2º Faixa de Gaza (Territ. Palestino) 52 

3º Emirados Árabes 58 

4º Ilhas Bahamas 66 

Fonte: UNESCO (2003) apud Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011). 

 

1.1.1 Distribuição de água e usos no Brasil 

 

Segundo dados do GeoBrasil Recursos Hídricos (ANA, 2007), o Brasil tem posição 

privilegiada no mundo, em relação à disponibilidade de recursos hídricos, haja vista que a 

vazão média anual dos rios em território brasileiro é de cerca de 180 mil m
3
/s. Esse valor que 

corresponde a aproximadamente 12% da disponibilidade mundial de recursos hídricos, que é 

de 1,5 milhão de m
3
/s (ANA, 2007; SHIKLOMANOV e RODDA, 2003 apud MARENGO, 

2008). Se forem levadas em consideração as vazões oriundas em território estrangeiro e que 

ingressam no país (Amazônica – 86.321 mil m
3
/s; Uruguai – 878 m

3
/s e Paraguai 595 m

3
/s), a 

vazão média total atinge valores da ordem de 267 mil m
3
/s, ou seja, 18% da disponibilidade 

mundial (ANA, 2007). 

 Quando comparado aos demais países do continente americano, em termos de 

distribuição de água doce superficial, somente o Brasil detém 28% do montante de água dos 

países americanos, possuindo quase a metade da água doce superficial da América do Sul que 

contabiliza 60% do total de água no continente americano (ANA, 2007). 

O Brasil é considerado rico em termos de vazão média por habitante, com cerca de 

33 mil m
3
/hab/ano, mas apresenta uma grande variação espacial e temporal das vazões. A 

Região Hidrográfica Amazônica, por exemplo, detém 74% dos recursos hídricos superficiais e 

é habitada por menos de 5% da população brasileira. A menor vazão média por habitante é 

observada na região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, com média inferior a 

1.200m
3
/hab/ano. Em algumas bacias dessa região são registrados valores menores que 

500m
3
/hab/ano. Ressaltam-se ainda, na condição de regiões com pouca disponibilidade 

relativa, algumas bacias das regiões hidrográficas Atlântico Leste, Parnaíba e São Francisco. 

Na porção semi-árida dessas regiões, onde o fenômeno da seca tem repercussões mais graves, 

a água é um fator crítico para as populações locais (ANA, 2007). 

Marengo (2008) e Tundisi (2008) afirmam que a disponibilidade de água no Brasil 
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depende em grande parte do clima, pois o ciclo anual das chuvas e de vazões no país varia 

entre bacias, e de fato a variabilidade interanual do clima, associada aos fenômenos de El 

Niño, La Niña, ou à variabilidade na temperatura da superfície do mar do Atlântico Tropical e 

Sul podem gerar anomalias climáticas, que produzem grandes secas ou períodos intensos de 

chuvas. Desse modo, tais alterações podem promover inúmeras mudanças na disponibilidade 

de água e na saúde da população humana. 

Com a finalidade de orientar, fundamentar e implementar o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos, foi instituída a Divisão Hidrográfica Nacional em Regiões Hidrográficas 

(FIGURA 1) pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos/MMA, haja vista que está a Lei 

n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(BRASIL, 1997), estabelece que:   

a) a água é um bem de domínio público;   

b) é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;   

c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais;   

d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;  

e) a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a operacionalização dessa política e 

para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Constitui região hidrográfica o espaço territorial brasileiro compreendido por uma 

bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas, com características naturais, 

sociais e econômicas homogêneas ou similares, com a finalidade de orientar e subsidiar o 

planejamento, gestão e gerenciamento dos recursos hídricos (BRASIL, 2003). 
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Figura 1 – Regiões hidrográficas e a divisão político-administrativa do Brasil. 
Fonte: GeoBrasil Recursos Hídricos (ANA, 2007). 

 

   Nenhum recurso natural, salvo talvez o ar, apresenta tantos usos legítimos quanto a 

água, que pode ser utilizada de diversas maneiras pelo homem. Entre os vários usos, pode-se 

citar: abastecimento humano e industrial, diluição e afastamento de despejos, irrigação, 

recreação, pastoril, preservação da flora e fauna, navegação e geração de energia elétrica.   

 Baseando-se na divisão do território nacional em bacias hidrográficas como um 

modelo de referência espacial de análise, as disponibilidades de água são apresentadas a 

seguir por meio da Figura 2 e, a Tabela 4 traz os valores de disponibilidade hídrica e demanda 
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por Unidade Federativa. É importante mencionar que se entende por uso do recurso hídrico 

qualquer atividade humana que, de qualquer modo, altere as condições naturais das águas 

superficiais ou subterrâneas (BRASIL, 2010).  

 

 
Figura 2 – Disponibilidade hídrica no Brasil. 
Fonte: ANA (2010). 

 

 Apesar de o Brasil conter 12% da água doce do planeta, também possui, entretanto, 

uma distribuição desigual do volume e disponibilidade de recursos hídricos: enquanto um 

habitante do amazonas tem mais de 700.000m
3
 de água por ano disponíveis, um habitante da 

Região Metropolitana de são Paulo tem 280m
3
 por ano disponíveis (TUNDISI, 2008). Essa 

discrepância traz inúmeros problemas econômicos e sociais, especialmente levando-se em 

conta a disponibilidade/demanda e saúde humana na periferia das grandes regiões 

metropolitanas do Brasil, tornando-se um dos grandes problemas ambientais do início do 

século XXI no Brasil.  

  



25 

 

Tabela 4 – Disponibilidade hídrica social e demandas por estado no Brasil. 

Estados 

Potencial 

hídrico 

(km
3
/ano) 

População 

(hab) 

Disponibilidade 

hídrica social 

(m
3
/hab/ano) 

Densidade 

populacional 

(hab/km
2
) 

Utilização 

total 

(m
3
/hab/ano) 

RO 150,2 1.229.306 115.538 5,81 44 

AC 154,0 483.593 351.123 3,02 95 

AM 1.848,3 2.389.279 773.000 1,50 80 

RR 372,31 247.131 1.506.488 1,21 92 

PA 1.124,7 5.510.849 204.491 4,43 46 

AP 196,0 379.459 516.525 2,33 69 

TO 122,8 1.048.642 116.952 3,66 NI 

MA 84,7 5.322.183 16.226 15,89 61 

PI 24,8 2.673.085 9.185 10,92 101 

CE 15,5 6.809.290 2.279 46,42 259 

RN 4,3 2.558.660 1.654 49,15 207 

PB 4,6 3.305.616 1.394 59,58 172 

PE 9,4 7.399.071 1.270 75,98 268 

AL 4,4 2.633.251 1.692 97,53 159 

SE 2,6 1.624.020 1.625 74,97 161 

BA 35,9 12.541.675 2.872 22,60 173 

MG 193,9 16.672.613 11.611 28,34 262 

ES 18,8 2.802.707 6.714 61,25 223 

RJ 29,6 13.406.308 2.189 305,35 224 

SP 91,9 34.119.110 2.209 137,38 373 

PR 113,4 9.003.804 12.600 43,92 189 

SC 62,0 4.875.244 12.653 51,38 366 

RS 190,0 9.634.688 19.792 34,31 1.015 

MS 69,7 1.927.834 36.684 5,42 174 

MT 522,3 2.235.832 237.409 2,62 89 

GO 283,9 4.514.967 63.089 12,81 177 

DF 2,8 1.821.946 1.555 303,85 150 

Brasil 5.610,0 157.070.163 35.732 18,37 273 

* NI: Não Informado 

Fonte: Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011). 

 

 No que tange aos recursos hídricos subterrâneos, para estimar as reservas 
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subterrâneas explotáveis em cada região hidrográfica, os montantes de cada sistema aquífero 

são distribuídos entre as regiões hidrográficas, considerando aproximadamente as respectivas 

áreas superpostas. Essas reservas não podem ser somadas às disponibilidades hídricas 

superficiais, pois são exatamente elas que sustentam as vazões nos períodos de estiagem. Os 

valores de disponibilidade hídrica superficial resultam, portanto, da drenagem natural dessas 

reservas subterrâneas, que são identificadas através da Figura 3, que por sua vez, também traz 

os valores passíveis de explotação de cada sistema aquífero.  

 

 
Figura 3 – Sistemas de aquíferos brasileiros e estimativas de suas reservas explotáveis. 
Fonte: GeoBrasil Recursos Hídricos (ANA, 2007). 
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Quanto à utilização dos recursos hídricos, há os usos consuntivos, quando há perdas 

entre o que é consumido e o que retorna ao seu curso natural (BRASIL, 2006a), como, por 

exemplo, o abastecimento urbano e rural, a irrigação e para alguns tipos de indústria; e são 

denominados usos não consuntivos, quando não há perdas entre o que é retirado e o que 

retorna ao curso natural (BRASIL, 2006a): navegação (fluvial e lacustre), diluição, 

assimilação e transporte de efluentes urbanos e industriais, geração de energia elétrica, pesca, 

manutenção da vida selvagem e aos usos recreativos, como os esportes náuticos e piscicultura.  

 Os usos de água no Brasil concernem principalmente à irrigação, geração de 

hidroeletricidade, saneamento (distribuição de água e diluição de esgoto), navegação, uso 

industrial. As demandas consuntivas são inerentes ao uso urbano, rural, animal, industrial e à 

irrigação (FIGURA 4). 

 

 
Figura 4 – Usos consuntivos de água no Brasil. 
Fonte: ANA (2010). 

 

1.1.2 Ciclo hidrológico 

 

Uma vez visto como a água se distribui no planeta, é relevante também o 

conhecimento acerca de como a água se movimenta de um meio e/ou compartimento para o 

outro na Terra. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 2006), a reposição de água doce depende da evaporação da superfície dos oceanos, 

sendo que aproximadamente 505 mil km
3
, ou uma camada de 1,4 metros de espessura, 

evaporam dos oceanos a cada ano. Outros 72 mil km
3
 evaporam da terra, cerca de 80% do 

total de precipitações, o equivalente a 458 mil km
3
/ano, cai sobre os oceanos, e os 119 mil 

km
3
/ano restantes, sobre a terra (autor op. cit.). 
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A essa circulação da água dá-se o nome de ciclo hidrológico ou ciclo da água (VON 

SPERLING, 2005). Para Garcez e Alvarez (1988), o ciclo hidrológico diz respeito ao 

comportamento natural da água quanto à sua ocorrência, transformações de estado e relações 

com a vida humana.  

Este ciclo é o fenômeno global de circulação fechada da água entre a superfície 

terrestre e a atmosfera, impulsionado fundamentalmente pela energia solar associada à 

gravidade e à rotação da Terra (SILVEIRA, 2009). O ciclo hidrológico é o princípio 

unificador fundamental de tudo o que se refere à água no planeta, em que representa o modelo 

de interdependência e o movimento contínuo da água nas fases sólida, líquida e gasosa 

(TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2011). 

O ciclo hidrológico pode ser considerado como composto de duas fases principais, 

uma atmosférica e outra terrestre, em que cada uma delas incluem: armazenamento 

temporário de água, transporte e mudança de estado (GARCEZ e ALVAREZ, 1988). Neste 

ciclo, distinguem-se mecanismos distintos de transferência da água.  

Conforme Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011), a precipitação refere-se à água 

adicionada à superfície terrestre a partir da atmosfera, pode ser líquida – chuva, ou sólida – 

neve ou gelo; a evaporação é o processo de transformação da água líquida para a fase gasosa, 

ou seja, vapor d’água, constituindo a maior parte da evaporação, e se dá a partir dos oceanos, 

lagos, rios e represas; a transpiração traduz o processo de perda de vapor d’água pelas plantas; 

a infiltração é inerente ao processo pelo qual a água é absorvida pelo solo; a percolação se 

relaciona ao processo em que a água entra no solo e nas formações rochosas até o lençol 

freático; e a drenagem (escoamento superficial) diz respeito ao movimento de deslocamento 

da água nas superfícies, durante a precipitação.  

A água que atinge a superfície de uma bacia hidrográfica pode, então, ser drenada, 

ser reservada em lagos e represas e daí evaporar para a atmosfera ou infiltrar-se e percolar no 

solo. A Figura 5 demonstra as peculiaridades do ciclo da água e seus principais processos. 
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Figura 5 – Ciclo hidrológico. 
Fonte: USGS (1997) apud Wang et al. (2009). 

  

 Sob a ação da energia térmica solar, grande parcela das massas de água que compõe 

a hidrosfera é transformada em vapor. À medida que sobem à atmosfera, condensam 

formando as nuvens, as quais voltam a cair na Terra sob a ação da gravidade em forma de 

chuva, neblina, granizo e neve. Esta última é importante para a formação das camadas de gelo 

e das geleiras.  O fenômeno da chuva é causado por uma super-saturação da atmosfera, pois a 

habilidade da atmosfera em reter vapor de água cai exponencialmente com a temperatura. 

Uma vez que a temperatura cai bruscamente, sem tempo para troca de massas em uma dada 

região, o excesso de vapor, agora na nova temperatura, irá precipitar. Este movimento de água 

na forma de vapor, especificamente, segue as correntes de ar criadas por diferenças de 

temperatura e pressão na atmosfera, que podem ser causadas pela própria precipitação 

(WANG et al., 2009). 

 Analogamente, o ciclo hidrológico pode ser comparado a uma máquina recicladora 

de água, na qual atuam processos tanto de transferência entre os reservatórios como de 

transformação entre os estados gasoso, líquido e sólido. Processos de consumo e formação de 

água interferem neste ciclo, em relativo equilíbrio através do tempo geológico, mantendo o 

volume geral de água constante no Sistema Terra; assim, ocorre o balanço entre a geração de 

água e consumo de água por dissociação e sua incorporação em rochas sedimentares 

(KARMANN, 2009). 

 Considerando o tempo geológico, o ciclo hidrológico pode ser subdividido em dois 
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subciclos: o primeiro opera a curto prazo envolvendo a dinâmica externa da Terra (movido 

pela energia solar e gravitacional); o segundo, de longo prazo, é movimentado pela dinâmica 

interna (tectônica de placas), onde a água participa do ciclo das rochas (KARMANN, 2009). 

 De acordo com Karmann (2009), no ciclo “rápido”, a água é consumida nas reações 

fotoquímicas (fotossíntese) onde é retida principalmente na produção de biomassa vegetal 

(celulose e açúcar). Com a reação contrária à fotossíntese, a respiração, esta água retorna ao 

ciclo. Por outro lado, no ciclo “lento”, o consumo de água ocorre no intemperismo químico 

através das reações de hidrólise e na formação de rochas sedimentares e metamórficas, com a 

formação de minerais hidratados. A produção de água juvenil (geração de água sob forma de 

vapor) pela atividade vulcânica representa o retorno desta água ao ciclo rápido. 

 

1.2 ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

As águas subterrâneas correspondem à água que infiltra no subsolo, preenchendo os 

espaços formados entre os grânulos minerais e fissuras das rochas (BRASIL, 2006a). Essas 

águas tendem a migrar continuamente, abastecendo nascentes, leitos de rios, lagos e oceanos, 

ou ser interceptada por raízes de plantas ou ser extraída em poços. 

Devido à procura de água doce ser contínua e se acelerar ao ritmo do crescimento 

populacional, é impossível manter o fornecimento de água de qualidade para abastecimento 

humano, indústria e agricultura se a água subterrânea não for aproveitada.  Tendo em vista 

que muitas pessoas vivem em áreas do mundo onde a água potável é mais escassa, a água 

subterrânea torna-se a única fonte de água potável existente em muitas regiões (UNESCO, 

2007). 

Neste quesito, a água subterrânea vem assumindo uma importância cada vez mais 

relevante como fonte de abastecimento. Fatores que restringem a utilização das águas 

superficiais, bem como ao crescente aumento dos custos da sua captação, adução e 

tratamento, fazem com que a água subterrânea seja reconhecida como alternativa viável aos 

usuários e apresente uso crescente nos últimos anos. Além dos problemas relacionados à 

facilidade de contaminação das águas superficiais, o maior interesse pelo uso da água 

subterrânea vem sendo despertado pela maior oferta desse recurso e em decorrência do 

desenvolvimento tecnológico, que promoveu uma melhoria na produtividade dos poços e um 

aumento de sua vida útil.   

 Em muitos locais, a maior parte da água potável é de origem subterrânea, como, por 

exemplo, em 80% da Europa e da Rússia e ainda mais no caso do Norte de África e no Médio 
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Oriente (UNESCO, 2007). Importantes cidades do Brasil dependem integral ou parcialmente 

da água subterrânea para abastecimento, como, por exemplo: Ribeirão Preto (SP), Mossoró e 

Natal (RN), Maceió (AL), Região Metropolitana de Recife (PE) e Barreiras (BA). No 

Maranhão, mais de 70% das cidades são abastecidas por águas subterrâneas, e em São Paulo e 

no Piauí esse percentual alcança 80%. As águas subterrâneas termais estimulam o turismo em 

cidades como Caldas Novas em Goiás, Araxá e Poços de Caldas em Minas Gerais. Além 

disso, atualmente, a água mineral é amplamente usada pelas populações dos centros urbanos, 

por sua qualidade (MMA, 2003 apud TUCCI, 2009).  

Zoby (2008) menciona que aproximadamente 61% da população brasileira é 

abastecida para fins domésticos, com água subterrânea, sendo que 6% se auto-abastece das 

águas de poços rasos, 12% de nascentes ou fontes e 43% de poços profundos. Portanto, o 

número de poços tubulares em operação no Brasil está estimado em cerca de 300.000, com 

um número anual de perfurações de aproximadamente 10.000, o que pode ser considerado 

irrisório diante das necessidades de água potável das populações e se comparado com outros 

países (MMA, 2003 apud TUCCI, 2009).  

Segundo a UNESCO (2007), estima-se que a totalidade dos recursos subterrâneos de 

água doce seja de cerca de 10.000.000km
3
, o que equivale a mais de duzentas vezes o total 

dos recursos de água doce renovados anualmente pela chuva. Isto acontece porque a maior 

parte dos recursos de água subterrânea se acumularam ao longo de séculos, ou até mesmo 

milênios. 

Ao contrário de outros recursos naturais ou matérias-primas, a água subterrânea 

existe em todo o mundo. A possibilidade de ser extraída varia grandemente de local para 

local, dependendo das condições de precipitação, da distribuição dos aquíferos, bem como 

características geológicas. Geralmente, a água subterrânea apenas é renovada em um dado 

período do ano, mas pode ser extraída durante o ano inteiro. Desde que o seu reabastecimento 

seja adequado e que a fonte se encontre protegida da poluição, a água subterrânea pode ser 

extraída indefinidamente. 

 A água subterrânea constitui a parte “invisível” do ciclo da água, no qual a 

evaporação, precipitação, infiltração e descarga são os principais componentes. Os 

componentes “visíveis” do ciclo da água são fortemente afetados tanto pelas condições 

climáticas como pelo clima, sofrendo rápidas alterações, ao passo que os processos 

subterrâneos são muito mais lentos, podendo perdurar por milhares de anos.  

 Tem papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e 

brejos. A água subterrânea é também responsável pelo fluxo de base dos rios, sendo 
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responsável pela sua perenização durante os períodos de estiagem (FIGURA 6). Essa 

contribuição em todo o mundo é da ordem de 13.000km
3
/ano (WORLD RESOURCES 

INSTITUTE, 1991 apud TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2011), o que corresponde a 

quase 1/3 da descarga dos rios. Assim, pode-se dizer de forma análoga que a água retida no 

subsolo é uma poupança e, em períodos de escassez é liberada conforme a necessidade. 

 

 
Figura 6 – Rios efluentes e influentes conforme a posição do nível freático em relação ao vale. 
Fonte: Teixeira, et al. (2009). 

 

 Inerente à origem das águas do subsolo, as reservas hídricas subterrâneas são 

alimentadas pelas precipitações. Ao chegar ao solo a água da chuva se infiltra e percola. 

Nesse sentido, as águas que atingem a superfície do solo a partir das precipitações, retidas nas 

depressões do terreno, ou escoando superficialmente ao longo dos talvegues, podem infiltrar-

se por efeito das forças devido à atração molecular, aos efeitos de capilaridade e à atração 

gravitacional (PINTO et al., 1976). Abaixo da superfície do solo, em função das ações dessas 

forças e da natureza do terreno, a água pode se encontrar na zona de aeração (zona insaturada, 

também denominada zona vadosa ou zona não saturada) ou na zona saturada, conforme 

ilustrado pela Figura 7.  
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Figura 7 – Zonas de recarga de aquífero (zona saturada e insaturada). 
Fonte: Teixeira, et al. (2009). 

 

 Na primeira, os interstícios do solo ou rochas são parcialmente ocupados pela água, 

enquanto o ar preenche os demais espaços livres e, na segunda, a água ocupa todos os vazios e 

se encontra sob pressão hidrostática, pois os interstícios são totalmente ocupados pela água, 

não restando desta forma, espaços preenchidos pelo ar (PINTO et al., 1976; BAIRD, 2002; 

TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2011).  

 De acordo com Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011), a zona insaturada estende-se 

da superfície até profundidades que variam de menos de um metro a algumas centenas de 

metros em regiões semiáridas. Segundo Hirata (2003) apud Silva (2008), a movimentação da 

água principalmente na zona não-saturada é lenta, na ordem de 0,2 m/dia, ao passo que na 

zona saturada, a água se move de acordo com a direção determinada pelas condições 

hidráulicas circunvizinhas, obedecendo aos gradientes hidráulicos. Consequentemente, a taxa 

de infiltração varia em função do tipo do material percolado. É interessante relatar que o 

nome dado à água doce da zona saturada é lençol de água subterrâneo (BAIRD, 2002). 

O limite entre a zona saturada e a zona vadosa é uma importante superfície 

denominada superfície freática (SF) ou nível da água subterrânea (nível d'água, NA), 

facilmente identificado na prática, ao se perfurarem poços, nos quais a altura da água marca a 



34 

 

posição do nível da água; portanto, a superfície gerada por vários pontos do NA constitui a 

superfície freática (KARMANN, 2009).   

 No que se refere à zona insaturada, esta ainda se subdivide em zona de umidade, 

zona intermediária e franja de capilaridade. A zona de umidade é a porção mais superficial do 

solo e onde ocorre a maior perda d’água do solo para a atmosfera. A zona intermediária 

apresenta umidade maior que a zona de umidade e encontra-se entre esta e a franja de 

capilaridade. Em locais de lençol freático alto não há esta zona. A franja de capilaridade é a 

porção superior da zona saturada onde a água subterrânea se encontra, acima da superfície do 

lençol freático, devido às forças capilares e apresenta umidade maior que a anterior 

(AZEVEDO, 2004 apud SILVA, 2008; TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2011). Desse 

modo, pode-se dizer que durante a infiltração a água passa por várias zonas do solo que são 

chamadas áreas de recarga, uma vez que é nelas que ocorre a recarga dos aquíferos 

subterrâneos (TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2011).  

 Baird (2002) e Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011) esclarecem que a parte superior 

da região saturada das águas subterrâneas é denominada lençol freático ou zona freática 

(aquífero não confinado ou aquífero livre), sendo que em alguns locais, ele ocorre exatamente 

na superfície do solo, dando origem a pântanos e, quando o lençol freático repousa sobre o 

solo, há o surgimento de lagos e água corrente. A pressão da água na superfície da zona 

saturada está em equilíbrio com a pressão atmosférica, com a qual se comunica livremente. 

Os aquíferos livres são os mais comuns e mais explorados pela população e também os que 

apresentam maiores problemas de contaminação, pois apresentam recarga direta e encontram-

se em camadas superiores do solo. 

Os aquíferos confinados, onde há água retida por solos menos permeáveis, podem ser 

compostos por rochas ígneas, sedimentares ou metamórficas, como as rochas calcáreas e 

dolomita, além do basalto e arenito que são importantes fontes de depósitos de águas 

subterrâneas (TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2011), ou em rochas altamente 

fraturadas como pedregulhos ou areias, e se as águas mais profundas estão em contato com 

uma camada de argila ou rochas impermeáveis (BAIRD, 2002).  

 Nestes aquíferos a camada saturada está confinada entre duas camadas impermeáveis 

ou semipermeáveis, de forma que a pressão da água no topo da zona saturada é maior do que 

a pressão atmosférica naquele ponto, o que faz com que a água suba no poço para além da 

zona aquífera. Se a pressão for suficientemente forte a água poderá jorrar espontaneamente 

pela boca do poço (poço jorrante) podendo provocar o chamado artesianismo, ou seja, 

expulsão da água do subsolo diretamente pela pressão. Vale lembrar que ao contrário do 
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aquífero livre, a recarga do aquífero confinado é realizada de forma indireta. A Figura 8 

ilustra as definições para aquífero livre e confinado. 

 Referente às formas de recarga de aquíferos, esta é definida, de modo geral, como a 

entrada de água, na zona saturada, disponível, tanto à superfície do nível freático como ao 

restante do fluxo na zona saturada. Os aquíferos podem ser abastecidos de duas formas, direta 

ou indiretamente. Nas zonas de recarga direta, a água da chuva infiltra nas áreas de 

afloramento e fissuras de rochas. Esta recarga ocorre em toda a superfície do aquífero livre. 

Diferentemente na zona de recarga indireta, a água chega ao aquífero por drenagem 

superficial das águas, ou seja, infiltração vertical (FREEZE e CHERRY, 1979 apud 

ECKHARDT et al., 2009). Áreas com cobertura vegetal e que apresente relevo pouco 

íngreme são beneficiados, já que estes fatores permitem uma maior recarga do aquífero. 

 
Figura 8 – Aquíferos livre e confinado. 
Fonte: Portal São Francisco (2011). 

  

Sendo assim, as rochas que são dotadas de porosidade e permeabilidade são chamadas 

de aquíferas, independentemente de estarem ou não saturadas. Quando a camada aquífera em 

apreço apresenta grande espessura saturada, a sua função principal poderá ser de produção de 

água, a qual poderá ser extraída através de poços tubulares perfurados, túneis ou qualquer 

outra obra de captação. A água subterrânea da zona saturada constitui o manancial 

subterrâneo propriamente dito, podendo ser comparado a uma espécie de lago subterrâneo 

(REBOUÇAS et al., 2006).  
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 Em nível de conceituações, vale lembrar que a água infiltrada compõe o que se 

conhece como sistema hidrogeológico, que de acordo com sua capacidade de armazenamento 

e transmissão de água, recebe as seguintes denominações, citadas em Silva (2008):  

a) aquífero, que é uma formação geológica (ou um grupo de formações) que contém  

  água e permite sua movimentação em condições naturais e em quantidades 

significativas;  

b) aquiclude, que é uma formação geológica que apesar de conter água, não permite 

sua  movimentação natural em quantidades significativas; 

c) aquitarde, que é uma formação geológica de natureza semipermeável, permitindo  

  uma movimentação de água com taxas muito baixas em relação ao aquífero.  

   Karmann (2009) define que unidades rochosas ou de sedimentos, porosas e 

permeáveis, que armazenam e transmitem volumes significativos de água subterrânea passível 

de ser explorada pela sociedade são chamadas de aquíferos (do latim "carregar água"). Em 

oposição ao termo aquífero, utiliza-se o termo aquiclude para definir unidades geológicas que, 

apesar de saturadas, e com grandes quantidades de água absorvida lentamente, são incapazes 

de transmitir um volume significativo de água com velocidade suficiente para abastecer poços 

ou nascentes, por serem rochas relativamente impermeáveis. Por outro lado, unidades 

geológicas que não apresentam poros interconectados e não absorvem e nem transmitem água 

são denominadas de aquifugos. 

 Recentemente os hidrogeólogos têm utilizado os termos aquífero e aquitarde para 

exprimir comparativamente a capacidade de produção de água por unidades rochosas, onde a 

unidade com produção de água corresponde ao aquífero e a menos produtiva ao aquitarde, ou 

seja, o aquitarde corresponde a camada ou unidade geológica relativamente menos permeável 

numa determinada seqüência estratigráfica (KARMANN, 2009). 

Alguns fatores como vegetação, característica da chuva, porosidade do solo e relevo 

podem interferir na infiltração. Em áreas de vegetação preservada e baixa declividade as 

torrentes são minimizadas e a água penetra no solo lentamente, de forma controlada. No 

entanto, vários fatores conjugados podem interferir na infiltração da água, proporcionando 

assim, grandes torrentes que alcançam rapidamente os cursos d’água impossibilitando a 

retenção da água pelo solo. Esses fatores podem ser: retirada da camada vegetal e 

impermeabilização do solo, declividade acentuada do terreno, chuvas intensas em curtos 

períodos de tempo e solos poucos permeáveis e argilosos, por exemplo (REBOUÇAS et al., 

2006). 
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 A percolação da água no solo também pode variar de intensidade em função do tipo 

de terreno encontrado em seu caminho. Algumas formações apresentam vazios relativamente 

importantes e contínuos facilitando o fluxo descendente. Entretanto, se encontrar camadas 

menos permeáveis, a água será retardada e, eventualmente, preencherá todos os interstícios da 

região sobrejacente, formando as zonas saturadas (PINTO et al., 1976). Uma parcela desses 

fluxos deságua na superfície dos terrenos, formando fontes, olhos de água, abastece os poços 

e outras obras de captação. Outra parcela dos fluxos de água subterrânea da zona saturada 

deságua nos rios, tornando-os perenes durante períodos em que as precipitações atmosféricas 

são relativamente escassas ou descarregam diretamente nos lagos e oceanos (REBOUÇAS et 

al., 2006).  

 De acordo com Capucci et al. (2001) apud Eckhardt et al. (2009), há três tipos 

básicos de aquíferos classificados de acordo com a formação rochosa na qual está contido:  

a) porosos ou granulares, onde a água está armazenada e flui nos poros dos solos e das 

rochas sedimentares de estrutura granular, como, por exemplo, os arenitos, 

conglomerados e aluviões. Ocorrem em rochas sedimentares consolidadas, 

sedimentos inconsolidados e solos arenosos, decompostos in situ. Constituem os 

mais importantes aquíferos, pelo grande volume de água que armazenam, e por sua 

ocorrência em grandes áreas. Estes aquíferos ocorrem nas bacias sedimentares e em 

todas as várzeas onde se acumularam sedimentos arenosos. Uma particularidade 

deste tipo de aquífero é sua porosidade quase sempre homogeneamente distribuída, 

permitindo que a água flua para qualquer direção, em função tão somente dos 

diferenciais de pressão hidrostática ali existentes. Poços perfurados nestes aquíferos 

podem fornecer até 500 metros cúbicos por hora de água de boa qualidade; 

b) fraturados ou fissurais, nos quais a água circula através de fraturas, fendas, falhas 

ou pequenas fissuras nas rochas cristalinas. As formações são granitos, gabros, 

filões de quartzo, gnaisses e diabásios. Ocorrem em rochas ígneas e metamórficas. 

A capacidade destas rochas em acumularem água está relacionada à quantidade de 

fraturas, aberturas e intercomunicação. No Brasil a importância destes aquíferos 

está muito mais em sua localização geográfica, do que na quantidade de água que 

armazenam.  Poços perfurados nestas rochas fornecem poucos metros cúbicos de 

água por hora. A possibilidade de se ter um poço produtivo dependerá, tão somente, 

de o mesmo interceptar fraturas capazes de conduzir a água. Nestes aquíferos a 

água só pode fluir onde houver fraturas, que, quase sempre, tendem a ter 

orientações preferenciais, e por isto dizemos que são meios aquíferos anisotrópicos, 
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ou que possuem anisotropia. Um caso particular de aquífero fraturado é 

representado pelos derrames de rochas ígneas vulcânicas basálticas, das grandes 

bacias sedimentares brasileiras. Estas rochas, apesar de ígneas, são capazes de 

fornecer volumes de água até dez vezes maiores do que a maioria das rochas ígneas 

e metamórficas.   

c) cársticos ou cavernosos, em que a água se faz presente e circula em condutos que 

resultaram do alargamento de aberturas ou cavidades (diaclases) por dissolução das 

rochas. As formações são os calcários, mármores e dolomitos. São os aquíferos 

formados em rochas carbonáticas, que por sua vez, constituem um tipo peculiar de 

aquífero fraturado, onde as fraturas, devido à dissolução do carbonato pela água, 

podem atingir aberturas muito grandes, criando, neste caso, verdadeiros rios 

subterrâneos. É comum em regiões com grutas calcárias, ocorrendo em várias 

partes do Brasil.  

 Além de suprir água suficiente para manter os cursos de águas superficiais estáveis 

(função de produção), os aquíferos também ajudam a evitar seu transbordamento, absorvendo 

excesso da água da chuva intensa (função de regularização). Na Ásia tropical, onde a estação 

quente pode durar até nove meses e onde as chuvas de monção podem ser bastante intensas, 

esse duplo serviço hidrológico é crucial (RIGHETTO, 1998). 

 Os aquíferos também proporcionam uma forma de armazenar água doce sem muita 

perda pela evaporação - outro serviço particularmente valioso em regiões quentes, propensas à 

seca, onde essas perdas podem ser extremamente altas. Na África, por exemplo, em média, 

um terço da água extraída de reservatórios todo ano perde-se pela evaporação. Os pântanos, 

habitats importantes para as aves, peixes e outras formas de vida silvestre, nutrem-se, 

normalmente, de água subterrânea, onde o lençol freático aflora à superfície em ritmo 

constante. Onde há muita exaustão de água subterrânea, o resultado é, freqüentemente, leitos 

secos de rios e pântanos ressecados (RIGHETTO, 1998). 

 Assim, os aquíferos podem cumprir as seguintes funções (REBOUÇAS et al., 2002 

apud REBOUÇAS et al., 2006):  

a) função de produção, que corresponde à sua função mais tradicional de produção de 

água para o consumo humano, industrial ou irrigação; 

b) função de estocagem e regularização, que faz utilização do aquífero para estocar 

excedentes de água que ocorrem durante as enchentes dos rios, correspondentes à 

capacidade máxima das estações de tratamento durante os períodos de demanda 

baixa, ou referentes ao reuso de efluentes domésticos e/ ou industriais; 
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c) função de filtro, que corresponde à utilização da capacidade filtrante e de 

depuração  biogeoquímica do maciço natural permeável. Para isso, são 

implantados poços a distâncias adequadas de rios perenes, lagoas, lagos ou 

reservatórios, para extrair água naturalmente clarificada e purificada, reduzindo 

substancialmente os custos dos processos convencionais de tratamento; 

d) função ambiental, tendo a hidrogeologia evoluído de um enfoque naturalista 

tradicional (década de 40) para hidráulico quantitativo até a década de 60. A partir 

daí, desenvolveu-se a hidroquímica, em razão da utilização intensa de insumos 

químicos nas áreas urbanas, indústrias e nas atividades agrícolas. Na década de 80 

surgiu a necessidade de uma abordagem multidisciplinar integrada da 

geohidrologia ambiental; 

e) função transporte, em que o aquífero é utilizado como um sistema de transporte de 

água entre zonas de recarga artificial ou natural e áreas de extração excessiva; 

f) função estratégica, pois a água contida em um aquífero foi acumulada durante 

muitos anos ou até séculos e é uma reserva estratégica para épocas de pouca ou 

nenhuma chuva. O gerenciamento integrado das águas superficiais e subterrâneas 

de áreas metropolitanas, inclusive mediante práticas de recarga artificial com 

excedentes da capacidade das estações de tratamento, os quais ocorrem durante os 

períodos de menor consumo, com infiltração de águas pluviais e esgotos tratados, 

originam grandes volumes hídricos. Esses poderão ser bombeados para atender o 

consumo essencial nos picos sazonais de demanda, nos períodos de escassez 

relativa e em situações de emergência resultantes de acidentes naturais, como 

avalanches, enchentes e outros tipos de acidentes que reduzem a capacidade do 

sistema básico de água da metrópole em questão; 

g) função energética, com a utilização de água subterrânea aquecida pelo gradiente 

geotermal como fonte de energia elétrica ou termal; 

h) função mantenedora, uma vez que mantém o fluxo de base dos rios (WREGE,1997 

apud REBOUÇAS et al., 2006). 

 Referente à qualidade das águas subterrâneas, durante o percurso no qual a água 

percola entre os poros do subsolo e das rochas, ocorre a depuração da mesma através de uma 

série de processos físico-químicos (troca iônica, decaimento radioativo, remoção de sólidos 

em suspensão, neutralização de pH em meio poroso, entre outros) e bacteriológicos 

(eliminação de microorganismos devido à ausência de nutrientes e oxigênio que os 

viabilizem) que agindo sobre a água, modificam as suas características adquiridas 
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anteriormente, tornando-a particularmente mais adequada ao consumo humano (RIGHETTO, 

1998). 

 Desse modo, a composição química da água subterrânea é o resultado combinado da  

composição da água que adentra o solo e da evolução química influenciada diretamente pelas 

litologias atravessadas, sendo que o teor de substâncias dissolvidas nas águas subterrâneas vai  

aumentando à medida que prossegue no seu movimento (SMA, 2003 apud REBOUÇAS et 

al., 2006). 

 Portanto, a característica final da água subterrânea é resultante da interação dos 

fenômenos climáticos, tipos e características dos solos (pH, capacidade de troca catiônica- 

CTC, teor de matéria orgânica e granulometria), vegetação de cobertura, uso e ocupação do 

solo, atividades antropogênicas existentes  na região, profundidade e tipo do lençol, que 

contribuirão na maior ou menor quantidade de substâncias em solução nesta, podendo lhe 

conferir gosto, cor, turbidez e odor (SILVA, 2008).   

 Tendo em vista as peculiaridades anteriormente discutidas, as águas subterrâneas 

apresentam algumas propriedades que tornam o seu uso mais vantajoso em relação ao das 

águas dos rios, haja vista que são filtradas e purificadas naturalmente através da percolação, 

determinando excelente qualidade e dispensando tratamentos prévios; não ocupam espaço em 

superfície; sofrem menor influência nas variações climáticas; são passíveis de extração perto 

do local de uso; possuem temperatura constante; têm maior quantidade de reservas; 

necessitam de custos menores como fonte de água; as suas reservas e captações não ocupam 

área superficial; apresentam grande proteção contra agentes poluidores; o uso do recurso 

aumenta a reserva e melhora a qualidade; possibilitam a implantação de projetos de 

abastecimento à medida da necessidade (REBOUÇAS et al., 2006). 
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1.3 CONTAMINAÇÃO DE AQUÍFEROS 

 

 Na maior parte dos casos, a água subterrânea é menos contaminada que a superficial, 

uma vez que se encontra protegida da contaminação à superfície proveniente dos solos e da 

cobertura rochosa. É por isso que, em diversas partes do mundo, a maior parte da água 

utilizada para abastecimento humano é a subterrânea. Enquanto a contaminação de um 

manancial de superfície constitui, em geral, um problema agudo e visível, identificável pela 

mudança da cor da água, presença de espuma, ocasionando a morte de peixes, etc., a 

contaminação dos aquíferos é invisível e pode transformar-se em um problema crônico, na 

medida em que só venha a ser identificado por meio dos seus efeitos na saúde pública 

(REBOUÇAS, 1992 apud ECKHARDT, 2009).  

 Nesse sentido, o aumento da população humana, as modificações do uso da terra e a 

industrialização acelerada, colocam a água subterrânea em perigo. Silva (2008) comenta que o 

tipo de solo e a sua estrutura são fatores importantes para resguardar as qualidades de um 

aquífero, pois quanto maior a velocidade de percolação, maior a possibilidade de 

contaminação em razão do curto espaço de tempo necessário para ocorrerem as reações 

biogeoquímicas de substâncias presentes na água vinda da superfície. 

 De acordo com Karmann (2003) citado por Silva (2008), em materiais permeáveis, 

como areia mal selecionada, a velocidade da água subterrânea pode variar de 0,5 a 15cm/dia, 

atingindo no máximo até 100 m/dia em cascalhos bem selecionados sem cimentação. Em 

granitos e gnaisses pouco profundos alcança dezenas de centímetros/ano, em basaltos muito 

fraturados até 100m/dia e os fluxos mais rápidos foram registrados em calcários com condutos 

(cársticos), em até 1000m/dia. 

 Rebouças (1992) apud Eckhardt et al. (2009), enfatiza que as alterações na qualidade 

das águas subterrâneas são ditas diretas quando engendradas por substâncias naturais ou 

artificiais introduzidas pelo homem no ciclo geoquímico da Terra. Influências indiretas 

podem ser consideradas como sendo aquelas alterações da qualidade, as quais ocorrem sem 

adição de substâncias geradas pelo homem ou são produzidas pela interferência nos processos 

químicos, biológicos, físicos e hidrológicos. Quando essa degradação física, química ou 

bacteriológica ultrapassa os limites de potabilidade, isto é, tornando-a imprópria para o 

consumo, diz-se que houve contaminação. Quando a degradação fica abaixo desses limites, 

diz-se que há poluição (ZAPOROZEC, 1981 apud ECKHARDT, 2009). 

 De acordo com Zaporozec e Miller (2000), a contaminação das águas subterrâneas 

pode originar-se da superfície do solo, do solo da zona não saturada, ou do solo da zona 
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saturada. Há pelo menos três maneiras pela qual pode ocorrer a contaminação das águas 

subterrâneas: infiltração, migração direta e troca entre aquíferos. A contaminação por 

infiltração é, provavelmente, o mecanismo mais comum de contaminação da água 

subterrânea. Um poluente liberado na superfície infiltra através dos poros da matriz do solo e 

move-se abaixo pela zona vadosa por meio da força gravitacional até que o topo da região 

saturada seja alcançado. Depois que o poluente entra na zona saturada, ele se movimenta na 

direção do fluxo da água subterrânea. 

 As fontes de poluição da água subterrânea são muito diversas, como resultado do uso 

do solo urbano, industrial e agrícola. As substâncias poluentes resultantes dessas atividades 

incluem, principalmente, substâncias químicas orgânicas, pesticidas, metais pesados, nitratos, 

bactérias e vírus (ZAPOROZEC e MILLER, 2000). 

 No que concerne às fontes que dão origem à contaminação de aquíferos, ao se 

estudar os processos de contaminação de um aquífero, distinguem-se principalmente dois 

tipos de fontes (SILVA, 2008): a dispersa, como as fossas sépticas e negras em grandes 

quantidades instaladas em núcleos urbanos, esgotos e áreas rurais de uso intensivo de 

fertilizantes e defensivos agrícolas em geral; e a pontual, caracterizada por despejos 

industriais, lagoas de estabilização, lixões, postos de combustíveis e áreas de armazenamento 

de produtos industriais. 

 Em cidades desprovidas de sistemas de coleta e tratamento de esgotos, este talvez 

seja o principal tipo de poluição e contaminação das águas subterrâneas. Nestas cidades as 

fossas residenciais formam uma malha uniformemente distribuída sobre o aquífero, onde 

substâncias e materiais diversos são então depositados, podendo chegar facilmente ao lençol 

d’água, de acordo com as condições hidrogeológicas locais. 

 Os esgotos domésticos depositados in situ são os principais contaminantes dos 

aquíferos urbanos. São resultantes das águas servidas ou utilizadas, acrescidas de todas as 

“sujeiras” lançadas em tanques, pias e vasos sanitários, constituindo-se basicamente de 

99,99% de água e 0,01% de matéria seca (NUVOLARI, 2003; VON SPERLING, 2005; 

JORDÃO e PESSÔA, 2011). As diversas substâncias inorgânicas e orgânicas contidas nas 

águas residuárias são listadas na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Composição do esgoto doméstico. 

Substâncias e materiais encontrados no esgoto doméstico 

Sabões e detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis 

Cloreto e sódio (7 a 15 g/hab.dia eliminado pela urina) 

Fosfatos (1,5 g/hab.dia eliminado pela urina) 

Sulfatos 

Carbonatos 

Ureia, amoníaco e ácido úrico 

Gorduras 

Substâncias córneas, ligamentos de carne e fibras vegetais não digeridas 

Porções de amido (glicogênio e glicose) e de protéicos (aminoácidos, proteínas, albumina) 

Urobilina, pigmentos hepáticos, etc. 

Vermes, bactérias, vírus, leveduras, etc. 

Areia, plásticos, cabelos, sementes, madeiras, etc. 

Fonte: Nuvolari (2003); Von Sperling (2005); Jordão e Pessôa (2011). 

   

 Em relação à deposição de esgotos, o relatório do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD, 2006), revela que 2,6 bilhões de pessoas no mundo não têm 

acesso ao saneamento básico. Dessa forma, o destino incorreto dado aos esgotos, provoca a 

degradação dos recursos hídricos com a incorporação de elementos nocivos à saúde, 

resultando deste processo, ainda de acordo com o PNUD (2006), a morte de 1,8 milhão de 

crianças por ano em todo o mundo (4.900 mortes por dia), acometidos por diarréia. 

 Em cidades e áreas rurais com ausência de abastecimento público de água é comum a 

utilização de poços para abastecimento domiciliar e para outros fins. Os poços mais comuns 

nas residências são os rasos ou ainda conhecidos como cacimba, escavados ou amazonas. 

Poços rasos são definidos como sendo a captação de água dos primeiros lençóis d’ água, ao 

passo que em caso de captação de água subterrânea do aquífero mais profundo (aquífero 

confinado), o poço passa a ser denominado poço artesiano (GIANPÁ e GONÇALES, 2005).  

 Segundo a cartilha sobre perfuração de poços, elaborada pela Associação Brasileira 

de Águas Subterrâneas (ABAS) em conjunto com a Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo (FIESP), as cacimbas geralmente possuem grandes diâmetros (igual ou superior a 1 

metro), escavados manualmente e revestidos com tijolos ou anéis de concreto, captam a água 

do lençol freático e possuem comumente profundidades na ordem de até 20 metros (GIANPÁ 

e GONÇALES, 2005). 
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 Os poços rasos ainda podem ser chamados de tubulares. Eles recebem esta 

denominação pelo fato de a própria tubulação servir de parede lateral, porém nem todo poço 

tubular é raso, podendo existir também os poços tubulares profundos. Estes poços também 

denominados artesiano ou semi-artesiano, são obras de engenharia geológica de acesso a água 

subterrânea, executada com sonda perfuratriz mediante perfuração vertical com diâmetro de 

4” a 36” e profundidade de até 2000 metros, para captação de água (GIANPÁ e GONÇALES, 

2005). 

 Os tipos de poços existentes para a captação das águas subterrâneas são os seguintes 

(GIANPÁ e GONÇALES, 2005): 

a) poço raso, cacimba, cisterna ou poço amazonas – são construídos manualmente; 

b) poço em rocha consolidada – é perfurado em rochas consolidadas ou cristalinas,   

também conhecido como semi-artesiano; 

c) poço misto – perfurado em rochas inconsolidadas e consolidadas, pode ser chamado 

  também de semi-artesiano; 

d) poço em aquífero confinado – perfurado em rochas consolidadas e inconsolidadas, 

  com grandes diâmetros (até 36”) e  profundidades (até 2.000 metros), também 

  chamado de artesiano, jorrante ou não; 

e) poço sedimentar – perfurado em rochas geralmente inconsolidadas, podendo ser 

chamado também de semi-artesiano. 

 Os poços rasos são mais vulneráveis a poluentes, principalmente os oriundos das 

ações antropogênicas. Entre as principais fontes poluidoras destacam-se os efluentes 

domésticos e industriais.  Algumas medidas podem evitar a contaminação das águas de poços 

ou até mesmo minimizar uma possível poluição. Segundo a CAESB (2007), entre tais 

precauções que devem ser adotadas, salienta-se que: 

a) o poço deve estar localizado na parte mais alta do terreno, em relação à fossa; 

b) atender a uma distância mínima de 30 metros para fossa séptica e 20 metros para 

sumidouros ou valas de infiltração (FIGURA 9). Jordão e Pessôa (2011) também 

recomendam posicionar uma fossa a mais de 20 metros de distância de um poço de 

abastecimento de água; 

c) o poço deve apresentar uma cobertura adequada, ou seja, uma tampa que o vede bem; 

d) deve-se impermeabilizar o terreno em volta do poço (calçada com aproximadamente 

1m); 

e) o poço deve ter paredes impermeáveis no mínimo nos três primeiros metros de 

profundidade; 
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f) o poço deve ter parede acima do solo, recomenda-se ao menos 25 centímetros; 

g) deve-se evitar retirar água de poços através de baldes, o ideal é utilizar bombas, uma 

vez que baldes podem ser um vetor de contaminação. 

 
Figura 9 – Croqui da distância mínima entre poço e fossa séptica. 
Fonte: CAESB (2007). 

 

 Além da contaminação das águas subterrâneas por efluentes domésticos e industriais, 

existem outras fontes que acometem os aquíferos, sejam elas urbanas ou não, como, por 

exemplo, os tanques de armazenamento de combustíveis (contaminação por benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e xileno - BTEX), lixiviados (chorume) provenientes de aterros sanitários mal 

construídos e lixões, cemitérios, emprego de agrotóxicos e fertilizantes agrícolas, entre outros 

(FIGURA 10). 

 

 

Figura 10 – Fontes de contaminação de aquíferos. 
Fonte: e-GEO Portugal (2008). 
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 No que tange à contaminação de aquíferos por postos de combustíveis, ainda não 

existem estatísticas sobre a magnitude do problema da contaminação por hidrocarbonetos, 

principalmente os chamados BTEX, compostos presentes nos derivados de petróleo, 

entretanto, em função de muitos tanques terem mais de 25 anos de uso, acredita-se que a 

possibilidade de ocorrerem vazamentos é extremamente grande, principalmente pelo 

surgimento de rachaduras ou corrosão (ABAS, 2001 apud HELBEL; NUNES e 

MARCHETTO, 2008b). 

 Os recursos hídricos subterrâneos também podem ser acometidos pela contaminação 

proveniente de cemitérios, pois o necrochorume emanado por cadáveres em decomposição 

pode alcançar o lençol freático por processo de percolação no solo. Desse modo, os cemitérios 

podem ser fonte geradora de impactos ambientais, haja vista que a localização e operação 

inadequadas de sepultamentos em meios urbanos podem provocar a contaminação de 

mananciais hídricos por microrganismos que se proliferam do processo de decomposição dos 

corpos. Se o aquífero for contaminado na área interna do cemitério, esta contaminação poderá 

fluir para regiões próximas, aumentando o risco para a saúde das pessoas que venham a 

utilizar da água captada dos poços rasos e poços tubulares (FUNASA, 2007). 

 O potencial de contaminação do necrochorume é advindo de sua constituição: água, 

sais minerais, proteínas e 471 substâncias orgânicas, incluindo duas diaminas, que por sua 

vez, são muito tóxicas, a cadaverina e a putrescina, além de vírus e bactérias (FUNASA, 

2007).  Conforme afirma Silva (2000), a possível infiltração do necrochorume no lençol 

freático é o maior risco para o meio físico, onde a contaminação, que até então poderia estar 

restrita a um ponto, se dissemina como pluma de contaminação. A localização em meio 

urbano das necrópoles ainda oferece risco à saúde pública, uma vez, que microorganismos 

patogênicos como coliformes fecais, estreptococos fecais, bactérias de diversas categorias e 

salmonellas podem alcançar os mananciais hídricos e se proliferarem no processo de 

decomposição dos corpos.  A presença de cemitérios pode provocar ainda a contaminação da 

água subterrânea por metais pesados, como: manganês, cromo, ferro, prata e alumínio que se 

originam provavelmente das tintas, vernizes e guarnições desprendidas dos caixões 

(MIGLIORINI, 2002) afetando a saúde humana ao se consumir água subterrânea 

contaminada. 

 Sob o aspecto ambiental e de preservação das águas subterrâneas, a contaminação de 

aquíferos por chorume produzido a partir do lixo merece atenção especial. De acordo com 

Zoby (2008), a decomposição anaeróbia da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos 

produz gases e chorume, sendo os gases gerados o sulfídrico, metano, e mercaptano, que 
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possuem odor desagradável, com o metano inflamável podendo ter o risco de provocar 

explosões. O chorume, por sua vez, é um líquido negro formado por compostos orgânicos e 

inorgânicos, que apresenta altas concentrações de matéria orgânica e metais pesados que 

podem infiltrar no perfil pedológico e contaminar o solo e possivelmente atingir a água 

subterrânea contaminando-a (ZOBY, 2008). 

 

1.3.1 Contaminação de águas subterrâneas por esgotos domésticos e doenças 

relacionadas ao saneamento ambiental inadequado 

 

 O esgoto doméstico contribui para a contaminação tanto das águas subterrâneas 

como das coleções hídricas superficiais acarretando em problemas de saúde pública, uma vez 

que pode afetar o uso potencial da água como um recurso de água potável e exercer pressão 

sobre os recursos hídricos das áreas contíguas aos centros urbanos (UNEP e TUDELFT, 

2008). 

 A disposição adequada dos esgotos é essencial à proteção da saúde pública. 

Aproximadamente 50 tipos de infecções podem ser transmitidas por diferentes caminhos 

envolvendo as excretas humanas (UNEP, 2008). A ausência de saneamento básico e de acesso 

à água tratada pode ser ainda hoje, apontados como um dos principais fatores responsáveis 

por problemas de saúde pública (FERRETE et al., 2007). A água não tratada pode se 

transformar em um poderoso difusor de doenças. Em todo o mundo, aproximadamente 1,1 

bilhão de pessoas não possuem acesso à água potável e cerca de 2,4 bilhões de pessoas 

convivem com estruturas de saneamento inadequadas (BRASIL, 2006b). Como resultado 

dessas condições de precariedade no que diz respeito ao saneamento e acesso à água de 

qualidade, quase 3,8 milhões de crianças morrem, a cada ano, de doenças de veiculação 

hídrica (BRASIL, 2006b). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para cada R$ 

1,00 investido em saneamento básico, economiza-se de R$ 4,00 a R$ 5,00 em gastos com 

saúde pública (WHO, 2007). 

 Nesta perspectiva, a classificação proposta por Cairncross e Feachem (1993) apud 

FUNASA (2010), mostrada nas Tabelas 7 e 8, para enfermidades relacionadas à água e 

excretas, pode ser considerada a mais importante classificação ambiental para doenças 

infecciosas. Diferentemente da classificação biológica clássica, por agentes etiológicos, a 

delimitação proposta pelos autores toma por base as vias de transmissão, ciclo biológico e 

principais estratégias de controle ambiental destas doenças (HELLER, 1995 apud FUNASA, 

2010).  
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 A classificação ambiental de infecções relacionadas à água (TABELA 6) possui 

quatro categorias de transmissão: 1. Feco-oral; 2. Relacionadas com a higiene; 3. Baseada na 

água; 4. Através de inseto vetor. Estas doenças são passíveis de controle, ou pelo menos 

podem ser influenciadas, através do abastecimento de água (CAIRNCROSS, 1984 apud 

FUNASA, 2010). 

 

Tabela 6 – Classificação ambiental das doenças relacionadas com a água. 

Categoria Infecção 

1. Feco-oral  

(ingestão de água ou contato com a água) 

Diarreias e disenterias 

Disenteria amebiana 

Balantidíase 

Enterite campylobacteriana 

Cólera 

Criptosporidiose 

Diarreia por Escherichia coli 

Giardíase 

Diarreia por rotavírus 

Salmonelose 

Shigelose (disenteria bacilar) 

Yersinose 

Febres entéricas 

Febre tifóide 

Febre paratifóide 

Poliomielite 

Hepatite A 

Leptospirose 

2. Relacionadas com a higiene 

Doenças infecciosas da pele 

Doenças infecciosas dos olhos 

Tifo transmitido por pulgas 

Febre recorrente transmitida por pulgas 

3. Baseada na água 

a) Por penetração na pele 

b) Por ingestão 

Esquistossomose 

Difilobotríase e outras infecções por 

helmintos 

4. Transmissão por inseto vetor 

a) Picadura próxima à água 

b) Procriam na água 

Doença do sono 

Filariose 

Malária 

Arboviroses 

Febre amarela 

Dengue 

Leishmaniose 
Fonte: Cairncross e Feachem (1993); Heller (1997) apud FUNASA (2010). 

  

 De acordo com a FUNASA (2010), a classificação de doenças relacionadas às 

excretas (TABELA 7) reúne aquelas causadas por patógenos transmitidos por excretas 

humanas (normalmente as fezes) e possibilita a compreensão dos efeitos de medidas sanitárias 

relacionadas com a eliminação de excretas. 
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Tabela 7 – Classificação ambiental das infecções relacionadas com as excretas. 

Categoria 
Característica 

epidemiológica 
Infecção 

Via 

dominante de 

transmissão 

Principais medidas 

de controle 

1. Doenças 

 feco-orais 

não 

bacterianas 

* Não latentes 

* Baixa dose 

infecciosa 

* Enterobiose 

* Infecções 

enteroviróticas 

* Himenolepíase 

* Amebíase 

* Giardíase 

* Balantidíase 

* Pessoal 

* Doméstica 

* Abastecimento 

doméstico de água 

* Educação sanitária  

* Melhorias 

habitacionais 

* Instalação de 

fossas sépticas 

2. Doenças 

 feco-orais 

bacterianas 

* Não latente 

* Média ou alta dose 

infecciosa 

* Moderadamente 

 persistente 

* Capazes de se 

 Multiplicarem 

* Febres 

 entéricas: 

tifóide e 

paratifóide 

* Diarreias e 

 Disenterias 

* Pessoal 

* Doméstica 

* Água 

* Alimentos 

* Abastecimento 

doméstico de água 

* Educação sanitária 

* Melhorias  

habitacionais 

* Instalação de 

fossas sépticas 

* Tratamento das 

excretas antes do 

lançamento ou reuso 

3. 

Helmintos 

 do solo 

* Latentes 

* Persistente 

* Sem hospedeiro 

 Intermediário 

* Ascaridíase 

* Tricuríase 

* Ancilostomíase 

* Estrongiloidíase 

* Jardins 

* Campos 

* Culturas 

 Agrícolas 

* Instalação de 

fossas sépticas 

* Tratamento das 

excretas antes da 

aplicação no solo 

4. Teníases 

* Latentes 

* Persistentes 

* Com hospedeiro 

 Intermediário 

* Teníases 

* Jardins 

* Campos 

* Pastagens 

* Instalação de 

fossas sépticas 

* Tratamento das 

excretas antes da 

aplicação no solo 

* Cozimento e 

inspeção de carnes 
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5. 

Helmintos 

 Hídricos 

* Latentes 

* Persistentes 

* Com hospedeiro 

 Intermediário 

* Esquistossomose 

e outras doenças 

provocadas por 

helmintos 

* Água 

* Instalação de 

fossas sépticas 

* Tratamento das 

excretas antes do 

lançamento da água 

* Controle do 

reservatório animal 

6. Doenças 

transmitidas 

por insetos 

* Insetos vetores 

 relacionados às 

excretas 

* Filariose e todas 

as infecções 

mencionadas nas 

categorias de 1 a 5, 

dos quais moscas e 

baratas podem ser 

vetores 

* Vetores 

locais 

contaminados 

por fezes, nos 

quais insetos 

procriam 

* Identificação e 

eliminação do locais 

adequados para 

procriação 

Fonte: Cairncross e Feachem (1993); Heller (1997) apud FUNASA (2010). 

 

Dados do IBGE indicam que a população brasileira não é plenamente atendida pela 

rede do sistema público de água e esgoto. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico revela 

que 99,4% dos municípios possuem sistema de abastecimento de água por rede geral de 

distribuição, ao passo que apenas 55,2% dos municípios do Brasil possuem serviço de 

esgotamento sanitário por rede coletora (IBGE, 2010a). Em relação ao tratamento dos 

esgotos, os resultados são ainda mais preocupantes, pois o índice nacional médio de 

tratamento dos esgotos gerados é de apenas 37,9% (SNIS, 2011).  

 Na pesquisa realizada pelo IBGE – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, foi 

constatada que na região Norte 69,3% dos habitantes da área urbana são contemplados com o 

sistema de abastecimento de água por rede geral, enquanto que, mais especificamente em 

Rondônia, somente 53,8% da população tem acesso à água tratada distribuída pelas 

companhias de saneamento, tendo a água proveniente de poços como uma fonte alternativa 

essencial para o consumo humano, haja vista que 46% dos domiciliados dependem desta 

forma de abastecimento alternativo (IBGE, 2010b). 

 No tocante à cobertura de um sistema de esgotamento sanitário coletivo por rede 

coletora, apenas 11,5% das residências da região Norte é atendida com coleta de esgoto e, em 

Rondônia este panorama faz-se agravado, pois somente 3,8% dos domicílios do estado 

destinam suas respectivas águas residuárias às redes coletoras de efluentes domésticos (IBGE, 

2010b). 
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 Este quadro deficitário gera impacto não apenas sobre os rios, mas influi diretamente 

sobre a qualidade da água subterrânea, especialmente nas áreas urbanas e se torna ainda mais 

crítica nas cidades em que existe uma elevada densidade populacional. A falta de saneamento 

representa um risco às águas subterrâneas pela infiltração por fossas negras e pelo vazamento 

de redes de esgoto e, consequentemente à saúde ambiental da população como exposto 

anteriormente. Para se ter uma noção da situação alarmante provocada pela ausência de 

saneamento básico, cita-se o caso de Rondônia que apresenta a maior taxa de internação por 

doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado na região Norte (FUNASA, 

2010). 

 Com relação à disposição dos esgotos domésticos, ou águas residuárias domésticas, 

dois sistemas são mais conhecidos: o público e o individual. O primeiro caracteriza-se pelo 

esgotamento das águas residuárias por tubulações da rede pública até uma estação de 

tratamento e/ou disposição sanitária segura; e o segundo é representado pela fossa séptica, que 

é definida como unidade de sedimentação e digestão anaeróbia (ausência de oxigênio) de 

escoamento contínuo (CAESB, 2007). 

 Nascimento Filho e Castro (2007) enfatizam a questão da construção de fossas 

sépticas e afirmam que o tratamento dos esgotos domésticos nas fossas sépticas quando 

praticado em áreas sem rede de esgoto pode oferecer níveis adequados de serviço para a 

disposição de excretas em pequenas comunidades. A prática adotada em sistemas individuais 

de tratamento composto de fossa séptica seguida de dispositivo de infiltração no solo 

(sumidouro ou valas de infiltração) funciona adequadamente se o solo apresentar boas 

condições de infiltração e o nível do lençol de água subterrânea se encontrar a profundidades 

elevadas, de forma a evitar o risco de contaminação por microrganismos transmissores de 

doenças (JULIO et al., 2008).  

 Embora a NBR 13969 permita que o nível do lençol freático esteja, no mínimo (no 

período de cheias), a apenas 1,5m abaixo do ponto de infiltração (ABNT, 1997), deve-se optar 

por um arranjo de tratamento que permita reduzir o risco ambiental sobre o lençol de água 

subterrâneo, para se preservar a saúde dos moradores que utilizam essa fonte de suprimento 

de água potável. Em grandes áreas urbanas sob certas condições hidrogeológicas, um número 

elevado de fossas apresenta risco de migração direta de bactérias, vírus e nutrientes para 

aquíferos subjacentes e fontes vizinhas de águas subterrâneas (SILVA et al., 2009). Com 

freqüência, esse é o resultado da falta de espaço nas zonas densamente povoadas onde são 

construídos poços escavados ou tubulares particulares para substituir ou aumentar as fontes de 

abastecimento de água. 
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De modo geral, o impacto do lançamento de esgotos sobre a qualidade das águas 

subterrâneas pode ser detectado através de elevadas concentrações de nitrato e do surgimento 

de bactérias patogênicas e vírus (ZOBY, 2008). Normalmente a qualidade microbiológica é 

analisada através de coliformes totais e fecais, e estreptococos. Zoby (2008) enfatiza que os 

coliformes totais são utilizados apenas como indícios de contaminação e que atualmente a 

espécie Escherichia coli é considerada o melhor indicador de contaminação fecal, visto que 

algumas espécies de bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes fecais podem ser 

encontradas em outras fontes que não fezes.  

 Devido à baixa cobertura do sistema de coleta e tratamento de esgoto no Brasil, na 

grande maioria das vezes, os produtos orgânicos e inorgânicos eliminados pela população são 

lançados em sistemas rudimentares, fossas negras ou em fossas sépticas, chegando, em muitos 

casos, com relativa facilidade aos aquíferos, introduzindo substâncias tóxicas e aumentando as 

concentrações de alguns íons na água subterrânea, além da introdução de microrganismos 

patogênicos.  

 Dentre os contaminantes nitrogenados, o nitrato (NO3
-
) é o mais frequentemente 

encontrado em águas subterrâneas de zonas urbanas, proveniente da deposição de excretas em 

fossas negras ou sépticas, constituindo-se em importante fator de comprometimento do estado 

de saúde das populações (VARNIER e HIRATA, 2002; HIRATA, 2007), além de representar 

danos persistentes e afetar grandes áreas. O nitrato tem ocorrência mais generalizada e 

problemática, devido à sua alta mobilidade e estabilidade nos sistemas aeróbios das águas 

subterrâneas (CABRAL; RIGHETTO e QUEIROZ, 2009).  

 Inicialmente, no esgoto fresco, o nitrogênio está quase totalmente combinado sob a 

forma de proteína e uréia (CORRÊA; MELO FILHO e BERNARDES, 2000 apud SILVA et 

al., 2009), quando bactérias executam um trabalho de oxidação biológica, transformando o 

nitrogênio presente em íon amônio (NH4
+
), depois em nitrito (NO2

-
) e finalmente em nitrato 

(NO3
-
), conforme as equações 1 e 2. Este processo é conhecido como nitrificação e ocorre na 

presença de oxigênio pela ação das bactérias do gênero Nitrossomonas e Nitrobacter, que 

convertem o nitrogênio amoniacal, independentemente da fonte inicial, em temperatura acima 

de 10°C , na sequência descrita acima (FERREIRA, 2000 apud SILVA et al., 2009).  

 2NH4
+
 + 2OH

-
 + 3O2 ↔ 2NO2

- 
 + 2H

+
 + 4H2O     (1)  

                    

 2NO2
- 
+ O2 ↔ 2NO3

-        
(2)    

 



53 

 

 Alta concentração de NO3
-
 em água potável pode acarretar sérios danos à saúde 

humana, como metahemoglobinemia em crianças e câncer, especialmente o gástrico, em 

adultos (WHO, 2007). A Organização Mundial da Saúde explica que em crianças abaixo de 3 

meses de idade, o consumo de águas com excesso de nitrato pode provocar um quadro de 

metahemoglobinemia, caracterizada por uma anemia profunda, conhecido como cianose ou 

“síndrome do bebê azul”, podendo inclusive levar a criança a óbito por asfixia (WHO, 2007). 

O nome cianose ou síndrome do bebê azul se dá por causa da coloração azul ao redor dos 

olhos e da boca do lactente (WHO, 2007). 

 De acordo com o Guia de Qualidade de Água Potável (WHO, 2007), quando 

ingerido, o nitrato é absorvido na parte superior do intestino delgado e pode se concentrar até 

mesmo na saliva por ação das glândulas salivares. Desse modo, os nitratos ingeridos são 

convertidos facilmente em nitritos e essa formação de nitritos deve ser ressaltada por dois 

motivos: em primeiro lugar, por este oxidar a hemoglobina em metahemoglobina (pigmento 

incapaz de atuar como portador de oxigênio), causando metahemoglobinemia, principalmente 

em crianças. Em segundo lugar, sob determinadas condições, os nitritos podem reagir no 

corpo humano com aminas secundárias e terciárias (comumente encontradas em alimentos e 

outras fontes) para formar nitrosaminas e nitrosamidas, ambas altamente carcinogênicas. 

Portanto, o nitrato é um dos fatores que atuam como padrão de potabilidade, conferindo à 

água essa característica ou não.  

 Geralmente os aquíferos livres (ou freáticos) são os mais explorados para consumo 

doméstico, devido a sua pouca profundidade e facilidade de acesso, que se dá através de 

escavação do solo utilizando-se enxadões, pás e picaretas, resultando nos poços cacimba, 

também conhecidos como cisternas, amazonas ou simplesmente poços escavados.  

 Por outro lado, estes poços são também mais vulneráveis à contaminação, 

principalmente quando localizados em área urbana, onde não existe rede coletora de esgotos e 

as fossas residenciais formam uma malha uniformemente distribuída sobre o aquífero, pois de 

acordo com as condições hidrogeológicas locais, especialmente em terrenos arenosos, as 

substâncias depositadas nas fossas podem atingir facilmente o aquífero por percolação através 

da zona não-saturada e serem extraídas através dos poços (AUGE, 2004 apud SILVA, et al., 

2009). Pode-se presumir que os poços tubulares, por captarem água a maiores profundidades 

que os poços rasos, são menos susceptíveis à contaminação por fossas e vazamentos de redes 

de esgoto.  A Figura 11 ilustra uma situação típica de contaminação de aquífero por fossas 

negras ou fossas sépticas mal construídas. 
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Figura 11 – Contaminação de aquíferos por esgoto doméstico em aquíferos formados por calcário 

cavernoso (a) e arenito permeável (b). 
Fonte: UNESCO (1992) apud UNESCO (2007). 

  

Dessa forma, a preocupação e o cuidado acerca da poluição e preservação das águas 

subterrâneas (principalmente em aquíferos não confinados ou freáticos e em locais que a zona 

não-saturada é delgada e o lençol freático pouco profundo), torna-se fundamental para que 

este bem público seja garantido às próximas gerações com qualidade e quantidade suficiente 

para o abastecimento humano, pois preservar a qualidade da água é promover a saúde dos 

seres humanos. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

  O município de Ji-Paraná localiza-se na porção centro-leste do estado de Rondônia 

(FIGURA 12), região Norte do Brasil, e possui 116.610 habitantes (IBGE, 2010c), sendo 

passagem obrigatória para quem transita na BR-364, única via de acesso terrestre em direção 

à capital Porto Velho, aos estados do Acre e Amazonas, proveniente de outras unidades 

federativas das demais regiões do Brasil. O município encontra-se entre os paralelos 8°22’ e 

11° 11’ de latitude sul e entre os meridianos 61°30’ e 62°22’ de longitude oeste, estando a 

uma altitude de 170 metros e, dista aproximadamente 373km de Porto Velho, capital do 

estado.  

 

Figura 12 – Localização geográfica do município de Ji-Paraná/RO. 
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 O município é dividido em dois distritos, um localizado à margem direita do rio Ji-

Paraná e o outro à margem esquerda do mesmo rio. Segundo Santos et al. (2011) boa parte do 

perímetro urbano está construída na zona de planície inundável do rio Ji-Paraná, o que 

favorece inundações em períodos de precipitação intensa.  

 A área hoje limitada pelo município começou a ser ocupada pelos nordestinos 

transmudados em seringueiros, a partir do século XIX que, enfrentando a oposição aguerrida 

dos índios Muras (Parintins), Urupás e Jarús, penetraram no rio Ji-Paraná a partir de sua foz 

no rio Madeira, em Calama, para exploração e produção de borracha, alcançando seu médio o 

alto curso, estabelecendo-se em seringais (BRASIL, 2007).  

 De acordo com o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) 

do Território Central de Rondônia, o estágio de desenvolvimento da Vila de Rondônia e de 

sua área de influência a fez ser elevada a categoria de município, através da Lei nº 6.448, de 

11 de outubro de 1977, com a denominação de Ji-Paraná, em homenagem ao caudaloso rio Ji-

Paraná que atravessa toda sua área, de sul para norte, dividindo a cidade, sua sede político-

administrativa em dois setores urbanos (BRASIL, 2007). 

 Ji-Paraná em linguagem indígena significa rio machado (ji = machado e paraná = 

rio). O rio Ji- Paraná também é conhecido como rio Machado.  Seus limites são: ao norte Vale 

do Anari; ao sul, Presidente Médici, Alvorada d´Oeste e Ministro Andreaza; a leste, o Estado 

do Mato Grosso; a oeste, Urupá, Teixeirópolis e Ouro Preto do Oeste. Possui uma área de 

6.899,2km² (BRASIL, 2007). 

  

2.1.1 Clima 

 

 No que se refere às condições climáticas, segundo informações do Atlas 

Geoambiental de Rondônia, o clima de Ji-Paraná corresponde ao Equatorial quente e úmido e 

de acordo com a classificação internacional de Köppen, o clima é do tipo Aw, isto é, tropical 

chuvoso, com estação seca definida (BRASIL, 2007).  

 Segundo a SEDAM (2011) o clima da microrregião de Ji-Paraná caracteriza-se por 

apresentar uma homogeneidade espacial e sazonal da temperatura média do ar, o mesmo não 

ocorrendo em relação à precipitação pluviométrica que apresenta uma variabilidade temporal, 

e em menor escala espacial, ocasionado pelos diferentes fenômenos atmosféricos que atuam 

no ciclo anual da precipitação.  

 A média anual da temperatura do ar está entre 24 e 26 °C (SEDAM, 2011). A média 

anual da precipitação pluvial varia entre 1.400 e 2.500mm/ano, e mais de 90% desta ocorre na 
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estação chuvosa (o período chuvoso ocorre de outubro a março e, o período seco de abril a 

setembro).  

 A precipitação mensal média em Ji-Paraná, durante o período de coletas da presente 

pesquisa, pode ser visualizada por meio da Figura 13. As medidas foram feitas no período de 

2008 a 2010 em um sítio experimental pertencente à rede de torres da SEDAM (Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Ambiental), em Ji-Paraná/Rondônia, localizada no Centro 

Universitário Luterano de Ji-Paraná, vinculado à Universidade Luterana do Brasil 

(CEULJI/ULBRA) nas coordenadas 10º05’S e 61º35’W.  

 As medidas de precipitação foram realizadas por um pluviômetro de báscula, modelo 

TB4 Campbell Scientific, armazenadas em um datalogger e coletadas semanalmente. 

 

 
Figura 13 – Precipitação mensal média (mm) em Ji-Paraná entre setembro de 2008 a junho de 2010. 
Fonte: SEDAM (2010) modificado pela autora.  

 

 Precipitações mais intensas são observadas principalmente entre os meses de 

novembro a fevereiro, o que acarreta águas torrenciais que podem infiltrar no solo com maior 

facilidade, levando consigo sedimentos, matéria orgânica, nutrientes e contaminantes diversos 

que podem atingir o lençol subterrâneo por meio da entrada de enxurrada em poços mal 

protegidos e impermeabilizados. 
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2.1.2 Geologia e solo 

 

 A área estudada está localizada na Plataforma ou Cráton Amazônico, que Almeida e 

Hasui (1984) apud Silva (2008) definem como a região da América do Sul que atuou como 

área estável durante o desenvolvimento das faixas de dobramentos Paraguai - Araguaia.  

 Segundo o conceito de Províncias Estruturais introduzido por Almeida et al. (1977) 

citado por Silva (2008) aplicado ao território brasileiro, a Plataforma Amazônica é 

subdividida em Província Rio Branco e Província Tapajós. De acordo com este conceito, a 

Província Tapajós corresponde a parte do Escudo Brasil Central ao sul da Bacia Sedimentar 

Amazônica. A subdivisão da Província Tapajós determinou três subprovíncias: Carajás, 

Xingu e Madeira, esta ultima na parte ocidental, onde se localiza a quase totalidade do estado 

de Rondônia (QUADROS e RIZZOTTO, 2007).   

 A região de Ji-Paraná é representada estratigraficamente pelo embasamento cristalino 

Pré-Cambriano, denominado de Complexo Jamari que compreende unidades 

litoestratigráficas e sistemas estruturais envolvidos em longa geodinâmica, com registros nos 

primórdios do Paleoproterozóico (1,8 a 1,6 bilhões de anos), culminando, segundo Bacci 

(2005) com a deposição das chamadas coberturas Cenozóicas num período mais recente (2 

milhões de anos até o recente). Conforme Quadros e Rizzotto (2007), as rochas do Complexo 

Jamari têm ampla distribuição na porção centro-leste de Rondônia, perfazendo os municípios 

de Ariquemes a Ji-Paraná, e no extremo oeste do estado, divisa com o Acre. 

 Scandolara (1999) e Quadros e Rizzotto (2007) mencionam que o Complexo Jamari 

é representado por ortognaisses de composição predominantemente granítica a granodiorítica, 

gnaisses paraderivados, metagabros e metaultramáficas, metamorfisadas em grau médio a 

alto. Não ocorrem afloramentos rochosos do embasamento cristalino nos pontos amostrais 

selecionados para estudo, sendo, entretanto observados no leito e às margens do rio Ji-Paraná, 

também denominado rio Machado.   

 A cobertura sedimentar da região é aluvionar e coluvionar inconsolidadas, 

depositadas em canais fluviais, planícies de inundação e lagos, representada por materiais 

detríticos pouco selecionados, compostos por sedimentos arenosos, siltosos e argilosos, com 

níveis conglomeráticos e laterizados ou não (QUADROS e RIZZOTTO, 2007). Poços 

tubulares e cacimbas na zona urbana de Ji-Paraná mostram que a cobertura sedimentar possui 

espessura que varia geralmente entre 14 e 40m (SILVA, 2008). 

 Nesse sentido, Morais (1998) apud Silva (2008), relata que o sistema aquífero 

existente na região de Ji-Paraná é classificado como aquífero fraturado descontínuo livre, com 
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cobertura de sedimentos coluvionares, constituído por materiais detríticos argilo-arenosos, 

com espessura variável, podendo chegar a 40m, que alimenta o aquífero fraturado subjacente, 

formando um sistema único. 

 É importante mencionar que o transporte de microrganismos na água subterrânea 

depende da permeabilidade e da porosidade do solo. Estudos realizados por Peterson e Ward 

(1989) citados por Silva (2008), indicam migrações de bactérias a distâncias de 110cm em 

solos argilosos e pouco mais de 120cm em solos arenosos, entretanto, o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 1994) apud Silva (2008) alerta que esta distância pode chegar a 11m na água 

subterrânea com fluxo de 1 a 3m por dia.     

 Amostras do perfil da zona não-saturada dos poços amazonas analisadas por Silva 

(2008), apresentaram predominância da fração areia, o que confere caráter arenoso ao solo da 

área urbana de Ji-Paraná.  Essa classe textural é considerada de alta permeabilidade, o que 

diminui o tempo de residência das águas infiltradas, facilitando a chegada de elementos 

químicos nocivos ao aquífero, ao mesmo tempo em que facilita o trânsito de microrganismos 

(SILVA, 2008).   

 De modo geral, os solos do perímetro urbano de Ji-Paraná são predominantemente 

arenosos e areno-siltosos (SILVA, 2008), reconhecidos como de alta e mediana condutividade 

hidráulica respectivamente, o que facilita a percolação de contaminantes. Solos desta natureza 

são altamente permeáveis, facilitando o transporte de bactérias e a lixiviação iônica nas águas 

de infiltração, contribuindo para que os contaminantes superficiais sejam lixiviados com mais 

facilidade até o lençol, possibilitando um aumento das concentrações de nitrato e da 

densidade de coliformes fecais. 

    

2.1.3 Geomorfologia  

 

 O município de Ji-Paraná está quase que totalmente situado na Depressão 

Interplanáltica da Amazônia Meridional, que se estende do sul ao norte de Rondônia. Seu 

nome se dá em razão de sua posição geográfica, entre o Planalto Dissecado Sul da Amazônia 

e como área rebaixada, apresentando altimetria média de 220m, entalhada pela rede 

hidrográfica do rio Ji-Paraná, que provoca uma dissecação de relevo em morros, colinas e 

interflúvios tabulares (SILVA, 2008). O relevo da região de Ji-Paraná é constituído 

predominantemente sobre rochas do embasamento cristalino, com altitude média variando 

entre os 200 a 300 metros, sendo que há pontos ondulados e fortemente ondulados (BRASIL, 

2007). 
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2.1.4 Hidrografia 

 

 Toda área do estado de Rondônia pertence à grande Região Hidrográfica Amazônica 

que ocupa cerca de 3,8 milhões de km
2 

do território nacional (SIPAM, 2008). Três bacias 

principais correspondem à hidrografia de Rondônia: a bacia do rio Madeira (principal afluente 

pelo lado direito do rio Amazonas), a bacia dos rios Guaporé e Mamoré, e a bacia do rio Ji-

Paraná (ou rio Machado), da qual faz parte a região de Ji-Paraná (QUOOS, 2007).  

 Os dois principais e maiores rios que compõem a hidrografia do município de Ji-

Paraná   são o Urupá e o Machado. O rio Urupá deságua no rio Machado e este, por sua vez, 

desemboca no rio Madeira. O rio Ji-Paraná é formado pela junção dos rios Comemoração de 

Floriano e Pimenta Bueno ou Apidiá, oriundos do Planalto Sedimentar dos Parecis, e estende-

se com curso sinuoso e encaixado, na direção nordeste até o rio Madeira.   

 O rio Machado é considerado o curso d’água mais extenso do estado, e ainda possui 

um complexo hidrográfico que abrange uma superfície de aproximadamente 92.500km², 

atravessando o estado no sentido sudeste-norte (ZIMPEL NETO, 2009). Embora tenha 50 

cachoeiras ao longo de seu percurso, em alguns trechos o rio apresenta-se navegável, 

atendendo ao escoamento dos produtos oriundos do extrativismo vegetal na região 

(BOLSON, 2006).  

 Na cidade de Ji-Paraná, o rio possui largura média de 260m e variação de nível de 

6m (SEMPLAC, 1998 apud SILVA, 2008). Suas cheias são condicionadas pelas chuvas de 

“inverno”, de outubro a abril e a vazante coincide com o período de estiagem na região, de 

maio a setembro (SILVA, 2008). 

 Conforme Silva (2008), a hidrografia local mostra ter se adaptado a uma série de 

direções predominantes, correspondendo a um conjunto de falhas e fraturas, que parece influir 

na direção do próprio rio Machado, sugerindo a existência de paleo-canais na região leste.  

 Também existem diversos córregos, popularmente conhecidos como igarapés, e 

riachos ao longo da cidade. Entre eles estão o rio Riachuelo, rio Nazaré (localizados em zonas 

rurais), igarapé Conceição, igarapé Marobá (NUNES, et al., 2008; HELBEL, et al., 2011a), 

igarapé Piraputanga (PICCOLO et al., 2008), igarapé 2 de Abril (BEZERRA, 2011), igarapé 

Pintado (HELBEL et al., 2011b; NASCIMENTO et al., 2011; SOUZA et al., 2011), estando 

estes inseridos no perímetro urbano de Ji-Paraná/RO, sendo que os dois últimos cursos 

hídricos são os córregos da cidade que mais sofrem os impactos provenientes de atividades 

antrópicas.  
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2.1.1 Sistema de abastecimento público de água no município de Ji-Paraná/RO 

 

 O sistema de abastecimento público de água na zona urbana municipal é realizado 

pela Companhia de Abastecimento de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), que se 

constitui num sistema misto, com captação de águas superficiais e de um poço tubular 

localizado no Bairro Jardim dos Pioneiros, para atendimento local.   

 A maior parte da água distribuída pela CAERD vem do rio Urupá, que após ser 

captada é tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA). A capacidade de tratamento da 

ETA é de 360L/s, entretanto, atualmente opera na faixa de 180 a 230L/s. Possui dentro da 

estação, três reservatórios de água: um com capacidade de 2 milhões de litros, outro com 

capacidade de 1,5 milhões, e um terceiro dimensionado para 150 mil litros. No Bairro Nova 

Brasília estão instalados também três reservatórios com capacidades de 2 milhões, 1 milhão 

(sem utilização por estar apresentando vazamento) e 150 mil litros. 

 A população total atendida com abastecimento de água é de 82.358 habitantes, a 

quantidade de ligações ativas de água é de 12.957, a quantidade de economias ativas de água 

é de 14.256, a extensão da rede de água é de 271,1km, o índice de atendimento total de água é 

de 74,39%, o consumo médio per capita de água é de 101,2L/hab.dia (SNIS, 2008). 

 Considerando que o consumo médio diário de água utilizado pela população é de 

200L/hab.dia (VON SPERLING, 2005), tanto a ETA como o conjunto de reservatórios, estão 

dimensionados para atender toda a população urbana. Porém, existe uma deficiência da 

empresa quanto a investimentos na implantação de redes de abastecimento e a resistência de 

muitos moradores para a interligação ao sistema público. Esses dois fatores fazem com que 

seja grande o número de moradores da zona urbana que se abasteçam de água captada em 

poços domésticos.  

 Em Ji-Paraná pouco se sabe sobre as reais condições higiênico-sanitárias das águas 

subterrâneas utilizadas para o abastecimento de aproximadamente 40% dos domicílios da 

cidade, que ao todo contabilizam mais de dez mil poços rasos escavados e/ou tubulares 

(FUNASA, 2006).  

 A carência de um sistema coletivo de coleta e tratamento de efluentes domésticos faz 

com que a população busque outros meios de dispor seu esgoto. Em Ji-Paraná, as águas 

servidas comumente são lançadas, in natura, a céu aberto, em ruas ou em pequenos cursos 

d’água, além de serem destinados para fossas rudimentares (fossas negras), que são os 

sistemas de saneamento in situ mais difundidos, e raramente, dispostos em fossas sépticas 

como meio alternativo de tratamento de esgoto.  
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  Conforme o IBGE (2010) 40% da população do país utilizam fossas. Já em Ji-

Paraná, o índice chega a quase 100% como afirma a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 

2006) e a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura municipal (SEMAGRI, 2008 apud 

NUNES e MARCHETTO, 2010). Ji-Paraná segue a mesma tendência dos demais municípios 

da região Norte, onde a falta de saneamento básico nas áreas urbanas tem acarretado séries de 

contaminação das águas subterrâneas consumida pela população provocada por fossas. 

    

2.2 DELINEAMENTO AMOSTRAL 

 

 No período de setembro de 2008 a junho de 2010, foram realizadas coletas de água 

subterrânea para a análise de algumas variáveis físico-químicas e microbiológicas em 

diferentes pontos amostrais do perímetro urbano do município de Ji-Paraná. Para tanto, foram 

selecionados nove pontos amostrais para a determinação dos parâmetros físico-químicos e 

para as variáveis microbiológicas, levando-se em consideração suas distribuições espaciais e 

respectivas topografias.  

 Entre os pontos selecionados priorizaram-se escolas que utilizam água proveniente 

de poços para consumo humano, assim como áreas que apresentam maior suscetibilidade à 

contaminação do aquífero, como, por exemplo, regiões de inundação, nas mediações do 

antigo lixão municipal desativado há mais de dez anos e, nas proximidades do cemitério, 

próximo a um posto de combustível foram selecionadas como ponto amostral, entre outros 

locais, como pode ser observado por meio da Figura 14. 

 
Figura 14 - Distribuição dos pontos amostrais no perímetro urbano de Ji-Paraná/RO. 
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Ferramentas de sensoriamento remoto, como imagens de satélites, também auxiliaram 

na definição dos seguintes pontos amostrais: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Lauro Benno Prediger (GW-1), Posto Fortaleza (GW-2), Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Beatriz Ferreira (GW-3), Colégio Adventista de Ji-Paraná (GW-4), antigo lixão 

municipal desativado em 1996 (GW-5), residência particular (GW-6), Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Sílvio Michelluzi (GW-7), Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Juscelino Kubitschek de Oliveira (GW-8) e, Escola Estadual de Ensino Fundamental 

São Francisco (GW-9). 

 Os pontos amostrais foram situados com a utilização de um aparelho de Sistema de 

Posicionamento Global – GPS, modelo Garmin Etrex Vista (coordenadas geográficas dos 

pontos de coleta vide APÊNDICE A). Nestes locais, onde se coletou as amostras de água, foi 

realizada uma caracterização da área física no entorno dos poços, onde os itens analisados 

foram: profundidade do poço, revestimento, impermeabilização a sua volta, forma de vedação 

e distância entre poço e fossa do mesmo terreno (APÊNDICE B).  

 O mapeamento foi realizado a partir da espacialização dos pontos de coleta em 

imagem orbital de alta resolução espacial obtida a partir do Google Earth. Assim, foi 

realizado o registro de imagens para compatibilizar as imagens ao sistema cartográfico em 

que os pontos foram coletados. Todo o processamento foi realizado no Sistema de 

Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING), disponibilizado gratuitamente 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) do Brasil, através do sítio 

http://www.dpi.inpe.br/spring/. Utilizou-se o Sistema de Projeção Universal Transverso de 

Mercator (UTM), Modelo da Terra South American Datum (SAD-69). 

 No SPRING a compatibilização das imagens com o sistema cartográfico é 

denominado registro de imagens, que se faz de três modos de aquisição: mesa, tela e teclado. 

Neste trabalho, o registro foi realizado no modo “tela”, onde se associa as coordenadas de 

uma base cartográfica existente à imagem. 

 Após o processamento da imagem, foi realizado o mapeamento dos pontos de coleta 

utilizando-se de regras de Semiologia Gráfica da Cartografia Temática. Assim, os dados 

foram representados por uma ordem, a partir da variável “tamanho” e “modo de implantação 

pontual”, que relacionou as concentrações das variáveis nitrato e coliformes fecais em análise, 

de modo que fosse possível a leitura imediata do mapa de variação espacial. 
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2.3 COLETA DE CAMPO E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS 

 

 Nas coletas de amostras de água, foi utilizada a metodologia descrita no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995). Referente à obtenção 

de dados, também foi seguida a metodologia de amostragem e monitoramento de águas 

subterrâneas – Norma 6410 CETESB (1988). Foi respeitado um intervalo de 

aproximadamente dois meses entre cada coleta, estendendo-se entre as estações de seca e 

chuva no período de setembro de 2008 a junho de 2010, perfazendo o total de nove coletas 

por poço. As amostragens realizadas nestes dois períodos distintos, com maior e menor 

incidência de chuvas, tiveram por objetivo verificar possíveis variações sazonais das 

concentrações iônicas nos pontos de coleta.  

 Todas as amostras provenientes de poços tubulares e rasos tipo amazonas foram 

coletadas diretamente na saída da bomba utilizada pelo proprietário do poço a fim de que a 

água não passasse pelos reservatórios de armazenamento, ou seja, antes que a água tivesse 

contato com a caixa d’água e torneiras para evitar contaminação da amostra por fatores 

externos. Como os poços estão em constante uso, as coletas foram efetuadas após cinco 

minutos de bombeamento para que houvesse a limpeza da tubulação de modo que as 

características da amostra não fosse alterada devido ao contato com impurezas e/ou 

incrustações nas paredes da tubulação geomecânica dos poços. 

 A coleta das amostras para os exames físico-químicos e bacteriológicos 

(microbiológicos) foi realizada em frascos de vidro borossilicato de 300mL com tampa 

esmerilhada rosqueável, esterilizados previamente em autoclave vertical, modelo Bio Enge 

A30, por 20 minutos a 120°C.  

 Para conservação da amostra utilizada nas determinações de nitrito e nitrato, 

adicionou-se 20mg de Thymol/100mL de volume do frasco. O Thymol atua como biocida e é 

alternativo ao uso de clorofórmio e bromofórmio para conservação de amostras de água 

(GILLETT e AYERS, 1991 apud SILVA, 2008).  

 Posteriormente, todos os frascos coletados foram mantidos em caixa térmica com 

gelo, a uma temperatura de aproximadamente 4ºC e transportados ao Laboratório de 

Microbiologia Ambiental do Departamento de Engenharia Ambiental (DEA) da Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), Campus Ji-Paraná para dar sequência à bateria de exames 

laboratoriais de bancada.  

 Em suma, foram realizadas coletas de água para a análise de variáveis físico-

químicas como temperatura, turbidez, potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica 
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(CE), oxigênio dissolvido (OD), variáveis químicas como nitrito e nitrato e, microbiológicos 

(coliformes fecais e totais) em diversos pontos de amostragem no perímetro urbano do 

município de Ji-Paraná/RO.  

 

2.4 VARIÁVEIS ANALIZADAS NO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

2.4.1 Análises físico-químicas 

 

 Na determinação das variáveis físico-químicas, a metodologia aplicada esteve de 

acordo com as técnicas e práticas descritas no Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA,1995). 

 As variáveis físico-químicas como OD, temperatura, CE e pH foram medidos in situ 

por meio de sondas com o auxílio dos equipamentos: oxímetro Lutron DO-5510, 

condutivímetro EcoSense EC 300 e pHmetro Quimis Q400H (método potenciométrico), 

respectivamente. A turbidez foi aferida através do turbidímetro de bancada Del Lab DL 350, 

comparando-se o espalhamento de um feixe de luz ao passar pela amostra com o 

espalhamento de um feixe de igual intensidade ao passar por uma suspensão padrão. Os 

valores foram expressos em Unidade Nefelométrica de Turbidez (UNT).  

 

2.4.2 Análises químicas 

 

As concentrações dos ânions  nitrito e nitrato foram determinadas através da técnica de 

cromatografia líquida com supressão de íons, empregando o equipamento Dionex DX-500 nas 

três primeiras coletas de água. Para as demais coletas efetuadas no decorrer da pesquisa, 

utilizou-se a técnica de espectrofotometria, por meio do aparelho Rach DR 5000.  

Antes de serem analisadas, todas as amostras foram filtradas através de membranas de 

filtração de éster de celulose com abertura de poro de 0,45 m  (Millipore HAWP). 

De modo geral, pode-se dizer que a cromatografia líquida  é realizada a partir de 

equipamentos computadorizados, que fazem a separação e medem a concentração de 

substâncias presentes em diferentes amostras. A técnica se resume na utilização de uma 

coluna metálica contendo em seu interior um suporte sólido inerte e uma fase estacionária a 

qual interage de modo diferente com cada um dos diversos analitos presentes em uma amostra 
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(SILVA, 208). As colunas analíticas empregadas foram IonPac AS14HC (4mm) e CS12A 

(4mm), para os ânions e cátions, respectivamente.  

Segundo Mendham et al. (2008), a cromatografia líquida se baseia na distribuição, de 

acordo com suas solubilidades relativas, de moléculas de soluto entre duas fases líquidas 

imiscíveis. O meio de separação é um sólido inerte finamente dividido (sílica gel e terra 

diatomácea, por exemplo) que suporta uma fase líquida fixa (estacionária). A separação é feita 

passando-se uma fase móvel sobre a fase estacionária. A fase estacionária pode estar na forma 

de uma coluna empacotada, de uma camada fina sobre vidro ou de uma tira de papel. 

Em outras palavras, com o auxílio de uma mistura de solventes (fase móvel) 

impulsionada por uma bomba de alta pressão, a amostra é forçada a percorrer todo o interior 

da coluna, onde ocorre a separação cromatográfica. As substâncias, ao serem arrastadas por 

esta coluna, são separadas de acordo com características tais como polaridade, tamanho e 

afinidade com a coluna.   

Ou seja, o método da cromatografia líquida consiste na injeção da amostra em uma 

fase móvel, passando por uma coluna de troca iônica (fase estacionária), com sua detecção 

sendo obtida por condutividade elétrica. Com o intuito de verificar a qualidade dos 

procedimentos, avalia-se a neutralidade de cargas, comparando o somatório das cargas 

positivas com as negativas.  

O resultado analítico final é dado pelo tempo de retenção, indicado pelo pico 

máximo da curva, que caracteriza a substância, e a área da curva no gráfico indica a 

concentração da mesma na amostra, sendo as concentrações calculadas por comparação com 

padrões externos (SILVA, 2008). 

Estas análises de íons maiores (nitrito e nitrato) aplicando a técnica de cromatografia 

de íons foram processadas no Laboratório de Ecologia Isotópica do Centro de Energia 

Nuclear na Agricultura (CENA/USP), em Piracicaba, SP, uma vez que o espectrofotômetro 

pertencente ao DEA estava com problemas ténicos e fora enviado para manutenção (estado de 

São Paulo) que delongou alguns meses. 

 As demais análises de determinação de nitrito e nitrato foram realizadas no 

Laboratório de Microbiologia Ambiental do DEA/UNIR, Campus Ji-Paraná/RO, utilizando-se 

o método espectrofotométrico, com o auxílio do espectrofotômetro Rach DR 5000. Vale 

lembrar que as amostras foram conservadas com Thymol e refrigeradas a 4 °C  para posterior 

análise das concentrações de nitrito e nitrato em bancada, sem exceder o prazo máximo 

estabelecido pela Norma 6410 (CETESB, 1988).  
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 Tal método espectrofotométrico baseia-se na absorção de luz visível ou outra energia 

radiante pela solução, sendo que a quantidade de energia radiante absorvida deve ser 

proporcional à concentração do material absorvente na solução. Assim, pela medida da 

absorção da luz, ou outra energia radiante, é possível determinar quantitativamente a 

substância absorvente presente. Desse modo, a concentração da substância de interesse é 

calculada pela luz absorvida e comparada com a absorbância de soluções-padrão (FORESTI 

et al., 2005).  

 Para a determinação da concentração de nitrito foram transferidos 9mL da amostra 

para um tubo de vidro, adicionado 0,2mL de Sulfanilamida, que por sua vez foi 

homogeneizado e deixado em repouso por aproximadamente 8 minutos. Em seguida, 

acrescentou-se 0,2mL da solução de Bicloridrato de n-(1-Naftil)-Etilenodiamina para que se 

pudesse efetuar a leitura da amostra no espectrofotômetro, no comprimento de onda de 

543nm. 

 Na determinação da concentração de nitrato foram adicionados 2mL de suspensão de 

Hidróxido de Alumínio em 100mL da amostra filtrada através de membrana filtrante de 

0,45µm de tamanho de poro. Logo após, esta solução ficou em repouso por 2 horas, sendo a 

amostra posteriormente filtrada. Em seguida, foi realizada a leitura espectrofotométrica, em 

um comprimento de onda de 220nm que permitiu determinar o íon nitrato. Contudo, a matéria 

orgânica absorve também na região de comprimento de onda de 220nm e de 275nm, mas o 

íon nitrato não absorve esta última, sendo uma segunda medida em 275nm necessária para 

que o valor de absorbância referente à matéria orgânica fosse subtraído, encontrando-se assim 

o valor correspondente à concentração de nitrato. 

 

2.4.3 Análises microbiológicas 

 

 As análises microbiológicas foram realizadas em triplicata pelo método da 

membrana filtrante em meio cromogênico, técnica indicada pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wasterwater (APHA, 1995), no Laboratório de Microbiologia 

Ambiental do DEA/UNIR, Campus Ji-Paraná. Destaca-se que no prazo máximo de 24 horas 

após a coleta das amostras, deu-se início aos procedimentos dos ensaios bacteriológicos, a fim 

de respeitar o tempo limite estabelecido na literatura para realização dos exames 

microbiológicos, como a quantificação de coliformes fecais e totais (CETESB, 1988; APHA, 

1995). 
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 O referido método das membranas filtrantes em meio cromogênico consiste em 

passar um volume de água conhecido (100mL) com auxílio de uma bomba a vácuo e 

kitassato, por uma membrana estéril com porosidade de 0,45µm e diâmetro de 0,47mm que 

retém os microrganismos presentes na água, ou seja, as bactérias são concentradas na 

superfície de uma membrana de filtro de poros muito pequenos após a passagem de uma 

alíquota de 100mL de amostra, conforme Figura 15. 

 

 

Figura 15 – Esquematização do método da membrana filtrante em meio cromogênico.  

 

 Em seguida, as membranas (marca Sartorius) foram colocadas em placas contendo 

meio de cultura seletivo Ágar, previamente hidratado com 3 a 3,5mL de água destilada 

autoclavada, para posteriormente serem incubadas por aproximadamente 24 horas a uma 

temperatura de 36 ± 2°C em estufa Nova Ética. Dessa forma, o nutriente líquido da placa 

difunde-se para a membrana por capilaridade, permitindo que as bactérias se desenvolvam 

sobre a membrana. 

 Por fim, logo após o período de incubação, foi realizada a leitura das placas para 

quantificar as colônias presentes sobre a membrana, onde a concentração destas bactérias é 

expressa em unidade formadora de colônia por 100mL (UFC/100mL). Vale salientar que uma 

colônia é o resultado não de uma única bactéria, mas de uma cadeia ou um grumo de bactérias 

(TORTORA; FUNKE e CASE, 2005 apud NUNES e MARCHETTO, 2010).  



69 

 

 As UFCs de Escherichia coli contadas foram as que apresentaram coloração 

avermelhada com brilho metálico, ao passo que as UFCs de coliformes totais foram 

contabilizadas como sendo o somatório das unidades formadoras de colônias de E. coli, bem 

como as UFCs de coloração vermelha e sem brilho metálico, variando entre as matizes clara e 

escura da cor rubra, distinguindo-se das colônias E. coli. 

 Vale lembrar que durante todo o tempo despendido na realização de ensaios 

laboratoriais para determinação das variáveis microbiológicas, o espaço destinado às análises 

sempre era mantido esterilizado, por meio da utilização de bico de bunsen, assim como 

medidas de assepsia (limpeza das bancadas com álcool etílico hidratado 96%) foram tomadas 

para preservar o ambiente a salvo de contaminações externas. O corpo técnico envolvido nos 

exames laboratoriais também seguiu e respeitou protocolos laboratoriais, como o uso de 

jaleco, vestimentas adequadas, calçados fechados, máscaras descartáveis e luvas de látex 

descartáveis, asseio constante das mãos, contato mínimo com as amostras, entre outras 

recomendações. 

 

2.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

No tratamento dos dados, a técnica de inferência estatística utilizada foi a temporal, 

sendo os resultados obtidos nas amostras classificados de acordo com o ano hidrológico no 

estado de Rondônia. Segundo Cecchia et al. (2007), o período chuvoso no estado compreende 

os meses de outubro a março e o período de estiagem ou seca, os meses de abril a setembro. 

Utilizando-se métodos paramétricos, foram realizados testes de hipóteses em amostras 

pareadas através da utilização dos softwares Minitab 15 e Microsoft Excel 2007, a fim de 

verificar se as diferenças numéricas dos dados decorrentes das variações sazonais foram 

estatisticamente significativas, indicando possivelmente o período de maior contaminação das 

águas subterrâneas por fatores externos, como por exemplo, fossas negras. O nível de 

significância (α) utilizado nos testes de hipóteses foi de α = 0,05, ou seja, o índice de 

confiança adotado foi de 95%. 

Para realizar a análise dos dados, os valores dos parâmetros encontrados para cada 

ponto de coleta primeiramente foram classificados segundo a sazonalidade (período chuvoso e 

de seca), sendo em seguida compilados, e calculada a média dos parâmetros em cada um dos 

pontos amostrais. 

 Com o intuito de verificar se os dados apresentavam distribuição amostral normal, 

estes foram submetidos a um teste de normalidade pelo método Kolmogorov Smirnov 
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utilizando o software Minitab 15, sendo que o resultado indicou que alguns dados não 

apresentavam distribuição normal. Assim, estes foram transformados e após tal procedimento, 

todas as variáveis apresentaram normalidade.  

 Todos os gráficos elaborados a partir dos dados coletados foram gerados com a 

utilização dos softwares SigmaPlot versão 11 e MiniTab 15.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 Para realizar a análise dos dados, os valores de cada ponto de coleta foram 

classificados segundo a sazonalidade, sendo em seguida compilados, e calculada a média das 

variáveis em cada um desses pontos, como se pode verificar nas Tabelas 8, 9 e 10.  

 

Tabela 8 - Valores médios das variáveis físico-químicas medidas nos pontos amostrais do perímetro 

urbano de Ji-Paraná. 

Poços T (°C) OD  

(mg.L
-1

) 

pH Turbidez 

(UNTs) 

Condut.  

(µS.cm
-1

) 

Chuva Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva Seca 

GW-1 25,94 27,60 3,42 2,57 6,46 6,05 0,84 0,97 175,60 164,50 

GW-2 25,90 30,70 3,82 5,07 6,30 6,09 0,58 0,28 156,00 143,55 

GW-3 25,82 28,00 2,72 3,00 5,87 6,62 1,68 1,73 93,40 128,30 

GW-4 26,30 29,70 3,44 4,03 4,26 4,00 0,85 0,62 190,40 191,23 

GW-5 25,13 29,35 3,80 2,10 5,43 4,91 1,18 0,95 178,50 157,17 

GW-6 23,45 26,00 3,95 3,20 5,08 5,66 0,77 1,80 159,25 146,90 

GW-7 26,38 29,13 2,64 2,95 4,88 4,81 0,84 0,91 124,60 95,57 

GW-8 26,30 28,13 2,16 3,07 5,34 5,66 7,41 1,85 200,80 127,99 

GW-9 26,72 29,10 4,54 3,53 6,16 6,14 0,79 0,83 144,80 161,30 

 

3.1.1 Temperatura 

 

 A temperatura foi quantificada por ser um parâmetro importante, pois, o mesmo 

influi em algumas propriedades da água (densidade, viscosidade, oxigênio dissolvido), tendo 

reflexos sobre a vida aquática. Esta variável pode ser alterada em função de fontes naturais 

(energia solar) e fontes antropogênicas.  

 A média geral da temperatura foi de 27,2ºC, sendo que no período chuvoso a média 

encontrada foi de 25,8ºC (±0,98), ao passo que na época de seca o valor médio da variável foi 

de 28,6ºC (±1,37). Observou-se que a temperatura em todos os pontos amostrais foi superior 

no período de seca, em que não ocorrem chuvas na região de estudo. Esta diferença nas 

médias da variável temperatura entre os períodos sazonais foi estatisticamente comprovada 

pelo teste de hipótese realizado com um índice de 95% de confiança, o qual confirma que tais 

diferenças de médias são significantes. 

 Por apresentar dados com flutuações significativas para o período estudado, com 

valores médios entre 23,45ºC a 30, 70ºC, pode-se pressupor que tais alterações de temperatura 
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sejam reflexos da sazonalidade do local analisado. Nascimento; Zuffo e Goveia (2011) 

também constataram valores parecidos com os apresentados anteriormente, sendo que em sua 

pesquisa realizada para estimar a qualidade da água subterrânea na bacia hidrográfica do alto 

e médio rio Machado, a temperatura oscilou entre 25ºC e 28ºC. A Figura 16 expressa os 

valores mínimos, máximos e médios encontrados em cada ponto amostral.  
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Figura 16 – Box-plot representativo dos valores mínimos, máximos, médios e 50% dos resultados 

centrais de temperatura. 

 

 Não há parâmetros expressos na Portaria 518/2004 ou Resolução CONAMA 

396/2008 que atentem para valores mínimos ou máximos permitidos para a temperatura. No 

entanto, as águas para consumo humano quando apresentam temperaturas elevadas aumentam 

as perspectivas de rejeição ao uso (BRASIL, 2006b). Águas subterrâneas captadas a grandes 

profundidades frequentemente necessitam de unidades de resfriamento a fim de adequá-las ao 

abastecimento humano, como, por exemplo, em diversas cidades do interior de São Paulo que 

utilizam águas subterrâneas após resfriamento (BRASIL, 2006b). 

 Alguns autores como Baird (2002) esclarece que alterações sensíveis na água podem 

estar relacionadas a despejos de águas de resfriamento de máquinas ou de efluentes 

industriais, mas também há a possibilidade da variação da temperatura ser um evento natural 

decorrente das variações sazonais e diurnas (MIZUTORI, 2009). Pela ausência de indústrias 

nas áreas monitoradas é descartada a hipótese de alterações na energia térmica da água por 

ações antrópicas. A causa mais provável pode estar associada com os horários de coletas, já 

que as maiores temperaturas registradas ocorreram nas amostras coletadas às 14h, como 

também pode estar inerente ao período (seco e chuvoso) em que as amostras foram coletadas. 
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3.1.2 Oxigênio dissolvido – OD  

 

 O oxigênio dissolvido é um dos principais parâmetros de caracterização dos efeitos 

da poluição das águas em decorrência de despejos orgânicos, visto que a decomposição de 

material orgânico é um dos principais processos de consumo de OD (YOKOYAMA, 1999 

apud MIZUTORI, 2009). Cada pessoa contribui, através do esgoto, com cerca de 90g de 

matéria orgânica por dia, sendo que este material orgânico biodegradável é decomposto por 

bactérias e outros microrganismos (JORDÃO e PESSÔA, 2011).   

 O esgoto doméstico pode conter por volta de 300 a 400mg.L
-1

  de compostos 

orgânicos e, 60% destes compostos estão disponíveis imediatamente (início da decomposição 

em menos de uma semana do lançamento) para serem degradados por bactérias comumente 

encontradas no meio ambiente (PEPPER et al., 1996 apud VON SPERLING, 2005).  

 Assim, tendo em vista que toda decomposição consome oxigênio dissolvido, os 

incrementos de excretas no lençol subterrâneo são fontes consideráveis de poluição que 

afetam as condições naturais da água. 

 Referente à concentração de oxigênio dissolvido, a média geral obtida foi igual a 

3,3mg.L
-1

. Na estação chuvosa a média de OD foi de 3,39mg.L
-1 

(±0,75) e na estiagem a 

concentração de OD foi equivalente a 3,28mg.L
-1 

(±0,86).  

 No que tange à diferença de médias entre períodos de chuva e seca, não houve 

evidências estatísticas para pressupor que as médias fossem diferentes entre os períodos 

sazonais conforme teste de hipótese realizado com um índice de confiança de 95%, não sendo 

observadas grandes variações nas concentrações de OD nas águas amostradas dos poços 

comparativamente aos períodos de chuva e estiagem na região estudada, assim como Silva 

(2008) também não constatou. A Figura 17 ilustra os valores médios de OD observados para 

cada ponto amostral, conforme a sazonalidade. 

 A maior parte dos pontos de coleta (56%) apresentou valores maiores de OD nas 

coletas realizadas no período de estiagem. Em todos os pontos estudados, com exceção do 

poço GW-2, todos os valores médios observados estavam abaixo de 5mg.L
-1

. Tal constatação 

pode ser elucidada devido ao OD ser menor  nas  águas  subterrâneas por  estas estarem em 

local anaeróbio, não havendo  troca  de gases com o ar, bem como devido ao OD, quando em 

subsuperfície, ser consumido pelas raízes das plantas, microrganismos e em menor 

quantidade, pelas reações de oxidação dos compostos inorgânicos (VARNIER, 2007). O 

ponto GW-5 apresentou a menor concentração de oxigênio dissolvido (2,10mg.L
-1

 em época 



74 

 

de seca) e, coincidentemente, é o poço que possui a menor distância entre o poço e a fossa 

(12m). Assim, possivelmente existe um incremento de esgoto proveniente da fossa que atinja 

o lençol subterrâneo no local estudado, pois durante a decomposição da matéria orgânica 

pelos microrganismos há um maior consumo de oxigênio dissolvido.   

Não existem valores mínimos de concentração de OD estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 396/2008 que diz respeito à classificação de águas subterrâneas, bem como pela 

Portaria 518/2004 que dispõe acerca da potabilidade da água para consumo humano. 

Entretanto, baixos teores de oxigênio dissolvido podem causar repugnância a aqueles que a 

consomem. 
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Figura 17 – Concentração média de oxigênio dissolvido (OD) no período chuvoso e de seca. 

  

Os valores de OD determinados variaram entre 1,10mg.L
-1 

a 6,10mg.L
-1

 (FIGURA 

18). Águas com baixos teores de oxigênio dissolvido podem ser indicativas de que estas 

receberam matéria orgânica. A decomposição da matéria orgânica por bactérias aeróbias é, 

geralmente, acompanhada pelo consumo e redução do oxigênio dissolvido da água. 

 Em sua tese de doutorado, Silva (2008) encontrou valores similares variando entre 

menos de 1mg.L
-1 

a aproximadamente 7,5mg.L
-1

 de OD em poços tubulares e tipo amazonas 

no bairro Nova - Brasília, Ji-Paraná/RO. Para Black (2002), a matéria orgânica proveniente de 

carga poluidora consome o oxigênio dissolvido ao alcançar corpos d’água. É provável que as 

baixas concentrações de OD sejam explicadas pela contaminação do aquífero por matéria 

orgânica oriundas de despejos de esgotos domiciliares.  
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Figura 18 - Box-plot representativo dos valores mínimos, máximos, médios e 50% dos resultados 

centrais de oxigênio dissolvido (OD). 

 

3.1.3 Potencial hidrogeniônico – pH  

 

 O pH representa a atividade hidrogeniônica, ou seja, a concentração de íons H
+
  e 

OH
-
 que representa a intensidade de ácidos ou álcalis presentes em uma solução. O pH 

oferece indícios sobre a qualidade hídrica, o tipo de solo por onde a água percorreu e o tipo de 

poluição química da água, se ácida ou básica (BAIRD, 2002).   

 Esta variável foi mensurada devido a esta indicar se uma água é ácida (pH inferior a 

7), neutra (pH igual a 7) ou alcalina (pH maior que 7), sendo que tal valor depende da origem 

e características naturais da água, mas podendo ser alterado pela introdução de resíduos na 

mesma. Inerente às alterações de pH, podem ter origem natural (dissolução de rochas, por 

exemplo) ou antropogênica (despejos domésticos e industriais).  

 Na maioria das águas naturais, o pH é influenciado pela dissolução do ácido 

carbônico ou ainda pelo despejo de efluentes domésticos e industriais ou pelo intemperismo 

de rochas e da erosão de áreas agrícolas com uso de corretivos e fertilizantes (CONTE et al., 

2001 apud FRANCA et al., 2006). A maioria das águas subterrâneas possuem pH entre 5,5 e 

8,5 e em casos excepcionais pode variar entre 3 e 11 (SANTOS, 2000 apud FRANCA et al., 

2006).  

 A Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde que dispõe sobre padrões de 

potabilidade de água para consumo humano, recomenda a faixa de pH entre 6 a 9,5 (BRASIL, 
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2004). Dos nove pontos selecionados, 67% e 56% das amostras apresentaram pH inferior a 6 

(em desacordo com o recomendado pelo Ministério da Saúde) no período de chuva e seca, 

respectivamente. Isto pode indicar possíveis aportes de material orgânico que percolam mais 

facilmente no solo em épocas de chuva devido às características da região de estudo que, de 

acordo com Silva (2008) possuem solos mais arenosos. Em período de estiagem, devido à 

menor incidência de chuvas na área de estudo, há uma menor diluição dos contaminantes 

presentes nas fossas e, sendo assim, a lixiviação de tais compostos orgânicos é mais 

dificultosa. 

 Desse modo, a grande maioria dos pontos amostrados encontravam-se em desacordo 

com os valores de pH estabelecidos pela legislação pertinente, conforme ilustra a Figura 19, 

onde percebe-se que nas medidas de pH efetuadas em períodos distintos, chuvoso e seco, 

existiram variações numéricas da variável. Isso se deve a influência das reações bio-físico-

químicas que ocorrem no aquífero, principalmente a nitrificação, entre outros fatores (SILVA, 

2008).   
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Figura 19 – Valores médios de pH obtidos em período chuvoso e de seca e os limites estabelecidos 

pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. 

 

 Houve apenas um valor de pH que atingiu a neutralidade (GW-1), sendo o maior 

valor observado que coincidiu com o período de chuva.O menor valor verificado foi de 3,7 

em época chuvosa no poço GW-4 (FIGURA 20), fato este que denota caráter ácido em parte 

das águas amostradas.  
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Figura 20 - Box-plot representativo dos valores mínimos, máximos, médios e 50% dos resultados 

centrais de pH. 

 

 Observou-se que a maior parte dos pontos amostrados (67%) apresentou valores 

elevados de pH no período chuvoso em relação à época de seca. Apesar destas diferenças não 

terem sido estatisticamente confirmadas pelo teste de hipótese (índice de confiança igual a 

95%), poucas diferenças nos valores de pH já influenciam a atividade de microrganismos.  

 Esperava-se que o pH atingisse valores mais ácidos (pH < 7) na estação chuvosa, 

pois teoricamente a ação de microrganismos que transformam a matéria orgânica presente nas 

fossas liberam ácidos, que por sua vez podem alcançar as águas do aquífero (época chuvosa o 

nível d’água é mais dinâmico) e, consequentemente, tornar o meio mais acidificado. 

  Contudo, este comportamento não foi observado, sendo que de acordo com Silva 

(2008) pode-se predizer que os valores de pH são fortemente influenciados pela recarga do 

aquífero, pois apresentaram valores superiores no período das chuvas locais, quando está 

ocorrendo a elevação do nível d’água do lençol freático. Esta elevação do NA provoca uma 

diluição dos contaminantes (principalmente NO3
-
 e Cl

-
) localizados na zona não-saturada, 

provenientes das fossas (SILVA, 2008).  

 Silva (2008) encontrou valores semelhantes de pH medido em poços amazonas e 

tubulares no Bairro Nova Brasília em Ji-Paraná, sendo que o valor mínimo foi de 3,86 e 

máximo de 6,47 com média de 4,30. É comum o pH apresentar variações a cada medida 

realizada, sobretudo por conta do caráter dinâmico das águas subterrâneas,  notadamente dos 
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aquíferos livres de pouca profundidade, localizados em regiões de alta precipitação 

pluviométrica, como é o caso de Ji-Paraná (SILVA, 2008).  

 Nascimento; Zuffo e Goveia (2011) tiveram dados de pH nas águas subterrâneas da 

bacia hidrográfica do alto e médio rio Machado com valores variando entre 3,00 (ponto 1 – 

Vilhena) e 9,1 (ponto 9 – Ouro Preto do Oeste), sendo 5,9 o valor médio do pH encontrado 

para estas águas; abaixo da faixa  recomendada  (6  a 9,5)  para consumo humano (BRASIL, 

2004).  As águas com pH ácido são muito corrosivas para a indústria e inaceitável para o 

abastecimento.   

 Os baixos valores de pH variando entre 4 a 6 podem ser naturais em águas na 

planície amazônica por serem provenientes da decomposição de vegetação (BRASIL, 2006a). 

Os sistemas de saneamento in situ, assim como citaram Freitas et al. (2001), podem alterar o 

pH do meio tornando-o mais acidificado devido às ações decompositoras de microrganismos 

sobre a matéria orgânica. Zuffo et al. (2009), salientam que os menores valores de pH 

encontrados em Rondônia estão associados aos solos ácidos da região, assim como também 

devem-se às elevadas concentrações de CO2 dissolvido na água, resultantes dos processos de 

decomposição da matéria orgânica que libera gás carbônico tornando o meio mais acidificado. 

 

3.1.4 Turbidez 

 

 Este parâmetro representa o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz 

sofre ao atravessar uma amostra de água, devido a absorção e ao espalhamento da luz, 

ocasionado pela presença de sólidos em suspensão como partículas inorgânicas (areia, silte e 

argila) e de detritos orgânicos (algas, bactérias, plâncton). A turbidez das águas deixou de ser 

um parâmetro estético para ser correlacionado com a concentração de cloro residual, número 

de colônias de coliformes fecais e totais, casos de hepatite A e Poliomielite (MIZUTORI, 

2009).  

 A média geral da turbidez foi de 1,38UNT, sendo que na época chuvosa a média foi 

de 1,66UNT (±2,18) e, no período de seca a média foi de 1,10UNT (±0,56). A turbidez das 

águas estudadas apresentou valores médios entre 0,28 (poço GW-2 na estação seca) a 

7,41UNT (poço GW-8 na estação chuvosa). Na Figura 21 são expressos os valores mínimos, 

máximos e médios de turbidez encontrados em todas as coletas dos pontos amostrais.  
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Figura 21 – Box-plot representativo dos valores mínimos, máximos, médios e 50% dos resultados 

centrais de turbidez. 

  

 O maior valor médio constatado refere-se ao do poço GW-8, provavelmente 

decorrente das más condições de proteção de sua entrada, haja vista que este estava sem 

impermeabilização à sua volta, bem como com tampa de madeira danificada por intempéries 

somadas ao período chuvoso que, através de enxurradas, leva para o interior do poço 

materiais orgânicos e sedimentos.  

 Os demais poços apresentaram valores similares entre as estações (FIGURA 22), 

exceto o poço GW-8 que no período chuvoso teve sua turbidez consideravelmente elevada. 

Estatisticamente não houve diferenças significativas entre as médias durante os períodos 

sazonais, tendo-se como base testes de hipóteses aplicados com um índice de confiança de 

95%. 
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Figura 22 – Valores médios de turbidez obtidos em período chuvoso e de seca e o valor máximo 

permitido (VMP) estabelecido pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. 

 

 Nos resultados das análises efetuadas por Nascimento; Zuffo e Goveia (2011) foram 

identificadas três amostras (no ponto 6 - Ji-Paraná) com valores de turbidez (6UNT; 6,1UNT 

e 7,5UNT) acima do limite recomendado. A Portaria n° 518/2004-MS, estabelece que o limite 

máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0UNT. Esta mesma Portaria 

regulamenta para águas de consumo humano valor máximo permissível de 1,0UNT para 

águas desinfetadas e filtradas. Todas as amostras encontravam-se in natura; assim, 

recomenda-se filtrar a água das fontes pontos de coleta antes do consumo, uma vez que a 

turbidez elevada pode ser um parâmetro indicador de provável presença de patógenos. 

 

3.1.5 Condutividade elétrica – CE 

 

 Este parâmetro é uma expressão numérica da capacidade da amostra de água em 

conduzir corrente elétrica. É uma função da temperatura e da concentração iônica, indicando a 

quantidade de sais na amostra, e mede indiretamente a concentração de poluentes 

(MIZUTORI, 2009). 

 Ainda em relação aos parâmetros físico-químicos, constatou-se que a condutividade 

elétrica (CE) foi superior na estação chuvosa para a maioria dos pontos amostrais. Pode-se 

atribuir estes valores de CE maiores no período de chuvas à elevação do nível do lençol 
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freático, como também à entrada de águas de infiltração nos poços, o que pode acarretar em 

um aumento da concentração de sais mensurados pela condutividade elétrica.  

 Tendo em vista que o nível d’água (NA) na época das chuvas aumenta, as águas 

subterrâneas do aquífero passam a se conectar com a frente de contaminação (sais 

provenientes de excretas humanas, por exemplo) fazendo que a condutância seja superior em 

períodos chuvosos.  

 Silva (2008) também notou tal comportamento comparando-se os valores de 

condutividade obtidos nas diferentes épocas sazonais, em que se percebeu uma elevação 

substancial desta variável na época de maior pluviosidade na região. Entretanto, tal diferença 

decorrente da sazonalidade não foi comprovada estatisticamente neste estudo pelo teste de 

hipótese (índice de confiança a 95%) realizado entre as médias pareadas. 

 Devido aos solos locais terem caráter arenoso com alta permeabilidade, o tempo de 

residência das águas infiltradas diminui facilitando a chegada de elementos químicos nocivos 

no aquífero, ao mesmo tempo em que facilita o trânsito de microrganismos (SILVA, 2008), 

assim, as águas torrenciais podem se infiltrar com maior facilidade no perfil pedológico, bem 

como o lençol freático torna-se mais dinâmico aumentando seu nível que pode aflorar em 

locais topograficamente menos elevados.  

 Desse modo, quanto mais arenoso for o solo, menor será sua capacidade de retenção 

de água, portanto, maior a taxa de drenagem. Além disso, como mencionado por Silva (2008) 

em sua tese, a decomposição da matéria orgânica se processa numa velocidade maior, o que 

aumenta o potencial de lixiviação de contaminantes. 

 A média geral da CE foi de 152,21µS.cm
-1

 e no período de seca a condutância média 

obteve o valor de 146,28µS.cm
-1

 (±27,23). Na época chuvosa, a condutividade elétrica atingiu 

a média de 158,15µS.cm
-1

 (±33,69). O menor valor de CE aferido foi de 58,5µS.cm
-1

, 

encontrado no poço GW-4, e a maior condutância obtida foi de 360,5µS.cm
-1 

no poço GW-9, 

conforme observa-se na Figura 23.
 
Silva (2008) encontrou valores de condutância em Ji-

Paraná com uma maior amplitude de dados que oscilaram entre 37µS.cm
-1

 e 679µS.cm
-1

.  

O aumento dos valores de CE na água subterrânea reflete a transferência dos 

constituintes da fossa para o aquífero, como elucidado por Varnier e Hirata (2002). Assim, 

quanto mais próximo estiver o poço da fonte de contaminação, (no caso deste estudo, as 

fossas), maior será a probabilidade de haver grandes quantidade de sais na amostra 

(VARNIER e HIRATA, 2002). Ressalta-se que a condutividade elétrica mede indiretamente a 

concentração de poluentes na água (MIZUTORI, 2009). 
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Figura 23 – Box-plot representativo dos valores mínimos, máximos, médios e 50% dos resultados 

centrais de condutividade elétrica (CE). 

 

 Contudo, tal comportamento não foi constatado, como pode ser observado na Figura 

24, onde são evidenciados os valores médios de CE encontrados para cada ponto de coleta em 

relação à distância do poço à fossa da residência. 

 

 

Figura 24 – Resultados médios obtidos para condutividade elétrica (CE) em períodos de chuva e seca 

em relação à distância entre o poço amostrado e a fossa. 
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3.2 PROPRIEDADES QUÍMICAS 

 

3.2.1 Nitrato 

 

 Entre as variáveis químicas analisadas, o nitrato em altas concentrações (TABELA 

9) representa grande preocupação ambiental e à saúde, pois é uma forma de nitrogênio 

eminentemente solúvel que se infiltra facilmente através do perfil pedológico. 

 

Tabela 9 - Valores médios das variáveis químicas mensuradas em pontos amostrais do perímetro 

urbano de Ji-Paraná. 

Poços 

Nitrato Nitrito 

(mg.l
-1

) (mg.l
-1

) 

Chuva Seca Total Chuva Seca Total 

GW-1 2,930 2,000 2,470 0,030 0,010 0,020 

GW-2 7,830 9,590 8,710 0,003 0,005 0,004 

GW-3 4,260 3,070 3,670 0,030 0,020 0,025 

GW-4 27,460 0,430 13,950 0,060 0,010 0,035 

GW-5 5,890 2,010 3,950 0,040 0,000 0,020 

GW-6 19,590 1,010 10,300 0,000 0,020 0,010 

GW-7 2,240 1,030 1,640 0,030 0,000 0,015 

GW-8 9,370 7,770 8,570 0,120 0,100 0,110 

GW-9 9,630 5,280 7,460 0,030 0,030 0,030 

MÉDIA TOTAL 9,910 3,580 6,750 0,040 0,020 0,030 

 

 Visto que os pontos amostrais encontravam-se em áreas sem indústrias ou atividades 

agrícolas, a contaminação pontual e esporádica, provavelmente, deveu-se a esgotos 

domésticos  que são ricos em nitrogênio e se decompõem em nitrato na presença de oxigênio.  

 O nitrato (NO3
-
) é um contaminante persistente, com grande mobilidade e não 

degrada facilmente em meio aeróbio. As águas subterrâneas apresentam geralmente teores de 

nitrato entre 0,1 e 10mg.L
-1

, porém, em águas poluídas, os teores podem chegar a 1.000mg.L
-1

 

(SANTOS, 2000 apud FRANCA et al., 2006).   

 Em teores acima de 10mg.L
-1

 N-NO3
-
, pode causar doenças como 

metahemoglobinemia e câncer gástrico (CETESB, 1988). De acordo com Wilhelm; Schiff e 

Cherry (1994) apud Cabral; Righetto e Queiroz (2009), o principal mecanismo de degradação 

é a desnitrificação, que exige um ambiente redutor, presença de bactérias desnitrificantes, 

carbono facilmente degradável ou uma substância equivalente receptora de elétrons, logo, 

condições raras no ambiente subterrâneo.  
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 Tratando-se de impactos ambientais em águas subterrâneas, uma análise mais 

criteriosa é feita em relação aos íons da série nitrogenada e o cloreto, pois estes são os que 

melhores refletem as alterações antrópicas do ambiente, no que se refere à deposição de águas 

residuárias domésticas.  

 No que tange às coletas realizadas entre os anos de 2008 e 2010, observou-se que 

para os nove pontos amostrais, a média de nitrato foi de 6,75mg.L
-1

, oscilando entre os 

valores médios de 1,64mg.L
-1

 (poço GW-7) a 13,95mg.L
-1

(poço GW-4). No período chuvoso 

a concentração média de nitrato foi de 9,91mg.L
-1

 (±8,38). Na estação seca o nitrato obteve a 

concentração média de 3,58mg.L
-1

  (±3,26). A Figura 25 apresenta os valores mínimos, 

médios e máximos das concentrações de nitrato observadas em todas as coletas. 

 Nota-se, portanto, para nitrato, uma grande amplitude de valores, e um teor médio 

que está abaixo do Valor Máximo Permitido (VMP) para consumo humano que é 10mg.L
-1

, 

estabelecido pela Portaria 518 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) e pela Resolução nº 

396/2008 do CONAMA (BRASIL, 2008). Silva (2008) em sua tese encontrou valores de 

nitrato muito acima dos anteriormente mencionados: alguns pontos amostrais alcançaram 

valores próximos a 180mg.L
-1

.  
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Figura 25 – Box-plot representativo dos valores mínimos, máximos, médios e 50% dos resultados 

centrais de nitrato (NO3
-
). 

  

 A Figura 26 traz as variações espaciais da concentração média de nitrato dos pontos 

amostrados para período chuvoso e de seca. 
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Figura 26 – Variação espacial da concentração média de nitrato expressa em mg.L
-1

 para períodos de 

chuva e seca. 



86 

 

Nascimento; Zuffo e Goveia (2011) observaram um único valor em amostra de água 

subterrânea (13,1mg.L
-1

 no ponto 1  -  Vilhena) acima do limite estabelecido pela Portaria 

518/2004. A maior parte do nitrogênio apresenta-se sob a forma de nitrato e em geral o nitrato 

não existe em concentrações relativamente elevadas em águas subterrâneas não poluídas, 

assim, as grandes concentrações verificadas podem estar associadas a depósitos de origem 

biológica, ou a atividades antropogênicas, como fossas, fertilizantes, esgotos, etc. 

(NASCIMENTO; ZUFFO e GOVEIA, 2011).  

 Em relação à classificação das águas subterrâneas dos poços analisados, de acordo 

com a Resolução CONAMA 396/2008, Art. 3
o
, a maioria dos poços monitorados estão 

enquadrados na Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais não é necessário o 

tratamento em função dessas alterações mas que podem exigir tratamento adequado, 

dependendo do uso preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas naturais 

(BRASIL, 2008).  

 Considerando a supracitada resolução no que se refere aos usos preponderantes da 

água, em termos de nitrato, dois pontos apresentaram concentrações médias superiores a 

10mg.L
-1

. Águas com teores de nitrato acima desse valor não são recomendadas para consumo 

humano, nem recreação, podendo ser utilizada para dessedentação de animais até o limite de 

90mg.L
-1

. Para irrigação deve-se conhecer o tipo de cultura e o solo. 

 Do total de amostras analisadas, 78% apresentaram concentrações médias de nitrato 

inferiores a 10mg.L
-1

. Como foi possível denotar, no período chuvoso, as concentrações de 

nitrato foram superiores à época da seca, com valores muito acima do permitido pela 

legislação em vigor em alguns locais, como os encontrados nos pontos GW-4 e GW-6, 

27,46mg.L
-1 

e 19,59mg.L
-1

, respectivamente (FIGURA 27).  
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Figura 27 – Valores médios de nitrato (NO3

-
) obtidos em período chuvoso e de seca e o valor máximo 

permitido (VMP) estabelecido pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde e Resolução CONAMA 

396/2008. 

 

 Provavelmente estes valores deveram-se ao aporte das águas torrenciais juntamente 

com o extravazamento de fossas negras que carream matéria orgânica, que por sua vez, 

percolam pelo perfil pedológico, podendo atingir as águas subterrâneas que então ficam 

susceptíveis à ação das bactérias redutoras de nitrogênio que promovem a conversão do 

mesmo presente nas matérias orgânicas provenientes de fossas. Contudo, estatisticamente 

estas diferenças não foram significativas de acordo com o teste de hipóteses aplicado com um 

índice de confiança igual a 95%. 

 Durante o período de chuvas, os pontos GW-4 e GW-6 apresentaram concentrações 

médias de nitrato acima do VMP regulamentado pelo Ministério da Saúde que dispõe sobre os 

padrões de potabilidade da água, atingindo valores de 27,46mg.L
-1

 e 19,59mg.L
-1

, 

respectivamente, estando muito acima do VMP estabelecido pela Portaria 518/2004 do 

Ministério da Saúde que é de 10mg.L
-1

 (BRASIL, 2004).  

 O menor valor médio encontrado para nitrato em período chuvoso foi de 2,24mg.L
-1

 

(GW-7), ao passo que em época de seca a menor concentração média de nitrato foi de 

0,43mg.L
-1 

(GW-4). Curiosamente, o mesmo ponto de coleta (GW-4) apresentou valores 

discrepantes em estações distintas: obteve a maior concentração em período chuvoso e o 

menor valor na seca. De acordo com Silva (2008), os diversos fenômenos bio-físico-
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químicos, de transporte e velocidade de fluxo, entre outros que ocorrem no solo e na água 

infiltrada, podem aumentar ou diminuir a concentração de um determinado íon no aquífero. 

 No estômago, os nitratos podem ser reduzidos a nitritos, os quais se combinam com a 

hemoglobina do sangue, causando a metahemoglobinemia e, reagindo com as aminas, 

produzem nitrosaminas que são cancerígenas (FREITAS et al., 2001). A contaminação por 

nitrato, provavelmente deve-se à infiltração de esgotos de fossas e de resíduos de animais, que 

é facilmente disseminado nas épocas de chuvas, além de trazer à tona outra problemática que 

consiste no incremento de nutriente (nitrato) favorecendo o desenvolvimento de certos 

microrganismos, fenômeno este denominado eutrofização que normalmente origina-se de 

ações antrópicas, ou raramente de ordem natural, tendo como princípio básico a gradativa 

concentração de matéria orgânica acumulada nos ambientes aquáticos. 

 

3.2.2 Nitrito 

 

 Assim como o nitrato, o nitrito provoca efeitos adversos à saúde, porém sua 

concentração é geralmente muito pequena (inferior a 0,5mg L
-1

) ou ausente nas águas 

subterrâneas, pois é rapidamente convertido em nitrato pelas bactérias aeróbias; logo, baixas 

concentrações de nitrito indicam poluição orgânica recente. Verificou-se que praticamente em 

todos os pontos, as concentrações de nitrito foram maiores no período chuvoso (FIGURA 28). 
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Figura 28 – Valores médios de nitrito (NO2

-
) obtidos em período chuvoso e de seca e o valor máximo 

permitido (VMP) estabelecido pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde e Resolução CONAMA 

396/2008. 
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 Elevadas concentrações de NO3
-
 e baixas concentrações de NH4

+
 e NO2

-
 nas amostras, 

indicam predominância de ambiente oxidante, evidenciado em estudos experimentais de 

Wilhelm, Schiff e Cherry (1996) e Varnier (2007) apud Silva (2008). Foi comprovado que 

próximo às fossas, o ambiente redutor mantém elevadas concentrações de NH4
+
, e à medida 

que o efluente solubilizado se afasta, é oxidado elevando a concentração de NO3
-
. 

  Nas amostras, não foi detectado nitrito no ponto GW-6 no período chuvoso e nos 

pontos GW-5 e GW-7 em época de seca em que as amostras foram coletadas. A média geral 

de nitrito foi 0,03mg.L
-1

, sendo que a concentração média desta variável em período chuvoso 

foi de 0,04mg.L
-1 

(±0,04) e em época de estiagem a média de nitrito encontrada foi de 

0,02mg.L
-1 

 (±0,03).  

 Os valores médios de concentração variaram entre 0,004 (GW-2) a 0,11mg.L
-1

 (GW-

8), valores muito inferiores ao limite de concentração de nitrito permitido pela Portaria 

518/2004 e Resolução 396/2008 do CONAMA que é de 1,0mg.L
-1 

(BRASIL, 2004; BRASIL, 

2008), como pode ser visto através da Figura 28.  

 Silva (2008) observou valores de nitrito em Ji-Paraná que não ultrapassaram 0,30 

mg.L
-1 

 na análise. Nascimento; Zuffo e Goveia (2011) encontraram apenas uma amostra com 

concentração de nitrito acima do VMP da Portaria 518/2004 (1,2 mg.L
-1 

 em  Ji-Paraná). 

A Figura 29 traz os valores mínimos, médios e máximos encontrados para a variável 

nitrito em todas as coletas realizadas. 
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Figura 29 – Box-plot representativo dos valores mínimos, máximos, médios e 50% dos resultados 

centrais de nitrito (NO2
-
). 
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3.3 PROPRIEDADES MICROBIOLÓGICAS 

 

 A detecção de organismos patogênicos especialmente bactérias, protozoários e vírus 

é extremamente difícil e onerosa, devido a sua baixa concentração no meio (MIZUTORI, 

2009).  Por isso, esta determinação é realizada de forma indireta, através de organismos 

indicadores de contaminação como os coliformes fecais, que estão presentes em grande 

quantidade nas fezes dos organismos de sangue quente.  Os coliformes fecais, por si só, não 

apresentam um perigo a saúde, mas indicam a presença de outros organismos patogênicos 

(FRANCO, 2005 apud MIZUTORI; FOSTER et al., 2006).  

 Uma grande vantagem no uso de bactérias coliformes como indicadora de 

contaminação fecal é sua presença em quantidades elevadas nos esgotos domésticos, uma vez 

que cada pessoa elimina bilhões dessas bactérias diariamente (BRASIL, 2006b). Além disso, 

a identificação de coliformes é feita facilmente por meio de análises laboratoriais, pois as 

bactérias pertencentes a esse grupo fermentam a lactose do meio de cultura através de 

enzimas diferentes, apresentando pontos de coloração diferenciados que permitem visualizar 

as unidades formadoras de colônias (BRASIL, 2006b). 

 Os valores médios verificados para os parâmetros microbiológicos estão 

incondizentes com a legislação em sua totalidade, tendo em vista que a Portaria 518/2004 do 

MS estabelece a ausência de coliformes fecais e totais em 100mL de amostra de água para o 

consumo humano. Na Tabela 10 podem ser vistos os valores médios de coliformes fecais 

(representados pelo microrganismo indicador Escherichia coli) e coliformes totais nos 

períodos sazonais, expressos em unidades formadoras de colônia (UFC).  

 

Tabela 10 - Valores médios das variáveis microbiológicas mensurados em pontos amostrais do 

perímetro urbano de Ji-Paraná. 

Poços Coliformes Fecais 

(UFC/100mL) 

Coliformes Totais 

(UFC/100mL) 

Chuva Seca Chuva Seca 

GW-1 29,50 78,84 85,25 227,34 

GW-2 8,38 48,00 20,75 71,50 

GW-3 21,25 26,00 106,88 105,25 

GW-4 6,88 189,67 13,75 305,34 

GW-5 78,84 27,00 449,67 128,00 

GW-6 17,25 63,15 26,50 136,17 

GW-7 257,75 182,17 121,88 235,00 

GW-8 25,00 76,84 136,88 197,84 

GW-9 17,38 59,50 36,63 119,67 
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Percebe-se que 100% dos pontos de amostragem estavam em desacordo com o que 

estabelece a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, tendo-se por base os valores médios 

obtidos para os pontos amostrais. Nesta perspectiva, as águas monitoradas são consideradas 

impróprias para consumo humano caso não recebam um tratamento prévio.  

 A média de coliformes fecais foi de 67UFC, sendo que na estação chuvosa esse valor 

decresceu, sendo de 51UFC (±80), ao passo que na época de estiagem a média foi de 83UFC 

(±61). No que tange à contagem de coliformes totais, a média geral obtida foi de 140UFC. Na 

estação chuvosa a média encontrada foi igual a 111UFC (±135) e, na estação seca a média foi 

de 170UFC (±76). Os desvios padrões elevados deveram-se à considerável amplitude dos 

dados que foram coletados. 

 Na pesquisa desenvolvida em Ji-Paraná por Silva (2008), todos os poços analisados 

apresentaram contagens para coliformes totais e apenas dois não apresentaram coliformes 

fecais.  Nascimento; Zuffo e Goveia (2011) encontraram altos índices de coliformes fecais e 

totais em águas subterrâneas amostradas na bacia hidrográfica do alto e médio rio Machado: 

do total de 79 amostras de propriedades bacteriológicas, 28 apresentaram o valor do número 

mais provável de coliformes totais de 140 até 2.401NMP/100mL (15 amostras no ponto 1 – 

Vilhena, 2 amostras no ponto 2 – Pimenta Bueno, 2 amostras no ponto 4 – Presidente Médici, 

8 amostras no ponto 6 – Ji-Paraná e 1 amostra no ponto 9 – Ouro Preto do Oeste) na área 

pesquisada, confirmando a presença de coliformes totais; com valores acima do recomendado 

para o número mais  provável de coliformes totais que é a ausência em amostras de 100mL 

(BRASIL, 2004); já para os coliformes fecais (termotolerantes) foram encontrados 5 valores  

do número mais provável de coliformes fecais (termotolerantes) que ultrapassaram o  limite  

estabelecido na Resolução 518 (BRASIL, 2004), que é a ausência em 100mL.   

 A presença de coliformes fecais, representados principalmente pela E. coli, 

determina a origem fecal da contaminação, ou seja, indica que houve a contaminação do 

lençol freático por fossas domésticas (PELCZAR JÚNIOR et al., 1996 apud NUNES e 

MARCHETTO, 2010), ou indica a deterioração de sua qualidade por outros sistemas de 

saneamento doméstico in situ e excretas de origem animal (SILVA e ARAÚJO, 2003 apud 

NASCIMENTO et al., 2011). Deve-se enfatizar que as presenças de coliformes fecais e totais 

na água representam um sério risco à saúde, uma vez que eles indicam o risco potencial da 

água apresentar organismos deletérios. 

 As Figuras 30 e 31 trazem os valores mínimos, médios e máximos de E. coli e 

coliformes totais de cada ponto amostral, respectivamente. 
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Figura 30 – Box-plot representativo dos valores mínimos, máximos, médios e 50% dos resultados 

centrais de coliformes fecais (E. coli) expressos em unidades formadoras de colônias (UFC). 

  

 O despejo de esgotos in natura é a principal via de chegada de coliformes fecais, que 

são bactérias provenientes do trato digestivo de animais de sangue quente, na população de 

coliformes totais existentes nos ecossistemas aquáticos (GIATTI, 2004).  O uso das bactérias 

coliformes fecais para indicar poluição sanitária é mais efetivo que o uso da bactéria 

coliforme total, pois a primeira está restrita ao trato intestinal de animais de sangue quente, e 

sua presença indica a possibilidade da existência de organismos patogênicos causadores de 

doenças de veiculação hídrica como a febre tifóide, febre paratifóide, disenteria bacilar e 

cólera (HITCHINS et al., 2002; CETESB, 2007; SILVA et al., 2006; ENGELKIRK e 

BURTON, 2005 apud MIZUTORI, 2009). 
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Figura 31 - Box-plot representativo dos valores mínimos, máximos, médios e 50% dos resultados 

centrais de coliformes totais expressos em unidades formadoras de colônias (UFC). 
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Silva (2008) afirmou que a extração de águas subterrâneas de poços localizados em 

zona urbana densamente povoada, onde as dimensões dos terrenos têm áreas em torno de 

300m
2
 e desprovidos de rede de esgoto não pode ser considerada segura. Sendo que as 

distâncias dos poços relativamente próximos às fossas (entre 10 a 35m) tornam 

potencialmente perigosa a ingestão destas águas, principalmente os de profundidades 

inferiores a 10m (SILVA, 2008). 

 Comparando os valores observados no período seco e chuvoso para os parâmetros 

coliformes fecais e totais, nota-se que os valores médios no período seco são, na maioria dos 

casos, superiores aos valores do período chuvoso (FIGURA 32).  

 Em geral, a chance de que os resíduos de fossas negras cheguem mais facilmente ao 

lençol freático é maior no período chuvoso devido à elevação do nível d’água subterrâneo e 

extravasamentos de fossas.  No entanto, tal comportamento observado no período de 

estiagem, pode estar relacionado à diluição do esgoto doméstico, pois na época chuvosa 

espera-se que exista uma vazão maior que dilui mais os efluentes das fossas. 

 De acordo com os resultados obtidos nas análises bacteriológicas, não foi possível 

estabelecer uma distância sanitária segura entre poços e fossas, em razão da pouca 

profundidade do NA e da textura arenosa que prevalece no aquífero (SILVA, 2008). Além 

disso, a presença de horizontes de cascalhos mais grosseiros existentes em alguns pontos 

facilita o transporte subsuperficial de microrganismos, o que pode explicar o fato das altas 

quantidades de coliformes fecais e totais em época de seca. 
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Figura 32 – Variação espacial dos valores médios de coliformes fecais (E. coli) expressos em 

unidades formadoras de colônias (UFC) em períodos de chuva e seca. 
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Para verificar se a diferença existente entre a média da variável apresentada é 

estatisticamente significante quanto à sazonalidade, foi realizada uma análise estatística com a 

utilização de teste de hipótese (índice de confiança a 95%). Este denotou que não existem 

diferenças estatisticamente significantes entre os valores de E. coli e coliformes totais em 

épocas de chuva e seca. Assim, não há como aferir que a sazonalidade é um fator que causa 

mudança na qualidade da água. 

 Com exceção de alguns poços que se apresentaram em condições higiênicas 

inadequadas, com intrusão de águas superficiais, pode-se concluir através das análises 

bacteriológicas, que existe um trânsito constante de bactérias através do aquífero. Essa 

afirmação é feita com base nos poços, que apesar de bem protegidos da entrada de 

contaminantes por selo sanitário, apresentaram bactérias coliformes nas análises em períodos 

de estiagem. 

No entendimento do processo de contaminação por coliformes fecais na região 

estudada, é essencial considerar fatores como o adensamento e histórico populacional em 

conjunto com a qualidade do saneamento praticado, ou seja, as condições precárias de 

saneamento básico do município, principalmente inerente ao esgotamento sanitário. 

 Tendo em vista que Ji-Paraná não possui um sistema de coleta e tratamento de 

esgoto, estes devem ser tomados como indicadores de possíveis fontes de contaminação e 

poluição dos mananciais subterrâneos, uma vez que os efluentes domésticos são lançados em 

fossas negras, em sua maioria, sem as mínimas condições técnico-construtivas, bem como não 

há uma atenção e preocupação voltada para a correta distância entre o poço e a fossa (DPF), 

ou seja, entre o ponto de perfuração do poço à fossa.  

 Os constituintes das fossas podem percolar facilmente através do solo, 

principalmente quando se trata de terrenos mais arenosos, como é o caso de Ji-Paraná. Dessa 

forma, os contaminantes originados pelos despejos orgânicos de fossas negras atingem as 

águas subterrâneas e, consequentemente, deslocam-se em plumas que podem acometer a 

qualidade da água de poços utilizados para abastecimento alternativo.  

 Nesse sentido, na Tabela 11 são expressos os valores obtidos para os coeficientes de 

correlação (r) e as respectivas correlações observadas entre todas as variáveis estudadas. 
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Tabela 11 – Correlação entre as variáveis analisadas. 

  Temperatura OD pH CE Turbidez Nitrito Nitrato 

E. 
coli 

Colif. 

Totais DPF 

Temperatura 1 

         OD 0,31 1 

        Ph -0,02 0,16 1 

       CE 0,25 0,16 -0,16 1 

      Turbidez -0,32 -0,39 0,04 0,13 1 

     Nitrito -0,20 -0,51 -0,04 0,15 0,65 1 

    Nitrato -0,15 0,13 -0,09 -0,14 0,02 0,55 1 

   E. coli 0,08 -0,08 -0,13 -0,32 -0,05 0,22 0,06 1 

  Colif. Totais 0,15 -0,14 -0,08 -0,27 -0,08 0,08 0,01 0,92 1 

 DPF -0,03 -0,46 -0,45 0,04 -0,32 0,05 -0,90 0,58 0,57 1 

 

 A correlação entre a distância poço-fossa (DPF) e a variável nitrato mostrou-se 

muito forte (r = |0,9 a 1|) com o coeficiente de correlação igual a -0,90, o que ratifica a 

suposição de que a localização da fossa pode influenciar na qualidade da água subterrânea.  

 O valor negativo do coeficiente de correlação indica que as variáveis são 

inversamente proporcionais, ou seja, se há diminuição da distância entre o poço e a fossa, 

ocorre o aumento da concentração de nitrato.   

 Outras variáveis como coliformes totais e E. coli tiveram correlação muito forte (r = 

0,92). Tal consideração faz-se pertinente para explicar a relação entre o aumento da 

quantidade de UFC de coliformes totais e fecais (E. coli como microrganismo indicador de 

contaminação), o que significa dizer que quando há a elevação do número de UFC de 

coliformes totais, também ocorre o aumento de UFC de E. coli. 

 Exceto a relação entre nitrito e turbidez que apresentou uma correlação forte (r = |0,6 

a 0,9|) com o coeficiente de correlação igual a 0,65, as demais variáveis obtiveram correlação 

regular (r = |0,3 a 0,6|) e fraca (r = |0,1 a 0,3|) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com os resultados obtidos, foi possível constatar que a qualidade química 

e sanitária das águas de parte dos poços amostrados apresenta indícios de poluição e 

contaminação por esgotos domésticos devido à presença de nitrato e coliformes fecais. 

 Além de contaminadas por coliformes fecais decorrentes da disposição inadequada 

de esgotos domésticos (fossas), os poços analisados também apresentaram alguns parâmetros 

físico-químicos em desacordo com a Portaria 518/2004 e Resolução CONAMA 396/2008, 

que dispõem sobre a potabilidade de água e classificação de águas subterrâneas, 

respectivamente.  

 Os valores encontrados nos períodos chuvosos e de estiagem confirmam uma 

diferença observável entre os dados, contudo, estatisticamente a sazonalidade não teve 

interferência direta significativa, exceto para a variável temperatura. 

Observou-se que 78% das análises de nitrato apresentaram concentrações inferiores a 

10mg.L
-1

. No período chuvoso as concentrações de nitrato foram superiores à época da seca, 

com alguns valores acima do valor máximo permitido pela Portaria 518/2004 do Ministério 

da Saúde e Resolução CONAMA 396/2008. 

Ressalta-se que a contaminação por nitrato deve receber atenção especial, pois este 

íon pode comprometer a saúde daqueles que consomem água de poços. As altas 

concentrações de nitrato encontradas em alguns pontos de monitoramento podem estar 

atreladas ao aumento da densidade populacional associado à ausência de um sistema de 

saneamento apropriado para deposição de esgotos domésticos. 

Tais resultados encontrados para nitrato indicam, na grande maioria dos casos, 

valores típicos de contaminação provenientes de efluentes domésticos. Assim, estudos mais 

detalhados são necessários para melhor entender o processo de contaminação, a sua 

distribuição, as causas e possíveis metodologias para solucionar o problema 
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Os poços estudados apresentaram altos índices de coliformes fecais e totais, tornando 

a água imprópria para consumo humano. Dessa forma, quanto às variáveis microbiológicas, 

100% dos pontos amostrais estavam em desacordo com a Portaria 518/2004. 

Embora seja possível a remoção destas bactérias por tratamento, a Portaria 518/2004 

do Ministério da Saúde define-as como padrões de potabilidade e indicadores de 

contaminação fecal, exigindo-se ausência em água para consumo humano. 

As variáveis nitrato e distância entre poço e fossa (DPF) apresentaram correlação 

muito forte com um coeficiente de correlação igual a -0,92, assim como as variáveis 

coliformes totais e coliformes fecais mostraram-se fortemente correlacionadas (coeficiente de 

correlação igual a 0,90). 

 Diante o exposto, recomenda-se que haja a proteção dos poços, com eliminação das 

possíveis causas contaminantes, como as fossas negras. As mesmas devem ser substituídas 

por tanques sépticos, filtros e sumidouros construídos conforme as Normas da ABNT NBR 

7229/93 e NBR 13969/97.  

 Recomenda-se ainda a filtração e desinfecção da água a ser consumida para reduzir a 

possibilidade de transmissão de patógenos. Existem diversas técnicas simplificadas e de baixo 

custo que melhoram a qualidade da água tornando-a potável. Algumas alternativas de 

tratamento são a desinfecção solar (SODIS), fervura da água e o emprego de hipoclorito de 

sódio. Tais aplicações têm se demonstrado eficientes na inativação e destruição de bactérias 

patogênicas e vírus na água.  

 Faz-se extremamente necessário que os órgãos ambientais locais auxiliem a 

população na construção dos poços obedecendo as Normas da ABNT NBR 12.212/92 

(projeto de poço para captação de água subterrânea) e NBR 12.244/92 (construção de poço 

para captação de água subterrânea).  

 Também é relevante destacar que ao mesmo tempo em que foi realizado o 

monitoramento dos pontos amostrais, foi elaborado e desenvolvido um projeto de extensão 

com o intuito de levar educação e conscientização ambiental até as escolas e comunidades, 

principalmente aquelas localizadas nas periferias, locais onde mais se consome água 

proveniente de poços. 

 Por fim, é fundamental conscientizar as pessoas sobre a manutenção dos poços e 

fossas, uma vez que estes exercem um papel vital no fornecimento de água para muitas 

famílias de Ji-Paraná, assim como salientar a importância do tratamento prévio da água para 

consumo. 
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APÊNDICE A – Coordenadas geográficas dos pontos amostrais 

 

Poços Coordenadas Geográficas 

GW-1 S 10º 51’ 54,2”   W 61º 58’ 33,5” 

GW-2 S 10° 52’ 31,1”   W 61° 57’ 12,3” 

GW-3 S 10° 53’ 49,1”   W 61° 56’ 12,6’’ 

GW-4 S 10° 39’ 54,5”   W 61° 41’ 16,6” 

GW-5 N.A. 

GW-6 N.A. 

GW-7 S 10° 51’ 54,5”  W 61° 58’ 33,4” 

GW-8 S 10° 52’ 51,4’’  W 61°55’20,6’’ 

GW-9 S 10° 52’ 21”      W 61° 55’ 40,8” 

     *N.A.: Não analisado. 
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APÊNDICE B – Características dos poços e da área em sua volta 

 

*N.A.: Não analisado. 

Poços 

Cód. do local 

Profundidade Revestimento Forma de 

extração de água 

Vedação Distâncias de 

fossas 

Calçamento Altura da parede 

acima do solo 

GW-1 67m Poço tubular Bombeamento Adequada 30m Superior a 1m Superior a 25cm 

GW-2  Poço tubular Bombeamento Adequada 22m Superior a 1m Superior a 25cm 

GW-3 27m Poço tubular Bombeamento Adequada 15m Superior a 1m Superior a 25cm 

GW-4 22m Poço tubular Bombeamento Adequada 60m Próximo a 1m Superior a 25cm 

GW-5 8m Poço manilhado Bombeamento Adequada 12m Sem calçamento Superior a 25cm 

GW-6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

GW-7 40m Poço tubular Bombeamento Adequada 42m Sem calçamento Superior a 25cm 

GW-8 40m Poço tubular Bombeamento Adequada 55m Superior a 1m Superior a 25cm 

GW-9 58m Poço tubular Bombeamento Adequada 50m Superior a 1m Superior a 25cm 


