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RESUMO: O presente trabalho busca identificar o grau de qualidade bacteriológica da água encontrada nos poços 
cacimba da área rural do município de Itambé (Pr.) tendo em vista a garantia de uma melhor qualidade de vida, 
através da prevenção de possíveis danos a saúde, proveniente do consumo de água contaminada;Para um 
melhor conhecimento do assunto, será realizado uma pesquisa bibliográfica, em livros, artigos científicos, 
utilizando-se dos recursos disponíveis na biblioteca do campus UNICESUMAR e bibliotecas virtuais, sobre a 
situação dos recursos hídricos no país, estado e região estudada, quais parâmetros devem ser analisados e a 
metodologia a ser empregada nas análises. Para a realização da pesquisa de campo, o levantamento será 
realizado através do georreferenciamento dos poços, coleta de amostras de água e análise, em laboratório da 
instituição de ensino já citada, reunião dos resultados encontrados e elaboração de planilhas, mapas e gráficos 
com os resultados obtidos, utilizando-se de programas de computação e computadores do próprio pesquisador e 
elaboração de parecer final, contendo os resultados e considerações finais. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Água, bem necessário e essencial para a vida, segundo Nanes; Farias (2012, p.1), “é um dos recursos 
mais utilizados pelo homem na sua sobrevivência”, embora este fato venha a ser sobejamente conhecido, 
encontram diversos problemas relacionados à sua qualidade e a quantidade. Nesse contexto, a conservação da 
água superficial e subterrânea é de fundamental importância, sendo que sua contaminação pode causar 
implicações graves para a saúde da população e uma das fontes alternativas de abastecimento que vem sendo 
muito utilizada é a água subterrânea, por isso há uma grande importância no monitoramento da qualidade deste 
recurso e dos possíveis focos de contaminação 

Uma forma há muito tempo utilizada para o abastecimento, principalmente das residências rurais, são os 
poços tipo cacimba, de acordo com Nanes; Farias, “em geral, estas famílias não contam com serviço de água 
tratada e coleta de esgoto, por esse motivo os poços estão muito sujeitos a contaminação por serem construídos 
geralmente próximos ou, até mesmo, dentro das residências, coincidindo com a construção das fossas negras, 
que ainda são muito utilizadas. Além disto, os dejetos não tratados de animais, são igualmente fontes de 
contaminação muito importantes. 

Em áreas de produção agrícola, o uso indevido ou muitas vezes o uso excessivo de fertilizantes, 
agrotóxicos vem a ser outra fonte de contaminação de rios e das águas subterrâneas, apesar desta afirmação, a 
qualidade bacteriológica das águas subterrâneas ainda é o fator de maior preocupação para a saúde da 
população rural.  

Com isto posto o presente trabalho tem como objetivo avaliar: qual qualidade bacteriológica da água 
encontrada nestes poços da área rural do município de Itambé- Pr. 

Para responder esta pergunta principal, tem-se que saber ainda mais: 
Quantos poços cacimba utilizados para consumo, estão localizados no município? 
Quais os possíveis focos de contaminação do lençol freático, da região? 

Com o esclarecimento das questões levantadas acima, pode-se ter um parâmetro da qualidade 
bacteriológica da água encontrada nos poços tipo cacimba do município de Itambé, visando assim uma maior 
proteção à saúde da população rural. 
 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Será executado visitas as propriedades da área rural do município de Itambé (Pr.), onde será realizado o 
cadastro dos moradores, a localização dos poços através de Georreferenciamento, utilizando para tal tarefa, 
veículo do próprio pesquisador e material de georreferenciamento, da instituição de ensino ou órgãos públicos 
locais e a verificação da possível presença de focos de contaminação através do método de observação. 
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Amostras da água dos poços em estudo serão coletadas utilizando-se métodos e materiais adequados, 
onde serão conservadas sob refrigeração, até seu transito ao laboratório, conservando assim suas 
características. 

Análises das amostras coletadas, serão realizadas no laboratório da instituição UNICESUMAR, seguindo 
metodologia da Portaria 518 de 25 de março de 2004, Ministério da Saúde (MS), sob a orientação e supervisão 
do professor orientador. 

Os parâmetros a serem investigados serão, cor aparente, turbidez, pH, coliformes totais e termo 
tolerantes. 

Após realização dos trabalhos, os dados obtidos serão compilados através de mapas, planilhas, gráficos, 
para melhor compreensão dos resultados, utilizando-se de software e computadores do próprio pesquisador e da 
instituição de ensino UNICESUMAR, sob acompanhamento e/ou supervisão do professor orientador. 

  
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Espera-se encontrar um conjunto de análises bacteriológicas que vão corresponder as águas que estão 
subterrâneas, em poços cacimba, e que possam vir a retratar sua qualidade, proporcionando assim uma maior 
segurança, quanto ao consumo de água. 

Um conjunto de dados, planilhas e mapas, referente à localização e mapeamento e dos poços estudados, 
também é esperado, sendo este de grande importância para que se conheça a situação do entorno da captação. 
Esta aproximação será de grande utilidade para a interpretação da gênese e uma provável contaminação por 
micro-organismos. 

Com estes dados compilados espera-se uma visualização melhor do comprometimento destes poços, 
como fonte de abastecimento. Isto levará o outro estudo para o desenvolvimento de tratamento e prevenção . 
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