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RESUMO 
 
A disponibilidade de água em quantidade suficiente e qualidade satisfatória para o consumo 
humano é de extrema importância para a saúde pública. Neste trabalho avaliou-se a qualidade 
microbiológica da água de uma mina e quatro poços do município de São Jorge do Ivaí-PR 
destinada ao consumo humano. Pela análise dos laudos foi possível verificar que a água 
destinada ao abastecimento se encontra contaminada. Assim, realizou-se um estudo da 
localização dos poços e mina a fim de se descobrir as possíveis fontes de contaminação que 
justifiquem os resultados encontrados nos laudos, desse modo, identificou-se que a água não 
está com grau de potabilidade adequado para o consumo humano. Portanto, foi possível 
propor soluções viáveis para a minimização ou resolução de tal contaminação, além de 
auxiliar no gerenciamento ambiental do município. 
 
Palavras-chave: Contaminação, análises microbiológicas, gerenciamento. 
 
 
EVALUATION OF THE WATER QUALITY OF WELLS AND MINE FOR HUMAN 
CONSUMPTION IN THE MUNICIPALITY OF SÃO JORGE DO IVAÍ - PARANÁ 

 
ABSTRACT 
 
The availability of sufficient water and a satisfactory quality for human consumption is 
extremely important for public health. This work evaluated a microbiological quality of water 
from a mine and four wells in the municipality of São Jorge do Ivaí-PR for human 
consumption. By the analysis of the reports it was possible to verify that the water destined to 
the supply is contaminated. Thus, a study of the location of the wells and mine was carried 
out in order to discover the possible sources of contamination that justify the results found in 
the reports. In this way, it was identify that does not exist with a degree of potability suitable 
for human consumption. Therefore, it was possible to propose viable solutions for the 
minimization or resolution of such contamination, besides helping in the environmental 
management of the municipality. 

 
Keywords: Contamination, microbiological analyzes, management. 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

A água é essencial à saúde dos seres vivos. Para consumo humano, deve ser limpa e 

livre de quaisquer patógenos, impurezas e de qualquer tipo de contaminação que cause danos 

à saúde, conferindo-a como potável (BRASIL, 2006). Como tal, a água possui um valor 

inestimável, pois, além de ser indispensável para a produção e para o desenvolvimento 

econômico, constitui-se em um fator determinante na manutenção dos ciclos biológicos, 

geológicos e químicos que garantem equilíbrio aos ecossistemas além de um regulador 

essencial do clima de toda a Terra (GRAF, 2000).  

Estudos realizados em diversas partes do mundo revelam que a disponibilidade e o uso 

de água para o consumo das populações é problemático, principalmente em razão dos 

processos de crescimento dos núcleos urbanos, desenvolvimento industrial e da agropecuária, 

com a intensificação do lançamento de dejetos domésticos e resíduos de naturezas diversas no 

meio ambiente (SILVA et al, 2009).  

Em princípio, os aquíferos subterrâneos encontram-se mais protegidos da 

contaminação, mas essa ocorre quando, no processo chamado lixiviação, a água da chuva ou 

de irrigação ao percolar o solo arrasta consigo substâncias dissolvidas que poderão ter como 

destino o lençol freático ou os aquíferos profundos (RESENDE, 2002). 

Segunda Freitas (2001) os constituintes químicos das águas subterrâneas podem ser 

influenciados por vários fatores, dentre eles destacam-se deposição atmosférica, processos 

químicos de dissolução e/ou hidrólise do aquífero e mistura com esgoto e/ou águas salinas por 

intrusão, fatores esses que modificam as características qualitativas e quantitativas dos 

mananciais subterrâneos. 

A poluição hídrica pode ser causada entre outras formas pelo despejo de esgotos 

industriais (onde predominam os dejetos químicos) e os esgotos domésticos que é a mais séria 

forma de degradação dos recursos hídricos, pois se constitui de água que foi utilizada para 

fins higiênicos, onde predominam as águas de lavagem e matéria fecal. A ausência de uma 

rede coletora de esgotos e estações de tratamento, em alguns locais, implica o lançamento 

destas águas e deste material diretamente no solo das vizinhanças ou em sua canalização de 

forma irregular para os cursos d’água mais próximos (SOUZA et al, 2004).  

São muitas as cidades brasileiras que não possuem um sistema de coleta de esgotos 

que permita um destino ecologicamente correto para os dejetos produzidos por sua população. 

Dessa forma, os produtos orgânicos e inorgânicos são lançados em sistemas rudimentares, 

fossas negras ou em fossas sépticas chegam, em muitos casos, com relativa facilidade ao 
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lençol freático, introduzindo substâncias tóxicas e aumentando as concentrações de alguns 

íons na água subterrânea, além de microrganismos nocivos (SILVA, 2009). 

A água tratada por empresas de saneamento é predominante na zona urbana. Na zona 

rural é comum a utilização de fontes alternativas como poços artesianos, poços rasos, fontes e 

vertentes, geralmente de qualidade duvidosa, pois dificilmente passam por algum tipo de 

tratamento, ou então são administradas por pessoal não especializado, o que torna o usuário 

suscetível à ação de contaminantes (BERTAGNOLLI, 2002).  

O destino final de qualquer efluente urbano é, geralmente, o encaminhamento a um 

corpo de água. Em consequência desse lançamento, aparecem certos inconvenientes, como o 

desprendimento de maus odores, o sabor estranho na água potável e a mortandade de peixes. 

A saúde pública pode ser ameaçada pela contaminação das águas (IMHOFF & IMHOFF, 

2002).  

A população pobre geralmente não tem acesso a saneamento adequado (água e esgoto) 

e, muitas vezes, é forçada a residir em áreas expostas a altos níveis de poluição hídrica. 

Estima-se que 20% da população mundial não tem acesso a água potável e 50% não dispõe de 

saneamento adequado. Doenças de veiculação hídrica representam séria ameaça à saúde 

humana, principalmente para as crianças, que são as mais vulneráveis a estas doenças (IHDP, 

2001). 

No Brasil, as normas referentes à qualidade microbiológica das águas são definidas 

pela portaria n° 2.914 (12/12/2011) – Ministério da Saúde, capítulo IV – padrão de 

potabilidade. Esta define que a água destinada para o consumo humano deve estar livre de 

bactérias do grupo coliformes, por 100 mL de amostra (BRASIL. PORTARIAS, 2011).  

A presente pesquisa pretende mostrar as fontes de contaminação da água dos poços de 

captação e da mina no município de São Jorge do Ivaí - PR que são utilizados para o consumo 

humano, destacando desta forma que eles são passíveis de contaminação por patógenos, e que 

estes causam doenças de veiculação hídrica na população. Por fim, possibilitar à população de 

São Jorge do Ivaí um conhecimento sobre a qualidade da água que estão consumindo, além de 

propor algumas soluções a problemática. 

Desse modo, o objetivo do trabalho foi avaliar possíveis fontes de contaminação dos 

poços tubulares e da mina que abastecem o município de São Jorge do Ivaí e seus distritos, 

bem como proposições para solucionar ou minimizar tal contaminação. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de São Jorge do Ivaí está localizado na Mesorregião Norte Central Paranaense, 

do qual faz parte da microrregião de Floraí, sendo sua latitude: 23°26’00” Sul, longitude 

52°10’30” Oeste, possui área de 316,222 km², com população de aproximadamente 5.567 

habitantes (IBGE/2010).  

 

Figura 1: Mapa do Paraná – Localização do Município de São Jorge do Ivaí e suas 

respectivas regiões geográficas do Estado do Paraná.  

 

Fonte: IPARDES (2017). 

 

 

A cidade possui dois distritos denominados como Copacabana do Norte e Km 14, 

ambos localizados na zona rural, onde possuem poços tubulares que abastecem a população 

desses distritos. O distrito de Copacabana do Norte tem um poço tubular que atende a 

população, ele está localizado a aproximadamente 17 km do município. O distrito conta com 



6 
 

uma sede onde é feita a captação da água bruta do poço tubular, onde é realizado também o 

tratamento da mesma, e posteriormente, distribuída para a população. 

A problematização encontrada com relação ao distrito do Copacabana do Norte é a 

presença de fossas negras em residências próximas à sede, pois a mesma está localizada no 

centro do distrito. A declividade do terreno influencia nesta possível contaminação, por 

consequência, as residências são muito próximas umas às outras, e a população não possui 

rede de esgoto, o que torna o sistema de captação susceptível à contaminação.  

Para o distrito do Km 14, existem dois poços tubulares que fazem o abastecimento das 

residências. O distrito está localizado a 14 km do município de São Jorge do Ivaí o que dá o 

seu nome. Localiza-se na Rodovia PR 554, denominada Rodovia Pref. Dr. Hermínio Takatuji. 

As residências constituem-se por pequenas chácaras à beira da rodovia.  

A água que abastece o município de São Jorge do Ivaí é proveniente de poços 

tubulares e mina, que estão localizados cerca de 3 km da sede do Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto de São Jorge do Ivaí (SAMAE), que é a companhia de 

saneamento que abastece a cidade.  

A sede do SAMAE encontra-se no centro da cidade, onde é realizado o tratamento da 

água, e depois distribuída nas redes. A mina onde é feita a captação da água, recebe afluentes 

de dois poços, estes localizados próximos a mina.  

Por meio da análise da localização da mina, verifica-se a existência de 

empreendimentos desativados, um deles é um antigo matadouro, que está desativado a cerca 

de 20 anos. Alguns moradores antigos do município relatam que todo o sangue e vísceras de 

animais eram despejados no rio que passa próximo ao matadouro. Quando os animais não 

serviam para o abate, pela presença de alguma doença, eram jogados diretamente no rio 

também, ou seja, estavam em total desacordo com as normas estabelecidas pela vigilância 

sanitária e pela Resolução CONAMA n° 430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões 

de lançamento de efluentes.  

 No local, existe também uma antiga fábrica de molho de tomate, que foi desativada a 

pouco mais de 10 anos. O local onde estava instalada, atualmente vem sendo utilizado para o 

armazenamento de pneus, que posteriormente vão para destinação ecologicamente correta. 

Acredita-se que quando esta fábrica estava em funcionamento, ela pode ter contribuído com a 

contaminação vista hoje na mina, devido a sua localização ser em frente ao reservatório de 

captação da água que abastece a população são jorgense.  
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Já numa distância de 2,5 km da mina, encontra-se o Cemitério Municipal que se 

mantem ativo há mais de 30 anos, e que pode ser uma possível fonte de contaminação, devido 

à deposição de cadáveres que ao longo do tempo liberam o necrochorume.  

Próximo aos poços e a mina, existem também áreas agrícolas que são adubadas 

biologicamente, por um adubo denominado Microgeo, que se trata de uma compostagem 

líquida, com uso de esterco bovino e água. O Microgeo é possivelmente lixiviado pela 

declividade do terreno. Como na sua composição apresenta esterco bovino, nota-se que possa 

ser um contaminante da água, pois o esterco bovino vem de animais de sangue quente, ou 

seja, animais que possuem em sua microbiota intestinal, microrganismos como a Escherichia 

coli, e quando são detectados em corpos d’água indicam a possível presença de contaminação 

recente.  

 

2.2 METODOLOGIA  

 

As amostras de água foram coletadas semanalmente num período de sete meses, de 

fevereiro a agosto. Tomaram-se os cuidados necessários para coleta, utilizando-se luvas de 

nitrila, frascos adequados, devidamente esterilizados, entre outros cuidados.  

  De acordo com o modelo Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (2012), e a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, foram realizadas análises 

diariamente de turbidez da água “in natura” bruta. As análises de coliformes totais e 

Escherichia coli foram realizadas uma vez por semana, como é exigido pela Portaria. A 

SAMAE também possui um plano de amostragem, onde são elencados os dias que devem ser 

realizadas as coletas.  

O município de São Jorge do Ivaí possui convênio com o Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento do Paraná (CISPAR), que presta alguns serviços, um deles é a análise 

microbiológica de água bruta in natura, análises da água tratada na rede de distribuição, na 

saída do tratamento e de efluentes do esgoto sanitário, entre outros serviços de assistência 

técnica.  

Essas análises foram enviadas para o CISPAR, de modo que se tenha uma maior 

confiabilidade nos resultados. Convencionou-se utilizar laudos de análises do CISPAR de sete 

meses (fevereiro a agosto), pois anteriormente as análises não eram realizadas com tanta 

frequência. Dessa forma, os laudos que justificam a atual situação dos poços e da mina são 

advindos de análises recentes. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio de análises dos laudos obtidos, nota-se nitidamente a existência de uma 

contaminação. Através da observação do entorno, essa contaminação deve ser oriunda das 

empresas localizadas próximas à mina, e também pelas fossas negras existentes nos distritos. 

A Tabela 1 apresenta os resultados das análises microbiológicas da água bruta dos distritos e 

do município.  

  

Tabela 1: Análise microbiológica de amostras de água bruta coletadas no município e nos 

distritos de São Jorge do Ivaí/PR – fevereiro a agosto de 2017. 

 
PONTOS DE COLETA 

 

 
Número de 
amostras 
coletadas 

 
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS 
Coliformes Totais 

Padrão VMP (ausente 
em 100 mL) 

Escherichia coli 
Padrão VMP 

(ausente em 100 mL) 
Poço 01 (Sede) 6 amostras Presente em 6 amostras Presente em 2 

amostras 
Poço 02 (Sede) 7 amostras Presente em 7 amostras Presente em 4 

amostras 
Mina 01 (Sede) 9 amostras Presente em 9 amostras Presente em 2 

amostras 
Poço 04 (Copacabana do 

Norte) 
5 amostras Presente em 4 amostras Ausente 

Poço 05 (Km 14) 9 amostras Presente em 5 amostras Ausente 

Poço 06 (Km 14) 
 

3 amostras Ausente Ausente 

Fonte: SAMAE – São Jorge do Ivaí (2017). 
 

Diante dos resultados, cerca de 80% das análises apresentaram contaminação por 

Coliformes Totais. As bactérias do grupo coliformes em água para consumo não são espécies 

com ação patogênica, no entanto, a Portaria vigente exige que a presença de bactérias desse 

grupo em água destinada ao consumo humano seja descartada como uma água potável.  

Outro fato que chamou muita atenção foi que o poço 06, localizado no Km 14, não 

apresentou nenhum tipo de contaminação. Essa ausência de coliformes e de E. coli pode ser 

explicada pela utilização de inibidores de patógenos, como por exemplo, o cloro, este, 

adicionado pelos técnicos responsáveis pela coleta. Assim, ações como essas, impossibilitam 

a descoberta dos reais impactos sobre a qualidade da água, levando a população consumidora 

a acreditar que estão bebendo uma água de alto grau de potabilidade.  
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Nota-se ainda, que a presença de E. coli, se deu única e exclusivamente nos poços e na 

mina da Sede, concluindo que sua contaminação seja proveniente do cemitério, das áreas 

agrícolas adubadas microbiologicamente, ou ainda do lançamento de efluentes do antigo 

matadouro.  

O crescimento dessas bactérias na água indica que ela teve contato com matéria 

orgânica em decomposição. Dessa forma, deve-se realizar uma análise mais detalhada dessa 

água, comtemplando outros parâmetros físico químicos, como turbidez, cor, pH, alcalinidade, 

dureza total, etc., e então propor soluções que minimizem ou solucionem o problema. Como 

primeira medida deve-se realizar novas análises nos pontos a montante e a jusante do ponto 

contaminado, caso algum parâmetro que indique a contaminação persista, o poço deve ser 

lacrado e substituído por outro. 

  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Através destes resultados, pode-se observar que os poços da sede do município 

apresentaram maior contaminação por terem sido identificados dois tipos de microrganismos 

em suas amostras. Recomenda-se que sejam feitas análises investigativas, no anseio de 

identificar o ponto precursor da contaminação, a fim de obter um maior detalhamento de 

informações da mesma.  

Com a constatação da contaminação, é necessário realizar a remediação da área 

contaminada, pois quando a fonte de captação de água é diretamente utilizada para o 

consumo, deve-se lacrar o poço e procurar uma alternativa para substituição do mesmo até 

que as condições de potabilidade do aquífero sejam restabelecidas. Durante esse período, 

deve-se realizar novas análises nos pontos contaminados, a fim de se observar se a 

contaminação foi cessada. Nesta fase, é importante que seja determinado o tempo necessário 

para os contaminantes dissolvidos na água atingirem níveis permissíveis pela Portaria n° 

2.914/2011 do Ministério da Saúde.  

Segundo o Instituto das Águas do Paraná (2017), a companhia de saneamento deve ter 

um cronograma para a desinfecção dos poços, que deve ser feita pelo menos de 6 em 6 meses. 

Os funcionários devem ter o comprometimento em controlar, prevenir e sempre se atentar a 

qualquer irregularidade que os poços apresentarem.  

Portanto, os resultados observados demonstraram que as amostras analisadas não estão 

com grau de potabilidade adequado para o consumo humano, sendo fonte de transmissão de 
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doenças. Pelo fato da população da zona rural e urbana ter acesso a água, seu tratamento é de 

fundamental importância. Recomenda-se que sejam elaborados planos de ação com o intuito 

de mitigar tal contaminação, ficando assim, a companhia de saneamento do município 

responsável por elaborar e executar os mesmos, bem como, realizar vistorias nos poços e na 

mina periodicamente, conforme o cronograma da empresa.  
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