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RESUMO 
 

No Brasil ainda é muito comum em áreas rurais e pequenos municípios a existência de poços tubulares nas 
proximidades de fossas sanitárias, o que pode trazer contaminação microbiológica para água extraída. No 
presente trabalho, se fará um estudo sobre a qualidade da água de um poço de água subterrânea, que 
abastece um conjunto de famílias no interior do Paraná, o qual pode apresentar contaminação 
microbiológica e físico-química. No ano, serão realizadas três tomadas de amostras, buscando identificar 
variações na qualidade da água em relação à legislação pertinente. Para isso, as análises serão realizadas 
em diferentes períodos: de estiagem e chuvoso. Os parâmetros analisados serão demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO5), bactérias heterotróficas, coliformes totais, Escherichia Coli, pH, temperatura, turbidez, 
salinidade, sólidos dissolvidos totais (TDS) e oxigênio dissolvido. Os parâmetros orgânicos/microbiológicos 
serão analisados em laboratório certificado em qualidade, externo à instituição, e os parâmetros físico-
químicos serão analisados in loco por meio da sonda Horiba. Com o intuito de avaliar a qualidade hídrica, 
os valores dos parâmetros estudados serão comparados com os respectivos valores máximos permitidos 
(VMPs) constantes na Portaria de Consolidação n° 5/2017 do Ministério da Saúde e também resoluções da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sendo elas, Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n° 
274/2005 e n° 275/2005. Espera-se que a água analisada esteja em conformidade com os padrões para 
consumo humano. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 A água com elevada qualidade é essencial a inúmeros segmentos da vida 
moderna, sendo que seus diversos usos são fundamentais nas atividades humanas, 
como no abastecimento público, na irrigação agrícola e nas atividades de lazer e 
recreação (Quitaiski, 2018; Tundisi, 2003). As águas subterrâneas podem se tornar 
geradoras preocupantes de enfermidades infecciosas em pessoas que fazem uso desse 
tipo de manancial, principalmente quando o mesmo se encontra em meio rural, o que 
torna essencial a avaliação de sua qualidade. 

Processos químico-geológicos naturais e as atividades humanas podem 
comprometer de forma física, química e biológica a qualidade da água subterrânea, 
principalmente nos lençóis freáticos os quais afloram à superfície do solo, o que pode 
comprometer ainda mais a qualidade da água. As minas naturais, dessa forma, são 
afloramentos de água subterrânea que são usadas e tidas como águas de boa qualidade. 
Isso nem sempre é verdadeiro. Atualmente tem-se encontrado muitos íons metálicos, de 
origem tanto natural como antrópica, em concentração acima da permitida para o 
consumo humano em águas subterrâneas (ANA, 2019, MUNIZ et al., 2013).  

Assim como mencionam Mota (2012) e Mormul et al., (2006), muitos 
microrganismos patogênicos encontram-se presentes nas fezes ou urina de pessoas 
infectadas e, quando descartados em leitos de águas superficiais ou por meio de 
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despejos clandestinos, podem se tornar um risco iminente para a comunidade local por 
meio de alimentos contaminados e produzidos com água de má qualidade. 

No Brasil, os padrões de qualidade para os corpos superficiais de água são 
preconizados pela Resolução n.357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA 
(Brasil, 2005), que dispõe sobre as diretrizes ambientais para o enquadramento de 
qualidade de rios e córregos. De acordo com esta resolução, águas doces de classe 1 
são as indicadas para a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que 
se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película.  

De acordo com Scorsafava et al., (2010) e Griffo et al., (2003), o principal 
representante do grupo termotolerante, a Escherichia coli, é o indicador mais específico 
de contaminação fecal e de eventual presença de organismos patogênicos. Entretanto, a 
Resolução CONAMA n.357 (Brasil, 2005) não fornece valor específico para Escherichia 
coli, apontando apenas um valor máximo permissível (VMP) para coliformes 
termotolerantes. 

No país, a população rural e pequena parte da urbana satisfaz suas necessidades 
por meio da perfuração de poços tubulares. Para isso, é necessária uma licença da qual, 
no Estado do Paraná, esta é concedida pelo Instituto das águas do Paraná (Águas 
Paraná, 2018). Ainda, é importante enfatizar que, principalmente, em áreas mais isoladas 
e em poços mais antigos é frequente não se ter registro dos mesmos, muito menos 
monitoramento constante da qualidade dessas fontes hídricas.  

Assim, é necessário manter condições físico-químicas e sanitárias adequadas para 
garantir a saúde das comunidades que fazem uso dessas águas. A Resolução da 
Diretoria Colegiada, RDC n.274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), conjuntamente com a Portaria de Consolidação n.5/2017 do Ministério da 
Saúde (Brasil, 2005), estabelecem padrões para a potabilidade de água para consumo 
humano no país (CUNHA et al., 2012).  

Atualmente, muitos ainda acreditam que a água subterrânea provinda, 
normalmente, de lençóis freáticos é mais segura e livre de contaminações. Entretanto, é 
essencial ressaltar que não há como comprovar tal fato sem um estudo da área e do 
ponto de coleta em questão. 

Dessa forma, com o objetivo de analisar parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos de amostras de água subterrânea, os resultados desses parâmetros 
serão comparados com valores máximos permissíveis (VMPs) para verificar a 
conformidade com as legislações pertinentes, sendo elas, a Portaria de Consolidação n° 
05/2017 do Ministério da Saúde (Brasil, 2017) e as resoluções da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), RDC n° 275/2005 e n° 274/2005. 

Tem-se que, atualmente, grande parte da população rural e urbana é abastecida 
com águas subterrâneas. Entretanto, essas populações podem ser vítimas de poluição na 
forma de contaminantes-traço (em pequenas concentrações) bioacumuláveis no 
organismo, sejam eles oriundos de atividades humanas ou naturais, que ao longo do 
tempo podem provocar doenças no organismo. Com base nisso, é nítida a necessidade 
de um monitoramento constante desse recurso finito.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar, por meio de parâmetros orgânicos, 
físico-químicos e microbiológicos, a qualidade da água de um poço tubular, localizado no 
interior do Paraná em uma região rural do município de Jandaia do Sul, que abastece um 
conjunto de famílias. Os objetivos específicos constituem-se em realizar três corridas de 
tomadas de amostras e análises in loco durante o ano, sendo distribuídas em períodos de 
estiagem e chuvas; comparar os valores das análises com os valores máximos permitidos 
por meio das legislações pertinentes; e por fim, sugerir melhorias para os problemas 
eventualmente encontrados.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 As amostras de água serão coletadas em um poço tubular localizado na região 
rural do município de Jandaia do Sul, ao norte do Paraná, em épocas características de 
chuvas e estiagem. A coleta de amostras seguirá o preconizado no Guia Nacional de 
Coleta e Preservação de Amostras (CETESB/ANA, 2011).  

Para cada amostra serão realizadas análises de parâmetros orgânicos, físico-
químicos e microbiológicos. Para análise do parâmetro de Demanda Bioquímica Oxigênio 
(DBO5) será utilizado o procedimento de incubação por cinco dias, descrito no Standard 
Methods (APHA, 2005), de acordo com o método 5210 B. Para análises de E. Coli e 
coliformes totais será utilizado o procedimento de determinação pela técnica de 
presença/ausência, descrito no Standard Methods, de acordo com o método 9221 D e F 
(APHA, 2005). Para análise de bactérias heterotróficas será usado o método de 
determinação quantitativa pela técnica de inoculação em profundidade, método 9215 A 
(APHA, 2005).  

Para os parâmetros físico-químicos de pH, temperatura, condutividade, salinidade, 
sólidos dissolvidos totais, turbidez, potencial de oxidação-redução e oxigênio dissolvido 
será usada in loco, a sonda multiparâmetro da marca Horiba, modelo U-50, devidamente 
calibrada e ligada 20 min antes das análises. A sonda será mergulhada em uma 
profundidade de 15 cm a partir da superfície da água (CETESB/ANA, 2011).  
 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

As águas doces são classificadas, de acordo com a Resolução CONAMA n° 
357/2005, em cinco classes: classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 
(Brasil, 2005). A água subterrânea em estudo se enquadra na classe 1. Todos os valores 
obtidos serão comparados com os valores preconizados pela Resolução CONAMA n° 
357/2005, para águas doces de classe 1. Assim, espera-se que os valores obtidos 
estejam em conformidade com os da resolução supracitada.  
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