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RESUMO 

 

CAMPOS, Rafael Flores. Análise da qualidade das águas subterrâneas e 
determinação do índice de vulnerabilidade do aquífero serra geral no 
município de Medianeira - PR. 2015. 108 folhas. Dissertação (Mestrado em 
Tecnologias Ambientais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 
2015. 
 

 

Neste trabalho foi executado o monitoramento de parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos para avaliar a qualidade das águas subterrâneas no município de 
Medianeira – PR. Paralelamente, foi elaborado um mapa de vulnerabilidade de 
águas subterrâneas a partir da determinação dos índices de vulnerabilidade do 
Aquífero Serra Geral (ASG). Para o levantamento dos dados, foram monitorados 42 
poços em duas etapas. Foram avaliados diversos parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos para avaliação da potabilidade e a possível ocorrência de 
contaminantes inorgânicos, bem como a análise das particularidades da região 
quanto suas características de uso e ocupação do solo e formação geológica. Na 
determinação do índice de vulnerabilidade foi empregado o método GOD, onde 
foram utilizados informações de 73 pontos de captação de água subterrânea 
distribuídos pelo município. Os resultados indicam que 75% da área do município 
está situada em zona considerada de insignificante vulnerabilidade e os outros 25% 
ficam delimitados em áreas de baixa vulnerabilidade. No monitoramento físico-
químico e microbiológico, foram analisados 41 parâmetros, onde, 17 são 
considerados como padrão de potabilidade pela Legislação Brasileira e desses, pelo 
menos 10 parâmetros apresentaram valores distintos do permitido pela Legislação 
em algum poço no período de monitoramento. Portanto, vários parâmetros 
analisados da qualidade da água se mostraram alterados, comprovando que se 
deve ter certa atenção com a água consumida. Junto a isso, o real conhecimento 
sobre as características do aquífero explorado e monitoramento das características 
das águas é imprescindível para regular qualquer exploração racional, presente ou 
futura, buscando a preservação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos da 
região. 
 
 
Palavras-chave: Águas subterrâneas. Vulnerabilidade de aquífero. Qualidade de 
águas. 
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ABSTRACT 

 

CAMPOS, Rafael Flores. Analysis of groundwater quality and determination of 
vulnerability index on Serra Geral aquifer in the city of Medianeria – PR. 2015. 
108 folhas. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Ambientais) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 2015. 

 

 

This research developed monitoring of physical, chemical and microbiological 
parameters for assessing the quality of groundwater in the city of Medianeira, in the 
Paraná State (PR). At the same time, from the determination of levels of vulnerability 
of the Serra Geral Aquifer, a map of vulnerability of groundwater was developed. To 
survey data, 42 wells were monitored in two stages. Was evaluated several physical, 
chemical and microbiological parameters to assess the potability and the possible 
occurrence of inorganic contaminants, as well as the analysis of the particularities of 
the region and its usage characteristics, land use and geological formation. In the 
vulnerability index determination was employed GOD method, which was used 
information of 73 underground water collection points distributed by the city of 
Medianeira - PR. The results indicate that 75% of the municipal area is situated in the 
area concerned insignificant vulnerability and the other 25% are defined in low 
vulnerability areas. About the Physico-chemical and microbiological monitoring, 41 
parameters were analyzed, where 17 are considered standard for drinking water by 
Brazilian Legislation and of those, at least 10 parameters showed values not allowed 
by legislation in the monitoring period. Therefore, various parameters analyzed water 
quality proved to be considered non potable regarding Brazilian Legislation, proving 
that one must have some attention to the water consumed. In this way, the actual 
knowledge about the characteristics of exploited aquifer and monitoring the 
characteristics of these waters is essential to regulate any rational exploitation, 
present or future, in order to preserve the quality of groundwater resources in the 
region. 

 
 
 
Keywords: Groundwater. Aquifer vulnerability. Water quality.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Devido à grande capacidade de autodepuração da água, este recurso 

natural foi considerado durante muitos séculos um bem público de quantidade 

infinita. Contudo, o rápido crescimento das cidades e populações vem atingindo 

patamares nos quais, a carga poluidora dos efluentes lançados nos cursos d´água 

superam esta capacidade de autodepuração (PHILIPPI JUNIOR & SILVEIRA, 2005). 

Estima-se que um terço da população da terra viva em áreas com déficit de 

água por conta da degradação ambiental ou por se tratar de regiões naturalmente 

escassas deste recurso. Estes problemas afetam o equilíbrio dos ecossistemas, 

propiciam o surgimento de doenças e impedem o desenvolvimento socioeconômico 

de uma região (PHILIPPI JUNIOR; SILVEIRA, 2005). 

A poluição das águas naturais por contaminantes químicos e biológicos é um 

problema mundial, poucas áreas povoadas no globo não sofrem de algum tipo de 

poluição. Enquanto que as águas superficiais podem ser purificadas com relativa 

facilidade e rapidez, os recursos de águas subterrâneas se apresentam como mais 

difíceis, onerosas e um problema de longo prazo (BAIRD, 2002). 

O Estado do Paraná (PR) tem 399 municípios e uma população de 8,9 

milhões de habitantes, com destaque para as Regiões Metropolitanas de Curitiba, 

Londrina e Maringá, além das cidades de Foz do Iguaçu, Cascavel e Ponta Grossa. 

Conforme a Agência Nacional de Águas (ANA), aproximadamente 56% dos 

municípios do Estado são abastecidos somente por mananciais subterrâneos, 

utilizando predominantemente os sistemas aquíferos Serra Geral, Guarani, além do 

Bauru-Caiuá (ANA, 2010). 

Outros 22% das sedes urbanas são abastecidas de forma mista (mananciais 

superficiais e subterrâneos). Ainda, 37% dos municípios apontam algum déficit 

quanto à oferta de água, considerando a disponibilidades hídrica dos mananciais ou 

da capacidade dos sistemas de produção de água para o atendimento das 

demandas futuras (ANA, 2010). 

Nesse sentido, o Município de Medianeira – PR conta como principal fonte 

de abastecimento público de águas recursos hídricos superficiais/mistos e isolados. 

Contudo, em um panorama para o ano de 2025, já se vislumbra um cenário no qual 

será necessária a adoção de novos mananciais para o abastecimento público de 
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água em Medianeira - PR, tendo em vista o crescimento da população e 

desenvolvimento industrial da cidade (ANA, 2010). 

Segundo levantamentos, o Município de Medianeira– PR possui atualmente 

111 poços cadastrados para captação de água subterrânea (SIAGAS, 2015). Esta 

situação tende a se intensificar, uma vez que para o atual abastecimento de água os 

recursos hídricos superficiais disponíveis estão quase no limite de sua capacidade 

de utilização. 

Destarte, é necessário que haja campanhas proativas e ações práticas a fim 

de se proteger a qualidade natural da água subterrânea, o que se justifica sob a 

ótica da sustentabilidade quanto aos critérios de benefício econômico. Medidas de 

proteção especiais são realmente necessárias para todos os poços e nascentes, 

cuja função seja fornecer água de qualidade potável ou equivalente (FOSTER et al., 

2006). 

Para isto, o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas serve 

como uma ferramenta que permite o conhecimento mais aprofundado destes 

recursos. Uma vez que a utilização destes programas de acompanhamentos 

auxiliam nas tomadas de decisão dos órgãos gestores, subsidiando informações 

para o planejamento, desenvolvimento e proteção dos recursos hídricos. 

Os estudos sobre a vulnerabilidade de aquíferos por meio de mapeamento 

têm sido largamente utilizados em todo mundo com a finalidade de auxílio a 

programas de prevenção a contaminação da água subterrânea. Estas metodologias 

são geralmente utilizadas para fornecer uma avaliação comparativa dessas áreas 

com o potencial de contaminação das águas subterrâneas (BARBOZA, 2007; 

NOBRE et al., 2007).  

Portanto, o objetivo deste estudo é fornecer subsídios para a tomada de 

decisões em termos de qualidade da água a partir de dados de monitoramento das 

águas subterrâneas no município de Medianeira – PR, em conjunto com a 

elaboração de um mapa de vulnerabilidade do aquífero Serra Geral, buscando 

identificar as zonas vulneráveis do aquífero no município. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

 

 

O controle da qualidade das águas é um tema que congrega o interesse de 

várias áreas do conhecimento. As decisões técnicas para gestão ambiental pública, 

na qual grande parte do controle da poluição das águas está inserida, ainda 

compõem grande parte dos esforços que são dirigidos para os problemas 

ambientais que afligem a nossa sociedade (PHILIPPI JUNIOR & SILVEIRA, 2005). 

Para servir ao consumo humano a água deve atender a critérios rigorosos 

de qualidade, como não conter elementos nocivos à saúde e nem possuir sabor, 

odor ou aparência desagradável (características organolépticas), sendo que estas 

especificações asseguram a água um padrão de potabilidade (TSUTIYA, 2006). 

ROHDEN et al. (2009) apontaram que a contaminação das águas é 

indicativo de que este recurso não está sendo utilizado corretamente e que há 

descaso quanto aos cuidados necessários. Nos países desenvolvidos, a poluição 

das águas é resultado de uma sociedade consumista que está organizada para 

produzir e desfrutar de sua riqueza, progresso material e bem-estar. Enquanto que 

nos países subdesenvolvidos, a poluição é derivada da pobreza e da ausência de 

instrução de seus habitantes. 

Nas zonas rurais, a contaminação dos recursos hídricos está relacionada 

com o uso de agrotóxicos e de dejetos animais usados como fertilizantes, que são 

carreados até os corpos d’água, causando assoreamento e também eutrofização, 

muitas vezes tornando essas fontes impróprias para a dessedentação animal e até 

mesmo para o lazer e recreação. Já nas áreas urbanas, a contaminação das águas 

subterrâneas e superficiais, acontece devido à presença de microrganismos 

patogênicos, parasitas, substâncias orgânicas e inorgânicas, e está relacionada ao 

destino final do esgotamento doméstico, industrial, postos de combustíveis e de 

lavagem e outras atividades impactantes. 

 

 



 
 

19 

2.2 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

 

A água subterrânea faz parte do ciclo hidrológico, ocorrendo nos poros e 

interstícios das formações geológicas de caráter sedimentar, ou nos planos de 

fraqueza estrutural das formações geológicas de caráter ígneo ou metamórfico, 

representado por falhas, fendas, fraturas e fissuras (SOUZA, 2006).  

A Resolução CONAMA nº 396 de 2008 define como água subterrânea toda 

e qualquer água que ocorra naturalmente ou artificialmente no subsolo, 

classificando-a em seis classes de acordo com sua qualidade, avaliando as 

características físicas, químicas e biológicas intrínsecas.  

A captação de água subterrânea possui muitas vantagens, dentre elas a 

qualidade superior que apresenta devido à percolação que sofre através dos 

interstícios granulares do solo, que permite, salvo algumas exceções, prescindir da 

quase totalidade das etapas inerentes a potabilização. Outro ponto positivo reside, 

na maioria dos casos, da inexistência de adutoras de água bruta de maior extensão, 

pois a perfuração pode ocorrer próxima ao local de abastecimento e a unidade de 

tratamento ser instalada contigua ao poço (LIBÂNIO, 2008). 

Souza (2006) alega que a ampliação do uso deste tipo de recurso hídrico 

deve-se a economia comparativa quanto à captação da água superficial, mais 

exposta e onerosa em função do tratamento necessário. Atualmente, há no Brasil, 

258.844 locais com captação de águas subterrânea, somente no estado do Paraná 

são 23.522 poços cadastrados, visualizados na Figura 1 (SIAGAS, 2015).  

 

 
Figura 1 – Poços cadastrados no estado do Paraná. 

Fonte: Adaptado de SIAGAS (2015). 
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Na figura 1, os locais onde ocorre a maior presença de poços estão 

posicionados prioritariamente na região oeste e noroeste do estado, permanecendo 

diretamente sob a zona da Formação Serra Geral e aquífero de mesma 

denominação, que é objeto de estudo nesse trabalho. 

Nesse sentido os aquíferos são considerados a grande promessa para o 

abastecimento de água, entretanto, pouco se conhece sobre as suas reais 

proporções, potencialidades e fragilidades, situação agravada pelo uso desenfreado 

e inadequado desses recursos. Uma vez alcançado o lençol freático, os danos 

causados as águas subterrâneas podem ser de grande impacto. Por isso se faz 

necessário um maior conhecimento das características dos recursos subterrâneos e 

dos pontos de exploração existentes (RIFFEL & SILVA, 2011). 

 

 

2.3 HIDROQUÍMICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

 

A qualidade da água é definida por sua composição e pelo conhecimento 

dos efeitos que podem causar os seus constituintes. Nesse sentido, a hidroquímica 

é o ramo da hidrogeologia que trata da caracterização e migração das substâncias 

químicas presentes nas águas subterrâneas. O estudo hidroquímico tem por 

finalidade identificar e qualificar as principais propriedades e constituintes das águas 

subterrâneas e superficiais, procurando estabelecer uma relação com o meio físico 

(SENA, 2011).  

Com enfoque multidisciplinar e direcionado ao entendimento da origem dos 

constituintes existentes na água subterrânea, a hidrogeoquímica é uma ciência que 

analisa a evolução química que ocorre nos sistemas subterrâneos (MESTRINHO, 

2005).  

A avaliação da qualidade da água subterrânea, bem como suas 

características hidrogeoquímicas, constitui uma informação de grande importância 

para gestão e sua adequabilidade ao uso, seja consumo humano, industrial, 

irrigação ou dessedentação animal (ALVES et al., 2010). 

A química das águas tem uma importância considerável. Pois não basta 

unicamente se deparar com um recurso hídrico subterrâneo. É necessário, 

especialmente, que ele seja utilizável. Para isto, o estudo químico das águas pode 
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fornecer entre outras coisas, subsídios sobre o movimento das águas subterrâneas 

e a evolução da sua composição (TSUTIYA, 2006). 

MOURÃO et al. (2000) declaram que as características físico-químicas das 

águas subterrâneas podem ser influenciadas por fatores relativos ao aquífero, como 

a composição e natureza mineralógica da rocha, condições de circulação e 

armazenamento da água, além da extensão do percurso subterrâneo e também por 

fatores externos como o clima, poluição e recarga artificial. 

Baird (2002) ressalta ainda que é importante entender os tipos de processos 

químicos que ocorrem em águas naturais para compreender como a ciência e o uso 

da química podem ser empregados para o processo de tratamento da água 

destinada ao consumo humano. Ainda, o conhecimento destes processos é de 

fundamental importância à interpretação dos processos físico-químico-bioquímicos, 

que resultam em fatores tecnológicos limitantes de utilização das águas 

subterrâneas (MESTRINHO, 2005). 

No Brasil, quando se trata de águas subterrâneas possuímos duas principais 

regulamentações que estabelecem diretrizes sobre a qualidade deste recurso, A 

Resolução CONAMA nº 396 de 2008 e a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 

2011. Enquanto que e a primeira dispõe sobre a classificação e enquadramento das 

águas subterrâneas a outra abrange os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Ambas 

estabelecem parâmetros de qualidade para a água.  

 

 

2.3.1 pH 

 

A qualidade da água encontrada no lençol freático varia de acordo com uma 

série de substâncias presentes que estão dissolvidas bem como das condições 

morfológicas do solo no qual a mesma se encontra.  

Por influenciar em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente 

ou em processos unitários de tratamento de águas, o pH é um parâmetro importante 

em muitos estudos no campo do saneamento ambiental. 

O valor de pH tem influência sobre a solubilidade de muitos solutos e 

somente alguns íons como cloreto, potássio e nitrato sofrem poucas variações de 

solubilidade em toda a faixa de pH. A maioria dos íons metálicos podem formar 
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cátions em águas ácidas, e em condições alcalinas precipitam na forma de 

hidróxidos ou sais básicos (FENZL, 1985). 

Em 1909, Sörensen criou a escala de pH, ou de potencial hidrogeniônico, 

grandeza que define o fator de intensidade de acidez, que se baseia no antilogaritmo 

das concentrações de H+, ou seja: pH = - log [H+].  

Esta escala indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução 

aquosa. Sendo que substancias com pH igual a 7 são considerados neutras, as com 

pH abaixo de 7 são considerados ácidos e acima deste valor são caracterizadas 

como alcalinas. 

Existem várias técnicas para a determinação de pH, dentre eles destacam-

se os seguintes métodos: método eletrométrico (com eletrodo de pH ou pH-metro), 

método comparativo utilizando-se o papel indicador universal de pH e indicadores 

colorimétricos em solução líquida (PIVELI & KATO, 2005). 

A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se 

diretamente devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Também 

o efeito indireto é muito importante, podendo determinadas condições de pH 

contribuir para a precipitação de elementos químicos tóxicos, como metais pesados; 

outras condições podem exercer efeitos sobre a solubilidade de nutrientes. Desta 

forma, as restrições de faixas de pH são estabelecidas por legislação especificas 

tanto para lançamentos de efluentes quanto para consumo e utilização. 

A legislação que trata sobre a qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade dispõe que os parâmetros aceitáveis do pH da água seja 

mantido na faixa de 6,0 a 9,5. 

 

2.3.2 Condutividade Elétrica 

 

A condutividade elétrica representa a capacidade de que uma solução 

aquosa tem de conduzir corrente elétrica. Esta capacidade de pende da presença de 

íons, da concentração total, mobilidade, valência, concentrações relativas, e 

medidas de temperatura. Logo quanto maior o valor para este parâmetro maior é o 

grau de mineralização da água (CLESCERI et al, 1999). 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 não estabelece valores máximos 

para este parâmetro. 
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2.3.3 Cor 

 

A cor é consequência de substâncias dissolvidas na água, provenientes 

principalmente da lixiviação da matéria orgânica. Comumente as águas 

subterrâneas apresentam valores de coloração inferiores a 5 uH1, mas de forma 

anômala podem atingir até 100 uH. Geralmente para ser potável, uma água não 

deve apresentar nenhuma cor de considerável intensidade (FEITOSA; MANOEL 

FILHO, 1997). 

Quando se trata deste parâmetro, a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 

de 2011 o caracteriza como um padrão organoléptico e determina que para águas o 

Valor Máximo Permitido (VMP) para assegurar a potabilidade seja de 15 uH. 

 

2.3.4 Turbidez 

 

A turbidez é medida 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. Quanto maior o espalhamento maior a turbidez. 

No Brasil a unidade mais utilizada é a Unidade Nefelométrica de Turbidez (UNT), 

sendo comumente empregada sigla uT com a mesma representação, significando 

Unidade de Turbidez.  

A cor da água interfere negativamente na medida de turbidez devido a sua 

propriedade de absorver a luz, em alguns casos, águas ricas em íons Fe, podem 

apresentar uma elevação de sua turbidez quando entram em contato com o oxigênio 

do ar (FEITOSA; MANOEL FILHO, 1997). Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 

também trata este parâmetro como padrão organoléptico e determina limite máximo 

de 5 uT para padrões de potabilidade. 

 

2.3.5 Alcalinidade 

 

Na água quimicamente pura íons H+ estão em equilíbrio com os íons OH- e 

seu pH é neutro. Entretanto os principais fatores que determinam o pH da água são 

                                            
1
uH é a abreviação unidade de Hazen. Ela representa mg Pt-CoL

-1
(miligramas de platina ou cobalto 

por litro). Esta unidade é utilizada para medir a cor de luz transmitida através de líquidos. 
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a concentração do gás carbônico dissolvido e a alcalinidade (MANOEL FILHO, 

2000).  

A alcalinidade na água representa a capacidade de neutralizar ácido, 

normalmente expressa em miligramas de carbonato de cálcio por litro (mg L-1 de 

CaCO3). Para fins de quantificação de alcalinidade analisam-se principalmente as 

quantidades de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos devidos suas grandes 

contribuições para este parâmetro, sendo que outras substâncias podem contribuir 

em menor escala (NBR, 1996). 

Segundo a NBR 13.736 de 1996, a divisão destes três constituintes 

principais para a alcalinidade da água é baseada na relação obtida entre a 

quantidade de alcalinidade devido a fenolftaleína e alcalinidade total após a 

titulação, ambas expressas em mg L-1 de CaCO3, conforme a Tabela1. 

 

Tabela 1 –Tipos de alcalinidade presente na água e suas relações 

Resultado da titulação  Hidróxidos  Carbonatos  Bicarbonatos  

F=0  0 0 T  
F< (1/2)T  0 2F T-2F  
F= (1/2)T  0 2F 0 
F>(1/2)T  2F-T  2(T-F)  0 

F=T  T 0 0 
F= alcalinidade à fenolftaleína  T= alcalinidade total 

Fonte: Adaptado de ABNT (1996). 

 

2.3.6 Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) 

 

Os sais dissolvidos e ionizados presentes na água transformam-na num 

eletrólito capaz de conduzir corrente elétrica. Como há uma relação de 

proporcionalidade entre o teor de sais dissolvidos e a condutividade elétrica, pode-se 

estimar o teor de sais pela medida de condutividade de uma água em uma dada 

temperatura (CPRM, 2011).  

A água com demasiado teor de sais dissolvidos não é recomendável para 

determinados usos, sendo que seu enquadramento quanto utilização deve estar 

atrelado a este dado. A Tabela 2 possui a classificação proposta por Mcneely et al. 

(1979), onde relaciona o tipo de água encontrada com a quantia de Sólidos 

Dissolvidos Totais. 
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Tabela 2– Classificação das águas subterrâneas quanto aos valores de STD. 

Tipos de Água Sólidos Dissolvidos Totais (mg L
-1

) 

Doce < 1.000 

Ligeiramente Salobra 1.000 – 3.000 

Moderadamente Salobra 3.000 – 10.000 

Fonte: Adaptado de Mcneely et al. (1979). 

 

A Resolução CONAMA nº 396 de 2008 estabelece para este parâmetro 

limites máximos de concentração de 1.000 mg L-1 em águas destinadas ao consumo 

humano. 

Na maioria das águas subterrâneas naturais, a Condutividade Elétrica (CE) 

da água multiplicada por um fator, que varia entre 0,55 e 0,75, gera um valor 

estimativo dos Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) (CPRM, 2011). Para este trabalho 

adotou-se o valor de 0,65 pois é o fator médio para se obter o teor de STD a partir 

do valor da condutividade elétrica, além de ser o critério adotados em outros estudos 

similares. 

 

2.3.7 Microrganismos na água 

 

A água apresenta uma grande variedade de formas vivas, tanto vegetais 

com animais. Os microrganismos aquáticos são importantes, principalmente, para a 

conservação do ecossistema aquático e desempenho nos processos de depuração 

dos despejos, e sua grande associação com as inúmeras doenças ligadas à água 

(VON SPERLING, 1996). 

Portanto, os organismos coliformes são os indicadores de poluição recente 

por fezes, eventualmente de contaminação. Esse parâmetro permite avaliar de 

forma indireta o potencial de contaminação da água por patogênicos de origem fecal 

(REETZ, 2002). 

Conforme padrão estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 

de 2011 e Resolução CONAMA 396 de 2008, as análises microbiológicas realizadas 

devem indicar se há presença ou ausência de Coliformes Totais e Escherichia coli 

em amostras contendo 100 mL de água. No geral, o teste de é um indicador de 

eficiência de tratamento e de integridade do sistema de distribuição (reservatório e 

rede), enquanto que a presença de bactérias do tipo Escherichia coli revelam 

contaminação fecal. 
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2.3.8 Ânions 

 

Nesta etapa serão apenas serão descritas a propriedades dos ânions que 

foram utilizados durante o monitoramento realizado neste trabalho. Foi feita a 

determinação dos ânions: nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), fluoreto (F-), cloreto (Cl-), 

sulfato (SO4
2-), fosfato (PO4

3-) e brometo (Br-) nas amostras de água.  

Nitrato (NO3
-) e nitrito (NO2

-): as fontes de espécies de nitrogênio nas 

águas naturais são diversas. Os esgotos sanitários constituem em geral a principal 

fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico devido à presença de proteínas e 

nitrogênio amoniacal, pela hidrólise da ureia na água, dentre outras. Alguns 

efluentes industriais também concorrem para as descargas de nitrogênio orgânico e 

amoniacal em águas, como algumas indústrias químicas, petroquímicas, 

siderúrgicas, farmacêuticas, conservas alimentícias, matadouros, frigoríficos e 

curtumes. 

O nitrogênio também pode ser encontrado nas águas nas formas de nitrito e 

nitrato, que são formas oxidadas desse elemento. Pode-se associar a idade da 

poluição com relação entre as formas de nitrogênio (CETESB, 2014). 

Nitratos em níveis elevados são tóxicos, causando uma doença chamada 

meta-hemoglobinemia, que é letal para crianças – onde o nitrato reduz-se a nitrito na 

corrente sanguínea, competindo com o oxigênio livre. Por isso, o nitrato e nitrito são 

considerados padrões de potabilidade. Para estas medições os valores devem ser 

calculados em nitrogênio, sendo 10 mg de N L-1 o valor máximo permitido pela 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011 para nitrato e 1 mg de N L-1 para 

nitrito (CETESB, 2014). 

Para nitrato, o percentual do peso do nitrogênio na molécula é da ordem de 

22,6 % e para nitrito este valor é de 30,4%. Para converter um valor absoluto de 

nitrato ou nitrito em valores referentes a nitrogênio basta multiplicar a concentração 

encontrada (mg L-1) pelo percentual. 

Águas subterrâneas apresentam geralmente teores de nitrito numa faixa de 

0,1 a 10 mg L-1, porém, em águas poluídas, os teores podem chegar a 1000 mg L-1 

(FEITOSA; MANOEL FILHO, 1997).  

A presença de nitrato é uma caracterização do estágio final da oxidação da 

matéria orgânica, sendo que teores acima de 5 mg L-1 podem ser indicativos de 
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contaminação da água subterrânea por atividade humana (FEITOSA; MANOEL 

FILHO, 1997). 

Fluoreto (F-): o flúor é o mais eletronegativo dos elementos químicos, por 

ser tão reativo não é encontrado em sua forma elementar na natureza, sendo 

constantemente detectado na forma de fluoreto, normalmente combinado com 

outros elementos. Todavia, para que seja encontrado com fluoreto livre, disponível 

biologicamente, são necessárias condições ideais de solo, presença de outros 

minerais ou outros componentes químicos e água (CETESB, 2014).  

Em águas naturais é possível identificar traços deste elemento, já em fontes 

subterrâneas o fluoreto pode atingir concentrações elevadas. Principalmente em 

locais nos quais o solo apresenta minerais ricos em flúor, como ambientes próximos 

a montanhas altas ou áreas com depósitos geológicos de origem marinha, podendo 

ser encontradas concentrações acima 10 mg L-1. 

Alguns efluentes industriais lançam níveis elevados de fluoreto nas águas 

naturais, tais como as indústrias de vidro e de fios condutores de eletricidade. O 

fluoreto também é excretado pela urina, sendo o esgoto sanitário uma fonte deste 

elemento (CETESB, 2014).  

Contudo, quanto ingerido em níveis adequados, o fluoreto reduz a 

solubilidade da parte mineralizada do dente, tornando mais resistente à ação de 

bactérias e inibe processos enzimáticos que dissolvem a substância orgânica 

proteica e o material calcificante do dente. Por isso é adicionado às águas de 

abastecimento público para conferir-lhes proteção à cárie dentária.  

Cloreto (Cl-): o cloreto é o ânion que se apresenta nas águas subterrâneas, 

oriundo da percolação que a água sofre por meio do solo e rochas. Este elemento 

também esta presente em uma grande concentrações em efluentes industriais. Em 

zonas costeiras são encontradas águas com níveis altos de cloreto devido ao 

processo de intrusão da cunha salina. Nas águas tratadas, a adição de cloro puro ou 

em solução leva a uma elevação do nível de cloreto, resultante das reações de 

dissociação do cloro na água (CETESB, 2014). 

Para as águas de abastecimento público, a concentração de cloreto 

constitui-se em padrão de potabilidade, segundo a Portaria do Ministério da Saúde 

nº 2.914 de 2011 e Resolução CONAMA nº 396 de 2008, sendo limitada em 250 mg 

L-1 sua concentração máxima permitida.  
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Sulfato (SO4
2-): o sulfato é um dos ânions mais abundantes na natureza, 

onde sua existência se deve pela dissolução de solos e rochas ou pela oxidação de 

sulfetos. As principais fontes antrópicas de sulfato nas águas superficiais são as 

descargas de esgotos domésticos e efluentes industriais. Também ocorre em águas 

tratadas devido à utilização de coagulantes a base deste elemento, como o sulfato 

de alumínio, sulfato ferroso, sulfato férrico e “caparrosa clorada” (solução de sulfato 

férrico e cloreto férrico) (CETESB, 2014; KATO, 1983). 

Por possuir efeito laxativo é importante que o controle do sulfato nas águas 

consumidas seja feito. Já no abastecimento industrial, o sulfato pode provocar 

incrustações nas caldeiras e trocadores de calor (PIVELI & KATO, 2005). 

Este ânion, quando presente em águas destinadas ao consumo humano não 

pode apresentar concentrações que ultrapassem os valores de 250 mg L-1. Para 

tanto este íon também é considerado padrão de potabilidade pela Portaria do 

Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011.  

Fosfato (PO4
3-): o fósforo é um elemento químico não metálico, encontra-se 

na natureza em combinações de fosfatos e outros sais. Fosfatos de sódio, de 

potássio e amônio são solúveis em água (LEE, 1999). 

Assim como o flúor, é raro encontrar fósforo em seu estado elementar na 

natureza. O fósforo em sistemas aquáticos ocorre como fosfato orgânico ou 

inorgânico. Fosfato orgânico consiste de uma molécula de fosfato associado a uma 

molécula à base de carbono - tal como no tecido de planta ou animal. Quando o 

fosfato não está associado com material orgânico é considerado fosfato inorgânico, 

sendo esta a forma assimilada pelas plantas. Os animais podem usar fosfato nas 

formas orgânicas ou inorgânicas. Ambos os tipos de fosfato podem estar na água, 

tanto dissolvidos quanto suspensos, quando ligados a partículas (EPA, 2015). 

A ocorrência de fósforo em águas naturais deve-se, especialmente, às 

descargas de esgotos sanitários. Sendo que a matéria orgânica fecal e os 

detergentes em pó empregados em larga escala domesticamente constituem a 

principal fonte. Indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas 

alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios, apresentam efluente com 

presença de fósforo em quantidades excessivas (CETESB, 2014). 

Brometo (Br-): assim como o cloro e flúor, o bromo enquadra-se na família 

dos halogênios - elementos não metálicos que apresentam grande afinidade por 

outros elementos e que, assim, tendem à formação de sais. O bromo existe em 
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abundância na forma de sais de bromo. Como os demais halogênios, o bromo 

caracteriza-se por sua elevada capacidade de oxidação (LEE, 1999). 

Brometo é um ânion do elemento de bromo, sendo comumente encontrado 

na natureza, juntamente com cloreto de sódio, devido a suas propriedades físicas e 

químicas semelhantes, mas em quantidades menores. As concentrações desta 

espécie química na água do mar são geralmente entre 65 mg L-1 a e 80 mg L-1 em 

algumas zonas marítimas confinadas; enquanto o cloreto, está presente em 

concentrações variando de 18.980 mg L-1 a cerca de 23.000 mg L-1 (AL-MUTAZ, 

2000). 

As concentrações de brometo em água doce variam tipicamente desde 

quantidades vestigiais até cerca de 0,5 mg L-1. Entretanto, grande parte do brometo 

ingerido pelas pessoas vem dos alimentos. Nos Estados Unidos da América a 

ingestão diária típica de brometo é de 2,0 a 8,0 mg, podendo chegar a 9,4 mg/dia 

em países como a Holanda (WHO, 2009) 

Os efeitos do brometo sobre a saúde humana foi verificado a partir de 

observações realizadas durante sua utilização como um anticonvulsivo e sedativos. 

Durante seu uso medicinal, altas doses (6 grama por dia), provocavam sintomas de 

intoxicação como: náuseas e vómitos, dor abdominal, coma, paralisia sendo que 

concentrações mais elevadas no sangue levavam a óbito (WHO, 2009). 

 

2.3.9 Elementos majoritários 

 

Para este trabalho foram analisados quatro elementos majoritários, os 

cátions de: cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), potássio (K+) e sódio (Na+). Esta escolha 

foi baseada nas bibliografias pesquisadas, levando em consideração os íons que 

mais tem influência na hidroquímica da água, e que estão presentes normalmente 

em maiores quantidades (STATON & QI, 2007) 

Cálcio (Ca2+): é o quinto elemento mais abundante na crosta terrestre. Em 

águas naturais este é o cátion dissolvido em maior abundância, sendo também 

bastante distribuído em minerais de rochas e solos (HAUSER,2002). 

Os minerais mais importantes deste elemento são o calcário (carbonato de 

cálcio - CaCO3), a gipsita (sulfato de cálcio hidratado - CaSO4.2H2O), a fluorita 

(fluoreto de cálcio - CaF2), a apatita (fluorfosfato ou clorofosfato de cálcio) entre 

outros (UNESP, 2015a). 
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Assim como potássio e magnésio, o cálcio é considerado uma mineral 

essencial ao nosso organismo, portanto, sua presença na água ingerida é 

considerada benéfica a saúde humana. Contudo, a presença demasiada deste 

elemento na água pode diminuir a formação de espuma e prejudicar a ação de 

detergentes, formar depósitos minerais em recipientes e causar precipitação de 

calcário em tubulações de água quente (BREZONIK & ARNOLD, 2011). 

Magnésio (Mg2+): o magnésio é um dos maiores constituintes de rochas e 

normalmente encontra-se junto com o cálcio, apesar de apresentar menores 

concentrações que o cálcio em águas naturais (HAUSER, 2002). Os compostos de 

magnésio também apresentam alta solubilidade, favorecendo sua hidratação 

(UNESP, 2015c). 

Potássio (K+): os cátions de potássio, assim como os de sódio, são 

caracterizados como os maiores dos períodos a que pertence. Sendo este o motivo 

pelo qual têm uma fraca atração por ânions e moléculas, e como consequência a 

maioria de seus sais é solúvel em água e seus íons raramente formam complexos. 

Sais de potássio geralmente são brancos e solúveis em água (UNESP, 2015b). 

Sódio (Na+): as propriedades gerais dos sais de sódio são similares às do 

potássio. Os sais de sódio também são de coloração branca tipicamente solúveis em 

água. Em solução aquosa são quimicamente inertes (UNESP, 2015c). 

Ao contrário do cálcio e magnésio, na água o sódio pode trazer preocupação 

a saúde humana e a qualidade da água. Apesar da maior parte da ingestão deste 

íon ser proveniente dos alimentos, a água com sódio em excesso deve ser evitada, 

principalmente por indivíduos que necessitam de dieta com baixo teor de sódio, por 

estar intimamente relacionado a ocorrência de problemas cardiovasculares e renais 

(BREZONIK & ARNOLD, 2011). 

As concentrações deste cátion pode variar entre 0,1 e 100 mg L-1 em águas 

subterrâneas, sendo que ocorre o aumento destes valores a partir das zonas de 

recarga do aquífero. Nossa legislação sobre potabilidade recomenda concentrações 

de sódio abaixo de 200 mg L-1para água destinada ao consumo humano, uma vez 

que este íons é padrão de potabilidade.  

 

2.3.10 Elementos-traço  
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Neste estudo foram delimitados alguns elementos químicos a serem 

determinados, devido as baixas concentrações estes elementos são comumente 

classificados com elementos-traço.  

Dentre os elementos determinados estão: lítio (Li), berílio (Be), titânio (Ti), 

vanádio (V), cromo (Cr), manganês (Mn), ferro (Fe), cobalto (Co), níquel (Ni), cobre 

(Cu), arsênio (As), selênio (Se), rubídio (Rb), estrôncio (Sr), molibdênio (Mo), cádmio 

(Cd), estanho (Sn), antimônio (Sb), cério (Ce), tálio (Tl), chumbo (Pb), bismuto (Bi) e 

urânio (U). 

Gaillardet et al (2014) afirmam que em águas naturais, espécies químicas 

que podem ser encontrados em concentrações abaixo de 1 mg L-1, ou 1 ppm, são 

consideradas elementos-traço. Por apresentar baixa presença nas águas, não 

chegam a influenciar os valores de Sólidos Dissolvidos Totais, pois suas massas 

combinadas não são significativas quando comparadas aos montantes de Ca2+, 

Mg2+, K+, Na+, H4SiO4, HCO3
-, CO3

2-
, SO4

2-, Cl-, e NO3
ˉ juntos. 

O estudo dos elementos minoritários, majoritários e elementos-traço são 

utilizados para determinar as características químicas das amostras de água 

subterrânea e assim determinar as fontes e movimentos da água subterrânea. 

Sendo que da maioria dos elementos conhecidos, apenas dez não aparecem a nível 

de traço em águas naturais  (NEWHOUSE, 2004).  

As formas e concentração dos elementos-traço que existem na água pode 

determinar o grau de toxicidade deste recurso. Os efeitos de muitos destes 

elementos na água e no organismo humana não é completamente conhecida, 

acreditando-se ainda, que muitos podem ser perigosos ou potencialmente 

prejudiciais (PAIS; JONES JR, 1997) (NOLLET; GELDER, 2000) 

Para muitos dos elementos estudados neste trabalho a legislação aplica 

valores máximos de concentração que devem ser respeitados quando o uso do 

recurso hídrico destina-se ao consumo humano. A Resolução CONAMA nº 396 de 

2008 e Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011, estipulam VMP para treze 

dos vinte e três elementos determinados, sendo eles: Be, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, As, Se, 

Mo, Cd, Sb, Pb e U. 
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2.3.11 Classificação hidroquímica 

 

Observa-se que a composição química da água subterrânea, inicialmente, 

depende da composição atmosférica; em seguida é comandada pela infiltração da 

água do solo e reações biogeoquímicas, entre as fases sólida, líquida e gasosa da 

zona não saturada, e evolui com o resultado da interação água-rocha e 

características na zona saturada.  

Portanto, as amostras de água avaliadas tornam-se representativas e a 

determinação das concentrações de diversos íons ou substâncias presentes na 

solução gera um conjunto de resultados que, interpretados, passam a caracterizar a 

água daquele meio. Assim, as relações iônicas podem ser utilizadas para descrever 

as interações desta água com o meio (MESTRINHO, 2005). 

Segundo Deutsche (1997) os elementos mais importantes e suficientes pela 

hidrogeoquímica para o estudo dos processos químicos na maioria dos aquíferos e 

suas relações com os sistemas hidrogeológicos são os constituintes principais: Na+, 

K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4-2, HCO3
- e CO3

-. Pois na maioria das águas naturais, esses 

íons são responsáveis por 95 a 100 % dos íons em solução. 

 Os diagramas trilineares são os mais utilizados na classificação geoquímica 

de águas. Praticamente todos se fundamentam no Diagrama de Piper. Este 

diagrama tem por base o equilíbrio entre os principais íons constituintes das águas 

naturais. Existem muitos outros diagramas e gráficos que não possuem a forma 

triangular, mas representam as características geoquímicas das águas de acordo 

com o mesmo princípio de equilíbrio entre íons utilizado por Piper. Dentre outros 

modelos de diagramas que são utilizados destacam-se os colunares; os circulares; 

diagramas radiais e diagramas semi-log (FREITAS et al, 2001) 

Assim, o Diagrama de Piper é frequentemente, utilizado para classificação e 

comparação de distintos grupos de águas quanto a estes cátions e ânions 

dominantes. Ele mostra as concentrações relativas de seis a sete íons em solução, 

sendo os cátions Na+, K+, Ca2+, Mg2+, e os ânions Cl-, SO4
-2, HCO3

- e CO3
- (AOC II, 

2004)  

Ainda, quanto à classificação das águas, em nosso país há duas principais 

regulamentações, Decreto-Lei Nº 7.841 de 1945 (Código de Águas Minerais) e a 

Portaria nº 540 de 2014, do Departamento Nacional de Produção Mineral.  
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O Código de Águas Minerais classifica os tipos de água, diferenciando as 

minerais das demais pela presença de “elementos dignos de nota” ou “substâncias 

raras dignas de nota”, que são todos aqueles elementos raros presentes nas águas 

naturais. 

Assim, o Decreto-Lei Nº 7.841 e a Portaria nº 540 do DNPM, baseados na 

legislação nacional e referências internacionais, estabelecem os valores mínimos 

destes elementos para que águas possam ser classificadas como Minerais ou 

enquadradas simplesmente como Águas potáveis de Mesa, quando preenchem 

somente as condições de potabilidade exigida.  

Na Tabela 3 são apresentados os limites mínimos estipulados para alguns 

destes elementos. Já que, as águas naturais podem ter a nomenclatura de minerais 

também quando possuírem outras características relativas a composição química, 

podendo ser: radíferas, radioativas, fracamente radioativas, toriativas, carbogasosas 

ou oligominerais. 

 

Tabela 3 – Classificação das águas minerais de acordo com o elemento presente. 

Classificação Mineral Elemento presente Concentração mínima 

Fluoretada Fluoreto 0,02 mg L
-1 

Vanádica Vanádio 0,03 mg L
-1

 

Litinada Lítio 0,01 mg L
-1

 

Seleniada Selênio 0,006 mg L
-1

 

Sulfatadas 
Sulfato (combinado com 

cátions Na, K ou Mg) 
100 mg L

-1 

Sulfurosas Sulfeto 1 mg L
-1

 

Nitratadas Nitrato (origem mineral) 100 mg L
-1

 

Cloretadas Cloreto de sódio 500 mg L
-1

 

Ferruginosas Ferro 5 mg L
-1

 

Alcalino 

bicarbonatadas 

Compostos alcalinos 

(equivalência em 

bicarbonato de sódio) 
200 mg L

-1
 

Alcalino-terrosas 

Compostos alcalino-

terrosos (equivalência em 

carbonato de cálcio) 

120 mg L
-1

 

Alcalino-terrosas 

cálcicas 

Cálcio (sob forma de 

bicarbonato de cálcio) 
48 mg L

-1
 

Alcalino-terrosas 

magnesianas  

Magnésio (sob forma de 

bicarbonato de magnésio) 
30 mg L

-1
 

Fonte: Adaptado de Brasil (2014) e Brasil (1945). 

 

Embora, as águas minerais sejam classificadas pela presença de elemento 

predominante, podem ser classificadas também com mistas. Sempre que acusarem 
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em sua composição mais de um elemento digno de nota, contiverem íons ou 

substâncias raras dignas de nota, estes recursos receberão esta denominação. 

Queiroz (2004) em seu trabalho sobre águas minerais do Brasil, no qual 

avaliou a distribuição, classificação e importância econômica destes recursos, afirma 

que no estado do Paraná há onze áreas, de distribuição espacial uniforme, com 

produção de águas minerais e potáveis de mesa que caracterizam os distritos 

hidrominerais do estado. O autor traz ainda que, na região deste estudo, ocorre 

aquífero fissural associado às zonas fraturadas dos basaltos da Formação Serra 

Geral do Grupo São Bento do Jurássico-Cretáceo e comenta que as águas minerais 

são totalmente predominantes com relação às águas potáveis de mesa e ocorrem 

nas variedades fluoretadas, radioativas, sulfurosas, sulfatadas, litinadas, cálcicas, 

alcalino-terrosas, alcalino-bicarbonatadas.  

 

 

2.4 UNIDADES AQUÍFERAS NO PARANÁ 

 

 

No estado do Paraná duas unidades aquíferas se destacam por suas 

dimensões, o Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) e o Sistema Aquífero Guarani 

(SAG).Sendo que o Aquífero Serra Geral fica localizado logo acima do Sistema 

Aquífero Guarani (ROSA FILHO & ATHAYDE, 2011). 

De todo Sistema Aquífero Guarani (1.195.500 km2), aproximadamente 

12,8% está representado pelas zonas de afloramento, ou seja, 153 mil km2. O Brasil 

possui 67,8% destas áreas, sendo que o restante de sua área de ocorrência 

encontra-se sotoposto às rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, que 

constituem por sua vez um importante aquífero do tipo fraturado (ANA, 2002). 

O Sistema Aquífero Serra Geral é um aquífero do tipo fraturado, no qual a 

água existente é armazenada nas fraturas das rochas. Possuindo este uma 

excelente qualidade química, o que admite seu uso para o abastecimento público. 

Enquanto que o Sistema Aquífero Guarani é caracterizando como poroso, cuja sua 

principal utilização na região oeste do Paraná deve-se aos usos para recreação ou 

industrial, devido suas características termais e altas concentrações de íons e 

sólidos dissolvidos totais (SDT) (ROSA FILHO & ATHAYDE, 2011). 
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2.4.2 SISTEMA AQUÍFERO SERRA GERAL (SASG) 

 

Segundo Rosa Filho & Athayde (2011) o Sistema Aquífero Serra Geral 

(SASG) é um denominação utilizada para mencionar ao aquífero fraturado vulcânico, 

representado pelas rochas do Grupo Serra Geral, que ocorrem, dentre outros países 

e estados, no terceiro planalto paranaense. Este aquífero também é tido como o 

mais importante do estado do Paraná, pois muitos municípios o utilizam para o 

abastecimento público, hotéis, indústria e comércio. Na Figura 2 é possível visualizar 

a grande abrangência desta unidade geológica dentro do estado do Paraná. 

.  

Figura 2 – Áreas de ocorrência da formação Serra Geral no Paraná. 

Fonte: Adaptado de Mineropar (2013). 

 

Os derrames desta formação são, geralmente, conhecidos como efusivas 

basálticas, normalmente chamadas de basaltos, possuindo eventuais variações 

litológicas. Uma das características marcantes deste tipo de formação é sua 

ocorrência, que se dá por acúmulos sucessivos de lavas, criando unidades tabulares 

individuais bem definidas. Portanto, neste tipo de formação fraturada, água circula e 

se acumula nas zonas de fratura e falhas, bem como por entre os derrames (ÁGUAS 

PARANÁ, 2015).  

As rochas deste tipo de formação tem origem relacionada à separação da 

Pangeia, sendo que esta separação originou o Oceano Atlântico Sul. A espessura 

de estrato rochoso pode atingir mais de 1000 m, compreendendo inúmeras 

sobreposições de derrames de lava. Graças a esse tipo de formação é que os solos 

de dessa região são excelentes para agricultura, resultado da decomposição destas 

rochas. Contudo, quando ainda na condição de rocha não alterada, os basaltos são 
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encontrados sob a forma de platô, cada qual representado um derrame (ROSA 

FILHO & ATHAYDE, 2011). 

Muitos estudos foram desenvolvidos sobre os recursos hídricos contidos nas 

rochas constituintes da Formação Serra Geral, cujas características hidrogeológicas 

diversificadas representam um enorme desafio para avaliação e compreensão.  

Entretanto, é comum na literatura encontrar evidências cada vez mais fortes sobre a 

conectividade hidráulica deste sistema com o Aquífero Guarani, principalmente nos 

estados do sul do país (SCHEIBE & HIRATA, 2008). 

Esta unidade aquífera pode ser dividida em duas partes, porção norte e sul. 

Os pontos mais produtivos estão relacionados com a Unidade Serra Geral Norte, 

caracterizada pelos derrames mais básicos e apresentando espessuras maiores do 

solo. Enquanto que na Unidade Sul é predominam rochas de composição ácida, 

com baixa espessura do solo e vazões inferiores. Do ponto de vista hidroquímico, as 

águas das duas unidades são bastante semelhantes, sendo usualmente 

classificadas como Bicarbonatadas-Sódicas (ÁGUAS PARANÁ, 2015) 

 

 

2.5 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

 

Em grande parte, a contaminação das águas subterrâneas foi 

frequentemente negligenciada por não ser imediatamente visível apesar de 

constituírem uma das principais fontes de águas potável. Embora a humanidade se 

preocupe há muito tempo com a poluição das águas superficiais de rios e de lagos, 

a contaminação das águas subterrâneas só aparece como um problema sério a 

partir da década de 80 (BAIRD, 2002). 

Para Cunha & Calijuri (2010) o monitoramento ambiental das águas permite 

o conhecimento da evolução da dinâmica da qualidade das águas, por meio da 

identificação das variáveis físicas, químicas e biológicas, possibilitando a realização 

de um amplo diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica estudada. Esse 

diagnóstico pode permitir a avaliação das respostas dos ambientes aquáticos, em 

termos espaciais e temporais, aos impactos antrópicos na sua área de influência. 

A implementação de programas de monitoramento contribuem para um 

melhoramento no planejamento, desenvolvimento, proteção e manejo das águas 
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subterrâneas. Nos estudos aplicados as águas subterrâneas, esse 

acompanhamento representa uma ferramenta valiosa para o entendimento da 

dinâmica dos sistemas de águas subterrâneas, podendo ser qualitativo e/ou 

quantitativo. O monitoramento pode ser visto como um acompanhamento temporal, 

com medidas periódicas, servindo para identificação de possíveis processos de 

alteração do meio natural. Para tanto, um conjunto de poços pode representar uma 

rede de monitoramento de águas subterrâneas (VASCONCELOS et al., 2010) 

O sistema de monitoramento tem o papel de evidenciar a influência de uma 

determinada fonte de poluição na qualidade da água subterrânea. As amostragens 

são efetuadas num conjunto de poços distribuídos estrategicamente, nas 

proximidades da área de disposição do resíduo (oferecendo subsídios para o 

diagnóstico da situação). A localização estratégica e a construção racional dos 

poços de monitoramento, aliadas a métodos eficientes de coleta, acondicionamento 

análise de amostras, permitem resultados bastante precisos sobre a influência do 

método de disposição dos resíduos, na qualidade da água subterrânea (CETESB, 

2001). 

Os problemas não se limitam somente aos centros urbanos. Estudos de 

monitoramento em países europeus constataram contaminação de águas 

subterrâneas por herbicidas, após mais de uma década de proibição de uso. A 

tendência dos agrotóxicos estarem presentes em águas subterrâneas é a sua 

acumulação, uma vez que esse ambiente é considerado recalcitrante, ou seja, não 

existem condições favoráveis para a degradação das moléculas em função de 

baixas temperaturas, falta de oxigênio, baixa atividade dos micro-organismos e 

ausência de luminosidade. Dentre os problemas de contaminação das águas 

subterrâneas por agrotóxicos destaca-se o fato de ser utilizada para consumo 

humano, o que poderá acarretar sérios problemas de saúde pública (SILVA et al., 

2011). 

No que trata da resolução CONAMA nº 396 de 2008, que dispõe sobre 

classificação e diretrizes ambientais para águas subterrâneas, os órgãos 

competentes deverão monitorar os parâmetros necessários ao acompanhamento da 

condição de qualidade da água subterrânea. Dentre os parâmetros definidos para 

este monitoramento estão: pH, turbidez, condutividade elétrica e medição de nível 

de água. Sendo possível a complementação desta avaliação da qualidade da água 

com outros parâmetros quando tecnicamente justificado. 
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Somente no ano de 2009 a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais / 

Serviço Geológico do Brasil, CPRM / SGB, iniciou a implantação da Rede Integrada 

de Monitoramento de Águas Subterrâneas (RIMAS). Com o objetivo de monitorar 

permanente e continuamente as águas subterrâneas, essa rede propicia, a médios e 

longos prazos, a identificação de impactos nesses recursos em decorrência da 

exploração ou uso e ocupação do solo, além de estimar a disponibilidade do recurso 

hídrico subterrâneo, dentre outras informações (CPRM, 2015). 

 

 

2.6 VULNERABILIDADE DE AQUÍFEROS 

 

 

Foster et al. (2006) afirmam que em hidrogeologia o conceito de 

vulnerabilidade começou a ser utilizado intuitivamente a partir da década de 70, na 

França, e de maneira mais aberta na década de 80. Embora se referisse à 

suscetibilidade relativa dos aquíferos à contaminação antropogênica, o termo 

inicialmente era usado sem nenhum objetivo de definição formal. 

A ocorrência ou não de contaminação de um aquífero, depende de vários 

fatores: profundidade da água subterrânea; facilidade de passagem dos fluidos 

através da zona vadosa (situada entre o aquífero e a superfície); interação físico-

química entre os materiais que formam a zona vadosa e os fluidos que a percorrem, 

e a quantidade de água disponível na superfície do terreno (CARDOSO, 2010).  

Estudos sobre a vulnerabilidade de aquíferos por meio de mapeamento têm 

sido largamente utilizados em todo mundo com a finalidade de auxílio a programas 

de prevenção a contaminação da água subterrânea (BARBOZA, 2007).  

Com exemplo em Taiwan (JANG & CHEN, 2015) onde um estudo visou 

estabelecer zonas de proteção das águas subterrâneas em um leque aluvial do rio 

Choushui, levando em conta a susceptibilidade da área a contaminação. 

Na Flórida, conhecida pode possuir o aquífero mais prolifico nos Estados 

Unidos, Beynena et al. (2012) integraram métodos diferenciados buscando criar um 

modelo específico para determinação da vulnerabilidade do aquífero na região. 

Estudos similares também foram propostos por Brindhaa & Elangob (2015) e 

Kumara et al. (2015) 
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No Brasil já existem muitos estudos abordando esta temática, onde se avalia 

a vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas com base em 

metodologias consolidadas, a exemplo de pesquisadores como Lobler & Silva 

(2015), Herlinger Jr & Viero (2007), Santos & Pereira (2011) e Muradás et al (2010), 

tendo este último realizado um mapeamento de vulnerabilidade no Aquífero Guarani. 

Nobre et al. (2007) afirmam que devido à complexidade envolvida na 

avaliação de vulnerabilidade de aquíferos, o uso de ferramentas matemáticas, como 

a modelagem analítica ou numérica, juntamente com sistemas de informações 

geográficas (SIG), é essencial para manipular grandes quantidades de dados 

espaciais. 

Estas metodologias são geralmente utilizadas para fornecer uma avaliação 

comparativa dessas áreas com o potencial de contaminação das águas 

subterrâneas (NOBRE et al., 2007). Para Guiguer & Kohnke (2002) os resultados de 

um estudo de vulnerabilidade de aquíferos também permitem às autoridades 

responsáveis gerir seus recursos hídricos de maneira mais eficiente e adequada. 

Existem diversas metodologias para se determinar o índice de 

vulnerabilidade de um aquífero, sendo os métodos de avaliação DRASTIC (ALLER 

et al., 1987), AVI (VAN STEMPVOORT et al. 1992) e GOD (FOSTER & HIRATA, 

1988) os mais utilizados atualmente. Todas deveriam ser aplicadas por meio da 

utilização de sistemas de informações geográficas (SIG), já que para a obtenção dos 

resultados é necessário a sobreposição de mapas com parâmetros analisados 

(GUIGUER & KOHNKE, 2002). 

Cardoso (2010) em seu estudo comparativo dos métodos DRASTIC e GOD 

na avaliação da vulnerabilidade das águas subterrâneas destaca que o método 

DRASTIC mostrar-se mais pormenorizado, pelo fato de utilizar mais parâmetros, 

entretanto, ressalta que a metodologia GOD determina aceitavelmente a 

vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição. 

Em sua publicação sobre a proteção qualidade da água subterrânea, Foster 

et al. (2006) defendem já utilização da metodologia GOD devido sua simplicidade e 

objetividade nos parâmetros analisados, uma vez que ao se utilizar um excesso de 

parâmetros ponderados pode-se obter índices similares gerados por meio de uma 

combinação muito diferente de situações hidrológicas, o que pode ocasionar riscos 

na tomada de decisão.  
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Assim, o método GOD foi desenvolvido para avaliar as condições naturais 

de atenuação de contaminantes e é amplamente utilizado para as condições 

brasileiras, pois seu uso é simplificado necessitando apenas três parâmetros: grau 

de confinamento da água subterrânea, ocorrência de estratos de cobertura 

(característica litológica e grau de consolidação da zona vadosa ou camada 

confinante) e distância até o lençol freático ou o teto do aquífero confinado (FOSTER 

et al., 2006). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O desígnio desta pesquisa é fornecer subsídios para a tomada de decisões 

em termos de qualidade da água a partir de dados de monitoramento físico-químico 

das águas subterrâneas no município de Medianeira – PR, em conjunto com a 

elaboração de um mapa de vulnerabilidade do Aquífero Serra Geral (ASG) utilizando 

a metodologia GOD, buscando identificar os níveis de vulnerabilidade natural do 

aquífero e conhecer a qualidade dos recursos hídricos subterrâneas nesta região. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Caracterização da área de estudo segundo o tipo de uso e ocupação do 

solo; 

 Identificar os poços existentes no município de Medianeira–PR; 

 Monitorar quantitativamente e temporalmente as águas subterrâneas por 

meio de análises físico-químicas e microbiológicas.    

 Comparar os resultados encontrados e analisar a evolução dos parâmetros 

de qualidade da água; 

 Avaliar a qualidade das águas subterrâneas segundo legislações vigentes; 

 Classificar as águas de acordo com suas características hidroquímicas. 

 Composição de um mapa com o índice de vulnerabilidade do aquífero no 

município de Medianeira com base na metodologia GOD;  

 Definir as áreas de risco potencial à contaminação das águas 

subterrâneas; 

 Contrastar na região estudada o tipo de vulnerabilidade identificada com o 

nível de qualidade das águas subterrâneas.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada no Município de Medianeira - PR, o qual possui 

44.523 habitantes, com área de 328,73 km2 e seu ponto mais alto tem 608 metros e 

o ponto mais baixo, 275 metros (IBGE, 2014). Medianeira está localizada no oeste 

do estado do Paraná e faz divisa com as cidades de Matelândia, Missal, São Miguel 

do Iguaçu, Ramilândia, Itaipulândia e Serranópolis do Iguaçu, conforme Figura 3. 

O município está localizado sob o divisor de águas de duas bacias 

hidrográficas, bacia do Paraná III e bacia do Rio Iguaçu. Situando-se sobre o 

Sistema Aquífero Serra Geral e este sobre o Sistema Aquífero Guarani. 

 

 
Figura 3 – Mapa do município de Medianeira. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Medianeira (2001). 
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Para o levantamento destas informações foram monitorados 42 poços 

subterrâneos distribuídos pelo município. Para seleção dos pontos levou-se em 

consideração as seguintes características: possuir cadastro junto aos órgãos de 

controle ambiental responsável, homogeneidade na distribuição espacial, maior 

abrangência possível do município e densidade populacional. Neste trabalho foram 

estudados 28 pontos situados na zona rural e 14 presentes na zona urbana. Na 

Figura 4 encontram-se os poços de águas subterrâneos analisados no município. 

 

 
Figura 4 – Localização dos poços estudados no município de Medianeira. 

Fonte: Adaptado de Google Earth (2014). 
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Para a determinação do índice de vulnerabilidade, além dos pontos 42 já 

monitorados foram utilizadas informações disponibilizadas de mais 35 poços 

cadastrados na base de dados do governo federal e estadual. Com isso, todos os 

poços existentes no município e que possuíam informações sobre o nível de água 

do aquífero foram avaliados. Sendo que no total, 73 locais foram utilizados para 

confecção do mapa de vulnerabilidade. 

 

 

4.2 METODOLOGIAS DA PESQUISA 

 

 

O presente estudo tem a finalidade de fornecer informações sobre a 

qualidade das águas subterrâneas e identificar o grau de vulnerabilidade natural do 

Aquífero Serra Geral e assim gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à 

solução de problemas dentro da região de estudo. Para isso foi efetuada uma 

pesquisa exploratória devido à necessidade de construção e aprimoramento do 

conhecimento com relação ao tema escolhido, uma vez que nos bancos de dados 

disponíveis há pouca informação disponível para a região monitorada. 

Este estudo é executado em dois eixos principais, uma para a análise da 

qualidade das águas subterrâneas e outra para a avaliação do índice de 

vulnerabilidade do aquífero. Para a sua execução houve a utilização de dois 

métodos de coleta de dados: levantamento bibliográfico e coleta em campo. 

Parte da metodologia utilizada neste trabalho consistiu na realização de um 

cadastro georreferenciado dos poços, realização de análises físicas, químicas e 

microbiológicas das águas subterrâneas. Esta parcela da metodologia foi dividida 

nas seguintes etapas: 

 Criação do inventário dos pontos de captação de água; 

 Coleta de amostras de água dos poços (2 campanhas com um 

intervalo e 7 meses); 

 Realização das análises físico-químicas e microbiológicas; 

 Produção de mapas temáticos com os índices de vulnerabilidade; 

 Compilação das informações e resultados das 2 campanhas e  
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 Avaliação e Comparação dos resultados obtidos das com bibliografia 

existente. 

Para o inventário dos pontos de captação de água subterrânea, foi utilizada 

a base de dados disponibilizadas pela (CPRM) por meio do Sistema de Informações 

de Águas Subterrâneas (SIAGAS) e a lista de Cadastro Usuários de Recursos 

Hídricos disponibilizada pelo Instituto das Águas do Paraná (Águas Paraná). Para 

localização dos pontos, confirmação exata da posição dos poços e demais dados 

geográficos foi utilizado um GPS portátil da marca Garmin modelo eTrex H (Estados 

Unidos). 

A primeira etapa de coleta foi realizada em março de 2014, na estação 

definida como verão. Na região deste estudo, este período históricamente possui 11 

dias mensais com chuva, média de precipitação com 135 mm e temperaturas de 

24,2 ºC. A segunda campanha de coleta ocorreu durante a primavera no mês de 

setembro, período o qual também tem em média 11 dias chuvosos, entretanto 

apresenta maiores níveis de precipitação,  média de 228 mm, e temperaturas mais 

baixas, cerca de 22,3ºC (EMBRAPA, 2015). O período de cada campanha de coleta 

durou aproximadamente 5 dias, sendo que estes dias foram caracterizados por céu 

com poucas nuvens, forte insolação e sem ocorrência de precipitação atmosférica. 

Para cada ponto escolhido foi preenchida uma ficha durante a coleta 

(Apêndice A) com informações sobre a localização do poço, proprietário, finalidade e 

características de uso, aspectos construtivos do poço, estado de conservação, forma 

predominante de ocupação do entorno, e demais informações sobre a forma de 

coleta da amostra. 

Para os levantamentos da qualidade das águas subterrâneas foram 

realizadas análises físico-químicas e microbiológicas das amostras coletadas nos 

poços selecionados, seguindo para isto, as recomendações da Standard Methods 

for the Examinationof Water and Wastewater, Edição 22 (2012), normas NBR ABNT 

e demais recomendações de manuais sobre coleta e análise de águas subterrânea. 

Os resultados das análises foram reportados em planilhas eletrônicas para posterior 

tratamento e processamento dos dados. 

 

 

 



 
 

46 

4.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA  

 

 

Todas as coletas foram realizadas seguindo o mesmo procedimento de 

segurança para evitar contaminações e minimizar possibilidade de erro. Para tanto, 

as coletas das amostras foram realizadas diretamente no ponto mais próximo logo 

após a saída de água do poço, sendo que o ponto de coleta era previamente limpo 

de sujidades mais grosseiras e posteriormente higienizado com álcool etílico 70 ºGL, 

logo em seguida era aberta a saída de água mantendo uma vazão média por cerca 

de 5 minutos de forma a não coletar a água que estava presente dentro das 

tubulações e também para retirar quaisquer resíduos presentes nos canos.  

No momento da coleta o fluxo da água era reduzido para evitar respingos. 

Antes da coleta os fracos para as analises físico-químicas e de elementos-traço 

eram enxaguados por três vezes com a própria agua a ser analisada. Após isto a 

amostra era coletada, identificada e armazenada diretamente na caixa térmica.  

Os frascos utilizados nas coletas de águas, destinadas a análise dos 

elementos-traço foram higienizados da seguinte maneira: lavados seis vezes com 

água comum e posteriormente armazenados com solução de 3% v/v de detergente 

Detertec, marca Sigma-Aldrich (Estados Unidos), diluído em água ultrapura por 24 

horas, posteriormente os frascos eram lavados mais seis vezes com água ultrapura 

e desta vez armazenados por 48 horas com solução de 20% v/v de HNO3 da marca 

Merk (Alemanha) bidestilado, e por fim eram lavados seis vezes com água ultrapura 

para finalizar a higienização.  

Os frascos utilizados nas análises microbiológicas eram esterilizados pelo 

fabricante, não sendo necessária sua higienização. 

A limpeza para os demais frascos seguiram os seguintes processos: seis 

lavagens com da torneira, armazenamento com solução de Detertec em diluição de 

3% v/v em água ultrapura por 24 horas e lavagem final com água ultrapura por seis 

vezes.  

Foi adotado o uso de luvas e mascaras para evitar possíveis contaminações 

microbiológicas e físico-químicas, assim como antes de cada coleta cada frasco era 

lavado 3 vezes com a própria água a ser coleta, exceto nos frascos para análises 

microbiológicas, nas quais todos os fracos já haviam sido higienizados e 

esterilizados previamente, sendo que após aberto sua manipulação era mínima para 
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evitar contaminações externas. Na Figura 5 é possível visualizar os frascos 

utilizados, bem como os materiais empregados para higienização do ponto de 

coleta. 

 

 
Figura 5 – Coleta das amostras: (a) coleta da amostra e (b) materiais utilizados para coleta e 

higienização do local. 

 

Após a coleta todas as amostras eram armazenadas em uma caixa térmica 

refrigerada (Figura 6) com gelo a fim de manter as características do material até o 

caminho do laboratório. Este local de acondicionamento temporário era higienizado 

antes de cada saída a campo. Este procedimento era realizado por meio de 

escovação das paredes internas e externas do recipiente com solução de detergente 

e água, seguido de enxágue com água, aplicação de álcool etílico 70 ºGL e secagem 

natural. 

 

 
Figura 6 – Caixa térmica utilizada na conservação e transporte das amostras. 
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As amostras permaneciam armazenadas na caixa térmica por no máximo 5 

horas e logo após eram transportadas diretamente ao laboratório. Posteriormente, 

estes frascos eram arranjados em refrigeradores a uma temperatura de 4 C, onde 

continuavam até o momento da análise. 

 

 

4.4 PARÂMETROS DETERMINADOS 

 

 

Os parâmetros determinados foram: coliformes totais e Escherichia coli, pH, 

condutividade, turbidez, cor, sólidos dissolvidos totais (SDT), alcalinidade 

(alcalinidade total, devido à hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos), ânions: nitrato 

(NO3
-), nitrito (NO2

-), fluoreto (F-), cloreto (Cl-), sulfato (SO4
2-), fosfato (PO4

3-) e 

brometo (Br), elementos majoritários: sódio, potássio, cálcio e magnésio , elementos-

traço: lítio (Li), berílio (Be), titânio (Ti), vanádio (V), cromo (Cr), manganês (Mn), ferro 

(Fe), cobalto (Co), níquel (Ni), cobre(Cu), arsênio (As), selênio (Se), rubídio (Rb), 

estrôncio (Sr), molibdênio (Mo), cádmio (Cd), estanho (Sn), antimônio (Sb), cério 

(Ce), tálio (Tl), chumbo (Pb), bismuto (Bi) e urânio (U). 

 

 

4.5 ANÁLISES DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

 

As amostras para determinação dos parâmetros pH, condutividade, turbidez, 

cor, alcalinidade e ânions foram acondicionadas em frascos plásticos de polietileno 

de 500 mL, refrigerados durante o transporte e analisados em laboratório logo após 

a coleta. 

Para a análise de pH foi utilizado o equipamento marca Digimed (Brasil), 

modelo DM-23, sendo que o mesmo era sempre calibrado com ajustes de duas 

soluções tampão de pH 4,0 e 7,0 antes de sua utilização e seguindo as instruções 

previstas no manual do fabricante do equipamento. 

Para determinação de condutividade foi utilizado um condutivímetro de 

bancada marca Hanna (Portugal) Modelo HI 2300, o equipamento era sempre 

calibrado com solução padrão de condutividade elétrica de 1413 μS cm-1 a 25 °C 
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antes de sua utilização e seguindo as instruções previstas no manual do fabricante 

do equipamento. 

Na determinação de cor foi utilizado espectrofotômetro de absorção 

molecular UV-Visível, marca Hach (Estados Unidos), modelo DR 2800, selecionando 

o “programa 125” com medição de absorção molecular em comprimento de onda de 

465 nm, conforme as instruções previstas no manual do fabricante do equipamento. 

Para a determinação de turbidez, foi utilizado um turbidímetro marca 

Policontrol (Brasil), modelo AP-2000. O equipamento era sempre calibrado com 03 

padrões nos valores de 10, 100, 1000 UNT, antes de sua utilização e seguindo as 

instruções previstas no manual do fabricante do equipamento. 

As análises para determinação de alcalinidade total, alcalinidade devido à 

hidróxidos e alcalinidade devido a carbonatos e bicarbonatos foram realizadas com o 

método titulométrico seguindo a NBR 13736 de 1996. A alcalinidade expressa a 

quantidade de acido sulfúrico necessário para reagir com o os hidróxidos e/ou 

carbonatos e bicarbonatos da amostra de água sob agitação constante.  

 

 

4.6 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA 

 

 

As amostras para determinação dos parâmetros microbiológicos foram 

coletadas e acondicionadas em frascos plásticos estéreis de polipropileno com 

volume 100 mL, refrigerados durante o transporte e incubados em laboratório logo 

após a coleta. Cada frasco possuía internamente uma pastilha de tiossulfato de 

sódio (Na2S2O3), este composto não interfere na análise microbiológica e apenas 

remove o cloro residual livre que esteja presente em águas tratadas com sistema de 

cloração, uma vez que o cloro residual pode interferir na análise. Para estas análises 

foi empregada a técnica que utiliza o substrato COLItest®, marca LKP Diagnósticos 

(Brasil).  

Esta técnica consegue determinar simultaneamente a presença ou ausência 

de Coliformes Totais e de Escherichia coli em alíquotas de água. O teste consiste 

em incubar juntamente com a amostra um substrato cromogênico e fluorogênico que 

possui em sua formulação substâncias, nutrientes e MUG que, devidamente 

balanceados, inibem o crescimento de bactérias Gram-positivas favorecendo o 
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crescimento de bactérias do grupo coliforme e facilitando a identificação da presença 

de bactérias do tipo Escherichia coli através da existência de fluorescência e/ou 

aplicação do teste “indol” após incubação.  

Para isto, após a coleta as amostras foram colocadas em uma estufa 

bacteriológica regulada com a temperatura a 37 ºC por períodos entre 18 e 48 horas, 

sendo 18 horas de incubação utilizada para determinação das primeiras provas 

positivas e o período de 48 horas estipulado para a observação de falsos negativos 

que possam ocorrem.  

Ao final destes períodos foi possível observar pela coloração se houve a 

presença ou ausência de coliformes totais e/ou Escherichia coli. Como teste 

alternativo, também pode-se observar a formação de anel avermelhado após 

aplicação do teste indol com reagente de Kovac's, que confirma a presença de 

Coliformes Totais e Escherichia coli na amostra. 

 

 

4.7 DETERMINAÇÃO DE ÂNIONS 

 

 

Para determinação dos ânions foi utilizado um Cromatógrafo de íons modelo 

Dionex ICS-900 da marca Thermo Scientific (Estados Unidos), com detecção 

condutimétrica e câmara de supressão de regeneração química em modo DCR (do 

inglês, Displacement Chemical Regeneration), equipado com coluna de separação 

modelo AS23, marca Thermo Scientific (Estados Unidos). 

A fase móvel utilizada foi uma mistura de carbonato de cálcio (Na2CO3) a 4,5 

mmol L-1 e bicarbonato de cálcio (NaHCO3) a 0,8 mmol L-1, com vazão de 0,25 mL 

min-1. Como regenerante, foi utilizada uma solução com 12,5 mmol L-1 de ácido 

sulfúrico (H2SO4). 

A injeção de amostra foi realizada manualmente com seringa de polietileno, 

sendo que o volume de amostra injetada foi de 10 µL, O tempo de cada corrida 

cromatográfica foi de 25 minutos, sendo possível a separação de 7 ânions: fluoreto 

(F-), cloreto (Cl-), brometo (Br-), nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), sulfato (SO4
2-) e fosfato 

(PO4
3-). 

Foi aplicada calibração externa com soluções de referência na faixa de 0,65 

mg L-1 a 20 mg L-1 de cada ânion. As medidas foram feitas por área integrada. Nesta 
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etapa as determinações foram realizadas no período de até 7 dias após as coletas 

de cada amostra, estando estas armazenadas sob refrigeração em temperatura de 4 

ºC. 

 

 

4.8 DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS MAJORITÁRIOS 

 

 

As amostras de água para análise de elementos majoritários foram 

coletadas e acondicionadas em frascos plásticos de polipropileno tipo Falcon, marca 

Sarstedt (Alemanha) com volume de 50 mL, acidificadas com 1 mL HNO3 

concentrado (65% m/v) bidestilado, marca Merck (Alemanha) e armazenadas sob 

refrigeração a 4 C para manter as características minimamente alteradas. 

Para as análises dos cátions de sódio (Na+) e potássio (K+) foi empregada a 

técnica de espectrometria de emissão atômica com chama espectrometria de 

emissão atômica com chama enquanto que para os cátions de cálcio (Ca2+) e 

magnésio (Mg2+) utilizou-se o procedimento de espectroscopia de absorção atômica, 

ambas realizadas no mesmo equipamento. 

O equipamento utilizado foi um Espectrofotômetro de absorção atômica com 

chama e forno de grafite da marca Varian, modelo AA240FS. Foram usados os 

tempos de análise, tipos de lâmpadas, vazões dos gases e comprimentos de ondas 

recomendados pelo fabricante do equipamento.  

Utilizou-se chama degás acetileno (White Martins) (99,9% de pureza) como 

combustível e ar comprimido purificado como comburente.  

Às amostras e soluções de referência foi adicionado solução de “Schinkel”,  

contendo 100 g L-1 de LaCl3 e 10 g/L de CsCl à 0,10% (m/v). Esta solução funciona 

como supressor de ionização, minimizando a interferência resultante da ionização 

dos analitos.  

As determinações foram todas realizadas em triplicada, com leituras em 

altura de sinal em períodos de 5 segundos e utilizando as médias como resultado. 
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4.9 DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS-TRAÇO  

 

 

As amostras de água para análise de elementos-traço foram coletadas e 

acondicionadas em frascos plásticos de polipropileno tipo Falcon, marca Sarstedt 

(Alemanha) com volume de 50 mL, acidificadas com 1 mL HNO3 concentrado (65% 

m/v) bidestilado, marca Merck (Alemanha) e armazenadas sob refrigeração a 4 C 

para manter as características minimamente alteradas. 

Estas amostras foram analisadas no Laboratório de Análises Químicas 

Industriais e Ambientais (LAQIA), do Departamento de Química da Universidade 

Federal de Santa Maria (Santa Maria – RS), sendo que a determinação destes 

parâmetros foi feita por espectrometria de massa com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS, do Inglês, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry). 

Foi usado um ICP-MS marca Perkin Elmer (Canadá), modelo Elan DRC II 

(Figura 10), equipado com nebulizador tipo Meinhard, câmara de nebulização 

ciclônica, tocha de quartzo, tubo injetor de 2 mm de diâmetro, gerador de 

radiofrequência com potência de 1300 W, e vazões de argônio (pureza de 99,998%) 

auxiliar e nebulizador de 15, 1,2 e 1,1 L min-1, respectivamente. 

Ao total foram avaliados 23 elementos com esta técnica: lítio (Li), berílio 

(Be), titânio (Ti), vanádio (V), cromo (Cr), manganês (Mn), ferro (Fe), cobalto (Co), 

níquel (Ni), cobre (Cu), arsênio (As), selênio (Se), rubídio (Rb), estrôncio (Sr), 

molibdênio (Mo), cádmio (Cd), estanho (Sn), antimônio (Sb), cério (Ce), tálio (Tl), 

chumbo (Pb), bismuto (Bi) e urânio (U). 

Deste total, apenas 13 possuem valor limite de concentração estabelecido 

para consumo humano, usa-se por base a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 

de 2011 e Resolução Conama nº 396 de 2008, estes valores estão presentes na 

Tabela 4.  
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Tabela 4– Elementos com limites estabelecidos por legislação. 

Elemento VMP 

Berílio (2) 4 µg L-1 

Vanádio (2) 50 µg L-1 

Manganês (1) (2) 100 µg L-1 

Ferro (1) (2) 300 µg L-1 

Níquel (1) (2) (1) 20 µg L-1 e (2) 70 µg L-1 

Cobre (1) (2) 2000 µg L-1 

Arsênio (1) (2) 10 µg L-1 

Selênio (1) (2) 10 µg L-1 

Molibdênio (2) 70 µg L-1 

Cádmio (1) (2) 5µg L-1 

Antimônio (1) (2) 5µg L-1 

Chumbo (1) (2) 10 µg L-1 

Urânio (1) (2) (1) 15 µg L-1 e (2) 30 µg L-1 
 
(1) Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011 
(2) Resolução Conama 396 de 2008 

Fonte: Adaptado de Brasil (2008) e Brasil (2011). 

 

 

4.10 CLASSIFICAÇÃO HIDROQUÍMICA 

 

 

Para a classificação hidroquímica dos pontos amostrados empregou-se 

técnica para elaboração do Diagrama de Piper. Este Diagrama inclui dois diagramas 

triangulares, um para ânions (no canto inferior direito) e uma para cátions (no canto 

inferior esquerdo). Nestes gráficos são informadas as proporções relativas dos íons 

principais, e não suas concentrações absolutas.  

Para cada amostra, as informações de cada diagrama triangular são 

projetadas para cima em um digrama central em formato de losango. Portanto, cada 

amostra é representada nos três quadros, uma representando os cátions, um 

representando os ânions, e outro representando esta combinação, conforme Figura 

7. Por fim, é possível obter a classificação hidroquímica de cada amostra 

enquadrando-a em nos grupos delimitados pelo diagrama (AOC II, 2004). 
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Figura 7 – Exemplo de Diagrama Piper. 

 

Foi utilizado o software de uso livre Qualigraf 1.17 (MÖBUS, 2005), 

elaborado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME), que permite dentre varias funções a elaboração deste tipo de 

diagrama. Para tanto foi confeccionada uma tabela com os dados coletados durante 

as análises de ânions, cátions e alcalinidade. 

Quanto à classificação das águas minerais quanto suas características 

foram utilizadas as legislações vigentes, Decreto-Lei Nº 7.841 e a Portaria nº 540 do 

DNPM. Nos parâmetros analisados durante as duas campanhas foram empregadas 

as médias dos valores obtidos nos pontos. Esta escolha busca relevar as alterações 

naturais encontradas na composição hidroquímica das águas subterrâneas durante 

um determinado período, uma vez que a concentração dos elementos pode variar 

temporalmente. 

Ainda, utilizando o mesmo software foi verificando a classificação das águas 

quanta sua qualidade quando destinadas a irrigação. Para isto é calculado o risco de 

sódio, que expressa a Razão de Absorção por Sódio (SAR, do inglês, Sodium 

Adsorption Ratio) e o risco de salinização do solo, comparando a condutividade 

elétrica e as concentrações de Na+, Ca2+ e Mg2+ na água.  

Desta maneira, os riscos podem variar desde nulo até excepcionalmente alto 

para o risco de salinização e de baixo até muito forte para risco de absorção de 
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sódio. A relação destes dois campos definidos pela intercessão dessas classes 

resulta no gráfico de “Wilcox” e define se a água é adequada ou não para irrigação. 

 

 

4.11 DETERMINAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO AQUIFERO 

 

 

Para a elaboração do mapa de vulnerabilidade natural do aquífero foi 

empregada a metodologia GOD (Foster & Hirata, 1988), na qual serão utilizados 

alguns dados coletados na etapa do levantamento da qualidade da água 

subterrânea e outras informações sobre as características de solo da região e do 

tipo de confinamento do aquífero. Na Figura 8, pode-se observar o fluxograma para 

determinação do índice desta metodologia, utilizando os três elementos envolvidos. 

 

 
Figura 8 – Fluxograma do sistema GOD de avaliação. 

Fonte: Adaptado de Foster et al. (2006). 

 

Este método utiliza estes três elementos para elaboração deste índice 

(Figura 5). É devido a estes três elementos que a metodologia recebe este nome, 

sendo composto por suas iniciais, Groundwater hydraulic confinement (grau de 

confinamento hidráulico da água), Overlaying strata (ocorrência de estratos de 
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cobertura) e Depth to groundwater table (distância até o lençol freático ou o teto do 

aquífero confinado) (Foster et al., 2006). 

O índice final de vulnerabilidade é determinado pela multiplicação dos três 

elementos em cada ponto coletado. Quanto aos estágios adotados nesta 

metodologia empírica de estimativa de vulnerabilidade de aquíferos, ficam definidas 

as seguintes escalas conforme descrito abaixo (Foster et al., 2006).  

 Identificação do tipo de confinamento de águas subterrâneas - 

indexação desse parâmetro na escala de 0,0 a 1,0; 

 Especificação dos estratos de cobertura da zona saturada do aquífero 

em termos de (a) grau de consolidação e (b) tipo de litologia e 

indexação desse segundo parâmetro na escala de 0,4 a 1,0; 

 Estimativa da profundidade até o lençol freático ou da profundidade 

do primeiro nível principal de água subterrânea, indexação desse 

terceiro parâmetro na escala de 0,6 a 1,0. 

Na Figura 9 verifica-se um exemplo da aplicação destes estágios na 

metodologia GOD, tendo como resultado na composição dos índices de uma 

determinada área. 

 

 
Figura 9– Produção de mapa de vulnerabilidade usando o sistema GOD. 

Fonte: Adaptado de Foster et al. (2006). 

 

Para a elaboração desses mapas e demais informações geográficas utilizou-

se o SIG (Sistema de Informações Geográficas), por meio dos softwares Spring 

versão 5.2.4, Surfer versão 8 e Excel 2010. Com esses programas foram criados 
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banco de dados, digitalização de dados vetoriais, inserção dos pontos, interpolação 

de dados, edição de polígonos, geração e cruzamento de mapas. 

O software Excel foi utilizado para a confecção de Tabelas com os pontos 

amostrados e seus respectivos valores obtidos para cada um dos índices. 

Posteriormente os empregado o programa Spring para a conversão dos dados 

gerenciados em formatos shape. Logo após, estes arquivos foram inseridos no 

software Surfer para a elaboração do mapa, sendo aplicada a técnica Krigagem 

ordinária, onde obtém-se linhas de isovalores para cada grau de vulnerabilidade. 

Finalmente, foram criadas as cartas temáticas com base nos índices obtidos 

com a metodologia. Em posse destas informações os dados serão analisados em 

conjunto com os resultados das análises físico-químicas e biológicas realizadas em 

cada ponto. Posteriormente, foi será realizado um levantamento bibliográfico a fim 

de comparar os resultados obtidos nesta pesquisa com bibliografia sobre 

vulnerabilidade de aquíferos em locais semelhantes para verificar a consistência das 

informações. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Nesta primeira etapa de estudo foram realizadas coletas e análises em 42 

poços da região de Medianeira, estando 29 presentes na zona rural e 13 na área 

urbana. Nas visitas de reconhecimento foi verificado que a utilização dos recursos 

hídricos se objetiva aos mais diversos propósitos, sendo em sua maioria aplicada 

para o consumo humano e utilização em geral no próprio local.  

Apesar de serem estudados alguns poços neste município visualizou-se em 

campo que ocorre a presença de uma grande quantia de poços perfurados que não 

estão registrados em bases de dados do governo federal e estadual. Esta falta de 

cadastramento dificulta a determinação exata de qual o volume de indivíduos que 

estão sendo abastecidos pelo aquífero Serra-Geral, bem como o volume utilizado e 

o nível de qualidade da água que esta sendo consumida. 

Como forma de facilitar a compreensão de parâmetro analisado os 

resultados serão apresentados de maneira distinta para cada etapa e posteriormente 

correlacionados.  

 

 

5.1 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

 

5.1.1 pH 

 

Primeira etapa: durante a campanha inicial de coleta a média encontrada 

para este parâmetro foi de 7,14 ± 0,63, sendo que o valor mínimo de pH encontrado 

foi de 5,82 no poço P38, enquanto o pH máximo foi 9,56 no poço P37,   estes 

valores e o dos demais pontos estão distribuídos na Figura 10. Entretanto, apenas 

nestes dois poços os limites estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº 

2.914 de 2011 foram descumpridos, onde o limite inferior é da ordem de 6,0 e o 

superior de 9,5 para o parâmetro pH. 

 



 
 

59 

 
Figura 10 – Valor do pH das amostras – primeira etapa. 

 

Das 42 amostras analisadas, 17 amostras (40%) apresentam valores de pH 

que estão na faixa das águas ácidas (pH < 7,0) e 25 amostras (60%) com pH 

alcalino (pH > 7,0). 

O ponto P37, no qual foi encontrado o maior valor para o parâmetro de pH, 

está situado na área rural da cidade e em seu entorno predomina a atividade 

agrícola e criação animal. Nesta localidade os responsáveis pelo poço já haviam 

comunicado o problema em relação a qualidade da água, uma vez que algumas 

plantas que recebiam água deste recurso, apresentavam dificuldade de crescimento 

e acabavam morrendo. Esta informação foi correlacionada com outros parâmetros 

mais adiante.  

Segunda etapa: na segunda coleta o menor valor encontrado foi no ponto 8, 

onde registrou-se um pH de 5,70 enquanto que o pH mais elevado foi verificado 

novamente no poço P37, com pH igual a 9,49. A distribuição das águas quanto ao 

seu pH continuou inalterada desde a primeira coleta, mantendo os mesmo 

percentuais de águas alcalinas e ácidas. 

Contudo, pode-se observar um aumento no número de locais com valores 

de pH que destoam do padrões adotados pelas legislação, sendo 5 no total, 4 

abaixo do limite mínimo e 1 acima do VMP, conforme Figura 11 . 
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Figura 11 – Valor do pH das amostras – segunda etapa. 

 

Comparando os resultados de pH obtidos na primeira e segunda coleta é 

possível observar que alteração dos valores deste padrão foi baixa, sendo a 

variação média do pH entre as duas campanhas de 0,56. Os valores confrontados 

estão disponíveis na Figura 12, que revela a dispersão dos dados em comparação 

com os limites definidos pela legislação. Ao final das duas etapas de monitoramento, 

apenas seis poços apresentaram valores que não estão em acordo com os limites 

estabelecidos, são os pontos P01, P06, P08, P14, P37 e P38. 

 

 
Figura 12 – Variação do pH nas amostras da primeira e segunda coleta em relação aos limites 

estabelecidos. 

 

No manual elaborado pelo ministério da saúde sobre dúvidas acerca da 

Portaria 2.914 de 2011 faz apontamentos sobre os padrões estipulados para pH, 
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onde é afirmado que quando os valores de pH ultrapassam os limites mas não 

destoem muito além dos valores estipulados há de se entender que esta água não 

esteja totalmente inapta ao consumo humano (BRASIL, 2012). 

 

Portanto, apesar de possuir alguns valores pH que não obedeçam a 

normativa especifica estes valores não representam riscos a saúde. Porém, deve-se 

atentar ao fato de manter um acompanhamento e monitoramento rotineiro deste 

parâmetro no recurso hídrico e fazer as correções de pH necessárias, caso a faixa 

estipulada ultrapasse significativamente as recomendações. 

 

5.1.2 Condutividade Elétrica 

 

Primeira etapa: Para os valores de condutividade elétrica houve uma maior 

variação dos dados, como é possível visualizar na Figura 13. Neste aspecto, a 

menor condutividade encontrada foi de 27 µS cm-1e maior foi de 580 µS cm-1, nos 

pontos P07 e P37 respectivamente. Estes dois pontos se encontram na zona rural, 

entretanto o ponto P07 é um poço raso e possui cerca de 20 metros de profundidade 

enquanto que o ponto P37 o poço era do tipo tubular profundo.  

 

 
Figura 13 – Valores para condutividade e média das amostras – primeira etapa. 

 

Segunda etapa: durante o segundo período de coleta os locais com maior e 

menor condutividade mantiveram-se iguais aos da primeira etapa. Sendo a 

condutividade no poço P37 de 610 µS cm-1,no poço P07 24 µS cm-1 e para a média 

o valor encontrado foi de 190,19 µS cm-1, na Figura 14 é possível visualizar esse 

estas informações. 
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Figura 14 – Valores para condutividade e média das amostras – segunda etapa. 

 

Quando se trata deste parâmetro a legislação especifica não delimita valores 

máximos e mínimos, portanto, a condutividade não é caracterizada como padrão de 

potabilidade, apesar da bibliografia disponível relacionar altos valores desta 

propriedade da água com contaminação do recurso hídrico, podendo vir a causar 

problemas em máquinas e equipamentos. 

Contudo, a agência americana de proteção ambiental, EPA (do inglês, 

Environmental Protection Agency) correlaciona os valores condutividade elétrica da 

água com a quantidade de Sólidos Dissolvidos Totais, não recomendando o 

consumo de águas com valores acima de ≈770 µS cm-1, ainda enquadra recursos 

hídricos com condutividade de ≈2.300 a 4.000 µS cm-1 como problemáticos para 

irrigação de cultura com média e baixa tolerância a salinidade (HARTER, 2003). 

 

5.1.3 Cor 

 

Primeira etapa: em todos os poços amostrados apenas dois apresentaram 

valores superiores aos delimitados pela legislação, P25 e P17. Para todos os outros 

pontos os valores ficaram abaixo do VMP e se concentraram em uma faixa que vai 

de 1 a 15 uH, estando a média em torno de 3,79 uH. 

Segunda etapa: os resultados para cor na segunda campanha de coleta a 

média foi de 7 uH. Neste momento 3 locais ultrapassaram os limites, sendo: P11, 

P09 e P04, com níveis de 16, 19 e 25 uH respectivamente. Ainda, nove pontos 

estiveram com valores próximos ao VMP. 
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Essa evolução no número de amostras com resultados acima do permitido 

pode ter relação com a quantidade de precipitação ocorrida na região naqueles 

períodos. Visto que, o mês relativo à segunda coleta apresenta médias históricas 

mais elevadas que os restantes, quase 70% a mais que no mês em que ocorreu a 

primeira campanha. 

 

5.1.4 Turbidez 

 

Primeira etapa: Quanto à determinação da turbidez, todas as amostras 

coletadas apresentaram valores inferires a 1 UNT. A turbidez esta relacionada a 

movimentação das águas, uma vez que nos recursos subterrâneos esses 

movimentos são lentos, os valores apresentados para este parâmetro normalmente 

são baixo.  

Aliado a isto há o fato de no período anterior e durante as coletas não ter 

ocorrido precipitações atmosféricas, que acabam aumentando a movimentação das 

águas subterrâneas devido a ação de percolação da água no subsolo e 

preenchimento dos interstícios das rochas e solo. 

Segunda etapa: Na segunda coleta os valores para turbidez sofreram 

poucas variações, sendo que dos 42 apenas 13 apresentaram resultados acima de 1 

UNT, desses, as maiores medições foram apresentadas nos poços P37 e P04, com 

4,97 e 4,42 UNT respectivamente.  

 

5.1.5 Alcalinidade 

 

Primeira etapa: Os valores encontrados para alcalinidade, tiveram uma 

variação de 9,9 (P36) à 276,8 (P37) mg L-1 de CaCO3, com média de 73,9 mg L-1 de 

CaCO3. Na Figura 15 os valores de alcalinidade devido a hidróxidos, carbonatos e 

bicarbonatos estão relacionados com a média, podendo visualizar a contribuição de 

cada parcial para o valor da alcalinidade total. 
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Figura 15 – Valores para alcalinidade nas amostras - primeira etapa. 

 

Segunda etapa: A média obtida para os pontos neste período foi de 71,1 

mg L-1 de CaCO3, estando o menor valor presente no poço P05  e o maior, 

novamente encontrado no ponto P37, com 5,2  e 285,66 mg L-1 de CaCO3 

respectivamente, na Figura 16 são apresentados os valores de todos os pontos 

estudados. 

 

 
Figura 16 – Valores para alcalinidade nas amostras – segunda etapa. 

 

Os valores obtidos nas duas campanhas denotam que essas águas 

apresentam capacidade em neutralizar os ácidos que estão presentes em 

subsuperfície, principalmente os ácidos provenientes do solo.  

Verificando os resultados da segunda etapa, os valores para alcalinidade 

obtiveram pouca alteração quando comparados com os dados da primeira etapa. 

Em média esta alteração foi de 13,9 para alcalinidade total. De maneira que na 
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Figura 17, onde estão plotados os valores das duas coletas é possível visualizar que 

o coeficiente de determinação (R2) foi de 82%, significando um coeficiente de 

correlação de 90,3 %, indicado forte correlação entre os dados. 

 

 
Figura 17 – Comparação da alcalinidade dos pontos na primeira e segunda etapa. 

 

Assim, os maiores valores de alcalinidade na primeira coleta foram 

visualizados nos poços P40, P16 e P37 e os menores nos poços P36, P13 e P7. 

Comparando com o parâmetro pH no qual o ponto P37 também possuía o maior 

valor e o ponto P36, um dos menores valores encontrados, é possível correlacionar 

com a alcalinidade com este parâmetro, onde estes valores de alcalinidade total e 

influenciam os respectivos valores de pH. Tal fato se repete com os resultados da 

segunda coleta, nos quais o ponto P37 apresenta maior pH e alcalinidade total e 

onde o poço P36 possuía menor alcalinidade e um dos menores valores de pH de 

todos os pontos. 

Em 83% dos pontos estudados na primeira e segunda etapa, os valores para 

alcalinidade total reflete a quantidade de alcalinidade devida somente a 

bicarbonatos, isto ocorre quando a faixa de pH da água fica abaixo de 8,3. Em 

poucos casos houve alcalinidade devido à presença de carbonatos e bicarbonatos, 

encontrada quando o pH é varia de 8,3 a 11. Nenhum ponto analisado foi obtidos 

valores de alcalinidade pela presença de hidróxidos, mais comum em locais com pH 

acima de 10, devido a maior presença dos íons de hidroxila (RITTER, 2010). 
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5.1.6 Sólidos dissolvidos totais (SDT) 

 

Primeira etapa: o valor médio para STD foi de 110,5 ± 65,5 mg L-1, sendo 

os pontos P11 (217,8 mg L-1) e P37 (394,6 mg L-1) os que apresentaram maiores 

valores e os menores valores foram para os pontos P7 (17,7 mg L-1) e P36 (18,8 mg 

L-1). 

Segunda etapa: nesta etapa os maiores índices obtidos nos pontos P09 

(254,8 mg L-1) e P37 (396,5 mg L-1) e os menores nos pontos P7 (15,9 mg L-1) e P20 

(21,2 mg L-1). E média de 123,6 ± 65,5 mg L-1. 

Na figura 18 estão distribuídos os valores encontrados para este parâmetro 

durante as duas coletas, os resultados podem ser correlacionados com a média 

(117,1 mg L-1.)  

 

 
 Figura 18 – Relação dos valores de sólidos dissolvidos totais e valor médio para as amostras 

nas duas etapas. 

 

 Utilizando como referência a resolução Conama 357 de 2005, que dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, estas águas podem ser enquadradas como doces. Por possuir 

valores de SDT menores que 500 mg L-1. 

Ainda, segundo Mcneely et al. (1979), águas com teores de STD menores 

do que 1000 mg L-1 de Sólidos Dissolvidos Totais são, em  geral, satisfatórias para o 

uso doméstico, sendo consideras de tipologia doce. 

De acordo com a Resolução Conama 396 de 2008 e a Portaria do Ministério 

da Saúde nº 2.914 de 2011 este parâmetro é classificado como padrão 
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organoléptico e são estabelecidos valores máximos para consumo humano da 

ordem 1000 mg L-1. 

 
 
5.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA 

 

 

Primeira etapa: durante a primeira etapa de análises não foi possível aplicar 

a técnica para verificar a presença de bactérias do tipo Escherichia coli, somente as 

bactérias do tipo Coliformes Totais foram estudadas. 

 Ficou constatado que 50% das amostras coletadas continham algum tipo de 

contaminação microbiológica, sendo caracterizada pela existência de Coliformes 

Totais, e que desses locais 38%, correspondente a dezesseis pontos, eram situado 

na área rural e 12%, cinco pontos, estavam dentro da zuna urbana do município, 

conforme Figura 19.  

 

 
Figura 19–Resultados positivos divididos entre área urbana e rural - primeira etapa. 

 

Quando os resultados são confrontados, comparando os percentuais obtidos 

tanto na zona rural quanto na zona urbana da cidade, fica bem claro que está é uma 

área com maior ocorrência deste tipo de contaminação, de acordo com a Figura 20. 
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Figura 20 – Valores absolutos e percentuais de presença e ausência microbiana nas duas 

áreas analisadas- primeira etapa. 

 

Segunda etapa: Nesta etapa foram analisados ambos os tipos de bactérias 

utilizadas na legislação vigente como padrão de potabilidade, Coliformes Totais e 

Escherichia coli. 

Já durante a segunda parte do estudo, houve uma diminuição das 

quantidades de amostras contaminadas com algum tipo das bactérias estudadas, 

sendo que do total de 42 amostras, 23 apresentaram resultados negativos para 

presença destes microrganismos, 8 apontaram existência de Coliformes Totais e 11 

constataram a presença de Coliformes Totais e Escherichia coli. 

Confrontando os resultados desta etapa com os obtidos na anterior é 

possível perceber que a tendência de ocorrer mais casos positivos para os 

parâmetros microbiológicos na zona rural permaneceu, sendo este valor de 

aproximadamente 46%, enquanto que na área urbana apenas 28,6% dos casos 

houve a presença de microrganismos nas águas subterrâneas, como é visualizado 

na Figura 21. 
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Figura 21 – Valores absolutos e percentuais da ausência ou presença de Coliformes Totais 

e/ou Escherichia coli nas duas áreas analisadas - segunda etapa. 

 

Ainda, nas áreas urbanas a presença de microrganismos do tipo Escherichia 

coli foi verificada em 2 pontos, enquanto que nos domínios rurais este tipo de 

constatação ocorreu em 9 locais. Mesmo levando em consideração o maior número 

de poços estudados esta situado na zona rural, este valor representa 32,2% destes 

pontos, contra 14,3% dos situados em área urbana. 

Após a realização das duas campanhas de coletas e análises dos 

parâmetros microbiológicos foi possível observar que dos 42 locais escolhidos, mais 

da metade, 28 pontos, revelaram presença de Coliformes Totais e/ou Escherichia 

Coli. Neste período, 75% dos poços situados na zona rural apresentaram resultado 

positivo algum tipo de presença microbiológica, contra 50% nas áreas urbanas.  

Além disso, 12 destes 28 poços foram locais onde houve a reincidência desses 

resultados positivos durante as duas etapas. Sendo que na área urbana foram 2 

locais, ao ponto que nas localidades rurais este valor foi de 10 poços com 

reincidência. 

Estas informações estão contempladas na Figura 22, que ilustra quais poços 

apresentaram resultados positivos para as análises microbiológicas durante as duas 

etapas de coleta. Neste mapa, os locais com presença de Coliformes Totais estão 

identificados pela cor amarela enquanto que as zonas laranjas representam áreas 

com bactérias do tipo Escherichia Coli. Os pontos em branco foram ambientes que 

em nenhuma das coletas apresentou resultado positivo para este parâmetro. 
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Figura 22 – Distribuição da ocorrência de microrganismos nas águas durante as duas coletas. 

 

A legislação específica sobre padrões de potabilidade de água, Portaria do 

Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011, aponta em seu Artigo 27 que a água potável 

deve estar em conformidade com padrão microbiológico, sendo este o de ausência 

de microrganismos dos tipos Escherichia coli e Coliformes Totais em 100 mL de 

amostra. 

Apesar dos dois parâmetros serem utilizados como padrão de potabilidade, 

a presença de Coliformes Totais funciona como indicador de eficiência de 

tratamento, quando há, enquanto que a existência de bactérias do tipo Escherichia 

coli indica de contaminação fecal na água analisada. 

Segundo esta norma, entende-se por água potável, a água de consumo 

humano cujos parâmetros microbiológicos atendam ao padrão de potabilidade que 

não ofereça riscos à saúde, fato que não pode ser assegurado de acordo com os 

resultados obtidos. 

Esta regulamentação também aponta que durante o controle da qualidade 

da água, quando forem detectadas amostras com resultado positivo para coliformes 

totais, ações corretivas devem ser adotadas e novas amostras devem ser coletadas 

em dias imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios. 

As recoletas não foram realizadas, uma vez que o objetivo deste estudo era 

obter resultados acerca do poço e não realizar um controle sobre a atividade 
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microbiana da água subterrânea. Entretanto, a Portaria anteriormente citada entende 

que mesmo quando há resultados negativo para as recoletas não anula o resultado 

originalmente positivo. 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011 exige processo de 

desinfecção ou cloração à toda água fornecida coletivamente e destinada ao 

consumo humano. Sendo que este processo, quando bem realizado é capaz de 

eliminar a contaminação microbiológica. 

Durante as coletas foi observado que em apenas cinco pontos havia algum 

tipo de sistema de tratamento da água implantado, nestes locais o uso era industrial 

ou distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água, e por isso a necessidade de se tratar a água.  

Mesmo em locais nos quais ocorria à utilização de água por meio de 

sistemas ou soluções alternativas coletivas esta exigência era negligenciada. Sendo 

esta situação passível de aplicação de sanções administrativas, conforme previsto 

na Lei Federal nº 6.437 de 1977.  

 

 

5.3 ÂNIONS 

 

 

Primeira etapa: os resultados obtidos na determinação de ânions 

mostraram que as concentrações encontradas para cloreto (Cl-), sulfato (SO4
2-) e 

nitrito (NO2
-) em todas as amostras estavam dentro VMP´s recomendados pela 

legislação.  

Já para os ânions fluoreto (F-) e nitrato (NO3
-) encontrados valores acima 

dos VMP em algumas amostras analisadas, sendo que a Resolução CONAMA nº 

396 de 2008 e Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011 estabelecem limites 

de 1,5 mg L-1 para fluoreto e 10,0 mg de N L-1  para nitrato. 

Podem-se observar na Figura 23, os ânions fluoreto e nitrato possuíam 

respectivamente 2% e 5% das amostras com valores acima dos VMP. Ainda, para o 

parâmetro NO3
-, foi registrado os maiores índices de concentração nos Pontos P05 e 

P10, ambos situados na zona urbana. O que pode estar relacionado com 

contaminação da água subterrânea por atividade antrópica, uma vez que é 

normalmente caracterizado por estágios finais de oxidação de matéria orgânica. 
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Figura 23 – Percentual de amostras com concentração de ânions acima do VMP estabelecido - 

primeira etapa. 

 

Os resultados para o nitrato revelaram que a média deste elemento é de 2,9 

mg de N L-1, sendo que este ânion foi encontrado em 41 pontos, estando 69% 

situados em área urbana.  

Quando ao nitrito, houve ocorrência em seis pontos, Ponto P4, P22, P35, 

P40, P33 e P23. Em nenhum local este íon excedeu os limites estabelecido por lei. A 

presença deste ânion na água subterrânea é um indicativo de poluição recente.  

O ânion fluoreto, assim como o nitrato, estiveram presente em 98% das 

amostras. A presença deste íon em águas subterrâneas é controlada por elevados 

valores de pH, alcalinidade e disponibilidade de flúor. Assim, a maior concentração 

de fluoreto se deu justamente no ponto P37, local onde os valores de pH, 

condutividade, alcalinidade e sólidos dissolvidos totais também foram os maiores 

encontrados dentre todas as amostras. Neste poço a concentração de F- foi da 

ordem de 2,4 mg L-1, quase o dobro permitido pela legislação, e treze vezes a média 

dos outros pontos. 

Dentre todos os ânions estudados somente o cloreto esteve presente em 

todas as amostras, apesar de possuir baixas concentrações, com média em torno de 

3,8 mg L-1, não excedeu em nenhum ponto o limite da legislação. 

Para os íons de brometo (Br-) e fosfato (PO4
3-) não há valores máximos 

estipulados e  suas médias foram de 0,2 mg L-1e 0,6 mg L-1respectivamente.  Estes 

íons estavam presentes em menos de um terço das amostras e possuíam valores 

que não ultrapassavam 1,8 mg L-1 para o brometo e 3,1 mg L-1 para o fosfato. 
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Os resultados para sulfato nas amostras de águas foram bastante baixos, 

uma vez que o VMP para este íons é de 250 mg L-1 e que a média obtida foi de 

somente 1,4 mg L-1. O único ponto em que sulfato teve uma concentração mais 

elevada foi no poço P37, no qual se encontrou um valor de 14,7 mg L-1, mesmo 

assim não sendo suficiente para exceder os limites previstos na legislação. As 

concentrações naturais em águas variam na faixa de 2 a 80 mg L-1 e devem ser 

controladas nas águas para destinada ao abastecimento público devido seu efeito 

laxativo (CETESB, 2014). 

Segunda etapa: novamente as concentrações de cloreto e sulfato 

permaneceram abaixo dos limites estabelecidos pela legislação em todas as 

amostras.  

No ânion nitrato foi o parâmetro que mais apresentou valores acima do 

recomendado, sendo isso registrado em 4 poços. A média desta espécie química foi 

da ordem de 3,2 mg de N L-1, demonstrando leve aumento em relação a 

concentração média da primeira etapa. Em 3 pontos (P11, P12 e P13) os valores 

para nitrato atingiram concentrações pouco acima do máximo permitido, sendo que 

o poço P42 a concentração foi de  13,7  mg de N L-1.  

O único ponto no qual não foi registrada a presença de nitrato foi no poço 

P37. Neste mesmo local a presença de sulfato foi a mais elevada, com concentração 

de 14,8 mg L-1, valor próximo ao da primeira etapa. Entretanto, por possuir VMP 

elevado, em nenhum local foi constatado que havia concentrações deste ânion.  

Para o ânion fluoreto estive presente na maioria das amostras, mas só foi 

detectado em concentrações acima do VMP recomendado em apenas um ponto. 

Neste caso houve reincidência no ponto P37, com 2,2 mg L-1. 

Dos 5 pontos onde houve ocorrência de nitrito, nenhum estava elevado e 

ultrapassando o VMP. No ponto P05, local com maior concentração deste ânion os 

valores eram de 0,5 mg de N L-1. Todos os pontos estavam situados na zona urbana 

e não haviam demostrado presença deste elemento na primeira etapa. Este fato 

pode indicar inicio de contaminação recente destes locais, por estarem em regiões 

densamente povoadas.  

Na Figura 24 é possível verificar o percentual das amostras com 

concentrações acima dos limites previstos na legislação. Em destaque para os íons 

fluoreto e nitrato que possuem 2% e 10% das amostras com valores acima dos 

VMP, respectivamente.  
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Figura 24 – Percentual de amostras com concentração de ânions acima do VMP estabelecido - 

segunda etapa. 

 

O novamente cloreto esteve presente em todas as amostras, mas com 

baixas concentrações, média de 4,4 mg L-1. Esta presença deve-se ao fato do 

cloreto possuir alta solubilidade e que atrelado ao lento movimento das águas no 

aquífero provoca um aumento gradativo e constante dos teores deste elemento.  

Para brometo e fosfato as médias foram de 0,1 mg L-1 e 1,2 mg L-1 

respectivamente. Durante a segunda etapa os valores para fosfatos apresentaram 

aumento significativo indo de 1,1 para 12,8 mg L-1 no ponto P17 e de 3,12 para 12,4 

mg L-1 no ponto P23, quando comparados com a primeira análise. 

Na Figura 25 aparece a média dos resultados dos ânions analisados nas 

duas etapas e sua comparação com os valores estipulados pela legislação. Devido 

ao grande número de amostras com baixos teores de concentração, para todos os 

casos a média dos pontos está abaixo do VMP, mesmo que em alguns casos fosse 

possível observar o não cumprimento da legislação. 

 
Figura 25 – Comparação entre concentração média de cada ânion durante as duas coletas e 

VMP. 
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Utilizando como referência a média das duas coletas, estes parâmetros 

foram inseridos em mapas georeferenciados para serem visualizados quanto sua 

distribuição espacial, aplicando parte das técnicas exploradas para definição do 

índice de vulnerabilidade. Estas representações nos permitem determinar em quais 

locais do município estas espécies químicas foram encontradas com valores acima 

do permitido. Estes mapas estão representados na Figura 26, onde os locais com 

concentrações acima do VMP estão delimitados pela linha tracejada. 

 

 

 
Figura 26 – Mapas com os ânions encontrados acima dos VMP - valores médios para cada 

ponto. 

 

 

 

 

5.4 ELEMENTOS MAJORITÁRIOS 

 

 

As análises dos cátions foram realizadas na segunda etapa desse estudo e 

serviu de subsidio para a elaboração do diagrama de classificação da hidroquímica 

da água. De todos esses íons majoritários apenas o cátion de sódio apresenta VMP, 

que é de 200  mg L-1. 

Em geral, as águas nos poços apresentaram seguinte relação de 

concentração: rCa2+> rNa+> rMg2+> rK+. Alguns pontos apresentaram uma relação 
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inversa para os cátions cálcio e sódio. Esta comparação é visualizada na Figura 27, 

onde os quatro cátions estão organizados da maior para menor concentração média. 

 

 
Figura 27 – Gráfico boxplot cátions demonstrando a tendência de concentração. 

 

Para o cátion de cálcio as concentrações variam de 0,3 a 42,9 mg L-1, com 

média de 17,2 mg L-1. Os poços P40 e P15 possuíam as maiores valores deste íon, 

enquanto que no ponto P37 sua concentração foi a mais baixa registrada. 

Os valores de magnésio variavam desde sua completa ausência (P07 e P36) 

até 9,1 mg L-1 (Ponto P40), com média de 2,9 mg L-1. Enquanto que para potássio as 

concentrações estiveram entre 0,1 e 2,7mg L-1, com média de 1,0mg L-1.  

O sódio apareceu com maior valor absoluto de todos os cátions estudados, 

com 631,4 mg L-1 no ponto P37, ultrapassando em mais de 3 vezes o valor máximo 

permitido para consumo humano (200 mg L-1). Na média o sódio se manteve em 

28,9mg L-1.  

 

Por ser adotado como padrão de potabilidade, foi confeccionado um mapa 

com a concentração deste elemento nos poços estudados, este mapa encontra-se 

na figura 28. As localidades cercadas pela linha pontilhada são zonas nas quais há 

concentração acima do VMP regulamentado pela legislação. 
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Figura 28 – Concentrações de sódio nos pontos estudados. 

 

 

5.5 ELEMENTOS-TRAÇO 

 

 

Primeira Etapa: para conjunto de todos os elementos-traço, algumas 

amostras apresentaram valores acima dos limites estabelecidos pela legislação. 

Esta situação foi constatada para manganês, ferro, vanádio e arsênio.  

Para o elemento vanádio foram encontrados valores que ultrapassavam em 

quase sete vezes a legislação vigente, esta condição ocorreu no local P37, que 

apresentava concentrações de 342,4 µg L-1. E apenas outro ponto este parâmetro 

apareceu em níveis acima do permitido, com 116,7 µg L-1 no poço P24. Nos demais 

locais os valores estavam abaixo de 38 µg L-1. 

Para o elemento manganês houve ocorrência de concentrações acima do 

VMP no poço P05 com valor de 292,0 µg L-1, o limite definido é de 100 µg L-1. Já 

para os analitos ferro e arsênio, os maiores valores foram detectados no ponto P37 

onde as concentrações de ferro eram de 402,5 µg L-1 e 20,7 µg L-1 de arsênio, sendo 

que neste último caso o valor encontrado foi mais que o dobro do VMP, que é de 10 

µg L-1. No poço P05, dos 23 elementos analisados, doze estavam acima da média e 

no poço P37 este número era de nove. 
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Contudo, em se tratando da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 

2011 é observado que para os parâmetros ferro e manganês são permitidos valores 

superiores ao VMP, desde que: estejam estes elementos complexados com 

produtos químicos comprovadamente de baixo risco à saúde, não ultrapassem 2400 

e 400 µg L-1, respectivamente, e que os demais parâmetros do padrão de 

potabilidade não sejam ultrapassados.  

Neste caso, mesmo com esta ressalva, os dois pontos ainda estão em 

desacordo com a legislação, uma vez que possuem outros parâmetros, 

considerados padrão de potabilidade, com valores acima dos limites. 

Ainda em relação às concentrações de Ferro em águas subterrâneas, 

Roisenberg (2008) afirma que o comportamento hidrogeoquímico do ferro nas águas 

dos aquíferos confinados a semi-confinados é marcado pela correlação positiva com 

o sulfato. Essa correlação é observada no ponto P37, o qual apresentou maior valor 

de Ferro e sulfato dentre todas as amostras. 

Os elementos berílio, cromo, níquel, cobre, selênio, molibdênio, cádmio, 

antimônio, chumbo e urânio apesar de possuírem valores máximos estipulados por 

legislação especifica, não foram detectados em concentrações que ultrapassassem 

o VMP. Na Tabela 5 estão correlacionados estes elementos e os locais nos quais 

foram encontrados em maior concentração.  

 

Tabela 5 – Locais com maiores concentrações detectadas, sem atingir o VMP – primeira etapa. 

Elemento Ponto Concentração (µg L
-1

) VMP (µg L
-1

) 

Berílio P05 0,5 4 

Cromo P24 13,7 50 

Níquel P05 4,7 20
(2)

 e 70
(2)

 

Cobre P22 32,1 2000 

Selênio P05 3,3 10 

Molibdênio P37 8,5 70 

Cádmio P37 0,1 5 

Antimônio P27 e P05 0,1 5 

Chumbo P22 1,9 10 

Urânio P37 0,8 15
(2)

 e 30
(2) 

(1) Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011 

(2) Resolução Conama 396 de 2008 

 

Para os demais analitos como: lítio, titânio, cobalto, rubídio, estrôncio, 

estanho, cério, tálio e bismuto não há limites estabelecidos por legislação especifica, 
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ficando estes resultados sem parâmetro de comparação. Estas informações estão 

explicitados na Tabela 6, com os pontos de maior concentração. 

 

Tabela 6 – Pontos com concentrações mais elevadas para elementos sem VMP estabelecido 

por legislação – primeira etapa. 

Elemento Ponto Concentração (µg L
-1

) 

Lítio P37 4,0 

Titânio P32 6,8 

Cobalto P05 28,2 

Rubídio P13 3,7 

Estrôncio P11 153,0 

Estanho P22 0,7 

Cério P18 1,0 

Tálio P05 0,1 

Bismuto P10 0,01 

 

Segunda Etapa: a variação das concentrações dos elementos-traço 

determinados na primeira etapa em relação com a segunda foi baixa em boa parte 

dos pontos. Neste momento não foi possível calcular os valores para ferro e tálio nas 

amostras, que devido interferências no equipamento, não conseguiu gerar curva de 

calibração. 

Nesta etapa, novamente os elementos manganês, vanádio e arsênio 

apresentaram valores fora do permitidos, sendo que em quatro ocasiões e isto 

ocorreu. Estes valores foram observados em locais que anteriormente, durante a 

primeira coleta, já haviam apresentado níveis elevados para estes parâmetros.  

Foram detectadas concentrações de manganês acima do VMP no mesmo 

ponto da primeira coleta (P05), desta vez o valor era de 251,6 µg L-1. Esta 

concentração é maior que o somatório de todos os demais pontos para este 

elemento. 

Para o analito arsênio, os maiores valores foram obtidos no ponto P37, com 

concentração de 15,5 µg L-1 de Arsênio. Nos outros locais os valores não excederam 

o nível de 0,2 µg L-1.  

Os valores de vanádio foram só encontrados acima do VMP no poço P37, 

em concentrações de 296,7 µg L-1. No poço P24, apesar de não ultrapassar o limite 

o resultado encontra-se muito próximo, sendo de 99,4 µg L-1. Nos demais locais os 

valores estavam abaixo de 31,4 µg L-1. 
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Assim como na primeira etapa os elementos berílio, cromo, níquel, cobre, 

selênio, molibdênio, cádmio, antimônio, chumbo e urânio não foram detectados em 

altas concentrações. Estes elementos estão contemplados na Tabela 7, onde são 

apresentados com os locais nos quais apareceram com maiores.  

 

Tabela 7 – Locais com maiores concentrações detectadas, sem ultrapassar o VMP – segunda 

etapa. 

Elemento Ponto Concentração (µg L
-1

) VMP (µg L
-1

) 

Berílio P05 0,3 4 

Cromo P24 10,6 50 

Níquel P35 8,3 20
(2)

 e 70
(2)

 

Cobre P42 40,5 2000 

Selênio P09 0,9 10 

Molibdênio P37 6,9 70 

Cádmio P37 0,1 5 

Antimônio P37 0,5 5 

Chumbo P42 9,0 10 

Urânio P37 0,8 15
(2)

 e 30
(2) 

(1) Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011 

(2) Resolução Conama 396 de 2008 

 

Para os demais analitos como: lítio, titânio, vanádio, cobalto, rubídio, 

estrôncio, estanho, cério, tálio e bismuto não há VMP estabelecido. Os pontos que 

figuram com maiores concentrações destes elementos estão dispostos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Pontos com concentrações mais elevadas para elementos sem VMP estabelecido 

por legislação – segunda etapa. 

Elemento Ponto Concentração (µg L
-1

) 

Lítio (Li) P37 3,7 

Titânio (Ti) P15 41,5 

Cobalto (Co) P05 20,2 

Rubídio (Rb) P02 7,9 

Estrôncio (Sr) P42 101,4 

Estanho (Sn) P22 0,8 

Cério (Ce) P37 4,7 

Bismuto (Bi) P37 0,1 

 

Ao final das duas etapas, entre todos os pontos estudados, os locais P05, 

P24 e P37 foram os que apresentam maiores alterações, possuindo vários 

elementos em concentrações acima do VMP, tornando esta água imprópria pra o 
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consumo humano. Nesses pontos, também foram encontrados concentrações mais 

elevadas dos outros analitos estudados em relação aos demais locais.  

O ponto P42 apareceu diversas vezes nas tabelas que apresentavam pontos 

com maiores concentrações para elementos com ou sem limites estabelecidos. 

Apesar de não infligir nenhum padrão de potabilidade para os elementos-traço, é 

visível o aumento de suas concentrações, quando comparadas com os resultados 

da primeira etapa. Nos parâmetros de condutividade, cor, turbidez, cloreto, nitrato e 

microbiológicos houve igualmente uma alteração negativa, sendo que para cloreto e 

nitrato os valores mais que dobraram. 

Empregando a média das duas coletas, as concentrações de ferro, vanádio, 

arsênio e manganês foram inseridas em mapas. Estes elementos são considerados 

padrão de potabilidade e em alguns pontos apresentaras valores acima do 

permitido. Estes pontos estão representados delimitados na figura 29. Nestes pontos 

as concentrações excederam varias vezes o VMP, embora tenham sido detectados 

em poucos locais. 

 
Figura 29 – Distribuição dos elementos-traço  com concentrações acima dos VMP - valores 

médios para cada ponto. 
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5.6 CLASSIFICAÇÃO HIDROQUÍMICA 

 

 

Nesta parte do estudo foram utilizadas as informações coletadas durante as 

análises de alcalinidade, cátions e ânions. Os valores de Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, 

SO4-2, HCO3
- e CO3 compuserem o diagrama de Piper, que foi elaborado no 

software Qualigraf 1.17.A classificação das fácies hidroquímicas das águas dos 42 

poços analisadas estão ilustradas no diagrama de Piper presente na Figura 30. 

 

 
Figura 30 – Diagrama Piper de classificação das águas nos pontos estudados 

 

 

Em relação à presença de cátions nas águas subterrâneas, os resultados 

apontam a existência de 48% de águas cálcicas, 29% de águas mistas, 21% de 

águas sódicas e 2% de águas magnesianas. Para os ânions a divisão classificatória 

é mais concentrada, tendo 95% dos pontos águas bicarbonatadas e apenas 5% 

cloretadas (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Classificação das águas de acordo com as concentrações de cátions e ânions. 

Cátions Ânions 

Classe Quantidade % Classe Quantidade % 

Cálcicas 20 48 Bicarbonatadas 40 95 

Sódicas 9 21 Cloretadas 2 5 

Magnesianas 1 2 Sulfatadas 0 0 

Mistas 12 29 Mistas 0 0 

 

 

 

Ainda, de acordo com a Tabela 10, que apresenta a comparação entre as 

relações dos íons, 48% são de águas cálcicas bicarbonatadas, 26% bicarbonatadas 

mistas e 19% são classificadas como sódicas bicarbonatadas. O restante do 

percentual está distribuído entre as água Magnesianas bicarbonatadas, Cloretadas 

mistas e Sódicas cloretadas. 

 

Tabela 10 – Classificação das águas, resultado da correlação de cátions e ânions. 

Classificação hidroquímica 

Classe Quantidade % Classe Quantidade % 

Sódicas cloretadas 1 2 Magnesianas cloretadas 0 0 

Sódicas bicarbonatadas 8 19 Magnesianas bicarbonatadas 1 2 

Sódicas sulfatadas 0 0 Magnesianas sulfatadas 0 0 

Sódicas mistas 0 0 Magnesianas mistas 0 0 

Cálcicas cloretadas 0 0 Cloretadas mistas 1 2 

Cálcicas bicarbonatadas 20 48 Bicarbonatadas mistas 11 26 

Cálcicas sulfatadas 0 0 Sulfatadas mistas 0 0 

Cálcicas mistas 0 0 Mistas 0 0 

 

 

Estes resultados demonstram a forte predominância de águas 

bicarbonatadas cálcicas associadas a rochas vulcânicas sistema Aquífero Serra 

Geral. Tal fato vai ao encontro com resultados similares obtidos por Santiago & Silva 

(2011) em seus estudos sobre a classificação hidroquímica de águas subterrâneas 

do Sistema Aquífero Guarani nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

Ainda, seguindo os dispositivos que tratam sobre classificação de águas 

minerais e levando em conta a presença de elementos dignos de nota, nenhum local 

estudado possui águas minerais Nitratadas, Sulfatadas, Ferruginosas, Cloretadas ou 

Litinadas. 

Contudo, foi constatado que 17 pontos possuem águas minerais Fluoretadas 

(> 0,02 mg L-1 de F-). Somente no ponto P37, por possuir níveis bastante elevados 
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de fluoreto, não é possível considera-la como água mineral, uma vez que fere o 

limite máximo estabelecido na legislação vigente para esta substância. 

Em sete poços foram detectadas águas do tipo Vanádicas (> 30 µg L-1 de V), 

sendo 5 destes, situados em localidades rurais. Dois poços apresentaram valores acima 

do recomendado (50 µg L-1
), P24 e P37, com 117 e 342 µg L-1 respectivamente. 

Assim, dos 42 pontos estudados cinco continham águas minerais mistas. Para 

esta classe, foi registrada a presença de vanádio e fluoreto nas áreas P16, P23, P24, 

P39, P37 e P41. Apesar disto, os pontos P24 e P37 mesmo possuindo valores para 

serem considerados como águas minerais, apresentam concentrações acima VMP. 

Impossibilitando seu consumo, uma vez que estes parâmetros são considerados 

padrões de potabilidade.  

Por fim, com base nas informações obtidas neste estudo, foi calculada a 

classificação das aguas para irrigação comparando as concentrações de Na+, Ca2+ e 

Mg2+ na água.  

 Apenas no poço P37, com maior valor de sódio, o risco de absorção de 

sódio é forte e o risco de salinização é médio. Com isto, os resultados indicam que 

estas águas também são imprestáveis para utilização em processos de irrigação. 

Nos demais pontos o risco de sódio é baixo e o risco de salinização varia de baixo a 

médio. 

 

 

5.7 VULNERABILIDADE DO AQUÍFERO 

 

 

Para a elaboração do índice de vulnerabilidade do Sistema Aquífero Serra 

Geral no município de Medianeira foi realizado um levantamento sobre as 

características dos locais estudados. Estas informações foram coletadas da base de 

dados disponíveis e durante as visitas a campo. 

Apesar de muitos ponto estarem cadastrados nas bases de dados do 

governo, algumas informações estavam incompletas ou desatualizados, dentre elas 

o tipo de litologia do solo, profundidade do aquífero, análises físico-químicas, uso da 

água, dentre outras. 
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Assim, muitas informações tiveram de ser obtidas no local da coleta com os 

responsáveis pelo poço. Contudo, uns alguns não possuíam informações sobre o 

poço ou não sabiam precisamente os dados, estes pontos foram descartados. 

Dos 42 pontos monitorados, apenas 38 foram utilizados para aplicação da 

metodologia GOD. Ainda, foram aproveitadas as informações disponibilizadas de 35 

poços cadastrados. Estes pontos haviam sido descartados na etapa inicial de 

escolha de locais para analises físico-químicas e microbiológicas por serem muito 

próximos de outros locais já escolhidos. No entanto foram aproveitados nesta 

análise de vulnerabilidade por possuir as informações necessárias, e assim, fornecer 

mais dados a este levantamento. 

Ao final desta análise, ficou evidente que os resultados tiveram grande 

influência da profundidade do lençol freático, pois os valores para o tipo de 

confinamento do aquífero e da formação litológica e grau de consolidação da zona 

vadosa ou das camadas confinantes foram os mesmos para todos os pontos, devido 

às características da região (Apêndice B). Esta condição pode ser facilmente 

visualizada na Figura 31, que representa esta situação na qual o único fator que se 

altera é o de distância até o lençol freático. 

 

 
Figura 31 – Exemplo do sistema GOD aplicado em Medianeira. 

 

Para o índice (G), Grau de confinamento da água subterrânea, foi qualificado 

num todo do tipo confinado, característico do tipo de Formação Serra Geral. Onde a 

água situa-se abaixo de camadas rochosas (principalmente de basaltos). 

No item (O), de Ocorrência de estratos de cobertura, que diz respeito à 

característica litológica e grau de consolidação da zona vadosa ou camada 

confinante, foi possível verificar que em todos os locais a composição é basicamente 

de basalto. Caracterizando como formações magmáticas.  

Os valores para (D), Distância até o lençol freático ou o teto do aquífero 

confinado, foram os únicos que sofreram alterações. Neste ponto ocorreu grande 
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amplitude de variação da profundidade, consequentemente, variando a pontuação. 

As profundidades alternaram de 5 a 183 metros. Para esta análise foi considerado o 

nível estático dos poços, que é a distância da superfície do terreno ao nível da água 

dentro do poço. 

Este resultado revelou que dos 73 pontos avaliados no município de 

Medianeira, 77% possuíam vulnerabilidade do aquífero à contaminação definida com 

insignificante. Esta classe indica a presença de camadas confinantes sem fluxo 

vertical significativo de água subterrânea (percolação). Este cenário é representado 

na Figura 32, que contém o mapa de vulnerabilidade do Aquífero Serra Geral no 

município de Medianeira, conforme suas duas classes, insignificante e baixa 

vulnerabilidade, sendo ao centro a delimitação da área urbana da cidade. 

 

 
Figura 32 – Mapa de vulnerabilidade do Aquífero Serra Geral no município de Medianeira. 

 

Transformando estas informações sobre vulnerabilidade para o equivalente 

em área, descobriu-se que 75% das terras do município estão situadas em zonas 

consideradas de insignificante vulnerabilidade, isto equivale a uma extensão de 
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246,18 km2. Já para as delimitações de baixa vulnerabilidade a área encontrada é de 

82,55 km2, representando os 25% restantes.  

É interessante observar que a melhor definição de algumas áreas de baixa 

vulnerabilidade no mapa da figura 38 deve-se a maior existência de pontos 

analisados em suas proximidades. Com malhas menores de amostragem é possível 

obter resultados mais delineados, entretanto, demanda bancos de dados mais 

completos e confiáveis.  

O exemplo da região nordeste da cidade, na qual nenhum poço pode ser 

utilizado no estudo por não possuir as informações cadastradas. Entretanto, os 

poços situados nas localidades limítrofes externas desta região possuem o mesmo 

tipo de vulnerabilidade calculada pelo software para esta localidade.  

Ainda, como é possível observar na Figura 33, a divisão dos graus de 

vulnerabilidade ficou similar nas duas áreas, sendo que na zona rural 88% dos 

poços ficam em locais de vulnerabilidade insignificante, enquanto que na zona 

urbana esse percentual é de 73%. 

 

 
Figura 33 – Percentuais de vulnerabilidade por área. 

 

Nos 17 locais em que houve o enquadramento de baixa vulnerabilidade. 

Nestes ambientes, apesar de possuírem menor susceptibilidade a contaminação, a 
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ação de contaminação em longo prazo, por contaminantes persistentes (como 

cloreto, nitrato e certos compostos orgânicos sintéticos) pode afetar seriamente os 

recursos hídricos subterrâneos (FOSTER E HIRATA, 1988). 

Através da aplicação do sistema GOD avaliação de vulnerabilidade à 

contaminação dos aquíferos, pode-se averiguar que no município de Medianeira 

está posicionado principalmente em zona de insignificante vulnerabilidade, com 

níveis freáticos rasos (em média 55 metros). 

Assim, essas informações podem servir base para tomada de decisão a 

respeito dos tipos de atividades a serem permitidas, proibidas ou regulamentadas 

em cada área, levando em conta sua vulnerabilidade. 
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CONCLUSÕES 

 

 

A utilização da água subterrânea para o consumo humano aumentou 

significativamente em relação às águas superficiais, e isto tem afetado a 

disponibilidade deste recurso, principalmente pela sua utilização irracional. Não 

obstante, existe uma preocupação com relação aos padrões de qualidade deste tipo 

de recurso, fato não foge a realidade de nenhum município. 

Em relação a todos os parâmetros avaliados neste trabalho, muitos 

demostraram pequena variação para os valores obtidos durante a primeira e 

segunda etapa de coleta. Ponderando os resultados obtidos nestas campanhas e 

aplicando como definição a média apresentada, nove parâmetros, físico-químicos e 

microbiológicos, revelaram números acima dos permitidos pela legislação vigente. 

Sendo eles: coliformes totais, coliformes fecais, fluoreto, nitrito, nitrato, ferro, vanádio 

e manganês. 

Em relação aos resultados físico-químicos da água pode-se afirmar que para 

os parâmetros de pH, cor e turbidez, na média das duas campanhas nenhum destes 

padrões de potabilidade ultrapassaram os limites exigidos. Onde a variação nos 

pontos para pH foi de 6,1 a 9,5, entre 0 e 15 uH para cor e indo de 0,1 até 2,5 UNT 

para turbidez. 

Levando em conta os valores observados por etapa de coleta realizada, 

houve amostras que apresentavam valores fora dos padrões de potabilidade, 

entretanto estas ocorrências foram poucas. No parâmetro pH foram encontrados três 

resultados fora do VMP e cinco valores estiveram acima do limite para cor. Em 

relação à turbidez, durante as duas coletas todos os pontos estiveram dentro do 

preconizado pela legislação sobre potabilidade da água. 

Para os resultados de Condutividade Elétrica (CE) nas águas analisadas, 

apenas um ponto apareceu com valores anômalos. Entretanto, este parâmetro não é 

considerado padrão de potabilidades pela a legislação nacional, sendo utilizado para 

indicar contaminação do recurso hídrico. Uma vez que é possível fazer correlação 

dos valores de Condutividade Elétrica com a concentração de Sólidos Dissolvidos 

Totais(SDT).  
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Quanto à alcalinidade, os valores entre as coletas demostraram pouca 

alteração. Em sua maioria, os poços possuíam alcalinidade devida somente a 

bicarbonatos. 

Em relação aos Sólidos Totais Dissolvidos (STD), todas as águas foram 

consideradas doces. Além disso, segundo o padrão dado pelas legislações 

nacionais, as águas estudadas no município de medianeira respeitam os limites 

determinados, que são de 500 mg L-1. Sendo a média das duas coletas nos pontos 

de 117 mg L-1. 

No que diz respeito às condições microbiológicas das águas dos poços 

estudados, concluiu-se que em muitos pontos não são aceitáveis de acordo com as 

normas exigidas para consumo humano, necessitando-se de medidas de tratamento 

desta água. 

Durante as duas campanhas de coletas e análises dos parâmetros 

microbiológicos foram averiguadas que mais da metade dos 42 locais, 28 pontos, 

possuíam presença de bactérias do tipo Coliformes Totais e/ou Escherichia Coli. 

Ainda, 11 poços constataram a presença de Coliformes Totais e de Escherichia coli 

durante a segunda campanha de coleta. 

Deste total, três quartos dos pontos da zona rural apresentaram resultado 

positivo algum tipo de presença microbiológica, contra 50% nas áreas urbanas.  

Sendo 12 pontos com reincidência desses resultados positivos durante as duas 

etapas, sendo apenas 2 área urbana. 

Estas informações indicaram maior contaminação microbiológica nas zonas 

rurais. Situação possível de ser explicada devido a falta de sistemas de saneamento 

referente a coleta e tratamento dos esgotamento sanitário, também pela possível 

contaminação dos recursos hídricos oriunda das criações animais de larga escala 

em sistemas extensivos. 

Apesar de ser recomenda a aplicação de recoleta após a comprovação dos 

resultados positivos para este tipo de parâmetro, o resultado negativo para 

Coliformes Totais das recoletas não anula o resultado originalmente obtido. Por 

tanto, até mesmo nos pontos que não apresentarem durante as duas etapas 

resultados semelhantes, estas informações devem ser consideradas. 

Para os sete ânions avaliados, apenas o nitrato e fluoreto apresentaram 

amostras com concentrações acima do VMP durante as duas etapas. Para cloreto, 

sulfato e nitrito foram verificados valores dentro da legislação para todos os pontos. 
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Para fosfato e brometo a ocorrência foi pequena e com valores baixos, entretanto 

estes parâmetros não são considerados padrão de potabilidade, não possuindo VMP 

estabelecido. 

Dos quatro cátions majoritários analisados apenas o sódio apresenta limite 

estabelecido pela legislação, ficando acima do VMP em somente um ponto. Na 

maioria dos poços estudados as águas apresentaram seguinte concentração de 

cátions: rCa2+> rNa+> rMg2+> rK+.  

Dos 23 elementos-traço analisados, apenas 13 estão na legislação com 

limites máximos estabelecidos. Destes, quatro registraram concentrações médias 

que não obedeciam as normas de potabilidades em três pontos.  

Neste caso, foram detectados valores altos para ferro e arsênio em um 

ponto da área rural (P37).  Para vanádio houve níveis acima do permitido nos locais 

P37 e P24 (área urbana). Enquanto que o elemento manganês ultrapassou o VMP 

em um poço situado no centro da cidade de Medianeira (P05). Nesses três locais 

vários outros parâmetros também estavam acima do padrão. 

Durante as duas etapas de coleta e análise, também foi possível observar uma 

alteração dos níveis de qualidade da água subterrânea encontrada no poço P42. Mesmo 

não atingindo o VMP, houve pelo aumento da concentração de 9 dos 23 elementos 

analisados. Vale ressaltar que neste período os resultados dos parâmetros de 

condutividade, cor, turbidez, Cloreto, nitrato e microbiológicos também pioraram.  

Quanto à classificação hidroquímica, a maior parte das águas é do tipo 

cálcicas bicarbonatadas, seguidas por bicarbonatadas mistas e sódicas 

bicarbonatadas. Sendo esta predominância esperada em zonas com rochas 

vulcânicas, típicas do Sistema Aquífero Serra Geral.  

Para classificação de águas minerais, 18 pontos possuem águas do tipo 

mineral. Sendo dez fluoretadas, uma vanádica e seis mistas (vanádica e fluoretadas). 

Contudo em dois pontos as concentrações estavam acima do VMP, impossibilitando seu 

consumo.  

Em relação ao mapa de vulnerabilidade elaborado com o método GOD, 

entende-se que foi de grande importância para o desenvolvimento desse estudo. 

Ainda destaca-se a facilidade de aplicação da metodologia, tendo em vista que 

todas as informações utilizadas podem ser encontradas em banco de dados do 

governo ou obtidas com visitas a campo, não exigindo análises complexas.  



 
 

92 

Verificou-se que em toda a extensão do município apenas duas classe de 

vulnerabilidade são encontradas, baixa e insignificante.  Dessas, a maior porção dos 

poços está posicionada em área de insignificante vulnerabilidade, ficando apenas 

23% dos pontos em localidades de baixa vulnerabilidade. Ainda, conclui-se que o 

aquífero explorado é do tipo raso, com profundidade média do nível estático da água 

nos poços de 55 metros.  

Assim, as informações geográficas sobre a vulnerabilidade do aquífero 

gerados nesse estudo pode servir de ferramenta a sociedade e órgãos responsáveis 

pela gestão de recursos hídricos para o planejamento de uso e ocupação do solo, 

uma vez que a região está em constante processo de desenvolvimento. 

Contribuindo assim, com a gestão dos aquíferos e melhores condições sanitárias 

para a população. 

Por fim, a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011 define água 

potável como toda aquela que atenda aos padrões estabelecidos e ao mesmo tempo 

não ofereça riscos à saúde, uma vez que outros parâmetros não listados podem 

causar danos a saúde. 

Deste ponto, entende-se que a gestão da qualidade da água é um tema 

complexo, não se prendendo somente ao atendimento aos padrões de potabilidade 

exigidos, requerendo medidas preventivas da integridade dos recursos hídricos, 

minimizando a exposição e evitando possíveis efeitos negativos à saúde da 

população.  

Junto a isto, pode-se entender que a existência de pontos com alterações 

constatadas durante este estudo é um indicativo que ações para o monitoramento e 

controle dos recursos hídricos subterrâneos devam ser pensadas como uma 

prioridade.  

Uma vez que dos quatro locais com maiores alterações presenciadas, 

metade está situado na região urbanizada do município e os outros dois 

posicionados na porção rural. Destes, todos apresentaram vários parâmetros que 

não atendiam a legislação sobre padrão de potabilidade, possuindo condições 

impróprias ao consumo humano. Além disso, um ponto revelou grande piora nos 

níveis da qualidade da água, sendo este local utilizado com solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água.  

Portanto, o atendimento dos padrões estabelecidos pelas normas que 

asseguram a potabilidade da água, não podem ser somente assegurados em dado 
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momento. Principalmente se os recursos hídricos captados são vulneráveis e 

recebem contaminantes, tanto de origem doméstica quanto industrial. 

Sendo assim, o real conhecimento sobre as características do aquífero 

explorado e monitoramento das características das águas é imprescindível para 

qualquer exploração racional. Tanto sob o ponto de vista quantitativo, quanto 

qualitativo, uma vez que estas águas subterrâneas que abastecem boa parte do 

município de Medianeira - PR pertencem ao Sistema Aquífero Serra Geral. 

Neste contexto, traçou-se como objetivo deste trabalho investigar situação 

qualidade das águas subterrâneas, determinar o índice de vulnerabilidade do 

aquífero Serra Geral no município de Medianeira e comparar as informações na 

busca de correlações.  

Os resultados indicaram que é necessária mais atenção quanto à exploração 

e proteção deste recurso, uma vez que em muitos locais os dados mostraram que a 

qualidade da água subterrânea é inadequada para o consumo humano. Sendo esta 

situação pode se agravar pelo impacto e presença cada vez maior da atividade 

antrópica. 
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APÊNDICE A – Modelo de ficha de coleta a ser utilizada nas visitas aos poços 
monitorados durante estudo. 
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APÊNDICE B - Aplicação da metodologia GOD em 73 pontos para determinação do 
índice da vulnerabilidade do aquífero à contaminação. 

Ponto Localização G(1) O(2) D(3) Índice(4) Vulnerabilidade 
Ponto 01 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 02 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 03 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 04 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 05 Zona urbana 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto 06 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 07 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto 09 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 10 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 11 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 13 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 14 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 15 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 16 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto 17 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 18 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto 19 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 20 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 21 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto 22 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 24 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 25 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 26 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 27 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto 28 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 29 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto 30 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 31 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto 33 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 34 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto 35 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto 36 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 37 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto 38 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto 39 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 40 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto 41 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

(Continua) 
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(Continuação) 

Ponto Localização G(1) O(2) D(3) Índice(4) Vulnerabilidade 
Ponto 42 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto extra 01 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto extra 02 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto extra 03 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 04 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto extra 05 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 06 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto extra 07 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 08 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 09 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto extra 10 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto extra 11 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto extra 12 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto extra 13 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto extra 14 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto extra 15 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 16 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto extra 17 Zona urbana 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto extra 18 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 19 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 20 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 21 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 22 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 23 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto extra 24 Zona urbana 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 25 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto extra 26 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 27 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto extra 28 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 29 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto extra 30 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto extra 31 Zona rural 0,2 0,7 0,7 0,10 Insignificante 

Ponto extra 32 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 33 Zona rural 0,2 0,7 0,6 0,08 Insignificante 

Ponto extra 34 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

Ponto extra 35 Zona rural 0,2 0,7 0,8 0,11 Baixa 

(1) 
Grau de confinamento da água subterrânea. 

(2) 
Ocorrência de estratos de cobertura. 

(3)
 Distância até o lençol freático ou o teto do aquífero confinado. 

(4) 
Resultado da multiplicação dos fatores. 
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APÊNDICE C – Informações sobre os poços utilizados para as análises físico-químicas e microbiológicas.  

Ponto 
Coordenadas 

Longitude        Latitude 

Local de 

coleta 
Área Profundidade Utilização da água 

Sistema  

de cloração 

P01 -54,114112 -25,302164 Torneira Zona urbana 108 Uso geral Não 

P02 -54,103745 -25,303765 Torneira Zona urbana 120 Uso geral Não 

P03 -54,093262 -25,299219 Torneira Zona urbana 136 Consumo Não 

P04 -54,095197 -25,296353 Torneira Zona urbana 183 Consumo Não 

P05 -54,085504 -25,284944 Torneira Zona urbana 10 Limpeza/Uso geral Não 

P06 -54,082029 -25,300693 Bomba Zona urbana 115 Uso geral Não 

P07 -54,067708 -25,301076 Torneira Zona rural 18 Limpeza/Lazer/Consumo/Uso geral Não 

P08 -54,090446 -25,302289 Torneira Zona urbana 69 Consumo Não 

P09 -54,104460 -25,284957 Bomba Zona urbana 140 
Limpeza/Consumo/Uso 

Geral/Industrial 
Sim 

P10 -54,094426 -25,286155 Torneira Zona urbana 60 Limpeza Não 

P11 -54,094759 -25,286399 Torneira Zona urbana 67 Uso geral Não 

P12 -54,092919 -25,293250 Torneira Zona rural 121 Limpeza/Uso geral Não 

P13 -54,099060 -25,293314 Torneira Zona rural 54 Limpeza  Não 

P14 -54,112049 -25,294321 Torneira Zona rural 15 Limpeza/Consumo/Uso geral Não 

P15 -54,089903 -25,308945 Bomba Zona rural 64 Uso geral Não 

P16 -54,086778 -25,329341 Torneira Zona rural 46 Uso geral Não 

P17 -54,092809 -25,346082 Bomba Zona rural 55 Uso geral Não 

P18 -54,054162 -25,311084 Torneira Zona rural 60 Uso geral Não 

P19 -54,062428 -25,315549 Torneira Zona rural 40 Uso geral Não 

P20 -54,045899 -25,315476 Torneira Zona rural 60 Uso geral Não 

P21 -54,024203 -25,318127 Torneira Zona urbana 52 
Limpeza/Consumo/Uso 

Geral/Criação animal 
Não 

P22 -54,047984 -25,331397 Bomba Zona rural 65 Uso geral Não 

(Continua) 



 
 

108 
(Continuação) 

Ponto 
Coordenadas 

Longitude        Latitude 

Local de 

coleta 
Área Profundidade Utilização da água 

Sistema  

de cloração 

P23 -54,097023 -25,285356 Torneira Zona rural 60 Uso geral Não 

P24 -54,097203 -25,281325 Bomba Zona rural 23 Uso geral Sim 

P25 -54,058510 -25,269097 Torneira Zona rural 70 Limpeza/Consumo/Uso Geral Não 

P26 -54,018459 -25,252111 Torneira Zona rural 20 
Limpeza/Consumo/Uso 

Geral/Criação animal 
Não 

P27 -54,074067 -25,276464 Torneira Zona rural 80 Limpeza/Uso Geral/Industrial Não 

P28 -54,148486 -25,325287 Torneira Zona rural 12 
Lazer/Consumo/Uso Geral/Criação 

animal 
Não 

P29 -54,140581 -25,338007 Bomba Zona rural 57 Consumo/Uso Geral/Criação animal Não 

P30 -54,148045 -25,312940 Torneira Zona rural 30 Limpeza/Consumo/Uso Geral Sim 

P31 -54,110349 -25,316167 Torneira Zona rural 42 Consumo/Uso Geral Não 

P32 -54,135281 -25,283934 Torneira Zona rural 63 Uso geral/Criação animal Sim 

P33 -54,169062 -25,299864 Torneira Zona rural 41 Uso geral/Criação animal Não 

P34 -54,159909 -25,319013 Torneira Zona rural 50 Limpeza/Uso geral Não 

P35 -54,147771 -25,247640 Torneira Zona rural 88 Uso geral/Criação animal Não 

P36 -54,121056 -25,247031 Torneira Zona rural 60 Uso geral Não 

P37 -54,147461 -25,198482 Bomba Zona rural 12 Uso geral/Lazer Não 

P38 -54,091963 -25,252163 Torneira Zona rural 45 
Limpeza/Consumo/Uso 

Geral/Criação animal 
Não 

P39 -54,102420 -25,230009 Bomba Zona urbana 108 Uso geral Não 

P40 -54,102543 -25,200559 Bomba Zona urbana 120 Consumo/Uso geral/Criação animal Sim 

P41 -54,115903 -25,224092 Torneira Zona urbana 136 Uso geral Não 

P42 -54,078437 -25,213656 Bomba Zona urbana 183 
Limpeza/Consumo/Uso 

Geral/Criação animal 
Não 

 




