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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar as influências ambientais e antrópicas na qualidade das 

águas subterrâneas no município de Humaitá (AM), visando fornecer dados como subsídio 

para a garantia da segurança hídrica da população. Foram realizadas coletas em 13 poços de 

abastecimento na área urbana e 03 nas comunidades rurais no período de seca (vazante), em 

agosto de 2017 e no período de chuva (enchente), em março de 2018. Os parâmetros 

analisados foram físicos (temperatura, cor, turbidez e sólidos totais dissolvidos), químicos 

(pH, alcalinidade, dureza, nitrito, nitrato, ferro, manganês e sulfato) e microbiológicos 

(coliformes termotolerantes e totais). Além disso, foram aplicados questionários aos 

colaboradores da Companhia humaitaense de águas e saneamento básico do município de 

Humaitá-AM e realizadas observações ‘‘in loco’’, a fim de se ter um melhor conhecimento 

das características dos poços e identificação dos fatores de proteção adotados para sua 

construção. Os valores dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos encontrados nos 

poços de abastecimento nas áreas urbana e rural encontraram-se na faixa dos Valores 

Máximos Permissíveis (VMP) para o consumo humano, exigidos pela Portaria de 

Consolidação – PC Nº 5. Os parâmetros de cor e pH apresentaram resultados superiores aos 

valores exigidos pela PC Nº 5 para o consumo humano, devido a característica natural da 

formação geológica de depósitos aluvionares e formação Içá. Os poços localizados nas 

comunidades rurais de terra firme apresentaram melhores resultados físicos, químicos e 

microbiológicos nos períodos de seca e de chuva comparados com os resultados da área de 

várzea. Os resultados evidenciaram a necessidade de melhorar os registros cadastrais dos 

poços de abastecimento e as estruturas de proteção para garantir a qualidade da água 

subterrânea a ser consumida pela população. Constatou-se que a água dos poços avaliados 

neste trabalho não foi influenciada por ações ambientais e antrópicas, apresentando-se de boa 

qualidade. 

 

 

Palavras-chave: Água Subterrânea, Qualidade, Segurança Hídrica. 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to evaluate the environmental and anthropogenic influences 

on groundwater quality in the municipality of Humaitá (AM), aiming to provide data as a 

subsidy to guarantee the water security of the population. The samples were collected in 13 

water supply wells in the urban area and 03 in rural communities during the dry season (ebb), 

in August 2017 and in the rainy season (flood) in March 2018. The parameters analyzed were 

physical (temperature, (pH, alkalinity, hardness, nitrite, nitrate, iron, manganese and sulfate) 

and microbiological (thermotolerant and total coliforms). In addition, questionnaires were 

applied to employees of the Humaitá Company of water and sanitation in the municipality of 

Humaitá-AM and performed on-site observations in order to have a better knowledge of the 

characteristics of the wells and identification of protection factors adopted for its construction. 

The values of the physicochemical and microbiological parameters found in the wells of 

urban and rural areas were in the range of Permissible Maximum Values (VMP) for human 

consumption, required by the Consolidation Ordinance - PC Nº 5. The parameters of color 

and pH presented higher results than those required by PC No. 5 for human consumption, due 

to the natural characteristic of the geological formation of alluvial deposits and Içá formation. 

Wells located in the rural mainland communities presented better physical, chemical and 

microbiological results in the periods of drought and rain compared to the results of the várzea 

area. The results evidenced the need to improve the cadastral registries of the supply wells 

and the protection structures to guarantee the groundwater quality to be consumed by the 

population. It was found that water from the wells evaluated in this work was not influenced 

by environmental and anthropogenic actions, presenting good quality. 

 

 

Keywords: Underground Water, Quality, Hydric Security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A água subterrânea é um importante recurso natural que serve como fonte confiável de 

água potável para muitas pessoas em todo o mundo, especialmente nos países em 

desenvolvimento (SAANA et al., 2016).  

De acordo com Castro (2012), no Brasil 70% dos recursos hídricos concentra-se na 

região Norte dando uma percepção de abundância. Esse número expressivo causa na 

população da região Norte do país, a ilusão de uma infinita reserva hídrica e a escassez de 

água é uma particularidade restrita à região Nordeste. Poluição de rios e nascentes, ocupação 

irregular do solo, falta de esgotos, degradação ambiental e desperdício são os grandes 

problemas existentes no país que afetam os recursos hídricos. 

No estado do Amazonas as águas subterrâneas são utilizadas tradicionalmente para 

abastecer as áreas urbanas e rurais para consumo humano, seja pela facilidade de obtenção ou 

pela dificuldade de acesso à rede pública ou abastecimento irregular de água encanada. Com o 

avanço da utilização destes recursos hídricos surgiram vários problemas relacionados a 

gestão, segurança hídrica, vulnerabilidade e principalmente a qualidade da água para consumo 

(CASTRO et al., 2016). As águas subterrâneas têm sido utilizadas com mais frequência nos 

últimos anos. Vale destacar que a porcentagem de água encontrada no subsolo é chamada de 

água subterrânea, sofre a atividade de fluidez, descarregando-se na superfície em formas de 

corpos de águas, ou retirada por meio de poços, ou ainda são retidas pelas raízes das plantas 

(REBOUÇAS, 2006). 

A água contaminada pode ser um meio de propagação de várias doenças infecciosas, 

de diferentes tipos, contraídas por microrganismos contaminados, já que este é o tipo de 

contaminação responsável pelas principais doenças infecciosas e parasitárias ou por agentes 

químicos percebendo-se que até na água tratada pode ocorrer algum tipo de contaminação se 

não for tratada de forma correta (OTENIO et al., 2007; CARVALHO; OLIVEIRA, 2007). 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2014, mostram que mais de 750 

milhões de pessoas sofreram com a falta de acesso a fontes adequadas para consumo de água 

e mais de 2,5 bilhões de pessoas não tinham condições adequadas de saneamento (JACOBI et 

al., 2016). Uma gestão eficiente fundamenta-se em transformar em ações eficazes as decisões 

tomadas a partir de um conjunto de informações acerca de dada proposição, e a desigualdade 

no acesso a água e o serviço de esgoto estão – tanto no Brasil e em muitos países do mundo – 

entre as principais frentes de ação quando se projeta a construção de uma sociedade mais justa 
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e sustentável (ANDRADE; LUVIZOTTO JUNIOR, 2004). Nos últimos anos no Sul do 

Amazonas foram observados aumentos significativos no crescimento populacional, devido à 

migração dos colonos da região Sul do Brasil, criação de assentamentos de reforma agrária e 

construção de estrada que facilitaram o acesso desta população a área amazônica. Este 

crescimento associado com a mudança nos padrões de consumo e os avanços tecnológicos 

têm provocado aumento da geração atual (PEREIRA et al., 2013) 

Desta forma, surge a preocupação e o cuidado acerca da contaminação e preservação 

das águas subterrâneas, demonstradas pela criação de legislações que tratam do 

gerenciamento dos recursos hídricos, tornando fundamental que este bem seja garantido às 

próximas gerações, tanto com quantidade como qualidade suficiente para o abastecimento 

humano (OLIVEIRA et al., 2015). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água subterrânea 

por meio de análises dos parâmetros físicos, químicos e exames microbiológicos, e por 

inspeção sanitária dos poços, visando subsidiar dados para que se possa garantir a segurança 

hídrica e os padrões de qualidade de água fornecida à população do município de Humaitá-

AM. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar as influências ambientais e antrópicas na qualidade das águas subterrâneas no 

município de Humaitá (AM), visando fornecer subsídios para a garantia da segurança hídrica 

da população. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Cadastrar e mapear poços de abastecimento perfurados nas áreas urbana e rural do 

município de Humaitá-AM. 

• Analisar os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos das amostras de água 

coletadas nas áreas urbana e rural e comparar os resultados obtidos com padrões 

exigidos na Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017. 

• Averiguar a influência dos aspectos construtivos dos poços, as intervenções 

ambientais, as ações antrópicas e correlacionar com os resultados obtidos da qualidade 

da água dos poços de abastecimento. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

 

 

O Brasil possui uma extensão territorial de 8,5 milhões de km², porém a distribuição 

da água acontece de forma desigual, sendo que nas regiões Norte e Nordeste há uma maior 

concentração, enquanto que nas outras regiões a concentração é menor. Tem-se utilizado 

dessa água 6% para o uso doméstico, 21% para as indústrias e 73% para a agricultura. Vale 

destacar que em algumas cidades brasileiras há a escassez de água porque sua população é 

grande, já em outras há em abundância por causa de sua pequena população. O consumo 

médio de água no Brasil está dividido da seguinte forma: 9% no urbano, 7% na indústria, 11% 

na pecuária 1% no rural e 72% na agricultura (OLIVEIRA; MOLICA, 2017). 

  Da água utilizável existente no Brasil, grande parte está concentrada na Amazônia. 

Entretanto, ao pensarmos no contexto brasileiro, vive-se atualmente uma crise hídrica. Além 

da falta de qualidade de água para o consumo humano, a falta de chuva tem intensificado 

ainda mais essa problemática. Segundo Cerqueira et al. (2015) é visível os grandes problemas 

que a população brasileira vem passando em relação a falta de água ou da qualidade para o 

consumo. Por isso, a sociedade de forma geral pode se organizar no sentido de melhorar por 

meio de ações a qualidade de água para o consumo, seja ela viabilizada por lagos, rios ou 

outras fontes.  

Para contextualizar, em todo o Brasil existem ações realizadas por grupo de pessoas 

envolvidas no chamado Planos de Bacias Hidrográficas, vale ressaltar que o país possui as 

seguintes Bacias: Amazônica, do Nordeste, do São Francisco, do Tocantins-Araguaia, do 

Leste, do Tietê-Paraná, do Sul e do Paraguai. Mas para a utilização e organização de 

utilização eficaz da água para o consumo, necessita-se de alguns passos importantes. Destaca 

Oliveira e Molica (2017, p. 8):  

 

[...] que através de um plano de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica que as 

ações podem se transformar em realidade. Mas é preciso saber que é necessário 

dinheiro para realizar ações tão importantes, como: a construção de redes de coleta 

e tratamento de esgotos, reflorestamentos de margens de rios e de fontes de água, 

ou mesmo a análise da qualidade da água. Esses recursos financeiros devem ser 

fornecidos pelas prefeituras, governos estaduais, governo federal e pelas parcerias 

dos governos com empresas privadas (parcerias público-privadas). 
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As ações coibidas, principalmente ao governo brasileiro ainda deixa muito a desejar, 

visto que as políticas públicas existentes não têm solucionado com grande eficácia a 

problemática da poluição da água ou de uma fiscalização mais rigorosa quanto seu uso e 

exploração. É importante destacar que a responsabilidade do cuidado não está atrelada 

somente as instituições públicas ou privadas. O sujeito enquanto cidadão integrante da 

sociedade precisa por meio de atos colaborar no cuidado com a água e na preservação das 

fontes de onde ela é retirada.  

 Ao pensar ainda mais na crise hídrica pela qual o Brasil vem passando, nas últimas 

décadas presenciou-se uma realidade atípica nos grandes centros urbanos, assinala o Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (2015, p. 1): 

 

Nos anos de 2014 e 2015, o Brasil viveu um momento crítico em relação à 

disponibilidade hídrica nos grandes centros urbanos. Estes anos foram muito 

atípicos em termos pluviométricos na região Sudeste, em especial nas regiões 

metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Este cenário 

desencadeou uma crise hídrica nesta região, amplamente noticiada em jornais e 

revistas. Soma-se a isto a escassez continuada e histórica nos estados do Nordeste e 

as enchentes no Norte e no Sul do Brasil e se tem um cenário crítico generalizado, 

trazendo à tona discussões sobre a gestão de riscos hídricos em todo o país. 

 

Tais cenários se tornarão típicos caso não ocorra um gerenciamento do cuidado e da 

qualidade de água. Essas situações trazem à tona o começo de um contexto crítico em relação 

ao cenário hídrico brasileiro. No fragmento se expõe situações maiores, mais visíveis, pois 

muitas situações pequenas ocorrem na realidade brasileira, no entanto, não são expostos de 

forma tão visível. Reflete-se que as situações pequenas correntes cotidianamente podem 

posteriormente tonar-se uma “bola de neve” e a qualquer momento vir à tona e o seu controle 

ou resolução pode se tornar irreversível. 

Para exemplificar, a geração de energia no país necessita bastante desse recurso e isso 

tem preocupado diversos estudiosos, pois devido as diversas mudanças climáticas que tem 

ocorrido, pode ocasionar benefícios e ao mesmo tempo prejuízos, visto que diante da 

realidade que o Brasil vivencia, há a forte necessidade de utilização dos fatores hidrológicos 

(TUCCI, 2010). Vive-se uma “turbulência” de crise em relação aos recursos hídricos, nesse 

sentido, necessita-se de mudanças de atitudes na gestão desses recursos e no seu consumo. 

Sem dúvidas, o país precisa priorizar esse assunto, em vista das questões socioeconômicas e, 

principalmente, pela manutenção dos ecossistemas e a sobrevivência do ser humano.  
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3.2 RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO AMAZÔNICA 

 

 

As diversas formas de uso dos recursos hídricos e as estratégias de manejo de bacias 

hidrográficas no Brasil têm sido feitas, em geral, com base em conhecimentos e experiências 

de outros países, gerados para outras realidades, estruturas e condicionantes sócio-econômicos 

e culturais, bem como para outros ambientes climáticos e hidrológicos subtropicais e 

temperados, diferentes dos predominantes no País e, em particular, dos registrados como 

“normais ambientais” na Bacia Amazônica (GARCIA, 1998). 

A produção hídrica média anual dos rios em território brasileiro é da ordem de 

182.600 m3/s, com uma disponibilidade de 33.900 m3/hab.ano. Levando-se em consideração a 

vazão produzida na área da região Amazônica que se encontra em território estrangeiro, 

estimada em 89.000 m3/s, essa disponibilidade hídrica total atinge valores da ordem de 

272.000 m3/s (ANA, 2002). 

A bacia hidrográfica amazônica constitui o maior sistema de água do mundo, com 

aproximadamente 6.400.000 km² (valor mais aceito) e é a maior reserva de água doce do 

planeta Terra. Considerando-se as partes declaradas por cada país da bacia como sendo sua 

porção amazônica, a área total ultrapassa os 7.000.000 km². O principal sistema do Rio 

Amazonas, o eixo Amazonas-Solimões-Ucayali chega a 6.762 km de comprimento. Ademais, 

são mais de 1.000 afluentes principais que drenam a bacia desde os Andes, a Guiana e o 

planalto brasileiro, formando duas direções principais de escoamento: Norte-Sul / Sul-Norte e 

Oeste-Leste (LATRUBESSE, 2010). 

Em relação a gestão das águas na Amazônia, apesar de existirem as Leis Federais, 

Estaduais e Municipais, estas, não são cumpridas em sua totalidade. A falta de uma política de 

manejo integrado tem afetado o sistema hidrológico.   

Além da grande quantidade de água superficial existente na Amazônia, há também os 

reservatórios subsuperficiais que exercem um papel fundamental em relação ao abastecimento 

das populações. Diante disso, coloca-se em discussão a importância das águas subterrâneas.  

Grandes debates têm tomado espaços em vários seguimentos da sociedade 

contemporânea ao tratar sobre a temática água subterrânea, tanto em relação a sua natureza e 

a sua significância, quanto às ações negativas que tem afetado diretamente esse recurso. 

Soldera (2013, p. 3) alerta:  
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Deve-se tomar cuidado na exploração desse tipo de recurso, já que a renovação das 

águas, ou recarga do aquífero, não se faz na mesma velocidade da extração, e isso 

pode resultar em uma exploração de partes das reservas permanentes do manancial 

subterrâneo, com riscos até mesmo de exaustão quando a captação não é 

devidamente monitorada. 

 

Dessa forma, é indispensável que ocorra a utilização desse recurso de forma racional e 

que se tenha um monitoramento efetivo para que posteriores problemas possam surgir ou 

ampliar, haja vista que muitas vezes os problemas podem se tornar irreversíveis.  

 

 

3.2.1 Águas subterrâneas na Amazônia  

 

 

Além dos recursos hídricos fluviais e pluviais existem abastecimentos por captura de 

águas subterrâneas na Amazônia. A Floresta Amazônica compreende a extensão de 5,5 

milhões de km². Quanto a floresta amazônica 60% inclui-se no Brasil e 40% em oito países 

sul-americanos a saber: Venezuela, Bolívia, Suriname, Equador, Peru, Colômbia, Guiana 

Francesa e Guiana. A porcentagem incluída no Brasil é conhecida como Amazônia Legal, 

estendida nos oito estados brasileiros como Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins, 

Mato Grosso e oeste do Maranhão. Engloba-se na Floresta Amazônica a presença de outras 

vegetações diversificadas, entre elas as florestas densas e não densas, campos naturais, 

cerrados, vegetação aberta e vegetação secundária (SANTOS, 2014).  

Tais pontuações nos orientam a compreender de forma mais específica a questão em 

debate, as águas subterrâneas presentes na Amazônia, sua importância e especulações 

circundantes sobre a potencialidade guardada embaixo dos solos compreendido como 

amazônicos. Dessa forma, para a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (2010) por ter 

tido um crescimento econômico significativo nas últimas quatro décadas, a Região 

Amazônica tem sofrido fortes problemáticas, já que a infraestrutura urbana e social não 

comporta tais demandas, principalmente ao se tratar da questão do fluxo contínuo migratório. 

Com isso, tem se intensificado a exploração desordenada dos recursos naturais.  

Para exemplificar tem-se a cidade de Manaus, ela possui 70% da população urbana 

presente no Estado do Amazonas, tal situação pode ser caracterizada pela presença do Polo 

Industrial de Manaus. A Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (2010) corrobora ainda 

ao dizer que, no país, o abastecimento por meio das águas subterrâneas para a população é 
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uma realidade, seja nas regiões com escassez ou abundância de águas superficiais. Tem-se 

como exemplo Manaus, a maior capital do Amazonas com população de quase 1.8 milhão de 

habitantes. Ela é abastecida por 75% de águas superficiais advindas do Rio Negro e 25% de 

águas subterrâneas do Aquífero Alter do Chão. 

Dentre os recursos naturais que sofrem grande impacto ambiental e social por causa 

das situações anteriormente relatadas é a agua. Mesmo com a presença da maior reserva 

hídrica do planeta, não se consegue abastecer a população com água de qualidade e com 

quantidade para suprir as necessidades diárias. Logo, as águas subterrâneas tornaram-se o 

meio mais acessível e seguro para solucionar tais questões. Segundo Morandi (2014) o 

Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA) reserva 162 quilômetros cúbicos de água, tal 

afirmação levou vários pesquisadores da Universidade do Acre (UFAC) a abrirem debates 

acerca da descoberta. O potencial hídrico é caso de estudo a mais de dez anos, pois o mesmo 

envolve as bacias hidrográficas da Acre, Marajó, Solimões e Amazonas. Destaca-se que 67% 

desse potencial pertence ao Brasil.  

As águas subterrâneas é o acesso mais livre para o abastecimento da população, 

destaca a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (2010) que apesar de existir muitos 

rios e igarapés no Amazonas, sendo uma referência de recursos hídricos no mundo, a maioria 

dos municípios são abastecidos por águas subterrâneas.  

Comunga Alisson (2014) ao proporcionar informações advindas da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP de dizer que o potencial de reserva de 

água na Amazônia está estimado em 160 trilhões de metros cúbicos. Não podemos é claro 

fugir da perspectiva de que a qualidade das águas subterrâneas não venha a ser poluída, a 

Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (2010, p. 6) reflete: a qualidade da água 

subterrânea também pode vir a ser afetada com a superexploração, como por exemplo, nos 

aquíferos costeiros, onde o rebaixamento excessivo da superfície potenciométrica pode 

proporcionar o aumento da intrusão salina, degradando o manancial subterrâneo de águas 

doces. 

Para isso, o monitoramento e a gestão desses recursos são fundamentais. Apesar de 

sua formação de camadas geológicas de grande reservatório de água, palpita-se que os órgãos 

responsáveis não têm em sua totalidade a asseveração de qualidade de água, ou seja, embora 

os avanços dos estudos realizados a veracidade da utilização do potencial desses reservatórios 

ainda não são afirmativos. Por isso, a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (2010) 
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levanta a necessidade de cautela por partes dos órgãos competentes e das autoridades. Sua 

utilização seja a curto ou em longo prazo não é segura.  

Destaca-se que o SAGA é responsável por 80% da circulação de água do processo 

hidrológico na Amazônia. Conforme Curado; Costa (2017) ao relatar a fala de Jamile Dehaini 

na palestra de preparatório para o Fórum Mundial da Água, ressaltam que na Bacia 

Amazônica encontra-se a maior concentração de água subterrânea do mundo, essa está 

inserida na porcentagem de água doce.  É percebível a presença de diversas hidrelétricas na 

região, o funcionamento está ligado a esses recursos hídricos. Na pesquisa realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no ano de 2011, divulgou-se que 45% da 

água subterrânea potável do país estão localizados na região amazônica, somente com base na 

área dos sedimentos dispostos em superfície. Ignorou o fato de haver grandes extensões de 

formações geológicas argilosas, que são sedimentares, porém não aquíferas (WAHNFRIED, 

2012). 

 Um levantamento realizado pela Agência Nacional de Águas (ANA) em 2010, com o 

objetivo de identificar a situação atual de abastecimento de todas as 5.565 sedes municipais 

do país, demonstra que 58% das cidades da região Norte são abastecidas exclusivamente por 

água subterrânea, e 7% possuem sistemas mistos de abastecimento (Tabela 1). Portanto, dois 

terços de todas as sedes municipais da região Norte do Brasil usam água subterrânea, apesar 

de quase todas estarem localizadas na Bacia Hidrográfica do Amazonas (WAHNFRIED, 

2012). 

As especulações configuram a necessidade do abastecimento hídrico subterrâneo, visto 

que mais de 50% da população da região Norte se vale desse manejo para a sua sobrevivência. 

Observam-se mediante os expostos as expectativas para o aproveitamento da água 

subterrânea. Não é à toa a ocorrência contínua de perfuração de poços no Estado do 

Amazonas, por ano a meta chega a mais de seis mil poços. A captação da água por esse 

procedimento teve início nas décadas de 1970, no entanto, a falta de gestão colaborou para o 

abandono de vários poços. Além disso, foi gerada outra situação problemática, muitos dos 

poços foram perfurados inadequadamente, nas proximidades de lixões ou cemitérios 

(TOMAZ, 2003). 

Como já levantado, o Estado do Amazonas possui um extenso reservatório de água 

doce, foi nomeado de Aquífero Alter do Chão tenha sido nomeado como Aquífero Grande 

Amazônia. Lages (2016, p. 11) salienta que: 
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A química e a dinâmica física dessas águas são de vital importância para a 

exploração e conservação desse manancial. Ainda são escassas as informações sobre 

ciclagem de elementos, interação de íons, interfaces geoquímicas e influência do 

ciclo hidrológico na composição dessas águas. Tais interações influenciam de 

sobremaneira na qualidade dos aquíferos e na própria composição da água de rios e 

igarapés, que são inúmeros no Estado do Amazonas. 

 

Os aquíferos amazônicos são de extrema relevância, principalmente quando se trata da 

capital Manaus, pois a mesma apresenta aumento de sua densidade demográfica e o fluxo 

migratório tem sido intensivo. Partindo dessa relevância se supõe criteriosamente um 

planejamento disciplinar de gestão e monitoramento do recurso hídrico disponível, tanto da 

qualidade, quantidade e possíveis utilizações, além das investigações de casos que venham a 

ocorrer como a contaminação de compostos tóxicos (LAGES, 2016). Sustenta-se a prevenção 

e proteção desse importantíssimo manancial, não só para a comunidade localizada nele, mas 

para sociedade em geral. 

O uso permanente da água em qualquer localidade, ou nível local, regional ou global 

está relacionado à situação socioeconômica. Com a implantação e crescimento da 

urbanização, expandiu-se a agricultura e as indústrias, em consequência, a qualidade das 

águas superficiais sofreram um processo de degradação.  

Os recursos hídricos subterrâneos, além de conterem boa qualidade de água, são 

responsáveis diretamente por uma parcela econômica que faz girar o turismo, além da água 

mineral utilizada cotidianamente pela população. A obtenção das águas subterrâneas em áreas 

extensas pode ser obtida através da perfuração de poços. Conforme Manoel Filho (2008) 

apesar das águas subterrâneas estarem mais distante de possíveis contaminações que as águas 

superficiais, elas não estão fora do quadro de vulnerabilidade, haja vista que os despejos de 

esgotos provenientes de diversos seguimentos, a intrusão da salina ou da intrusão de águas 

com qualidade inferior, entre outros, são ocorrentes na sociedade contemporânea. 

Os recursos hídricos subterrâneos devem ser conservados e obterem grande interesse 

ambiental, em vista da importância que a água tem para a humanidade, seja para as atividades 

domésticas, industrial e agrícola. Por obter funções econômicas, sociais e ambientais, as águas 

subterrâneas devem se obter de um monitoramento no qual ocorra o controle tanto da 

quantidade quanto da qualidade, não se esquecendo das suas relações com outros aspectos 

importantes como as condições climáticas, as águas superficiais e os usos que se fez e faz da 

Terra. Segundo Soldera (2013) na dinamicidade da água subterrânea existem uma série de 

variáveis, e para a sua análise são necessários mediações e monitoramento rigorosos.  
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Os aspectos supraditos devem ser considerados, pois estão inter-relacionados aos 

recursos hídricos subterrâneos. Tanto a sociedade civil quanto o setor ambiental necessitam 

das demandas advindas dos recursos hídricos sejam superficiais ou subterrâneos. Entretanto, 

vivenciam-se muitos conflitos em relação ao uso desses recursos devido a sua quantidade e 

qualidade. 

 

 

3.2.2 Questão ambiental e qualidade da água na Amazônia 

 

 

Pensar na situação ambiental é fazer-nos retomar algumas questões históricas, visto 

que o seu agravamento tem tomado proporções maiores no final do século XVIII com a 

Revolução Industrial. Apesar do melhoramento de vida da população, o êxodo rural fez com 

que o inchaço urbano ocorresse, além disso, gerou-se a necessidade de se investir em técnicas 

de produção que atendesse as demandas surgidas. Tais fatores contribuíram diretamente com 

o uso intensivo e até da exploração dos recursos naturais (PINHEIRO, 2010). 

Apesar do grande desenvolvimento humano não houve desde então uma gestão e 

acompanhamento adequados, e em vez de soluções gerou-se problemas gravíssimos. Com o 

nascimento da globalização, acreditou-se em soluções para as situações presentes, mas essa 

tem maximizado as desigualdades sociais, problemas ambientais e esgotamentos dos diversos 

recursos naturais. A partir de fatores concretos sejam científicos ou técnicos, as condições 

físicas ambientais vêm tomando proporções alarmantes quanto ao descuidado do homem, rios, 

lagos, praias, entre outros suportes de recursos hídricos, tem sua funcionalidade parada e 

alguns já até deixaram de existir.  Alerta Carson (1964) que entre os mais alarmantes atos do 

homem contra o meio ambiente estão a contaminação do ar, dos rios, dos mares e da terra, por 

meio de materiais perigosos e até letais. Tais atos podem acarretar situações irreversíveis, 

atingindo diretamente todas as formas de vida.  

Muitas comunidades nos primórdios da humanidade viveram nas margens de rios ou 

mares, fixando um pensamento de que esse recurso era infinito. Tal fixação nessa localidade 

se justifica pelo fato da dependência da água. Embora indispensável para a sobrevivência 

humana, o homem tem realizado o uso desenfreado e abusivo desse recurso, gerado assim 

escassez em vários lugares desse recurso. 



 

25 

 

As atitudes ocorridas através dos tempos pelo homem nos direcionam a refletir a 

grande relação existente entre meio ambiente e qualidade de água, visto que os dois estão 

juntos nesse processo. Com o descuido do meio ambiente geram-se várias situações da qual o 

próprio é coletor, pondera Ferreira e Aoki (2008, p. 19-20):  

 

Apenas uma pequena parcela da água se encontra disponível para o consumo 

humano, e mesmo esta pequena parcela necessita, em muitos casos, ser tratada antes 

de ser consumida, uma vez que se encontra poluída. A água para abastecimento da 

população pode ser captada nos rios, lagos, ou ainda, nos lençóis freáticos. Até 

chegar às torneiras das residências passam por um ciclo artificial criado pelo 

homem. Encaminhada a uma estação de tratamento, é submetida a tratamento 

apropriado para reduzir a concentração de poluentes até o ponto em que não 

apresente riscos para a saúde. As várias etapas do tratamento são: coagulação e 

floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção. 

 

Os surgimentos das proporções citada são estratégias elaboradas pelo homem 

mediante as problemáticas vigentes, no entanto, estão sofrendo as consequências criadas por 

eles próprios. Vale destacar o que hora foi comentado, o descuido com o meio ambiente foi o 

percursor das diversas situações vivenciadas pela humanidade, principalmente ao se tratar da 

qualidade da água atualmente disponível. Ressalta Ziglio (2008) que estudos afirmam a 

raridade dos conflitos em relação à água, porém não negam sua existência. Logo, considera-se 

que poderá existir o surgimento de conflitos mundiais por causa da água, haja vista as atitudes 

tomadas pela humanidade em relação ao descuidado com os recursos naturais. 

O cuidado com o meio ambiente nos leva a entender e compreender que a qualidade 

da água depende diretamente de tal fator visto pelo viés da racionalidade, se há o descuido 

dessa ligação importantíssima (meio ambiente e água) não nos desfrutaremos de forma ímpar 

desse recurso hídrico tão fundamental para a sobrevivência da humanidade. 

Em relação as medidas de potabilidade da água, os elementos químicos têm sido 

usados para caracterizar e avaliar problemas de contaminação relacionados com os corpos 

hídricos da Amazônia. Küchler et al. (2000) analisaram amostras de água do Rio Solimões e 

do Rio Negro e seus afluentes. As análises consistiram em medidas de pH, condutividade, 

carbono orgânico (DOC) e metais que foram determinados por espectrometria de massas com 

fonte de ICP. Seyler e Boaventura (2001) realizaram um estudo sistemático de dissolução e 

transporte de metais traço (V, Cr, Mn, Co, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Mo, Cd, Sb, Cs, Ba, U) em 

material em suspensão nos grandes rios da Bacia Amazônica (rios Solimões, Negro, Purus, 

Madeira, Trombetas, Tapajós e Amazonas). Observaram grandes quantidades de mercúrio na 

água. A exploração de ouro na década de 80.  
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Esses fatos são exemplos que atestam a qualidade dos recursos hídricos na Amazônia. 

Existem vários municípios que são afetados por alterações nos índices de qualidade da água e 

estão fora dos padrões de controle atualmente regidos pela Portaria Nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011, do Ministério da Saúde (MS). 

 

 

3.3 SEGURANÇA HÍDRICA 

 

 

Atualmente, a questão da segurança hídrica tem sido amplamente discutida por vários 

pesquisadores (Cook e Bakker, 2012; Grey e Sadorf, 2007; GWP, 2000). De acordo com UN-

WATER (2013), segurança hídrica é a capacidade da população de garantir o acesso seguro e 

sustentável a quantidades adequadas de água de qualidade aceitável para sustentar os meios de 

subsistência, bem-estar humano e desenvolvimento socioeconômico, para assegurar a 

proteção contra a poluição transmitida pela água e os desastres a ela relacionados, e, para a 

preservação dos ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política. 

Na visão de Grey; Sadorf (2007) a segurança hídrica está relacionada ao fator 

quantitativo e qualitativo da água disponível para a saúde e subsistência humana. 

As conceituações e as discussões em torno da temática nos levam a compreender a 

grande importância do tema para uma reflexão mais ampla, ou seja, levar em consideração 

questões mais abrangentes, globais, do que simplesmente reduzir-se aos critérios de gestão, 

fatores políticos ou socioeconômicos. 

No Brasil, a história da segurança hídrica inicia-se quando o Ministério da Saúde 

juntamente com outros órgãos competentes debateu durante o ano de 2000 sobre a atualização 

de normativas, tendo como prerrogativas o controle e a vigilância da água para o consumo 

humano. Mediante os debates, cria-se em 29 de dezembro do referido ano a Portaria nº 1469. 

Nessa portaria foram dispostos os procedimentos e as responsabilidades relativos ao controle 

e à vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, em 

razão da importância que a qualidade e a quantidade de água representam para melhoria da 

qualidade de vida e da manutenção da saúde humana.  

No entanto, a nova estrutura implantada, isto é, com o surgimento da Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a lei antes mencionada foi revogada, vindo a 
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vigorar no dia 25 de março de 2004 a Portaria MS nº 518. As alterações feitas tiveram o 

objetivo de transferir competências entre os órgãos responsáveis. 

Tal portaria determina as responsabilidades para os que produzem água, ou seja, 

aqueles que fazem abastecimento de água, cabendo a esses o papel de controle de qualidade 

da água e das autoridades sanitárias das diversas instâncias de governo, a quem cabe a missão 

de “vigilância da qualidade da água para consumo humano”. 

Quando se fala de qualidade da água para o consumo humano, torna-se importante 

destacar ou pelo menos conhecer os deveres e as responsabilidades dos órgãos competentes. É 

importante a população tomar conhecimento do conteúdo do documento para que juntos, 

órgãos competentes e sociedade civil possam articular melhor os processos e alternativas 

adotadas (BRASIL, 2005). 

Em 12 de dezembro de 2011 o Ministério da Saúde (MS) revoga a portaria nº 518 e 

estabelece novos padrões de controle da qualidade da água através da Portaria Nº 2.914, que 

dispõe sobre as normas de qualidade para o consumo humano em sistemas de abastecimento 

público e soluções alternativas. A água, para ser consumida sem risco à saúde humana, deve 

passar por um tratamento que elimine microrganismos patogênicos e substâncias nocivas, 

atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos e que não haja risco a saúde da população 

(SCORSAFAVA et al., 2010).  

No entanto, ainda são percebíveis em muitas localidades falhas no processo de 

vigilância de potabilidade da água, logo, os parâmetros adjacentes como os microbiológicos, 

físicos, químicos e radiativos não se encontram dentro dos padrões que atendam de forma 

segura as comunidades, oferecendo assim, riscos à saúde.  

Ainda em 1997 a Lei 9.433, Lei das águas, contribuiu na reformulação do modelo de 

gestão hídrica e colaborativa diante de seu texto que articula a promoção de uma gestão 

igualitária das águas. Adotar procedimentos no qual o planejamento de gerenciamento hídrico 

se firma em novos processos e descentralização é fundamental, já que a qualidade de água 

para o consumo humano é essencial na atualidade, em vista das grandes problemáticas 

existentes em função da má qualidade dessa substância e de sua escassez em várias 

localidades do país (BRASIL, 1997). 

Os desafios de se obter um mundo com maior segurança em relação à água de 

qualidade para todos, têm motivado a pesquisadores e outros a apresentarem propostas para 

programas governamentais que possam atender as emergências atuais. 
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A partir do reconhecimento pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) do acesso à água potável como um direito humano, em julho de 2010, fomentaram-se 

novas discussões sobre aspectos constituintes da agenda das águas, tais como a garantia ao 

acesso da água a todos e a segurança hídrica das regiões e países. Essas discussões tiveram 

maior relevância no Brasil em 2012 ao ser elaborado o Plano de Segurança Hídrica Nacional 

(PNSH). Este plano tem como objetivo definir “as principais intervenções estruturantes e 

estratégicas na gestão dos recursos hídricos visando garantir a oferta de água para o 

abastecimento humano e para o uso em atividades produtivas e reduzir os riscos associados a 

eventos críticos” (SANTOS 2016, p. 103). 

Presencia-se uma realidade atual que a cada dia vem crescendo quanto à 

insustentabilidade da água, essa vinculada a dois aspectos, a saber: os desastres climáticos e a 

contaminação da água. Contaminação gerada pela prática humana em vista da expansão 

econômica e das atividades agrícolas no intuito impulsivo de crescimento do país. Pinheiro 

(2010) frisa que mais de um bilhão de pessoas no planeta não tem acesso a água potável e 

40% da população, digamos, em curto prazo será afetada por escassez hídrica. Pesquisadores 

da área preveem, caso continue a mesma tendência, que a água doce enfrentará dificuldades 

de via mão dupla para o seu consumo e manter sua qualidade, de um lado os impactos 

causados pelas mudanças climáticas e por outro a prática intensiva advinda da população em 

prol do consumo de comida e energia. 

Na região Amazônica a questão da segurança hídrica ainda é pouco discutida pelos 

autores. É sabido que a maior parte da população ainda tem acesso à quantidade e qualidade 

de água adequada. Embora a Amazônia ostente grandioso patrimônio ambiental e abundância 

de recursos hídricos, é na região Norte do Brasil, que se verificam os piores índices de acesso 

a serviços de saneamento e respectivos indicadores de saúde pública. Existem casos em que a 

população não tem acesso a água de qualidade, principalmente em locais com abastecimento 

exclusivo por poços rasos artesianos ou semiartesianos.  

A água contaminada pode ser um meio de propagação de várias doenças infecciosas, 

de diferentes tipos, contraídas por microrganismos contaminados, já que este é o tipo de 

contaminação responsável pelas principais doenças infecciosas e parasitárias, ou por agentes 

químicos percebendo-se que até na água tratada pode ocorrer algum tipo de contaminação se 

não for tratada de forma correta (OTENIO et al., 2007; CARVALHO; OLIVEIRA, 2007). 

Dessa forma, a qualidade da água tornou-se uma questão de saúde pública no final do 

século XIX e início do século XX, devido à compreensão da relação água contaminada e 
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doença. As doenças de veiculação hídrica são caracterizadas principalmente pela ingestão de 

água contaminada por microrganismos patogênicos de origem entérica, animal ou humana, 

transmitidos basicamente pela rota fecal-oral (DOMINGUES et al., 2007).  

Estando os problemas de saneamento intimamente associados à urbanização 

desordenada, Becker (2005) afirma que na Amazônia ocorreu a maior taxa de crescimento 

urbano do país nas últimas décadas. A população concentra-se sem dispor de serviços básicos 

adequados. De acordo com o censo realizado em 2000, os núcleos urbanos da região Norte já 

concentravam 70% da população. 

De acordo com Affeltranger (2012) com o crescimento populacional o volume de água 

foi ficando mais difícil, pois, aumentou o consumo de água seis vezes e ao mesmo tempo, a 

qualidade dos recursos hídricos tem sido poluída pela atividade humana, onde se mostra o uso 

contínuo de substâncias químicas e o arremesso de esgoto e resíduo sólido industrial não 

tratado. 

As dificuldades de acesso à água potável na Amazônia brasileira podem ser 

consideradas como um problema de implementação de infra-estrutura e gestão, como 

proteção de recursos hídricos, captação, tratamento e adução. Da mesma maneira, e com 

grande similaridade, pode-se abordar a problemática referente a esgotos e a resíduos sólidos, 

sempre focalizando a falta de iniciativas e os problemas de gestão de recursos naturais e de 

rejeitos das populações humanas (GIATTI, 2007). 

 

 

3.4 POLUIÇÃO DAS ÁGUAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

 

Cada ecossistema natural comporta uma quantidade limite de matéria orgânica 

advinda das atividades humanas. O problema começa a surgir no momento em que a 

quantidade dessas matérias são maiores que a capacidade que cada ecossistema, nesse caso o 

aquático é capaz de receber. Com o intensivo e extrapolado recebimento de tais afluentes, 

começa-se a gerar várias problemáticas e modificações do ambiente. 

O não tratamento de esgotos e os lixos que são jogados cotidianamente são as 

principais causas de poluição das águas superficiais. Em alguns casos, pela forte poluição e 

contaminação da água, fica até difícil de se realizar o tratamento dela, tornando-se um caso 

irreversível. Oliveira; Molica (2017) apontam o seguinte levantamento: 
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É visível uma realidade rodeada das atividades humanas e do grande ambiente 

prejudicado por causa de seus atos impensáveis. E também do descuido por parte do 

próprio governo em relação a amenização das problemáticas relacionada a 

contaminação da água e das políticas públicas que beneficiam de forma positiva o 

contexto apresentado. 

 

A sociedade atual vive em um contínuo progresso, abarcado do desenvolvimento 

político, cultura e social. Esses aspectos do desenvolvimento acabam gerando diversas 

situações positivas e negativas para a população e àquilo que faz parte de sua vida, entre elas 

de forma preocupante a intensiva degradação do meio ambiente. Essa degradação tem 

acarretado de forma avassaladora a poluição das águas, para Vieira; Barcellos (2011) tal 

situação contribui diretamente na falta de sua distribuição em todo o planeta, além disso, suas 

consequências são inúmeras e a quantidade para o consumo fica mais escasso. 

Nesse contexto, vem se reduzindo a oferta dos recursos hídricos em toda a Terra, tanto 

a sua qualidade quanto a sua quantidade tem tomado proporções questionadoras, visto as 

ações antrópicas. Santos (2004) diz que a poluição está diretamente ligada a ação do homem e 

ela é também produzida essencialmente por esse, a industrialização e a urbanização é um 

retrato dessa realidade. Esses dois aspectos contemporâneos explicam de forma explicita e 

clara a consequente poluição dos rios, lagos, igarapés, dentre outros recursos hídricos. Isso 

vem ocorrendo intensivamente sem uma política adequada alicerçada na sustentabilidade. 

O ser humano e a sociedade de forma geral com suas ações vêm colaborando no 

crescente índice de poluição. É percebida a pouca importância a sustentabilidade e o 

planejamento em função do cuidado e da preservação da água. De acordo com Pereira (2004) 

a qualidade da água pode ser atingida pelas múltiplas atividades humanas como as industriais, 

comerciais e domésticas. Cada atividade tem suas particularidades poluentes, implicando com 

maior ou menor teor o corpo receptor. 

Há um tipo de “cegueira” na sociedade de forma geral, pois se sabe que a poluição das 

águas tende a prejudicar ela própria e, principalmente, aqueles que virão posteriormente. As 

consequências são devastadoras, pois as doenças causadas por esse fator são inúmeras. O 

recurso hídrico a ser poluído, dificilmente voltará ao seu estado normal de potabilidade. 

Destaca Vieira; Barcellos (2011) a contaminação da água, além de prejudicar e comprometer 

a vida dos vegetais e animais, causa também graves consequências à saúde do ser humano, em 

razão do consumo de água de má qualidade, havendo sempre o risco de contrair doenças 

provocadas por parasitas que podem levar à morte, a poluição da água pode transmitir várias 

doenças, pois traz consigo grande variedade de patógenos, tais como: bactérias, vírus, 

protozoários ou organismos multicelulares. Isso pode causar problemas gastrointestinais. 
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Além desses, há outros organismos que também podem contaminar os seres humanos por 

contato com a pele ou pela inalação por meio de aerossóis contaminados. 

As ações antrópicas prejudicam o próprio ser humano, haja vista que a água 

contaminada vai ser consumida por eles mesmos, dessa forma as doenças adquiridas pelo uso 

contaminado não atingem somente de forma individualiza, ou seja, aquele que cometeu 

determinado ato, mas toda uma coletividade. Vale lembrar que além de atingir diretamente a 

vida humana, atinge também a vida animal e vegetal integrante ao meio ambiente. As 

atividades humanas devem ser pensadas e levadas a sério, pois toda uma sociedade pode ser 

prejudicada e sofrer consequências gravíssimas, às vezes, sem reversão.     

A reciprocidade, ou seja, a relação do homem com a natureza é um aspecto que tem 

tomado conta de muitas discussões, haja vista a presença da forte degradação e problemas 

ambientais ocorridos nas últimas décadas. Diferente do que muitos ainda pensam, os recursos 

naturais são finitos, caso não ocorra seus devidos cuidados tais recursos podem entrar num 

processo de extinção.  

Ao pensar na grande relevância que tem a água, é necessário refletir sobre as 

problemáticas que o seu consumo pode causar caso não seja preservada e cuidada. Para 

exemplificar, muitas são as doenças causadas por causa de sua poluição. Muitos casos são 

levantados pelos estabelecimentos de saúde quanto as doenças veiculadas por esse recurso. 

Segundo Duarte; Baratella; Paiva (2015, p. 3): 

 

É urgente e necessário tomadas de precauções em relação a saúda de todo ser vivo, 

pois os poluentes presentes na água não só prejudicam o homem, mas qualquer ser 

vivo residente no planeta. Por esse fator, muitas problemáticas podem se expandir 

caso não ocorram as devidas medidas e conscientização quanto a sua preservação. 

Vale lembrar ainda que “o mecanismo de transmissão de doenças mais comumente 

lembrado e relacionado à qualidade da água é o da ingestão. 

 

 Nessa perspectiva, as atitudes de preservação desse patrimônio vital para a vida no 

planeta Terra devem ser repensadas e direcionadas de forma racional e equilibrada.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A metodologia foi desenvolvida em cinco etapas:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão 

bibliográfica 

Coletas de dados na 

Companhia 

Humaitaense de 

Águas e Saneamento 

Básico – COHASB. 

Cadastros e 

mapeamento dos 

poços: áreas urbana e 

rural. 

 

Análises físico-química 

e microbiológica 

Comparar os resultados 

obtidos das águas 
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urbana e rural com a PC N’5 

(MS) 

Figura 1 - Fluxograma simplificado da metodologia proposta. Fonte: Elaboração própria. 
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4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

O município de Humaitá está situado no sul do Estado do Amazonas e pertence a 

microrregião do Madeira. Situado nas coordenadas, 07° 30’ 22” S e 63° 01’ 15” W, na 

margem esquerda do rio Madeira a cerca de 200 km da cidade de Porto Velho (RO) e 675 km 

da cidade de Manaus (AM), pela Rodovia BR-319. A seguir serão descritas cada fase 

desenvolvida. 

Possui uma população estimada de 52.354 habitantes, com extensão de 

aproximadamente 33.072 km², com uma população urbana de 38.713 habitantes na área 

urbana e 13.641 na área rural. A precipitação média anual há a variância de 2.250 a 2.750 

mm, seu clima é classificado como sendo do tipo Am, segundo o método de Köppen, e com 

temperatura média anual variando de 24 °C a 26 ºC, com umidade relativa do ar bastante 

elevada, variando de 85 a 90%, possuindo altitude média de 90 m acima do nível do mar 

(EMBRAPA, 1997). 

A geologia da região é formada por materiais do Holoceno chamados de Aluviões 

Atuais provenientes de deposições fluviais (BRASIL, 1978), possuindo solos classificados 

como Argissolos, Latossolos, Neossolos, Plintossolos, Espodossolos, Cambissolos e 

Gleissolos, trazendo uma vegetação característica de Floresta Tropical Densa, com presença 

de árvores multiestratificadas entre 20 e 50 m de altura (ZEE-AM, 2008; CAMPOS, 2012; 

OLIVEIRA et al., 2016). 

A Figura 2 apresenta a ilustração do mapa de localização e dos poços monitorados na 

área urbana na cidade de Humaitá. 
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Figura 2 - Mapa de localização dos poços de monitoramento da área urbana na cidade de Humaitá-AM. Fonte: 

Elaboração própria. 

 

 

4.2 BASE DE DADOS 

 

 

A cidade de Humaitá é totalmente abastecida por água subterrânea com 27 poços 

ativos e 14 inativos na área urbana, enquanto que na área rural existem aproximadamente 27 

poços ativos de acordo com a Companhia Humaitaense de Águas e Saneamento Básico. A 

figura 3 apresenta os poços ativos e inativos em porcentagem. 
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Figura 3 - Percentual de poços ativos e inativos nas áreas rural e urbana da cidade de Humaitá-AM. 

 

 

A Tabela 1 apresenta as coordenadas geográficas dos poços monitorados na área 

urbana. As coordenadas estão no sistema de referência SIAGAS 2000. 

 

Tabela 1 - Coordenadas geográficas dos poços de captação de abastecimento da área urbana. 

POÇOS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

H 02 7°30'44.2"S 63°01'28.6"W 

H 11 7°31'35.7"S 63°01'20.2"W 

H 12 7°30'24.0"S 63°01'26"W 

H 16 7°30'09.7"S 63°01'26.7"W 

H 18 7°31'15.1"S 63°01'48.1"W 

H 25 7°30'51.1"S 63°02'23.1"W 

H 23  7°31'04.6"S 63°01'21.9"W 

H 27 7°29'47.0"S 63°01'34.4"W 

H 29 7°30'44.8"S 63°01'54.8"W 

H 32 7°30'13.3"S 63°01'54.0"W 

H 36 7°30'14.8"S 63°02'27.5"W 

H 39 7°30'24.8"S 63°02'25.9"W 

H 40 7°32'49.4"S 63°04'04.7"W 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

As comunidades rurais estudadas foram a Paraíso Grande (7°31'53.6"S 

62°59'40.9"W), Ipixuna (07°31’27,9” S e 63°20'48,8" W) e Realidade (06°58’47,7” S e 

63°05'53,3" W), como ilustrado na Figura 4.  



 

36 

 

 

Figura 4 - Mapa de localização das comunidades rurais no município de Humaitá-AM. 

 

 

4.3 CADASTRAMENTO E MAPEAMENTO DOS POÇOS 

 

 

Para o cadastramento dos poços do município de Humaitá-AM, foram elaboradas 

planilhas eletrônicas e confeccionados mapas com o uso do ArcGis. Os registros foram 

realizados com auxílio de um notebook e a localização dos poços obtidas com um GPS 

Garmin modelo mape 62s.  

 

 

4.3.1 Avaliação dos fatores de proteção dos poços de abastecimento na qualidade da 

água subterrânea 

 

 

A avalição dos fatores de proteção dos poços foi realizada por meio de dados do 

Sistema de Informações de Águas Subterrâneas/SIAGAS (2018) da Companhia de Pesquisas 

e Recursos Minerais/CPRM (2018) e com questionário junto aos colaboradores da COHASB, 

com questões sobre a razão de optar pelo uso do poço, características do poço como 

profundidade e, idade e distância aproximada das fossas em relação ao poço. 
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4.4 COLETAS 

 

 

4.4.1 Coletas de amostras da água dos poços de abastecimento 

 

 

As coletas da água dos poços de abastecimento para o monitoramento da qualidade da 

água nas áreas urbana e rural do município de Humaitá-AM, foram realizadas a partir da 

seleção de poços de abastecimento representativos de cada bairro da cidade e poços 

representativos da área rural (Paraíso Grande, Ipixuna e Realidade).  

A coleta aconteceu em duas etapas a primeira foi realizado no mês de agosto de 2017, 

no período de seca (época de vazante) e outra no período de chuva (enchente), em março de 

2018. As coletas ocorreram em triplicatas em cada poço para realização das análises físico-

químico e microbiológico, respectivamente.  

Nos poços de captação em que a água subterrânea é retirada com bomba, a água foi 

bombeada por tempo suficiente, de 3 a 5 minutos, para eliminar toda a água estagnada na 

tubulação. A coleta foi realizada na descarga, na saída da captação do poço (Figura 5). 
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Figura 5 - Descarga da água antes da coleta dos poços de captação de água subterrânea na área urbana de 

Humaitá-AM. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.4.2 Procedimentos de coleta dos parâmetros físico-químicos 

 

 

No momento da coleta foi realizada uma ação mecânica (limpeza) na tubulação, em 

seguida a mesma foi higienizada com aplicação de álcool etílico 70° INPM. Nas coletas das 

amostras para análises físico-químicas foram adotados os seguintes procedimentos: 

I. Foram utilizadas luvas nas coletas. As mãos foram higienizadas antes de fazer uso 

das luvas; 

II. O registro foi aberto à meia seção para que o fluxo pudesse ser pequeno e não 

ocorressem respingos; deixou-se a água escoar aproximadamente dois a três minutos ou o 

tempo suficiente para eliminar a água parada; 

III. A tampa do frasco (Polietileno de 200mL) foi removida sem tocar na parte interna 

da tampa e tão pouco foi colocada a tampa no chão; 

IV. A água foi coletada no frasco com aproximadamente 200 mL, não encheu até o 

gargalo para possibilitar sua homogeneização (Figura 6). No momento da coleta evitou-se 

falar e tossir próximo ao frasco; 

V. Fechou-se o frasco imediatamente após a coleta; 

VI. Identificou-se adequadamente o frasco e acondicionou-se em uma caixa térmica de 

transporte devidamente refrigerada; 

VII. Encaminhou-se a amostra aos laboratórios da UFAM e UFMT no menor tempo 

possível. 
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Figura 6 - Coleta da água subterrânea na área urbana de Humaitá-AM. Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.4.3 Procedimentos de coleta dos parâmetros microbiológicos  

 

 

Na coleta das amostras para análise microbiológica foram adotados os mesmos 

cuidados e procedimentos tomados para a coleta para análise físico-química. No entanto, o 

tipo de recipiente foi de vidro borosilicato 250 mL esterilizado e saco plástico estéril 

transparente para coleta de amostras líquidos, com tarja e fechamento com fios de arame na 

parte superior com capacidade útil de 120 mL (com marcação em 100 mL), como mostra a 

Figura 7. 
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Figura 7 - Frasco de vidro de borosilicato e saco estéril de Polietileno. Fonte: Elaboração própria.  
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Figura 8 - Acondicionamento e transporte da amostra de água subterrânea na área urbana de Humaitá-AM. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As amostras foram identificadas adequadamente nos frascos e acondicionada em uma 

caixa térmica de transporte devidamente refrigerada e encaminhada para o laboratório de 

microbiologia da UFMT para o exame de Coliformes Totais e Escherichia coli. (Figura 8).  

Os parâmetros temperatura, condutividade elétrica e pH foram determinadas in loco 

em todos os pontos de coleta das amostras por meio dos aparelhos descritos na Tabela 2, que 

foram calibrados e higienizados com água destilada antes e depois de cada análise.  

 

Tabela 2 - Parâmetros determinados in loco, unidades e respectivas metodologias segundo 

APHA (2012). 

Parâmetro Unidade Equipamento 

Temperatura do ar °C Termômetro digital 

Temperatura da água °C Termômetro digital 

Sólidos totais dissolvidos mg.L-1 Condutivímetro Digital de CB-003 (TDS+EC) 

Condutividade elétrica µS.cm-1 Condutivímetro Digital de CB-003 (TDS+EC) 

pH - pHmetro de Bolso (K39-0014PA – KASVI) 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.5 ANÁLISES DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

 

As análises das amostras foram realizadas junto aos Laboratórios do Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso (UFAM), no 

Laboratório de Saneamento da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e na Analítica 

Laboratórios de Análises Físico Químicas. 

A Tabela 3 apresenta os parâmetros, os métodos e procedimentos adotados para 

análises químicas, físicas e microbiológicas das amostras de água de acordo com as 

metodologias descritas no APHA (2012). 

 

 

Tabela 3 - Parâmetros, método e procedimentos utilizado nas análises de água dos poços de 

abastecimento no município de Humaitá-AM, de acordo com APHA (2012). 
PARÂMETROS MÉTODOS NORMA E /OU PROCEDIMENTO 

Temperatura  

Ph 

Método Eletrométrico  

Método Eletrométrico 

SMWW, 22ª Ed. Método 2550 B  

SMWW, 22ª Ed. 

Cor aparente  Método Espectrofotométrico (Platino-

Cobalto).  

Colorimétrico.  

SMWW, 22ª Ed. Método 2120 E  

 

SMWW, 22ª Ed. Método 2120 B  

Turbidez  Método Nefelométrico.  SMWW, 22ª Ed. Método 2130 B  

Odor  Método de análise sensorial  NBR 14341:1999.  

Condutividade  Condutivimétro  SMWW, 22ª Ed. Método 2510 B  

Cloreto  Mohr  

Dureza  Método titulométrico do EDTA-Na  SMWW, 22ª Ed. Método 2340 C  

Alcalinidade  Determinação de Alcalinidade pelo 

Método Titulométrico  

SMWW, 22ª Ed. Método 2320 B  

Ferro  Método Colorimétrico - Fenantrolina  SMWW, 22ª Ed. Método 3030 E 

(Digestão) e Método 3111 B 

(Determinação).  

Manganês  Colorimétrico - Persulfato  Método 3030 E (Digestão) e Método 

3111 B (Determinação).  

Nitrato  Método Eletrodo Íon Seletivo  SMWW, 22ª Ed. Método 4110 B  

Nitrito  Método Eletrodo Íon Seletivo  SMWW, 22ª Ed. Método 4500- NO2 -C  

Sulfato  Espectrofotométrico  SMWW, 22ª Ed. Método 4500 

Coliformes Totais  Método Substrato Cromogênico SMWW, 22ª Ed. 

Coliformes E. coli Método Substrato Cromogênico SMWW, 22ª Ed. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiamais.com.br/porto-velho-ro/hospitais-e-laboratorios/laboratorios-de-analises-fisico-quimicas
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4.6 ESTATÍSTICA DESCRITIVA  

 

 

O cálculo da estatística descritiva dos parâmetros foi efetuado com todos os dados de 

cada poço de abastecimento separadamente. Foram calculados a média e o desvio padrão da 

média com o programa R. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 CADASTRAMENTO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ÁREA URBANA 

 

 

Na área urbana foram cadastrados 41 poços de captação de abastecimento, sendo 27 

poços ativos e 14 inativos, conforme tabela 4, 13 poços ativos estão cadastrados e 1 inativo 

junto ao CPRM destacados na tabela. 

A idade média dos poços é superior a 20 anos, sendo considerados poços antigos o 

que, segundo Raposa; Gomes (2017), pode favorecer a contaminação da água devido à 

saturação do solo com esgoto ao longo do tempo, principalmente devido à falta de 

esgotamento sanitário na cidade. 

Tabela 4 - Dados de poços cadastrados 

Fonte: UTM (m) E/ UTM (m) N 

 

Poço Localização Profundidade 

TAMPA PAREDE 

EXRENA 

REVISTIMENTO 

INTERNO 

CALÇADA 

AO REDOR 

DA POÇO 

02 CENTRO  36m SIM SIM SIM SIM 

04  CENTRO 36m  SIM  SIM  SIM  SIM 

06  S. CRISTÓVÃO 36m SIM SIM SIM SIM 

08 S. CRISTÓVÃO 36m SIM SIM SIM SIM 

11 N. SENHORA DO CARMO 36m SIM SIM SIM SIM 

12 N. CENTENÁRIO  36m SIM SIM SIM SIM 

13  S. DOMINGOS SÁVIO 25m SIM SIM SIM SIM 

15 SÃO PEDRO  25m SIM SIM SIM SIM 

16 D. PRANTO  36m SIM SIM SIM SIM 

17 SÃO PEDRO 24m SIM SIM SIM SIM 

18  SÃO CRISTÓVÃO  24m SIM SIM SIM SIM 

20 N. HUMAITÁ 36m SIM SIM SIM SIM 

23 S. DOMINGOS SÁVIO 36m SIM SIM SIM SIM 

25  S. SEBASTIÃO 24m SIM SIM SIM SIM 

26 S. FRANCISCO 36m SIM SIM SIM SIM 

27 S. DOMINGOS SÁVIO 36m  SIM  SIM  SIM  SIM 

28 (IPASEA)CENTRO 39m SIM SIM SIM SIM 

29 SÃO PEDRO 36m SIM SIM SIM SIM 

30  CENTRO 32m SIM SIM SIM SIM 

32 SÃO DOMINGOS SÁVIO  32m SIM SIM SIM SIM 

34 SÃO CRISTÓVÃO  36m SIM SIM SIM SIM 

36 NOVA ESPERANÇA 36m SIM SIM SIM SIM 

37 ANDARAÍ 27m SIM SIM SIM SIM 

38  S. CRISTÓVÃO 28m SIM SIM SIM SIM 

39 NOVA ESPERANÇA 28m SIM SIM SIM SIM 

40 CONJUNTO RM - SIM SIM SIM SIM 

41 CONJUNTO RM - SIM SIM SIM SIM 
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A profundidade média dos poços estudados cadastrados no CPRM é de 36 metros com 

nível estático variando de 7,40 m a 18,20 m com média de 11,78 m. Observa-se ausência de 

alguns dados nos cadastros junto ao CPRM como cota do terreno (m), feição geomorfológica, 

formação geológica, dados litológicos, vazão (m3/h), teste de bombeamento, nível dinâmico 

(m), nível estático (m), permeabilidade (m/s) e resultados da qualidade da água dos poços. 

O aquífero livre é constituído pela formação geológica tipo Depósito Aluvionar com 

uma espessura de aproximadamente 30 m que está sobreposto à Formação Içá. Esse sistema 

de aquífero apresenta nível estático pouco profundo, o que o caracteriza como mais 

vulnerável à contaminação, por ser mais raso, e apresentar na camada instaurada, constituintes 

de predominância arenosa (DUARTE et al., 2016). 

A Figura 9 ilustra a localização dos poços de abastecimento na área urbana de 

Humaitá. Estes dados, são de suma importância para inserir no sistema de informações sobre 

recursos hídricos subterrâneo para dar suporte às análises de disponibilidades, demandas e à 

gestão dos recursos hídricos. 

 

 

Figura 9 - Localização dos poços de abastecimento na área urbana de Humaitá. Fonte: Elaboração própria. 
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5.2 ESTRUTURA DOS POÇOS 

 

 

Os poços de abastecimento de água apresentam as seguintes estruturas: tampas, 

paredes externa, revestimento interno e calçada ao redor do poço, porém na cidade de 

Humaitá-AM não possuem sistema de esgotamento sanitário e a distância das fossas 

sépticas/rudimentar das residências estão a menos de 30 metros, o que, segundo Silva; Araújo 

(2003) representa um risco de contaminação (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Estrutura de proteção da construção dos poços e a distância das fossas 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.3 PARÂMETROS FÍSICOS DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ÁREA URBANA 

 

 

5.3.1 Temperatura  

 

 

A variação da temperatura da água subterrânea no período de seca foi entre 27,80 a 

33,00 °C, com uma média de 31,9 °C e no período de chuva foi entre 26,00 a 33,00 °C, com 

uma média de 29,57 °C. A PC 05 MS não estabelece temperatura máxima para água de 

consumo. 

A temperatura do ar no período de seca apresentou uma faixa de 28,00 a 34,50 °C, 

com uma média de 32,10 °C e no período de chuva foi entre 26,00 a 34,00 °C, com uma 

média de 31,71 °C. 

Poços Tampa Parede 

externa 

Revestimento 

interno 

Calçada ao 

redor da poço 

Distância da fossa 

mais próxima 

H 02 SIM SIM SIM SIM > 30 

H 11 SIM SIM SIM SIM > 30 

H 12 SIM SIM SIM SIM > 30 

H 16 SIM SIM SIM SIM > 30 

H 18 SIM SIM SIM SIM > 30 

H 25 SIM SIM SIM SIM > 30 

H 23  SIM SIM SIM SIM > 30 

H 27 SIM SIM SIM SIM > 30 

H 29 SIM SIM SIM SIM > 30 

H 32 SIM SIM SIM SIM > 30 

H 36 SIM SIM SIM SIM > 30 

H 39 SIM SIM SIM SIM > 30 

H 40 SIM SIM SIM SIM > 30 
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A temperatura do ar foi superior à temperatura da água subterrânea no período de seca 

e no período de chuva. A menor variação da temperatura da água ocorreu devido à disposição 

de camadas de solo e rochas acima do aquífero freático que protegem a mesma do contato 

direto com a superfície do ar, resultando numa menor variação da sua temperatura, isto está de 

acordo com o trabalho de (NASCIMENTO; BARBOSA, 2016). 

 

 

5.3.2 Cor 

 

 

Os valores de cor foram de 0,00 mgPtCo/L e 19,00 mgPtCo/L, no período de seca, nos 

Poços 36, Poços 39 e Poços 40, apresentaram algumas amostras com valores superiores ao 

exigido pela legislação, que é de 15 mgPtCo/L da PC Nº 5 do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2017). Porém, somente a média do Poço 39 foi superior a PC 05. No período de chuva os 

valores de cor foram superiores ao período de seca (Quadro 1).  

Na água dos Poços 16, Poço 32, Poço 36, Poço 39 e Poço 40, apresentaram alguns 

valores superiores ao exigido pela PC 05 MS. Entretanto, somente a média do Poço 32, Poço 

39 e Poço 40, apresentaram médias superiores à PC 05 MS 2017. 

 

Quadro 1 - Resultados de cor nas águas dos poços de abastecimento 

Poços  A1 A2 A 3 Méd. D. P. V.M.P  PC Nº 5 Poços  A1 A2 A 3 Méd. D. P. V.M.P  PC Nº 5

H2 4,00 6,00 5,00 5,00 0,82 15 H2 11 10 12 11,00 1,00 15

H11 2,00 0,00 0,00 0,67 0,94 15 H11 8 9 10 9,00 1,00 15

H12 3,00 6,00 7,00 5,33 1,70 15 H12 10 10 10 10,00 0,00 15

H16 6,00 5,00 7,00 6,00 0,82 15 H16 18 15 12 15,00 3,00 15

H18 6,00 5,00 6,00 5,67 0,47 15 H18 11 10 12 11,00 1,00 15

H25 7,00 7,00 8,00 7,33 0,47 15 H25 9 10 8 9,00 1,00 15

H26 5,00 0,00 4,00 3,00 2,16 15 H26 12 14 10 12,00 2,00 15

H27 7,00 0,00 0,00 2,33 3,30 15 H27 5 10 5 6,67 2,89 15

H29 6,00 0,00 0,00 2,00 2,83 15 H29 9 11 10 10,00 1,00 15

H32 5,00 3,00 4,00 4,00 0,82 15 H32 16 14 16 15,33 1,15 15

H36 19,00 7,00 6,00 10,67 5,91 15 H36 14 18 12 14,67 3,06 15

H39 15,00 13,00 18,00 15,33 2,05 15 H39 23 17 16 18,67 3,79 15

H40 17,00 15,00 13,00 15,00 1,63 15 H40 18 15 17 16,67 1,53 15

Cor aparente (mgPtCo.L
-1

)/ Seca Cor aparente (mgPtCo.L
-1

)/Chuva

 

A1, A2, A3: amostras;  D.P: desvio padrão; V.M.P: valor médio padrão.  

 

A cor é consequência de substâncias dissolvidas (JULIO et al., 2006), provavelmente 

devidas da formação geológica (Depósitos aluvionares e Formação Içá) que possui matéria 

orgânica e ferro de origem natural. A presença de ferro na água dos poços, provavelmente 
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deve-se a formação do solo (Plintita) e da rocha, que quando entra em contato com o oxigênio 

do ar apresentam uma elevação na cor (Figura 10).  

 

 

 

 

 

A coloração da água em níveis abaixo do VMP pelo PC 05 MS 2017 não representa 

risco direto à saúde, mas consumidores podem questionar a sua confiabilidade, e buscar águas 

de menor risco a sua saúde. 

 

 

5.3.3 Turbidez  

 

 

 O Quadro 2 mostra que os valores médios de turbidez nos períodos de seca e chuva 

foram inferior ao valor de 5 NTU exigido na PC Nº 5 do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Coloração na parede do poço H39 de água subterrânea na área urbana de Humaitá-AM. Fonte: 

Elaboração própria. 
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Quadro 2 - Resultados de turbidez nas águas dos poços de abastecimento. 

Poços  A1 A2 A 3 Méd. D. P. V.M.P  PC Nº 5 Poços  A1 A2 A 3 Méd. D. P. V.M.P  PC Nº 5

H2 4,00 1,00 3,00 2,67 1,53 5 H2 0,00 0,00 1,00 0,33 0,58 5

H11 3,00 1,00 2,00 2,00 1,21 5 H11 0,00 1,00 0,00 0,33 0,52 5

H12 4,00 1,00 1,00 2,00 1,26 5 H12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 5

H16 3,00 1,00 1,00 1,67 1,33 5 H16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

H18 3,00 0,00 0,00 1,00 1,37 5 H18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

H25 6,00 0,00 0,00 2,00 2,51 5 H25 0,00 0,00 1,00 0,33 0,41 5

H26 5,00 0,00 0,00 1,67 2,86 5 H26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 5

H27 4,00 0,00 0,00 1,33 2,35 5 H27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

H29 2,00 0,00 0,00 0,67 1,67 5 H29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

H32 3,00 0,00 0,00 1,00 1,33 5 H32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

H36 5,00 0,00 1,00 2,00 2,07 5 H36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

H39 4,00 5,00 5,00 4,67 2,25 5 H39 1,00 0,00 0,00 0,33 0,41 5

H40 1,00 3,00 3,00 2,33 1,52 5 H40 1,00 0,00 0,00 0,33 0,52 5

Turbidez (NTU)/ Seca Turbidez (NTU)/Chuva

 

 

 

A turbidez predominantemente deve-se a concentração de sólidos em suspensão 

presentes na água dos poços devido a partículas de rocha, argila e silte de origem natural 

(FRANCO, 2009). Em casos de água dos poços com a presença de íons ferro, podem 

apresentar uma elevação na turbidez quando entram em contato com o oxigênio do ar.  

A turbidez não traz inconvenientes sanitários diretos a população, porém, é 

esteticamente desagradável na água  potável,  e  os  sólidos  em  suspensão podem  servir  de  

abrigo  para  microrganismos  patogênicos, o que diminui  a eficiência da desinfecção 

(MARMONTEL; RODRIGUES, 2015). 

 

 

5.3.4 Condutividade Elétrica e Sólidos Totais Dissolvidos 

 

 

Os valores de condutividade elétrica determinados apresentaram-se superiores no 

período de seca com variação de 26 a 94 μS/cm e no período de chuva de 26 a 75 μS/cm, 

conforme mostra o quadro 3, provavelmente devido a recarga do aquífero freático diminuindo 

os valores de condutividade. Porém, não há valor máximo especificado na legislação para esse 

parâmetro (SOUZA et al., 2014). 
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Quadro 3 - Resultados de condutividade e STD nas águas dos poços de abastecimento. 

SECA CHUVA SECA CHUVA

H2 49 43 25 26

H11 37 27 18 15

H12 65 43 32 22

H16 57 63 28 32

H18 34 31 18 16

H25 57 45 28 25

H26 94 75 46 34

H27 64 49 31 27

H29 57 49 28 24

H32 38 39 25 26

H36 37 35 18 19

H39 26 26 13 13

H40 31 28 15 13

Pontos 
STD (mg/L)Condutividade (µS.cm -1)

 

 

Observamos que os valores obtidos de STD também foram superiores no período de 

seca apresentando uma relação com a condutividade. Os valores STD estiveram inferiores aos 

limites exigidos de 1000 mg/L na PC Nº 5 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017). 

 

 

5.4 PARÂMETROS QUÍMICOS DOS POÇOS NA ÁREA URBANA 

 

 

Neste estudo, foram encontrados valores de pH de 4,50 a 6,20 na seca e 5,30 a 6,50 no 

período chuvoso, indicando águas levemente ácidas (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Resultados de pH das águas dos poços de abastecimento. 

 

 

 

Aproximadamente de 87,18% dos valores de pH encontram-se inferior a faixa de 6,0 a 

9,5. Provavelmente, devido ao gás carbônico dissolvido e da alcalinidade reflexo da lixiviação 

do solo e rocha (SANTOS, 2013). De acordo com o trabalho de Araujo (2013), os valores de 

pH encontrados em a região Amazônica apontam para a necessidade de adaptação da 

legislação às características da região, uma vez que, até mesmo a água de abastecimento, não 

consegue atingir o valor exigido, devido ao caráter ácido da água. Os resultados obtidos não 

diferem de outros trabalhos já realizados na região, o que colabora para a ideia de adequação 

da legislação. 

 

 

5.4.1 Dureza e alcalinidade  

 

 

De acordo com os resultados obtidos em ambos os períodos (seca e chuva), as águas 

dos poços podem ser classificadas como “mole” com pouca dureza (Quadro 5). 

 

 

 

Poços  A1 A2 A 3 Méd.
V.M.P  PC Nº 

5
Poços  A1 A2 A 3 Méd.

V.M.P  PC Nº 

5

H2 5,20 5,00 5,20 5,00-5,20 6-9,5 H2 5,20 5,00 5,50 5,50-5,50 6-9,5

H11 4,80 4,80 4,90 4,80-4,90 6-9,5 H11 5,80 5,80 5,60 5,60-5,80 6-9,5

H12 5,10 5,00 5,10 5,00-5,10 6-9,5 H12 5,90 5,50 5,90 5,50-5,90 6-9,5

H16 5,40 4,50 5,20 4,50-5,20 6-9,5 H16 5,90 5,40 5,90 5,40-5,90 6-9,5

H18 4,70 4,90 4,50 4,50-4,90 6-9,5 H18 5,70 5,60 5,80 5,60-5,80 6-9,5

H25 5,10 4,80 5,00 4,80-5,10 6-9,5 H25 5,70 5,30 5,50 5,30-5,70 6-9,5

H26 4,60 4,70 4,60 4,70-4,60 6-9,5 H26 5,60 5,45 5,80 5,45-5,80 6-9,5

H27 4,50 4,50 4,60 4,50-4,60 6-9,5 H27 5,50 5,60 5,50 5,50-5,60 6-9,5

H29 4,90 4,80 4,70 4,70-4,90 6-9,5 H29 5,90 5,85 5,90 5,85-5,90 6-9,5

H32 5,50 5,00 5,25 5,00-5,50 6-9,5 H32 5,70 5,80 5,70 5,70-5,80 6-9,5

H36 5,40 5,10 5,50 5,10-5,50 6-9,5 H36 5,90 5,80 5,70 5,70-5,90 6-9,5

H39 6,20 5,90 6,00 5,90-6,00 6-9,5 H39 6,50 6,00 6,50 6,00-6,50 6-9,5

H40 6,00 5,80 6,00 5,80-6,00 6-9,5 H40 6,20 6,10 6,20 6,10-6,20 6-9,5

pH / Seca pH/Chuva
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Quadro 5 - Resultados de dureza e alcalinidade nas águas dos poços de abastecimento. 

SECA CHUVA V.M.P Nº 5 SECA CHUVA

H2 14 10 500 6 5

H11 14 9 500 10 7

H12 12 8 500 4 5

H16 16 9 500 10 8

H18 16 10 500 12 10

H25 10 8 500 11 10

H26 12 7 500 13 11

H27 12 6 500 5 4

H29 12 9 500 11 9

H32 12 10 500 17 14

H36 15 11 500 16 14

H39 19 15 500 15 13

H40 17 12 500 18 16

Pontos 
Dureza (m.L-1) Alcalinidade (mg CaCo3. L

-1
)

 

 

 

A dureza em águas é um indicativo da concentração, sobretudo de cátions de cálcio 

(Ca2+) e magnésio (Mg2+) (DAMAZIO, 1991).  O padrão de potabilidade estabelece valor 

máximo de 500 mg CaCO3/L de acordo PC Nº 5 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017). 

Por não apresentar significado sanitário, seu inconveniente é de natureza econômica por 

reduzir a formação de espuma, elevando o consumo de sabões e xampus (KUHN et al., 2015).   

Os valores de alcalinidade foram superiores no período de seca comparados ao período 

de chuva. Apesar de não estar entre os parâmetros elencados pela PC Nº 5 do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2017), a análise da alcalinidade toma importância por ter incidência sobre o 

caráter corrosivo ou incrustante e, em altas concentrações, podendo afetar o sabor, que é 

considerado um dos principais fatores de rejeição por parte dos usuários (ROLOFF, 2006). 

 

 

5.4.2 Ferro, nitrito e nitrato 

 

 

A presença de ferro na água dos poços tanto no período de seca quanto no período de 

chuva, mesmo dentro dos padrões estabelecidos pela PC Nº 5 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2017) (Quadro 6), pode gerar problemas sob aspectos econômicos e estéticos, 

acrescenta à água um sabor, ou melhor, uma sensação de “adstringência” e coloração 
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avermelhada decorrente da precipitação do mesmo, podendo, ainda, manchar roupas e 

aparelhos sanitários (ROCHA et al., 2006). 

 

 

Quadro 6 - Resultados de ferro, nitrito e nitrato na água dos poços de abastecimento. 

SECA CHUVA V.M.P Nº 5 SECA CHUVA V.M.P Nº 5 SECA CHUVA V.M.P Nº 5

H2 0,07 0,20 0,3 0,04 0,031 10 0,000 0,013 0,1

H11 0,01 0,30 0,3 0,041 0,035 10 0,000 0,011 0,1

H12 0,07 0,20 0,3 0 0 10 0,002 0,012 0,1

H16 0,06 0,30 0,3 0,3 0,6 10 0,002 0,013 0,1

H18 0,03 0,25 0,3 0 0 10 0,000 0,005 0,1

H25 0,00 0,25 0,3 0 0 10 0,000 0 0,1

H26 0,02 0,27 0,3 4,1 1,1 10 0,002 0,008 0,1

H27 0,02 0,30 0,3 0,6 0,09 10 0,004 0,013 0,1

H29 0,03 0,28 0,3 2,3 1 10 0,000 0,006 0,1

H32 0,02 0,30 0,3 3,1 0,09 10 0,000 0,011 0,1

H36 0,11 0,30 0,3 4,5 0,9 10 0,009 0,019 0,1

H39 0,30 0,30 0,3 6 5,3 10 0,002 0,005 0,1

H40 0,02 0,30 0,3 2,2 0 10 0,000 0,006 0,1

Nitrato  (mg.L-1) Nitrito (mg.L-1)
Pontos 

Ferro (mg.L-1)

 

 

 

A área urbana possui Plintossolos composto por Plintita (manchas avermelhadas e 

também com tons amarelo e vermelho) que se refere a um material rico em óxidos de ferro, 

com a propriedade de endurecer irreversivelmente (petroplintita), sob efeito de ciclos 

alternados de umedecimento e secagem, petroplíntico ou litoplíntico (EMBRAPA, 2006).  

Os resultados obtidos para as concentrações de nitrato e nitrito no presente estudo 

mostraram que os poços amostrados não apresentaram resultados elevados, sendo assim, 

dentro dos padrões estabelecidos pela PC Nº 5 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017).  A 

presença de nitrato em águas também pode indicar poluição remota por esgotos, isso porque o 

nitrato é o produto final da oxidação do nitrogênio, que começa com o nitrogênio orgânico, 

passa pela amônia, oxida para nitrito e, por fim, encerra o ciclo com o nitrato (FREITAS; 

BRILHANTE; ALMEIDA, 2001). O nitrato em concentrações elevadas está associado à 

meta-hemoglobinemia, doença que dificulta o transporte de oxigênio na corrente sanguínea de 

bebês (SILVA et al., 2014). 

Pela sua grande mobilidade e lixiviação através do solo em solução nas águas de 

infiltração, o nitrato pode chegar a grandes profundidades da zona saturada, pois não é 
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adsorvido pelos sedimentos, movendo-se à mesma velocidade do fluxo de água (FEAGA, 

2004). 

 

 

5.5 PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS DOS POÇOS NA ÁREA URBANA 

 

 

Em todos os poços analisados, 100% não apresentaram concentração acima dos 

Valores Máximos Permissíveis ao Consumo Humano de coliformes totais e E. coli nos dois 

períodos, mesmo com ausência de esgotamento sanitário e pouca estrutura de proteção 

sanitária dos poços (Quadro 7). 

 

 

5.5.1 Coliformes totais e coliformes E. coli 

 

 

Quadro 7 - Resultados de coliformes totais e coliformes E. coli nas águas dos poços de 

abastecimento. 

SECA CHUVA V.M.P Nº 5 SECA CHUVA V.M.P Nº 5

H2 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H11 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H12 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H16 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H18 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H25 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H26 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H27 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H29 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H32 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H36 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H39 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

H40 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

Pontos 
Coliformes totais (NMP/100mL) Coliformes E. Coli (NMP/100mL)

 

 

 

5.6 PARÂMETROS FÍSICOS DOS POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS 

 

 

5.6.1 Temperatura 
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De acordo com os resultados obtidos, a temperatura média da água dos poços na 

comunidade Paraíso Grande e de todas as comunidades no período de chuva apresentaram 

valores superiores à temperatura média do ar. Estas variações de temperatura são 

característica de aquíferos freáticos pouco profundos, onde a temperatura é um pouco superior 

à da superfície (FEITOSA e MANOEL FILHO, 2000). 

A Tabela 06 apresenta os resultados da temperatura do ar e da água dos poços das 

comunidades rurais. 

 

 

Tabela 6 - Resultados da temperatura do ar e da água dos poços das comunidades rurais 

Período de seca 

Temp. Ar 

(°C) 

P. G. 

Temp. Ar 

(°C) 

Ipixuna 

Temp. Ar 

(°C) 

Realidade 

Temp. Água 

(°C) 

Paraíso 

Temp. Água 

(°C) 

Ipixuna 

Temp. Água 

(°C) 

Realidade 

Amostra 01 27,30 27,90 27,50 28,00 26,40 26,50 

Amostra 02 27,00 28,50 26,40 27,80 26,50 26,70 

Amostra 03 27,10 27,80 26,80 28,10 26,60 26,40 

V.M.P (PC nº 05) - - - - - - 

Média 27,13 28,07 26,90 27,97 26,50 26,53 

Valor Máx. 27,30 28,50 27,50 28,10 26,60 26,70 

Valor Mín. 27,00 27,80 26,40 27,80 26,40 26,40 

Desv. Padrão 0,12 0,31 0,45 0,12 0,08 0,12 

Variância 0,02 0,14 0,31 0,02 0,01 0,02 

Período de chuva 

Temp. Ar 

(°C) 

P. G. 

Temp. Ar 

(°C) 

Ipixuna 

Temp. Ar 

(°C) 

Realidade 

Temp. Água 

(°C) 

Paraíso 

Temp. Água 

(°C) 

Ipixuna 

Temperatura 

Água (°C) 

Realidade 

Amostra 01 31,30 29,50 31,10 32,60 31,50 31,80 

Amostra 02 31,10 30,90 31,40 32,50 32,20 31,60 

Amostra 03 31,40 31,20 31,50 32,30 30,70 31,80 

V.M.P (PC nº 05) - - - - - - 

Média 31,27 30,53 31,33 32,47 31,47 31,73 

Valor Máx. 31,40 31,20 31,50 32,60 32,20 31,80 

Valor Mín. 31,10 29,50 31,10 32,30 30,70 31,60 

Desv. Padrão 0,12 0,74 0,17 0,12 0,61 0,09 

Variância 0,02 0,82 0,04 0,02 0,56 0,01 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

No período de seca nas comunidades Ipixuna e Realidade as médias da temperatura da 

água foram inferiores à temperatura média do ar com amplitude térmica de 0,37 °C a 1,67 °C, 

dentro da faixa de 1 a 2 °C, encontrados em águas subterrâneas. Os conhecimentos da 

variação desses resultados são de grande importância, pois a temperatura influencia os 

processos biológicos, reações químicas e bioquímicas, bem como a solubilidade dos gases 

dissolvidos e sais minerais na água (MACEDO, 2004). A legislação de potabilidade não 

estabelece temperatura máxima para água de consumo conforme a PC Nº 5 de 2017. 
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Os valores obtidos também são compatíveis com valores de temperatura em 

subsuperfície da região, conforme consta no trabalho de Pimentel et al. (2010). Isso comprova 

que a temperatura da água nos poços tem consequência direta da radiação solar incidente na 

superfície, e pode explicar porque no período de chuva foram obtidos valores maiores do que 

no período de seca. Parte da energia armazenada durante todo período de seca é liberada no 

período de chuva aumentando a temperatura da água dos poços. 

 

 

5.6.2 Turbidez 

 

 

A Tabela 07 apresenta os resultados de cor e turbidez da água dos poços das 

comunidades rurais. 

 

Tabela 7 - Resultados de cor e turbidez da água dos poços das comunidades rurais. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os valores de cor nas comunidades do Ipixuna e Realidade foram “não detectados 

(ND), no período de seca e no período chuvoso, valores bem inferiores ao exigido pela 

legislação PC Nº 5, que é de 15 uH. Na comunidade do Paraíso Grande os valores de cor 

foram superiores a legislação PC Nº 5, em ambos os períodos de seca e chuva devido a 
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característica do solo com presença de ferro e matéria orgânica e inorgânica dissolvida, 

alterando assim a cor da água.  

Os resultados de turbidez apresentaram valores inferiores ao limite estabelecido pela 

PC Nº 5, para turbidez de 5 NTU, nas comunidades do Ipixuna e Realidade. No entanto, a 

comunidade Paraíso grande apresentou valores de turbidez superiores ao limite da referida 

portaria. De acordo com observações realizadas em campo durante a coleta, verificou-se, que 

o aspecto da água era amarelada e com algumas partículas em suspensão. Provavelmente, 

devido a presença de silte, argila, ferro, matéria orgânica e inorgânica.  

Outra justificativa é a construção de poços inadequada e fora dos padrões, muitos 

deles sem o pré-filtro que retém os sólidos mais grosseiros e o filtro que retém os sólidos mais 

finos. Observou-se também a falta de impermeabilização nos furos necessária para maior 

segurança, conforme consta nos trabalhos de Kuhn et al. (2015) e Oliveira et al. (2015).  

 

 

5.6.3 Condutividade Elétrica e Sólidos Totais Dissolvidos 

 

A Tabela 08 apresenta os resultados de condutividade elétrica e STD da água dos 

poços das comunidades rurais. 

 

Tabela 8 - Resultados de cor e turbidez da água dos poços das comunidades rurais. 

Período de seca 

Cond. 

(mg/L) 

P. G. 

Cond. 

(mg/L) 

Ipixuna 

Cond. 

(mg/L) 

Realidade 

STD 

(mg/L) 

Paraíso 

STD 

(m /L) 

Ipixuna 

STD 

 (mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 26,00 10,00 15,00 20,00 13,00 17,00 

Amostra 02 26,00 6,00 16,00 19,00 13,00 18,00 

Amostra 03 25,00 6,00 15,00 21,00 14,00 17,00 

V.M.P (PC nº 05) - - - 1000 1000 1000 

Média 25,67 7,33 15,33 20,00 13,33 17,33 

Valor Máx. 26,00 10,00 16,00 21,00 14,00 18,00 

Valor Mín. 25,00 6,00 15,00 19,00 13,00 17,00 

Desvio Padrão 0,47 1,89 0,47 0,82 0,47 0,47 

Variância 0,33 5,33 0,33 1,00 0,33 0,33 

Período de chuva 

Cond. 

(mg/L) 

P. G. 

Cond. 

(mg/L) 

Ipixuna 

Cond. 

(mg/L) 

Realidade 

STD 

(mg/L) 

Paraíso 

STD 

(mg/L) 

Ipixuna 

STD 

 (mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 19,00 5,00 10,0 14,00 6,00 7,00 

Amostra 02 20,00 7,00 9,00 14,00 6,00 7,00 

Amostra 03 18,00 6,00 10,00 15,00 7,00 7,00 

V.M.P (PC nº 05) - - - 1000 1000 1000 

Média  6,00 9,67 14,33 6,33 7,00 

Valor Máx.  7,00 10,00 15,00 7,00 7,00 

Valor Mín.  5,00 9,00 14,00 6,00 7,00 

Desvio Padrão  0,82 0,47 0,47 0,00 0,00 

Variância  1,00 0,33 0,33 0,00 0,00 

Fonte: Elaboração própria 
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As condutividades elétricas (CE) apresentaram valores inferiores a 30 S/cm 

indicando pequena quantidade de sais dissolvidos e ionizados que conduzem a corrente 

elétrica, e pode estar relacionado provavelmente com a presença das concentrações dos íons 

cloretos (Cl-), cálcio (Ca+2) e magnésio (Mg+2) e outros íons dissolvidos na água (SILVA et 

al, 1999), no Paraíso grande apresentou valores elevados de CE, pela presença de 

concentrações de cloretos elevadas comparados aos outros poços. 

Os sólidos totais dissolvidos apresentaram resultados inferior a 1000 mg/L, 

estabelecido pela PC Nº 5. Esses valores provavelmente estão ocorrendo devido ao maior 

volume de água presente na região na época da chuva, na qual acarreta mais material e 

diferentes tipos de constituintes iônicos, além do tipo de solo que influencia sólidos totais 

aumentando sua concentração, com o aumento da infiltração da água no solo e um maior 

fluxo subterrâneo (SILVA et al., 2008). 

 

 

5.7 PARÂMETROS QUÍMICOS DOS POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS 

 

 

5.7.1 PH e Alcalinidade 

 

 

A Tabela 09 apresenta os resultados de pH e alcalinidade da água dos poços das 

comunidades rurais. 

 

Tabela 9 - Resultados de pH e alcalinidade da água dos poços das comunidades rurais. 

Período de seca 

pH 

P. G. 

pH 

Ipixuna 

 

pH 

Realidade 

Alc. 

(mg/L) 

Paraíso 

Alc. 

(m /L) 

Ipixuna 

Alc. 

 (mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 5,70 5,10 5,00 8,90 5,40 5,20 

Amostra 02 6,00 4,80 5,50 9,50 3,80 5,90 

Amostra 03 6,20 5,00 4,90 9,90 4,90 4,40 

V.M.P (PC nº 05) 6,0-9,5 6,0-9,5 6,0-9,5 - - - 

Média 5,70-6,20 4,80-5,10 4,90-5,50 9,43 4,70 5,17 

Valor Máx. 6,20 5,10 5,50 9,90 5,40 5,90 

Valor Mín. 5,70 4,80 4,90 8,90 3,80 5,17 

Desvio Padrão 0,21 0,12 0,26 0,41 0,67 0,61 

Variância 0,06 0,02 0,10 0,25 0,67 0,56 

Período de chuva 

pH 

P. G. 

pH 

Ipixuna 

 

pH 

Realidade 

Alc. 

(mg/L) 

Paraíso 

Alc. 

(m /L) 

Ipixuna 

Alc. 

 (mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 6,30 4,90 5,70 10,00 4,20 5,00 

Amostra 02 5,80 5,20 5,60 5,40 4,60 4,60 

Amostra 03 6,10 5,30 5,20 8,00 4,80 5,20 

V.M.P (PC nº 05) 6,0-9,5 6,0-9,5 6,0-9,5 - - - 

Média 5,80-6,30 4,90-5,30 5,20-5,70 7,78 4,53 4,93 

Valor Máx. 6,30 5,30 5,70 10,00 4,80 5,00 
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Valor Mín. 5,80 5,13 5,50 5,40 4,20 4,60 

Desvio Padrão 0,21 0,17 0,22 1,88 0,25 0,25 

Variância 0,06 0,04 0,07 5,32 0,09 0,09 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Os resultados obtidos de pH (Tabela 01) caracterizaram a água como sendo ácida a 

levemente ácida. Provavelmente, devido ao gás carbônico dissolvido e da alcalinidade reflexo 

da lixiviação do solo e rocha (SANTOS, 2013). O valor mínimo foi registrado no período de 

seca de 4,80 e o máximo de 6,30 e no período chuvoso.  

Observou-se nos pontos amostrados que os valores elevados de pH ocorrem no 

período chuvoso. Feitosa; Manoel Filho (2000) destacam que a maioria das águas 

subterrâneas tem pH entre 5,5 e 8,5.  

Nas comunidades do Ipixuna e Realidade as águas apresentaram valores de pH que 

oscilaram de 4,60 a 5,70, dentro da faixa de 4,5 a 5,8 encontrados em aquíferos freáticos no 

estado do Amazonas (CPRM, 2010). 

A comunidade Paraíso Grande apresentou um pH levemente ácida, provavelmente 

devido a característica de terra de várzea influenciado pelo Rio Madeira, diferentemente das 

comunidades que estão situadas em terra firme como Ipixuna.  

Os resultados de pH apresentaram valores inferiores ao limite estabelecido pela PC Nº 

5, que recomenda uma faixa de 6,0 a 9,5, exceto nas maiorias das amostras de seca e chuva da 

comunidade Paraíso Grande. Água com pH baixo fora das faixas recomendadas podem alterar 

o sabor da água e contribuir para corrosão dos sistemas de distribuição de água.  

Os valores obtidos de alcalinidade das amostras de água nos poços foram reduzidos 

em todos os poços, ocorrendo pouca mudança no pH em ambos os períodos. Foram 

observadas à presença apenas da alcalinidade de bicarbonatos, uma vez que as formas de 

alcalinidade das águas é em função de seu pH, e estes se encontram dentro da faixa de pH 4,4 

– 8, 3.  

 

5.7.2 Dureza e Cloreto 

 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados de dureza e cloreto da água dos poços das 

comunidades rurais. 
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Tabela 10 - Resultados de dureza e cloreto da água dos poços das comunidades rurais. 

Período de seca 

Dureza 

(mg/L) 

P. G. 

Dureza 

(mg/L) 

Ipixuna 

Dureza 

(mg/L) 

Realidade 

Cloreto 

(mg/L) 

Paraíso 

Cloreto 

(m /L) 

Ipixuna 

Cloreto 

(mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 12,00 6,00 6,00 4,00 6,00 6,00 

Amostra 02 14,00 2,00 2,00 7,00 0,00 8,00 

Amostra 03 16,00 4,00 8,00 10,00 3,00 6,00 

V.M.P (PC nº 05) 500 500 500 250 250 250 

Média 14,00 4,00 5,33 7,00 3,00 6,67 

Valor Máx. 16,00 6,00 8,00 10 6 8 

Valor Mín. 12,00 2,00 2,00 4 0 6 

Desv. Padrão 1,63 1,63 2,49 2,45 2,45 0,94 

Variância 4,00 4,00 9,33 9,00 9,33 1,33 

Período de chuva 

Dureza 

(mg/L) 

P. G. 

Dureza 

(mg/L) 

Ipixuna 

Dureza 

(mg/L) 

Realidade 

Cloreto 

(mg/L) 

Paraíso 

Cloreto 

(m /L) 

Ipixuna 

Cloreto 

(mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 10 0,00 4,00 6,00 0,00 4,00 

Amostra 02 8 3,00 2,00 3,00 2,00 0,00 

Amostra 03 9 4,00 9,00 5,00 4,00 6,00 

V.M.P (PC nº 05) 500 500 500 250 250 250 

Média 9,00 2,33 5,00 4,67 2,00 3,33 

Valor Máx. 10,00 4,00 9,00 6,00 4,00 6,00 

Valor Mín. 8,00 0,00 5,00 3,00 0,00 0,00 

Desv. Padrão 0,82 1,70 2,94 1,25 1,63 2,49 

Variância 1,00 4,33 13,00 2,33 4,00 9,33 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Todas as amostras no período de seca e de chuva apresentaram resultados muito 

abaixo do limite estabelecido, na faixa de 0,00 a 16,00 mg CaCO3/L, sendo considerada uma 

água mole. O padrão de potabilidade estabelece valor máximo de 500 mg CaCO3/L. A dureza 

em águas é um indicativo da concentração sobretudo de cátions de cálcio (Ca2+) e magnésio 

(Mg2+). 

Por não apresentar significado sanitário, seu inconveniente é de natureza econômica 

por reduzir a formação de espuma (resistência à saponificação), elevando o consumo de 

sabões e xampus, causar sabor desagradável e, ainda, poder provocar incrustações nas 

tubulações de abastecimento de águas domésticas (LIBÂNIO, 2010).  

Os valores obtidos para as concentrações de íons cloreto presentes nas amostras 

apresentaram inferiores de 250 mg/L, o estabelecido pela PC Nº 5 de 2017, do Ministério da 

Saúde para águas destinadas ao abastecimento público (BRASIL, 2017).  
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5.7.3 Ferro e Manganês 

 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados de ferro e manganês da água dos poços das 

comunidades rurais. 

 

 

Tabela 11 - Resultados de ferro e manganês da água dos poços das comunidades rurais. 

Período de seca 

Ferro 

(mg/L) 

P. G. 

Ferro 

 (mg/L) 

Ipixuna 

Ferro 

 (mg/L) 

Realidade 

Manganês 

 (mg/L) 

Paraíso 

Manganês 

 (m /L) 

Ipixuna 

Manganês 

 (mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amostra 02 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amostra 03 0,29 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

V.M.P (PC nº 05) 0,10 0,10 0,10 0,1 0,1 0,1 

Média 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Máx. 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Mín. 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

Desv. Padrão 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variância 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Período de chuva 

Ferro 

 (mg/L) 

P. G. 

Ferro 

 (mg/L) 

Ipixuna 

Ferro 

 (mg/L) 

Realidade 

Manganês 

 (mg/L) 

Paraíso 

Manganês 

 (m /L) 

Ipixuna 

Manganês 

 (mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Amostra 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Amostra 03 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
V.M.P (PC nº 05) 0,10 0,10 0,10 0,1 0,1 0,1 

Média 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Máx. 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor Mín. 0.00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

Desv. Padrão 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variância 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Nos resultados obtidos na análise dos metais em todos os pontos e considerando os 

limites estabelecidos pela legislação, verifica-se que as amostras apresentaram quantidades 

bem abaixo do valor máximo permitido (BRASIL, 2017). Para ferro, tem-se o valor de 0,29 

mg/L como concentração mais elevada, detectada no Paraíso Grande no período de seca. A 

análise de manganês apresentou resultado apenas em uma amostra no Paraíso Grande no 

período de seca com resultados bem inferiores ao limite máximo permitido pela legislação, 

que é de 0,1 mg/L. 
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5.7.4 Nitrito e Nitrato 

 

 

Os valores de nitrito e nitrato obtidos em todos os poços foram inferiores ao 

estabelecido pela PC Nº 5 de 2017, do Ministério da Saúde. Altas concentrações de nitrato na 

água estão relacionadas à falta de sistema de esgotamento sanitário, sendo comum em outras 

regiões do país. Nas águas subterrâneas, os nitratos ocorrem em teores geralmente abaixo de 5 

mg/L (ARAUJO et al., 2013).  

A Tabela 12 apresenta os resultados de nitrito e nitrato da água dos poços das 

comunidades rurais. 

 

Tabela 12 - Resultados de nitrito e nitrato da água dos poços das comunidades rurais. 

Período de seca 

Nitrito 

(mg/L) 

P. G. 

Nitrito 

 (mg/L) 

Ipixuna 

Nitrito 

 (mg/L) 

Realidade 

Nitrato 

 (mg/L) 

Paraíso 

Nitrato 

 (m /L) 

Ipixuna 

Nitrato 

 (mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 0,00 0,00 0,00 5,50 0,90 0,00 

Amostra 02 0,005 0,00 0,00 6,00 0,00 1,00 

Amostra 03 0,01 0,00 0,00 6,60 0,00 0,00 

V.M.P (PC nº 05) 1,00 1,00 1,00 10 10 10 

Média 0,01 0,00 0,00 6,03 0,30 0,33 

Valor Máx. 0,01 0,00 0,00 6,60 0,90 1,00 

Valor Mín. 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 

Desv. Padrão 0,00 0,00 0,00 0,45 0,42 0,47 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,30 0,27 1,00 

Período de chuva 

Nitrito 

(mg/L) 

P. G. 

Nitrito 

 (mg/L) 

Ipixuna 

Nitrito 

 (mg/L) 

Realidade 

Nitrato 

 (mg/L) 

Paraíso 

Nitrato 

 (m /L) 

Ipixuna 

Nitrato 

 (mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Amostra 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Amostra 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
V.M.P (PC nº 05) 1,00 1,00 1,00 10 10 10 

Média 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor Máx. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor Mín. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desv. Padrão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.7.5 Sulfato 

 

 

A Tabela 13 apresenta os resultados de sulfato da água dos poços das comunidades 

rurais. 
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Tabela 13 - Resultados de sulfato da água dos poços das comunidades rurais. 

Período de seca 

Sulfato 

(mg/L) 

P. G. 

Sulfato 

 (mg/L) 

Ipixuna 

Sulfato 

 (mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 0,00 1,00 0,00 

Amostra 02 5,00 0,00 1,00 

Amostra 03 7,00 0,00 0,00 

V.M.P (PC nº 05) 250 250 250 

Média 4,00 0,33 0,33 

Valor Máx. 7,00 1,00 1,00 

Valor Mín. 0,00 0,00 0,00 

Desv. Padrão 2,94 0,47 0,47 

Variância 13,00 0,33 0,33 

Período de chuva 

Sulfato 

 (mg/L) 

P. G. 

Sulfato 

 (mg/L) 

Ipixuna 

Sulfato 

 (mg/L) 

Realidade 

Amostra 01 0,00 0,00 0,00 

Amostra 02 0,00 0,00 0,00 

Amostra 03 5,00 0,00 0,00 

V.M.P (PC nº 05) 250 250 250 

Média 1,67 0,00 0,00 

Valor Máx. 5,00 0,00 0,00 

Valor Mín. 0,00 0,00 0,00 

Desv. Padrão 2,36 0,00 0,00 

Variância 8,33 0,00 0,00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Os valores de sulfato das águas subterrâneas dos poços das comunidades apresentaram 

teores inferiores ao limite permitido pela legislação (250 mg/L), variando de 0 mg/L até 10 

mg/L. Em águas naturais, as concentrações de SO4
2- variam, em geral, entre 0 a 6 mg/L, sendo 

que as variações naturais de qualidade das águas subterrâneas são pequenas, assim, 

características extremas ou diferentes daquelas esperadas indicam a presença de situações 

anômalas, como corpos de minério, metamorfismo de rochas ou mesmo ação antrópica 

(PARRON et al., 2011). 

 

 

5.8 PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS DOS POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS 

 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados de coliformes totais e E. coli da água dos poços 

das comunidades rurais. 
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Tabela 14 - Resultados dos parâmetros microbiológicos: coliformes totais (Col. Totais) e 

Escherichia coli (E. coli) das comunidades rurais no perío¬do de seca e de chuva. 

Período de seca 

Col. Totais 

(NMP/100ml) 

P. G. 

Col. Totais 

(NMP/100ml) 

Ipixuna 

Col. Totais 

(NMP/100ml) 

Realidade 

E. Coli 

(NMP/100ml) 

Paraíso 

E. Coli 

(NMP/100ml) 

Ipixuna 

E. Coli 

(NMP/100ml) 

Realidade 

Amostra 01 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
V.M.P (PC nº 05) Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Período de chuva 

Col. Totais 

(NMP/100ml) 

P. G. 

Col. Totais 

(NMP/100ml) 

Ipixuna 

Col. Totais 

(NMP/100ml) 

Realidade 

E. Coli 

(NMP/100ml) 

Paraíso 

E. Coli 

(NMP/100ml) 

Ipixuna 

E. Coli 

(NMP/100ml) 

Realidade 

Amostra 01 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
V.M.P (PC nº 05) Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Neste estudo em todas as amostras das águas de poços os resultados não apresentaram 

coliformes totais e Escherichia coli, em conformidade com a PC Nº 5 de 2017 do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2017), nos dois períodos de seca e chuva. A Escherichia coli é um 

microorganismo considerado como o mais importante indicador de poluição fecal das águas, 

portanto, de risco à saúde quando se consome água em que ele está presente (KNÖBL, 2008). 

De modo geral, a utilização de água subterrânea como fonte alternativa pela população rural a 

expõe a doenças de veiculação hídrica, pois não há conhecimento dessas populações sobre a 

falta de qualidade sanitária da água consumida sem nenhum tipo de tratamento associado à 

falsa ideia de que a água subterrânea seja potável, além da falta de condições sanitárias 

satisfatórias na zona rural (QUEIROZ et al., 2002).  

 

 

5.9 INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS E ANTRÓPICAS 

 

 

Atualmente está em discussão no meio científico a questão da qualidade da água para 

consumo, bem como a preservação do meio em que a mesma se encontra. As influências 

ambientais e antrópicas na questão que envolve a preservação do cuidado e do não cuidado da 

qualidade e da não qualidade da água, são as causas mais investigadas. De acordo com Seidel 

(2012, p. 15), a quantidade e qualidade da água quer seja por causas naturais ou antrópicas, 

sofrem alterações constantes.  

As influencias ambientais podem contribuir ou não para o mantimento da qualidade da 

água. As enchentes, as fortes chuvas, entre outros eventos naturais atingem as estruturas, na 

qual as águas estão presentes. Em princípio haviam expectativas de que o evento extremo da 

grande enchente de 2014 ocorrido no município de Humaitá-AM e em toda extensão da 
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região Amazônica banhada pelo rio Amazonas no território nacional, teriam afetado as 

estruturas e consequentemente a qualidade das águas dos poços de abastecimento do 

município de Humaitá-AM, no entanto, de acordo com os resultados obtidos, observa-se que 

os poços não foram afetados por esse evento. É evidente que tal ocorrência em outros locais 

prejudica de forma direta a qualidade das águas subterrâneas, nesse caso a água utilizada para 

abastecimento das redes de distribuição para a população.  

Segundo Freitas; Ximenes (2012, p. 1603) a rede de distribuição de água para 

consumo humano quando afetada, compromete o fornecimento para as casas e mesmo para os 

serviços de saúde, resultando, entre outras coisas, na falta de água potável para a população. 

Além de afetar a distribuição a água da rede utilizada pela população, bem como poços e 

nascentes, acabam sendo contaminados por agentes infecciosos presentes nas águas das 

enchentes, aumentando o risco de doenças transmitidas pela ingestão da água.  

Na região em estudo observou-se que apresenta mínima infraestrutura construtiva dos 

poços, e ainda assim muitos deles resistem aos impactos causados pelas enchentes. 

Quanto as ações antrópicas observam-se que o crescimento urbano é um dos fatores 

influenciadores, pois o mesmo traz consigo atividades econômicas extremamente poluentes 

que altera de forma direta a qualidade da água, bem como a quantidade disponível para a 

população em relação ao seu uso, tanto no meio urbano quanto no rural. Segundo Seidel 

(2012, p. 15) no Brasil um levantamento da Agência Nacional de Águas (ANA) indica que o 

problema de abastecimento de água é generalizado, principalmente em relação as doenças 

causadas pela má qualidade da água. 

É notório que as ações antrópicas afetam diretamente a questão da água. Apesar do 

Brasil ter disponível um texto desde 1934 que trata sobre o direito da água, nomeado como o 

Código de águas, tal código não incorpora em seu texto, ações e atividades práticas que 

possam combater os conflitos que envolvem o uso da água e a sua contaminação. Com o 

intuito de preencher essas lacunas deixadas, elaborou-se a Lei nº 9433/97, a Lei das Águas. A 

parti da Lei surge o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e 

também tem como teor a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Todavia, apesar das criações de leis que colaboram para a fomentação do cuidado com 

a água, as ações antrópicas para Von Sperling (2006) como as queimadas, o desmatamento e a 

poluição de mananciais estão afetando significamente tanto a formação quanto a qualidade 

dos veios e dos lençóis freáticos. Não se tem dúvidas que as atividades humanas causam 
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fortes impactos, principalmente ao fazer utilização da terra e da água, pois a dinâmica do 

ambiente natural, a questão hidrológica e outros recursos naturais são afetados.  

Para exemplificar a alteração da qualidade da água por influências ambientais e 

antrópicas, tem-se a bacia do rio Acaraú localizada no Ceará. Andrade (2012, p. 15) diz que a 

rotação dos fatores mostrou que os parâmetros indicadores da qualidade das águas na bacia do 

Alto Acaraú estão, principalmente, relacionados com a solubilidade dos sais (ação natural), 

com nutrientes e transporte de sedimentos (ação antrópica), sendo o principal fator a geologia 

da região. A poluição difusa, gerada nos núcleos urbanos e em atividades agropecuárias, 

apresentou-se como o segundo fator determinante da qualidade das águas superficiais na área 

em estudo. 

Percebe-se, nesse sentido que, as ações ambientes e antrópicas contribuem para a 

modificação da qualidade da água. Atingindo-as de forma mais elevado ou menos elevado, 

dependendo da localização e dos fatores que o cerca.  

Contextualizando ao município em análise e quanto as relações antrópicas, no 

município de Humaitá-AM, é visível que atualmente não há preocupação da população em 

preservar o meio ambiente, por exemplo, agindo de maneira inadequada em relação a coleta 

de lixo e esgoto sanitário. Muitas vezes resíduos sólidos são vistos nos igarapés que circulam 

a área urbana do município. Bem como o caso do lixão que não há o tratamento de forma 

correta. Além disso, a construção de fossas sanitárias próximas à localização dos poços, 

futuramente pode afetar a qualidade das águas subterrâneas.  

Apesar de todas essas observações, de acordo com os resultados deste trabalho o 

município de Humaitá-AM usufrui de água de boa qualidade, porém a população necessita ser 

sensibilizada para a questão da preservação e conservação, pois a exemplo de outros locais, se 

não houver o cuidado necessário, tão logo esse quadro poderá ser modificado. Espera-se que 

os programas governamentais sejam aplicados com seriedade garantindo água de qualidade 

para a população. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os poços de abastecimento da área urbana apresentam poucas estruturas como tampas, 

paredes externa, revestimento interno e calçada ao redor do poço. Além disso, a cidade de 

Humaitá-AM não possui sistema de esgotamento sanitário e a distância das fossas 

sépticas/rudimentar das residências estão a menos de 30 metros, o que representa um risco de 

contaminação.  

A captação é realizada exclusivamente por poços (rasos), com profundidade variando 

entre 24 a 36 metros. Desse modo, a profundidade dos poços existentes no município de 

Humaitá-AM é preocupante devido a questão de não se ter um planejamento de 

gerenciamento local em relação a questão da contaminação dos reservatórios rasos. 

As variações dos parâmetros físico-químicos (turbidez, condutividade, STD, dureza, 

alcalinidade e nitrato) na área urbana tiveram concentrações maiores nos períodos de seca. Os 

valores de cor, pH e ferro nos poços 36, 39 e 40 aumentaram no período de chuva devido a 

característica natural da formação geológica dos depósitos aluvionares e formação Içá. 

Na área rural, os parâmetros (turbidez, condutividade, STD, alcalinidade, dureza, 

coreto, ferro, manganês, nitrito, nitrato e sulfato) apresentaram concentrações maiores nos 

períodos de seca, provavelmente devido a geologia da terra firme. 

Os valores de pH das zonas rural e urbana são baixos comparados com os Valores 

Máximos Permitidos pela PC Nº 5, características especificas da região em estudo. Este fato 

reforça a ideia de solicitar alteração das legislações, quando se trata da região Amazônica. 

Os parâmetros microbiológicos (coliformes totais e E. coli) nas áreas urbana e rural 

encontraram-se dentro dos Valores Máximos Permissíveis para o consumo humano, exigidos 

pela PC Nº 5.  

De acordo com os resultados a água para o consumo no município de Humaitá é 

considerada “mole”. 

Observou-se também que a água para o consumo na área de terra firme, apresenta 

melhor qualidade do que a água na área de várzea no município de Humaitá-AM. 

Vale lembrar que a grande enchente ocorrida no ano de 2014 não alterou os resultados, 

pois estes não mostram que houve interferência ou influência desse evento, considerado um 

evento extremo.  
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Diante disso, observa-se que a qualidade da água nos poços avaliados no período 

estudado, no município de Humaitá-AM, não foi influenciada por ações ambientais e 

antrópicas, apresentando-se de boa qualidade. 

Portanto, as autoridades responsáveis pelo município de Humaitá-AM ainda podem 

tomar providências para manutenção da qualidade da água, realizando ações como programas 

de sensibilização e reestruturação dos poços, para garantir a segurança hídrica da população 

atual e futura. 
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