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RESUMO 
 

A água pode ser estudada sob diferentes abordagens, visto que é um elemento fundamental para o desenvolvimento 

dos organismos vivos, bem como está em constante relação com os elementos abióticos. Mas a problemática que 

a presente pesquisa visa abordar está relacionada a qualidade das águas subterrâneas, utilizadas para consumo 

humano, sob possível contaminação de origem antrópica. Nesse sentido, a pesquisa objetivou avaliar a qualidade 

das águas proveniente de poços amazonas, na cidade de Alta Floresta D’Oeste, utilizando como indicadores os 

seguintes parâmetros: cor, turbidez, condutividade elétrica, pH, temperatura e coliformes termotolerantes, todos 

estes analisados a luz da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 e demais legislações e normas 

pertinentes. O método utilizado é indutivo, bem como caracteriza-se como pesquisa quali-quantitativa de caráter 

descritivo. Foram selecionados 49 poços amazonas de forma aleatória, na área total que abrange os setores 

censitários urbanos, conforme estabelecidos pelo IBGE (2010). Porém, foi considerado como universo amostral 

45 poços para as análises de estatística descritiva e geoestatística. Os poços foram selecionados fazendo uso de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), utilizando o software ArcGis. 9.3, sendo este também utilizado na 

construção dos mapas. Os procedimentos metodológicos desse estudo constituem-se em cinco etapas: trabalho de 

gabinete, trabalho de campo, análises laboratoriais, análises geoestatística dos dados e elaboração de mapas 

temáticos por meio do método de Krigagem Universal, que se mostrou eficiente para representar a variabilidade 

da concentração dos parâmetros de qualidade da água, na área de estudo. Por fim, foi possível inferir que as águas 

subterrâneas, na maior parte do perímetro urbano, encontram-se improprias para consumo humano, em sua forma 

in natura, principalmente, pela identificação de altos teores de coliformes termotolerantes em, praticamente, 100% 

das amostras avaliadas. Isto pode ser atribuído, entre outros fatores, a ausência de um sistema de coleta e tratamento 

de esgoto doméstico, seguido de um sistema de distribuição de água tratada eficiente e suficiente para atender as 

demandas.  

 

Palavras-Chave: Coliformes termotolerantes; Contaminação; Poços amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Water can be studied under different approaches, since it is a fundamental element for the development of living 

organisms, as well as being in constant relation with the abiotic elements. But the problem that the present research 

aims to address is related to the quality of the groundwater, used for human consumption, under possible 

contamination of anthropic origin. The aim of this research was to evaluate the quality of the water from 

Amazonian wells in the city of Alta Floresta D'Oeste, using as indicators the following parameters: color, turbidity, 

electrical conductivity, pH, temperature and thermotolerant coliforms, all these evaluated in light of the Ordinance 

No. 5 of September 28, 2017 and other pertinent legislation and regulations. The method used is inductive, as also 

characterized as a qualitative-quantitative research of descriptive character. A total of 49 amazon wells were 

randomly selected, in the total area that covers the urban census tracts, as established by IBGE (2010). However, 

45 wells were considered as the sample universe for the analysis of descriptive statistics and geostatistics. The 

wells were selected using the Geographic Information System (GIS), using ArcGis software. 9.3, which is also 

used in the construction of maps. The methodological procedures of this study consisted of five stages: office 

work, fieldwork, laboratory analysis, geostatistical analysis of the data and elaboration of thematic maps using the 

Universal Kriging method, which proved efficient to represent the variability of the concentration of water quality 

parameters in the study area. Finally, it was possible to infer that groundwater in most of the urban perimeter is 

unfit for human consumption, in its in natura form, mainly by the identification of high levels of thermotolerant 

coliforms, in practically 100% of the samples evaluated. This can be attributed, among other factors, to the absence 

of a domestic sewage collection and treatment system, followed by a water supply system efficient enough and in 

sufficient scale to meet the demands. 

 

Keywords: Thermotolerant coliforms; Contamination; Amazonas wells. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No cenário mundial dos recursos hídricos, as águas subterrâneas assumem papel 

fundamental para o abastecimento total ou parcial das áreas urbanas e agrícolas, a fim de atender 

as demandas acarretadas pelas diversas atividades antropogênicas, bem como para o seu próprio 

consumo. 

O esforço para a gestão hídrica no Brasil tem como base as diretrizes estabelecidas pela 

Política Nacional de Recursos Hídricos1, devendo estes se dar de modo participativo e 

compartilhado, ou seja, em consenso entre poder público, usuários de água e sociedade civil 

organizada, em caráter de governança e cidadania. E, também, de modo integrado com as 

demais políticas que se relacionam, a exemplo a Política Nacional de Saneamento2. 

A qualidade da água para consumo humano está a cargo do Ministério da Saúde, sendo 

este responsável por estabelecer os padrões de potabilidade e a devida regulamentação legal 

para esta finalidade. No entanto, este é um tema que não deve ser tratado de modo unilateral, 

mas sim transversalmente, considerando que as águas são como testemunhas das ações 

antrópicas e da interação deste com os agentes biótico e abióticos dos ecossistemas, por ser um 

elemento que possibilita a dissolução de diversos componentes orgânicos e inorgânicos, e, 

sendo por este motivo considerado um solvente universal.  

Neste viés, a presente área de estudo encontra-se sobre a bacia hidrográfica do Rio 

Branco, onde em 2011/2012 teve início as mobilizações em prol dos recursos hídricos da região, 

por diferentes atores, que resultou no I, II e III Simpósio de Recursos Hídricos (CARAMELLO 

et al, 2015; CARAMELLO, 2016).  

O objetivo destes eventos foi disseminar informações a nível de capacitação sobre a 

Política Estadual e Nacional de Recursos Hídricos, bem como de fomentar discussões, a fim de 

favorecer a implantação de um Comitê na bacia do rio Branco – sendo este instituído em 31 de 

julho de 2014, por meio da Resolução nº 19.061, denominado Comitê da Bacia Hidrográfica 

dos Rios Branco e Colorado (CBH-RBC-RO), concomitantemente com outros quatro comitês 

a nível estadual.  

                                                           
1 Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o 

art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 
2 Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis 

nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 
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Estudos sobre a gestão dos recursos hídricos, políticas públicas e privadas em prol da 

preservação das águas, em termos quali-quantitativos, têm sido impulsionados por diferentes 

instituições e também pela sociedade civil organizada, que cada vez mais tem atuado na 

governança das águas, uma vez que a água torna-se reconhecida mundialmente mais do que um 

elemento natural essencial à vida humana, mas como um instrumento integrador, que exige 

além de regulamentações, diálogos democráticos entre todos os povos e setores, do nível local 

ao global e vice-versa. 

A temática água vem sendo tratada sob diversos contextos, sem desconsiderar as suas 

vastas relações, a exemplo disso, na Agenda 2030, o tema água está associado ao saneamento, 

conforme disposto no objetivo sexto “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água 

e saneamento para todas e todos” (ONU, 2016). No entanto, percebe-se que as águas 

superficiais muitas vezes ganham maior enfoque em relação as águas subterrâneas, isto além 

de comumente serem tratadas de modo desvinculado.  

Estudos realizados em diferentes localidades, inclusive, no estado de Rondônia, em 

especial nos centros urbanos, evidenciaram altos índices de contaminação nas águas 

subterrâneas, relacionadas às diversas ações antrópicas, principalmente, de origem fecal, isto 

pelo fato da ausência ou ineficiência/insuficiência do sistema de coleta e tratamento de efluentes 

domésticos e tratamento de água própria para consumo humano.  

 Na Amazônia brasileira, onde encontra-se inserido o estado de Rondônia, é a região que 

apresenta os piores índices, tanto de disponibilização destes serviços, como de investimentos 

no setor de saneamento no que tange a coleta de esgoto, haja vista que os índices de tratamento 

e distribuição de água potável, ainda que, muitas vezes, precários, se sobressaltam em relação 

ao anterior. 

Essas condições não são diferentes da realidade evidenciada na cidade de Alta Floresta 

D’Oeste, cuja problemática se instala quando a população urbana não possui acesso a rede 

coletora de esgoto e conta com um sistema de abastecimento de água, que foi recentemente 

ampliado, mas ainda não garante a universalização. Devido a precariedade do sistema de 

abastecimento de água ao longo dos anos, a população pode ter optado pelas fontes alternativas 

de abastecimento, a fim de manter suas necessidades básicas e fundamentais.  

Para suprir o déficit qualitativo e quantitativo dos sistemas de tratamento de água, os 

poços tipo amazonas (aqueles que atingem o nível do lençol freático), assumem protagonismo, 

por serem uma fonte de fácil acesso e de baixo custo. Mas, o que muitos não levam em conta é 

a qualidade dessas águas, as quais estão utilizando para os diversos fins, inclusive para consumo 

humano, sem os devidos cuidados, podendo assim estar, possivelmente, recebendo influência 
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de agentes deletérios oriundos de fossas negras, entre outras fontes de contaminação, por 

considerarem apenas os fatores organolépticos da água, ou seja, aqueles de fácil observação 

pelos sentidos humanos, sem a necessidade de utilização de equipamentos técnicos. 

Quanto a isso, a falta de informações disponíveis à população é um dos fatores 

motivadores desta pesquisa, na tentativa incipiente de preencher esta lacuna quanto aos aspectos 

quali-quantitativos das águas subterrâneas, de modo que, o consumo dessas águas ocorra de 

forma segura, ou seja, considerando seus possíveis riscos à saúde humana, por ingestão de água 

imprópria para esta finalidade ou sem os cuidados necessários que minimizem ou evitem os 

riscos de doenças de veiculação hídrica. 

 Sendo assim, a presente pesquisa visa suprir parcialmente esta lacuna tendo como 

objetivo principal: Avaliar a qualidade da água subterrânea de poços amazonas utilizadas como 

solução alternativa individual (SAI), a fim de espacializar as áreas de maior nível de 

contaminação na área urbana do município de Alta Floresta D’Oeste, no estado de Rondônia.  

Acompanhado dos seguintes objetivos específicos: (i) avaliar os parâmetros físico-

químicos e bacteriológico (cor aparente, turbidez, condutividade elétrica, pH, temperatura e 

coliformes termotolerantes) da qualidade da água subterrânea de poços amazonas; (ii) elaborar 

mapas temáticos de espacialização da qualidade da água subterrânea; (iii) verificar se a 

tendência do comportamento dos parâmetros analisados ocorre por setor censitário ou 

generalizados. 

O presente trabalho está estruturado em cinco itens além desta introdução, que 

encontram-se organizados da seguinte forma: o segundo apresenta a caracterização da área de 

estudo, seguido de uma contextualização do sistema municipal de abastecimento de água 

tratada; o terceiro item abrange o referencial teórico que abarca os principais temas relacionados 

a pesquisa; o quarto item aborda sobre os materiais e métodos utilizados nesta pesquisa, já o 

quinto item apresenta os resultados e discussões da pesquisa e, por fim, são apresentadas as 

considerações finais e recomendações da mesma, buscando responder aos objetivos aqui 

propostos.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Conforme descrito por Henriques (1984), na década de 70, o estado de Rondônia se 

tornou uma das sedes da maior parte dos projetos de colonização do Governo Federal, se 

tornando, assim, um atrativo principalmente para os sulistas e nordestinos. Entre os projetos, 

destaca-se o Programa de Integração Nacional (PIN), cujo objetivo primordial foi promover à 

abertura de rodovias, possibilitando, assim, a migração tendo como principal propulsor a 

distribuição de terras sob diligência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), o qual também propiciou os assentamentos rurais. 

Tal processo de ocupação da região resultou em assentamentos em grande escala, e 

consequentemente na retirada da floresta nativa motivada, em grande parte, pela falta de 

assistência da máquina pública, no que se refere ao amparo técnico e ao suporte estrutural 

(HENRIQUES, 1984 apud MARTINE, p.401) 

Em 1986, por meio da Lei Estadual nº 104, de 20 de maio, institui-se o município e 

distrito de Alta Floresta D’Oeste, sendo este desmembrado do munícipio de Costa Marques 

(RONDÔNIA, 2002). Após algumas configurações territoriais, o munícipio encontra-se 

localizado no centro da bacia hidrográfica dos Rios Branco e Colorado, e, mais especificamente 

na latitude 11º58’05” sul e longitude 61º57’15” oeste, em uma altitude média de 350 metros. 

 De acordo com o censo do IBGE (2010), Alta Floresta D’Oeste possui uma extensão 

de 7.067,025 (Km²) com 24.392 habitantes, sendo 13.970 habitantes urbanos e 10.422 

habitantes rurais, com densidade populacional correspondente a 3,45 (hab/km²), cuja estimativa 

populacional é de 25.437 habitantes para o ano de 2017.  

A área de estudo foi delimitada considerando os limites dos setores censitários urbanos 

do município, estabelecidos pelo IBGE (2010), sendo que os dezenove setores somam 8,796 

Km². Destes, unificou-se os que correspondiam ao mesmo bairro, resultando, assim, em oito 

setores, dos quais sete mantiveram a nomenclatura dos bairros da cidade, enquanto o setor que 

se encontrava sem nomenclatura foi denominado pela autora desta pesquisa como área de 

expansão urbana, conforme ilustra a figura 1.  
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FIGURA 1 - Mapa de localização dos setores censitários urbanos do município de Alta Floresta D’Oeste – RO. 
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Conforme descrito por Silveira (2017) Alta Floresta D’Oeste encontra-se num intenso 

processo de antropização, devido aos diversos usos dos recursos hídricos de modo 

intensificados, a exemplo o agronegócio e a produção hidroenergética – tendo oito Pequenas 

Centrais Hidroelétricas (PCHs) instaladas, que colaboram tanto para a transformação da 

paisagem, como para a intensificação de possíveis conflitos ocasionados pelos atores da bacia 

hidrográfica do Rio Branco, em decorrência da apropriação do rio e uso de suas águas. 

As atividades econômicas que predominam no referido município são basicamente a 

pecuária de corte e a agricultura familiar, enquanto que na área urbana a economia é baseada, 

principalmente, no setor terciário.  

O quadro 1 demonstra o número de domicílios e de população em cada um dos setores, 

bem como seus valores totais, a fim de caracterizar cada um dos setores.  

 
     QUADRO 1 - Número de domicílios e população por setor censitário 

Setores 

Nº domicílios 

particulares 

permanente 

População 

por setor 

população. 

por setor 

(%) 

Área 

(Km²) 

Santa Felicidade 900 2833 20,95 1,103 

Centro 718 1960 14,49 0,614 

Área de Expansão Urbana 169 511 3,78 1,471 

Cidade Alta 404 1175 8,69 0,48 

Liberdade 401 1075 7,95 1,327 

Redondo 870 2488 18,4 1,223 

Tucanos 153 415 3,07 0,908 

Princesa Izabel 1032 3067 22,68 1,67 

Total 4.647 13.524 100 8,796 

     Fonte: IBGE (2010), organizados pela autora. 

      Nota: Os setores censitários que correspondiam a mesma nomenclatura foram unificados, resultando 

assim, nos oito setores descritos acima.  

Destaca-se que a Companhia de Habitação Popular (COHAB) está integrada ao setor 

Redondo, onde nenhum poço tipo amazonas foi identificado para possível cadastro e análise, 

possivelmente, pelo fato de todos os domicílios serem abastecidos com água oriunda de um 

poço artesiano.  

Outro aspecto importante é o instrumento norteador do planejamento da política de 

expansão urbana, denominado de Plano Diretor Municipal, que no referido município é 

constituído pela Lei nº 1.008, de 18 de agosto de 2010, que além de outros temas aborda sobre 

os recursos naturais, onde vale salientar que as águas superficiais assumem protagonismo e são 

tratadas de modo objetivo, enquanto os demais elementos são englobados como recursos 

naturais. 
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2.1 ASPECTOS FÍSICOS  

 

 De acordo com Modenesi-Gauttieri et al (2010), em sua obra intitulada “A Obra de 

Aziz Nacib Ab’Sáber”, a área de estudo encontra-se localizada em faixa de transição entre os 

domínios morfoclimáticos Amazônico e Cerrado, bem como destacado por Caramello (2016) 

que Alta Floresta D’Oeste situa-se entre o Planalto dos Parecis e a Planície do Rio Guaporé, 

esta estrutura proporciona que o referido município apresente um relevo levemente ondulado 

dentro do perímetro urbano, geomorfologicamente sua estrutura está classificada em 

Agrupamentos de Morros e Colinas Estrutural e Superfície de Aplainamento. 

 O estado de Rondônia está sobre o “Cráton Amazonas, que representa uma das maiores 

e menos conhecidas áreas pré-cambrianas do mundo. É uma das principais unidades tectônicas 

da América do Sul (5.600.000 km²)” (SANTOS, 2003, p. 171). A área de estudo é abrangida 

pela província Sunsás (1,45-0,90 Ga) e faixa Nova Brasilândia (1,25-0,97 Ga) (ROMANINI, 

2000; CPRM, 2007; ADAMY, A. 2010 ), que corresponde a formação Rio Branco (RB), bem 

como é composta por metagabro, metagabro-norito, metadiabásio e anfibolito com 

intercalações de gnaisse calcissilicático, magnetita quartzito e BIF´s (m); lentes de gnaisse 

calcissilicático (cals), que correspondem ao período Esteniano da Era Mesoproterozóico 

(CPRM, 2007). 

 Rizzotto et al. (1999) em estudos realizados sobre o Metavulgano-Sedimentar Nova 

Brasilândia, na porção sudeste do estado de Rondônia, especifica como metagabros as rochas 

que apresentam características ígneas preservadas e de anfíbolitos quando totalmente 

transformadas. Os anfíbolitos e metagabros são dominantemente rochas maciças onde apenas 

os anfíbolitos exibem uma incipiente foliação que segue o "trend" regional e compostos por 

magnésio-hornblenda e plagioclásio, com traços de cummingtonita, clinopiroxênio, ilmenita, 

titanita, biotita e sulfetos. A textura é granonematoblástica definida pelo arranjo em mosaico 

regular de cristais deplagioclásio e magnésio-hornblenda (CPRM, 2007). Tais características 

das estruturas geológicas são fundamentais para compreender a formação ou ausência de 

aquíferos numa determinada região. 

O solo predominante na região de Alta Floresta D’Oeste é o Argissolo Vermelho-

Amarelo Eutrófico e Distrófico (IBGE, 2006). A vegetação é mista variando de Ombrófila 

Aberta a Ombrófila de Submontana, o fato desta área estar inserida em uma zona de transição 

de clima é comum nessa região na porção sul encontrar características de savanas 

(RONDÔNIA, 1999). 
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O clima no estado de Rondônia, conforme definido por Köppen é do tipo Aw - Clima 

Tropical Chuvoso, possuindo dois períodos bem definidos – seco e chuvoso, sendo que o 

primeiro coincide com a estação de inverno e o segundo com o verão. Franca (2015) classificou 

os meses de menor índice pluviométrico, seguindo a respectiva ordem: julho, junho e agosto, 

enquanto os meses de janeiro, fevereiro e dezembro caracterizam-se com maior índice 

pluviométrico, ocorridos respectivamente na estação de verão, enquanto os demais meses são 

considerados períodos de transição para ambos os períodos (RONDÔNIA, 2002). 

De acordo com o Boletim Climatológico de Rondônia de 2010, a média anual da 

precipitação pluviométrica varia entre 1.400 a 2.500 mm/ano, enquanto a média anual da 

temperatura do ar varia entre 24 a 26 °C, bem como a média de precipitação de junho a agosto 

são as mais baixas chegando a 20 mm ao mês (RONDÔNIA, 2002; RONDÔNIA, 2012; 

SARAIVA et al , 2016).   

Ainda de acordo com Saraiva et. al, (2016), em estudo realizado em estações 

hidrometerológicas distribuídas nas principais bacias hidrográficas no estado de Rondônia, 

pode se constatar que não há uma homogeneidade de distribuição da pluviosidade (FIGURA 

2). 

 
FIGURA 2 - Variabilidade espaço-temporal da vazão específica média no período seco e chuvoso do estado de 

Rondônia. 

 

Fonte: Saraiva et al (2016). 
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Tais variações influenciam diretamente na vazão dos corpos hídricos superficial em 

período de maior e menor pluviosidade e, concomitantemente, nas águas subterrâneas, 

considerando que estão integradas no ciclo hidrológico, cujo abastecimento dos aquíferos 

depende das provenientes precipitações que se infiltram no subsolo (MESTRINHO, 2008), bem 

como deve ser considerada a bacia hidrográfica tanto para o fluxo das águas superficiais quanto 

para o fluxo de águas subterrâneas, pois de forma conjuntural os aspectos superficiais 

influenciarão na recarga das águas subterrâneas que, de modo sinérgico, garantirão a 

distribuição espaço-temporal do fluxo hidrológico superficial (FREEZE & CHERRY, 2017). 

Nesse sentido, vale salientar que “os tipos de relações socioeconômicas vivenciadas na 

bacia hidrográfica, são moldadas também pela influência antrópica que esculturaram uma nova 

paisagem com influência direta na qualidade e quantidade dos corpos hídricos.” 

(CARAMELLO et.al 2014, p. 56). 

Uma investigação da influência de massas de ar no estado de Rondônia desenvolvida 

por Elias-Piera et al (2016) amplia a percepção de fatores que exercem influência na 

heterogeneidade proposta por Saraiva et al (2016). Ao concluir que a concentração de chuvas 

ocorre nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Contudo, dados históricos demostraram 

que a intensidade de precipitação apresenta variação do mesmo período ao longo de 2004 a 

2015. Fatores que precisam ser considerados na leitura das análises e proporcionou a opção da 

realização de duas campanhas, sendo uma em cada período (seco e chuvoso), a fim de analisar 

as principais alterações entre ambas. 

 

2.2 SANEAMENTO BÁSICO EM ALTA FLORESTA D’OESTE 

 

O município de Alta Floresta D’Oeste, embora, de modo incipiente, vem apresentando 

melhoria nos percentuais em relação a oferta dos serviços de saneamento básico urbano. Quanto 

a coleta de lixo, no ano de 2000, cerca de 35,9% dos domicílios urbanos eram atendidos, frente 

a 56, 9% em 2010.  

Nesse sentido, nos últimos anos, o estado de Rondônia, de modo geral, tem apresentado 

melhorias no âmbito da implementação da Política de Resíduos Sólidos Nacional (Lei 

12.305/2010) e Estadual (Lei 1.145/2002), conforme apresentado em estudo realizado por 

Silveira (2017), que demonstra que Alta Floresta D’Oeste está sendo atendida pelo Aterro 

Sanitário Polo 03, localizado no município de Novo Horizonte D’Oeste, pertencente à empresa 

Rondônia Gestão Ambiental, juntamente com outros seis munícipios, dos doze previstos, bem 

como está prevista no suporte do Aterro Sanitário Regional de Cacoal pertence à empresa MFM 
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Soluções Ambientais Ltda, no município de Cacoal, que iniciou sua operação comercial em 28 

de dezembro de 2015. 

O percentual de domicílios com acesso à rede geral de esgoto ou fossa séptica, que no 

ano de 2000 apresentava 0,8% e 2,2% em 2010, com aumento de 1,4% em uma década, podendo 

ser considerado pouco expressivo no decorrer desse período, pois isso resulta em um total de, 

aproximadamente, 7.110 domicílios urbanos sem acesso a este serviço. (BRASIL, 2012a). 

O abastecimento municipal de água potável para a população urbana ocorre através da 

captação de água do Rio Branco, localizado a, aproximadamente, quatro quilômetros do centro 

urbano, cuja captação, tratamento e distribuição fica a cargo da gestão municipal, através do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). 

Atualmente, de acordo com informações do Sistema de Informação de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), tendo como referência o ano de 2016, 

esse sistema possui capacidade de captar oito litros por segundo (L/s) de água (BRASIL, 2017), 

um quantitativo que desde sua implementação foi deficitário, o que se intensificou com a 

crescente urbanização. 

Somando a isso, em 2010, a Agência Nacional de Águas, por meio do Atlas de 

Abastecimento Urbano de Água, assinalou que o referido município precisava de obras para 

ampliação e/ou adequação do sistema de abastecimento a fim de sustentar as demandas em um 

cenário até 2025, bem como indicou uma demanda de quarenta e um (L/s), para um cenário até 

2015, o que comprova o déficit de oferta de água pelo atual sistema, cuja estimativa de 

investimento total em águas foi em torno de quatro milhões de reais até 2025.  

Além do mais, a sede urbana de Alta Floresta D’Oeste, mais outros onze municípios 

possuem forma mista de abastecimento, ou seja, água captada de mananciais superficial e 

subterrâneo, cujo valor estimado para investimentos, a ser dividido entre estes é de R$ 93,33 

milhões, frente ao investimento Total no Estado de R$ 123,71 milhões (ANA, 2010b).  

Quando questionado sobre os principais desafios e dificuldades enfrentados pelo SAAE 

para atender ao padrão de potabilidade da água para consumo humano, conforme preconiza a 

Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, foi citada a própria incapacidade do 

atual sistema em atender as demandas contemporâneas, visto que assim o sistema acaba 

exigindo maior manutenção e limpeza dos equipamentos o que dificulta os serviços prestados. 

Esforços a fim de minimizar tal problemática se tornam visíveis com o estabelecimento 

do convênio SIAFI, nº 682980 - TC/PAC 0216/14 firmado com o Ministério da Saúde, por 

meio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), cujo objeto era inicialmente a implantação 

de sistema de esgotamento sanitário no município de Alta Floresta D’Oeste/RO, porém, 
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prosperou apenas o atendimento na execução de obra da Estação de Tratamento de Água (ETA) 

existente, com ampliação da rede de abastecimento de água na zona urbana do município de 

Alta Floresta D’Oeste, cuja instalação já pode ser evidenciada na cidade. 

Conforme apresenta o QUADRO 2, o referido projeto ainda se encontra em prazo de 

vigência do convênio anteriormente mencionado, o que se subentende que esses valores 

monetários ainda estão em fase de aplicação para a finalidade proposta. 

 
QUADRO 2 - Informações Sobre a Ampliação da Rede de Abastecimento de Água na Zona Urbana do Município 

de Alta Floresta D’Oeste – RO. 

Fonte: Portal da transparência, (BRASIL, 2018). Disponível em: <http://www.portaldatransparen 

cia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=682980&TipoConsulta=1&UF=RO&CodMunicipio=

33&CodOrgao=36000&Pagina=&Periodo=>. Acesso em: 25 jun. 2018. 

 

De acordo com o SAAE, a referida ampliação do sistema de abastecimento de água será 

suficiente para atender a demanda de 90% da população urbana, até 2030, em condições 
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satisfatórias. Entre as reclamações mais recorrentes, realizadas pela população, a SAAE 

destacou a qualidade da água distribuída e a falta da mesma, que se intensifica em bairros mais 

afastados da estação de tratamento, estando está localizada no bairro Cidade Alta. 

Porém, um fator preocupante é que sem a implementação de um sistema de esgotamento 

sanitário os efluentes domésticos continuarão sendo lançados, em sua grande maioria, em fossas 

rudimentares, sendo essa uma das principais fontes de contaminação das águas subterrâneas no 

ambiente urbano, que de acordo com Tucci (2008) é necessário uma gestão integrada de ações 

preventivas e corretivas, tanto entre o esgotamento de efluentes domésticos quanto com a coleta 

de resíduos e drenagem urbana, a fim de obter impactos no desenvolvimento urbano 

sustentável.   

Além disso, é importante tornar tais informações mais acessíveis a sociedade, de modo 

geral, a fim de ressaltar a importância de garantir a qualidade das águas subterrâneas, bem como 

alertar a população sobre os possíveis riscos advindos das águas de fontes não seguras, 

juntamente com a apresentação de propostas de ações que podem minimizar e/ou evitar os 

possíveis riscos, visando principalmente contribuir para a garantia da saúde pública humana.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUA DISPONIBILIDADE PARA AS ATIVIDADES 

HUMANAS 

 

A palavra aquífero têm origem no latim aqua, que corresponde a “água”, e ferre, que 

significa “carregar ou transportar”. Nesse sentido, os aquíferos apresentam características de 

formação diversas, que variam conforme os materiais que o compõe (areia, arenito, cascalho, 

calcário e rochas fraturadas - como o granito que apresenta fissuras significantes) (CECH, 

2013). 

Sendo assim, a água presente nos aquíferos é denominada água subterrânea, a qual pode 

ser ainda classificada de acordo com os diferentes tipos de aquíferos, que formam um sistema 

que Albuquerque (2007, p.27-28) define no caso mais completo como: “dois subsistemas ou 

níveis aquíferos: um superior, livre ou freático, e um inferior, semi-confinado, limitado 

superiormente por um pacote de rochas semi-impermeáveis, saturado (aqüitardo), através do 

qual ocorrem trocas de recursos hídricos entre os subsistemas”. Quanto ao nível freático, este 

“é determinado pela profundidade que a água atinge em um poço livremente perfurado no solo. 

Acima dessa profundidade, temos a zona não saturada” (HAVENS & COELHO 2012, p. 91).  

Feitosa (2000) define os aquíferos em dois tipos: confinados e livres, porém a diferença 

deste para a definição de Albuquerque é que o aquífero confinado está subdividido em duas 

categorias, ou seja, aquífero confinado não drenante e aquífero confinado drenante, no caso do 

primeiro, caracteriza-se por apresentar uma camada confinante que é impermeável que o torna 

isolado. Já no segundo caso a principal diferença é que a camada confinante possibilita a 

passagem de água, podendo então ser considerado semipermeável. Contudo, o autor ressalta 

que tais classificações devem considerar as características locais de cada unidade aquífera. 

McNeill (2011), em sua obra intitulada “Algo Nuevo Bajo El Sol: historia 

medioambiental del mundo em el siglo XX”, expõe diversos exemplos de exploração de águas 

subterrânea no decorrer do século XX, em diferentes regiões de diversos países, ressaltando os 

êxitos e os principais problemas, sendo que, na maioria das vezes, utilizavam tais fontes como 

estratégicas para suprir os déficits hídricos durante os períodos de estiagem, secas e até mesmo 

em áreas desérticas, ocasionando, consequentemente, o esgotamento de aquíferos em tempo 

muito reduzido ao que havia sido estimado, bem como salienta que tais explotações 

aumentaram conforme as fontes energéticas e técnicas de perfuração de poços – na busca por 
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fontes de petróleo - eram aprimoradas, resultando em um crescimento acelerado do uso de águas 

subterrâneas, em profundidades cada vez maiores e a custos cada vez menores, sem 

necessariamente levar em conta as possíveis consequências. 

Freeze & Cherry (2017) contribuem com as exposições de McNeill, ao afirmar que, 

principalmente, nas décadas que antecedem os anos 1979, era comum tratar as águas 

subterrâneas apenas como recursos, cujos problemas só atraiam preocupações quando 

colocavam em risco a produção, propiciada por estas águas. O valor e importância destas águas 

não possuíam uma perspectiva integrada com os aspectos do ciclo hidrológico, bem como com 

as características da bacia hidrográfica. 

As águas freáticas, ainda hoje, podem ser obtidas com baixo custo e com técnicas 

simplificadas de explotação, o que as torna um potencial estratégico para o desenvolvimento de 

diversas atividades em diferentes locais do planeta, sendo, muitas vezes, a principal fonte de 

abastecimento para consumo humano e responsável em garantir o desenvolvimento 

socioeconômico em muitas cidades. 

Hirata (1993) exemplifica os maiores volumes de água subterrânea explotadas 

diariamente nas principais cidades da América Latina, bem como salienta entre as principais 

dificuldades, sendo entre elas a falta de controle técnico normativo do setor estatal e privado 

sobre as demandas, de modo que dificulta o acompanhamento das variações quali-quantitativas 

de tais águas no decorrer do tempo. 

Somando-se as colocações de McNeill e Hirata, conforme disposto acima, Unesco 

(2012) e Cech (2013) relatam que a considerável qualidade superior, em relação as águas 

superficiais, têm sido os principais motivos propulsores da extração crescente de água potável 

subterrânea. 

A exemplo disso, Unesco (2015) diz que as águas subterrâneas são responsáveis pelo 

abastecimento de água potável para cerca de 50% da população humana mundial, e 43% da 

água utilizada para irrigação no mundo – sendo este último o setor responsável por maior 

consumo de água potável no mundo - bem como salienta que a extração de águas subterrâneas 

no mundo aumentou 300% entre 1960 a 2010. 

Brasil (2001, p.11) também destaca que “as águas subterrâneas têm grande alcance 

social, pois os poços, quando bem construídos e protegidos, garantem a saúde da população”. 

No entanto, sabe-se que a maioria dos poços não atendem as exigências das Normas Técnicas, 

especificamente a ABNT/NBR nº 12.212/1992 que estabelece os procedimentos técnicos para 

a construção de poços para abastecimento de água, bem como as demais exigências normativas 
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e legais pertinentes preconizadas pelos órgãos e entidades competentes, devido aos aspectos já 

apresentados, de acordo com Hirata (1993). 

Tais fatores corroboram para o crescente aumento da contaminação das águas presente 

no subsolo, uma vez que as técnicas construtivas, consideradas adequadas não são aplicadas de 

modo universalizado, bem como diversos usos e ocupações do solo por ações antrópicas não 

assumem as responsabilidades necessárias para que a qualidade dessas sejam garantidas, de 

acordo com cada uso, de modo satisfatórios, ao longo do tempo. 

Considerando a expressiva abundância de água subterrânea em relação as águas doces 

superficiais, Albuquerque (2007) enfatiza que há um equívoco ao considerar as águas 

subterrâneas, apenas como reservatórios, uma vez que o ciclo hidrológico deve ser considerado 

de forma sistêmica, ou seja, integrado aos outros diversos aspectos, principalmente, quanto há 

estreita ligação entre águas superficiais e águas subterrâneas, conforme demonstra a figura 3 a 

seguir. 

 

FIGURA 3 - Ilustração do ciclo hidrológico 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2017): Disponível em: <http://www.mma.gov.br/agua/recursos-

hidricos/aguas-subterraneas/ciclo-hidrologico >. Acesso em: 20 jan. 2017. 

 

A água presente no subsolo, na superfície e na atmosfera em diferentes condições é 

sempre a mesma, ou seja, sua quantidade é inalterável, uma vez que esta apenas se transforma 

e ao longo do tempo acabará retornando ao ciclo hidrológico. Um aquífero, segundo Cech 

http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/ciclo-hidrologico
http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/ciclo-hidrologico
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(2013) é uma formação geológica que possui água armazenada em quantidades suficientes para 

a exploração.  

 

3.1.1 A Contaminação das Águas Subterrâneas Urbanas 

 

A água por ser considerada um solvente universal, agrega em sua composição inúmeras 

substancias químicas e microbiológicas que alteram, também, suas condições físico-químicas, 

que podem causar efeitos deletérios a saúde humana e alterações nos ecossistemas e demais 

agentes bióticos e abióticos.  

No século XX, as demandas mundiais de água aumentaram consideravelmente, 

impulsionadas pelo ritmo acelerado do crescimento da população humana, bem como pelo 

rápido adensamento destes em centros urbanos, cujo consumo se multiplicou por nove 

(HABITAT, 2004; McNEILL, 2011). Concomitantemente ao aumento da produção, somado às 

pressões para desenvolvimento energético, em especial, após a segunda guerra mundial, onde 

houve uma considerável evolução das técnicas que facilitaram a exploração das águas 

subterrâneas, fatores que somados aceleraram o ritmo de explotação e contaminação dessas 

águas em escalas cada vez maiores (TUCCI, 2008; FILHO. J, 2008; CECH, 2013; McNEILL, 

2011; FREEZE & CHERRY, 2017).  

Neste mesmo período, McNeill (2011) salienta que os principais problemas 

relacionados a contaminação das águas urbanas estão relacionados com a falta de cuidados com 

os efluentes, que passaram a chamar a atenção de diversos estudiosos e governantes, em 

diversas regiões do mundo, quando associaram as condições hídricas às de saúde pública.  

O referido autor demostra tal preocupação com o tratamento das águas residuais 

exemplificando que em 1930, Moscou construiu pequenas plantas de tratamento e outras 

grandes em 1960, e Tóquio após 1945, bem como Washington D.C cria sua primeira estação 

de tratamento em 1934. Isso demonstra que as ações em prol de mitigar e/ou evitar a 

contaminação por efluentes domésticos é uma prática consideravelmente recente e que tem se 

intensificado em países desenvolvidos, enquanto que nos países em desenvolvimento tais ações 

estruturais ainda são incipientes e de modo heterogêneo.  

Filho (2000) ressalta que o conceito de água poluída depende do ponto de vista do qual 

o problema esteja sendo analisado, pois, dependerá do tipo de uso que será dado a água, haja 

vista que a água pode ser considerada poluída para uma determinada atividade, enquanto para 
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outra não, a exemplo disso, o autor destaca que na engenharia sanitária a água poluída é aquela 

que oferece ameaça à saúde pública, o que não, necessariamente, é considerado no uso agrícola. 

A qualidade da água pode ser alterada por diversas variáveis de fontes distintas, sendo 

estes pontuais ou difusas, de modo geral, todo resíduo lançado, direta ou indiretamente, no solo, 

na água e na atmosfera torna-se um fator de contaminação das águas superficiais e subterrânea. 

De acordo com Caramello (2016) as águas tornam-se testemunhas das pressões antrópicas que 

ocorrem em uma determinada bacia hidrográfica, embora a referida autora tenha tratado apenas 

sobre as águas superficiais, pode-se estender essa lógica para as águas subterrâneas uma vez 

que estão interligadas pelo sistema hidrológico. 

Rebouças (2008) ressalta a importância de diferenciar um poço de um buraco, onde o 

primeiro é caracterizado pela qualidade das técnicas empregadas em sua construção que 

minimiza os riscos de contaminação, enquanto o segundo torna-se uma fonte direta de 

contaminação das águas subterrâneas, uma vez que os principais agentes de poluição e 

degradação da qualidade destas encontram-se na superfície do terreno. 

Ainda nesse contexto, Rebouças (2008) enfatiza que a captação de água nas cidades do 

Brasil é ainda precária, caso que se agrava ainda mais quando se trata de poços rasos ou que se 

utilizam dos aquíferos livres ou freáticos. Os fatores de contaminação são diversos, entre eles 

vale mencionar a falta de saneamento básico, bem como as condições de uso e ocupação do 

solo urbano, que na grande maioria das vezes, ocorrem com ausência e/ou negligência de 

planejamento (LIBÂNIO, 2010; REBOUÇAS, 2018). 

Um dos principais instrumentos de planejamento do uso do solo urbano é o Plano 

Diretor Municipal (PDM), previsto nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal Brasileira de 

1988, e no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), sendo este, obrigatório para 

municípios com mais de 20 mil habitantes. 

 No entanto, o fato de ter elaborado o PDM não garante sua plena efetividade, bem como 

se revelam, ainda, frágeis, frente as complexas problemáticas a serem abarcadas por este 

instrumento, a fim de subsidiar as ações dos gestores municipais, onde muitos apresentam 

lacunas que negligenciam problemas cujas consequências poderiam ser evitadas ou 

minimizadas, caso fossem previstas e desenvolvida ações para tal, sendo assim, maiores 

detalhes sobre esse assunto podem ser encontrados em Neto L., (2014) e Goulart et. al, (2016), 

além de outros trabalhos específicos.   

Considerando tais fatores somados às más condições de construção dos poços e a 

práticas higiênicas inadequadas, a possibilidade de contaminação torna-se mais acentuada, 
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cujas consequências podem refletir sobre a saúde humana, uma vez que a população urbana 

esteja fazendo uso das águas oriundas de poços rasos sob essas condições, total ou parcialmente. 

Filho (2008) classifica essa contaminação em duas categorias: contaminação direta e 

indireta, sendo a primeira lançada sobre o corpo hídrico sem diluição, enquanto a segunda passa 

por algum processo de diluição, acarretando em alterações após o ponto de origem. O que 

também deve ser levado em conta é capacidade de diluição do corpo hídrico receptor, sem 

desconsiderar as variações de vazão ocasionadas pelos períodos sazonais. 

A vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas é inferior às águas superficiais, 

devido ao lento processo de infiltração da água no solo e percolação de substâncias 

contaminantes, o que pode demorar anos, porém, quando ocorre, o nível de complexidade é 

significativamente superior às águas superficiais, isto devido a sua lenta capacidade de 

autodepuração, que tem estreita relação com lento fluxo da água nesse ambiente, podendo se 

tornar economicamente inviável sua recuperação (FILHO, 2008; LIBÂNIO, 2010; CECH, 

2013).  

Além dos fatores físicos e estruturais, existe também o fator político que versa, 

geralmente, em ausência de uma gestão de recursos hídricos que seja, de fato, efetiva, 

principalmente, em âmbito estadual uma vez que estas apresentam fragilidades e necessidade 

de fortalecimento (OCDE, 2015). Nesse aspecto, Tundisi (2008) e OCDE (2015) chamam à 

reflexão sobre a importância em efetivar uma governança das águas fortalecida, visando assim, 

integrar as ações locais com os objetivos globais.  

Em respostas as diversas situações relacionadas a qualidade e disponibilidade hídrica, 

bem como a preocupação a nível mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU), no ano 

de 2010, declara o acesso à água limpa e segura juntamente com o saneamento básico como 

direitos humanos fundamentais (ONU, 2010), reconhecendo assim a necessidade de priorizar e 

garantir o uso humano sobre os demais usos ao mesmo tempo que busca dar enfoque para estes 

temas no desenvolvimento de novos estudos e práticas de preservação. 

  

3.1.2 Contaminação das águas subterrâneas por influência antrópica em Rondônia  

 

O estado de Rondônia por estar inserido no bioma amazônico – maior bacia hidrográfica 

do planeta - é geralmente associado a abundância hídrica e também ressaltado em macro escala 

como território com baixo nível de complexidade para a gestão hídrica (BRASIL, 2015), no 

entanto, em escalas regional e local, as problemáticas se tornam mais evidentes. A exemplo 

disso, Caramello (2016) em estudo desenvolvido na bacia hidrográfica do Rio Branco, no 
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estado de Rondônia, salienta que os conflitos pelo rio não são recentes, mas sim a forma como 

os atores vem se organizando para estabelecer um diálogo democrático em busca de defender 

os múltiplos usos dessas águas pelos diferentes atores.  

A exemplo dessa busca pelo diálogo democrático, em 2014 implantou-se cinco comitês 

de bacias hidrográficas no estado de Rondônia, entre os quais o Comitê da Bacia Hidrográfica 

dos Rios Branco e Colorado (CBH-RBC-RO), estabelecido pelo Decreto Estadual nº 19.061, 

de 31 de julho de 2014. No entanto, vale lembrar que todos os comitês, até então, instituídos no 

referido Estado, foram motivados por interesses de agentes da sociedade civil (CARAMELLO 

et al., 2015; ZUFFO & ABREU, 2010).  

Quanto ao processo de mobilização com os atores do CBH-RBC-RO, conforme 

apresentado por Caramello et. al. (2016) observa-se que a preocupação manifestada por estes 

atores nos eventos de formação para a gestão dos recursos hídricos do referido comitê, tem 

como base as águas superficiais, enquanto as águas subterrâneas  não fizeram parte da agenda 

de diálogos, especificamente, no que tange ao município de Alta Floresta D’Oeste, um fator 

preocupante uma vez que a Lei das Águas (nº 9.433/1997) estabelece que a gestão das águas 

deve ser de modo integrado, bem como considerar indissociável os termos quali-quantitativos, 

assim como a gestão hídrica também não pode ser desvinculada da gestão ambiental. 

Em estudo de caso, a gestão hídrica em Rondônia é apresentada como exemplo no 

Relatório “Governanças dos Recursos Hídricos no Brasil” elaborado pela OCDE, em 2015, 

onde destaca além dos desafios gerenciais desses recursos, alguns casos de escassez de água 

para consumo humano, em três comitês de bacias hidrográficas do Estado. Ainda, de acordo 

com a OCDE, (2015) muitas cidades no Estado dependem da água proveniente de poços, que 

também apresentam problemas de disponibilidade.  

Somam-se a estas informações outros diversos estudos referentes, especificamente, às 

águas subterrâneas do estado de Rondônia, onde as interfaces de abordagens são diversas, 

porém, neste trabalho buscou-se dar enfoque sobre as águas de poços rasos, amazonas, cacimba, 

freáticos entre outros, sendo tais nomenclaturas consideradas sinônimas.  

Arruda et al. (2016) buscou destacar dez dos principais estudos realizados no estado de 

Rondônia, entre os anos de 2010 a 2015, visando identificar as principais metodologias 

aplicadas e os parâmetros utilizados, onde foi possível observar que alguns destes eram 

utilizados com maior frequência nos estudos analisados, tais como: coliformes termotolerantes, 

coliformes totais, condutividade, potencial hidrogeniônico (pH), nitrato e temperatura, entre 

outros utilizados com menor frequência, porém não menos importantes, uma vez que os 

parâmetros escolhidos estão estreitamente vinculados com os objetivos de cada estudo. 
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Ainda pode ser elencado a pesquisa realizada por Souza (2012) desenvolvida na cidade 

de Ouro Preto do Oeste, com amostragem em 42 poços rasos, que analisou os seguintes 

parâmetros: pH, condutividade, turbidez, cloreto, temperatura, coliformes fecais e totais, nitrito, 

nitrato, ferro total e fósforo, juntamente com o estudo preliminar desenvolvido por Stachiw, et. 

al. (2011) e outro por Nascimento et. al. (2016) ambos na cidade de Rolim de Moura (RO), o 

primeiro presenta resultados de análises dos seguintes parâmetros: cor, pH, temperatura, 

oxigênio dissolvido, dureza e microbiológico, em 25 poços rasos, enquanto o segundo analisa 

20 poços rasos utilizando como indicador de qualidade os respectivos parâmetros: dureza, 

temperatura, cor, condutividade, pH, turbidez, nitrato e nitrito. 

Em cada um desses estudo foi possível detectar certo percentual de alguns parâmetros 

em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente, havendo casos de alguns 

parâmetros apresentarem cem por cento das amostras em desacordo, conforme exemplifica o 

quadro 3. Esse fato como lembra Libânio (2010) está relacionado ao tipo de solo e a 

profundidade, cujos fatores podem influenciar na variação da contaminação, haja vista que as 

águas de aquíferos freáticos são altamente suscetíveis a contaminação por efeito de ações 

antropogênicas, em relação aos artesianos.  

Conforme observa-se no QUADRO 3, os resultados são alarmantes, principalmente, 

quando as pesquisas ressaltam que o consumo de água provenientes de poços rasos se sobressai 

mesmo em cidades que oferecem serviço de abastecimento público de água, a exemplo disso é 

a cidade de Rolim de Moura, de acordo com as avaliações realizadas por Stachiw (2011) e 

Riquelme (2014). 

 

QUADRO 3 - Resultados parciais de alguns estudos sobre qualidade das águas de poços, em Rondônia. 

Autores Cidade Resultados 

Cardoso, 2010 Cacoal 

As análises mostraram que 100% dos poços possuem níveis de coliformes e 

condutividade elétrica acima dos valores permitidos pela legislação 

brasileira (portaria 518/04 do Ministério da Saúde). 

Helbel, 2011 Ji-Paraná 
Apresenta indícios de poluição e contaminação por esgotos domésticos 

devido à presença de nitrato e coliformes fecais. 

Martins, 2011 Ji-Paraná 

Os resultados das análises da água subterrânea do bairro Boa Esperança, 

apresentam que há uma interferência na qualidade da água dos poços 

proveniente da contaminação pelo chorume do antigo lixão municipal 

existente no bairro. Esta interferência se deu principalmente através dos 

resultados dos metais pesados analisados (Co, Pb, Ni, Cr, Cu, Mn, Fe e Zn). 

Os resultados mostraram-se preocupantes para os elementos Pb, e Fe que 

em alguns pontos mostraram-se em desacordo a resolução CONAMA n° 

396/2008. 

Zan, et. al. 2012 Buritis 
As análises realizadas nas amostras coletadas em poços rasos da zona urbana 

do município de Buritis apontam a contaminação do lençol freático por 
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  Fonte: Arruda (2016). 

 

As hipóteses para tais preferências podem ser diversas, entre estas pode-se ressaltar o 

baixo custo. Rebouças (2008) salienta que com a transição do modelo de gestão da oferta da 

água para gestão da demanda pela água, fez com que houvesse um considerável aumento de 

exploração de águas subterrâneas para consumo humano, principalmente por ser uma opção 

economicamente mais atrativa. Nesse aspecto, o mesmo alerta sobre os riscos de se consumir 

as águas oriundas do lençol freático sem o devido tratamento, bem como apresenta sua 

perspectiva sobre “o preço da água gratuita”, ou seja, não há água sem custos.  

Este assunto está intrinsecamente relacionado a precariedade do saneamento básico que 

o estado de Rondônia apresenta, e, é claramente refletida na insuficiência e/ou ineficiência dos 

serviços de tratamento de água potável e rede de esgotamento sanitário, conforme apresentado 

por Santos (2015) em investigação sobre a efetividade da gestão ambiental, entre os anos de 

2000 e 2010, nos municípios da Mesorregião Leste Rondoniense, onde a cidade de Alta Floresta 

D’Oeste encontra-se inserida, que em relação ao saneamento básico, nota-se que a coleta de 

lixo e a distribuição de água por rede geral tem sido significativamente superior ao acesso à 

rede de esgoto, no período considerado.  

Em um contexto geral, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), o estado de Rondônia apresenta um índice entre 40% a 60%  de 

coliforme fecal e total em todos os blocos, não atendendo os padrões de 

potabilidade recomendado na Portaria 518/2004. 

Lauthartte, 2013 Jaci-Paraná 

Constatou-se que ocorre a contaminação por coliformes fecais e coliformes 

totais em todos os 82 pontos amostrais e que as águas apresentam-se ácidas 

à levemente ácidas. 

Faustino, et al. 

2013 
Ariquemes 

Em todas as análises microbiológicas notou-se a presença em nível alto de 

coliformes fecais, totais e salmonela, o que significa que há alto nível de 

contaminação de organismos patogênicos. As principais bactérias usadas 

como indicadores de poluição fecal nas águas são os coliformes totais e 

fecais. 

Cremonese, 

2014 
Ji-Paraná 

Diante dos resultados obtidos, constatou-se que todos os poços analisados 

apresentaram valores de nitrato e coliformes que não se enquadraram na 

Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde. 

Rodrigues. et al. 

2014 
Porto Velho 

As águas do lençol freático dos poços amazonas da cidade de Porto Velho 

encontram-se com altos índices de contaminação bacteriológica indicando a 

presença de coliformes fecais e de coliformes totais, ou seja, impróprias para 

o consumo humano e em alguns casos até para uso no lazer.  

Riquelme, 2015 
Rolim de 

Moura 

Pode-se constatar larga exposição a patógenos de veiculação hídrica nestas 

populações por meio do consumo de água contaminada por coliformes 

termotolerantes. Os poços de Rolim de Moura apresentam contaminação por 

nitrato livre, e em alguns casos, em índices acima do permitido por 

legislação vigente. 

Riquelme, et 

al.,2015 

Rolim de 

Moura 

With this research, concludes that shallow wells of Rolim de Moura – RO, 

show contamination by free nitrate, in some cases this contamination is 

above by the permitted by the regulatory body, being possibly be this 

contamination by the misure, the absence of network sewage  collection.  
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atendimento urbano por rede de distribuição de água, frente a faixa inferior a 10% do índice de 

atendimento urbano por rede coletora de esgotos, que se encontra inserido o estado de 

Rondônia, já a cidade de Alta Floresta D’Oeste não apresentou informações, em relação a este 

índice por não possuir prestadores de serviços que participam do SNIS (BRASIL, 2017). No 

entanto, estes dados foram obtidos em fontes disponibilizadas pelo IBGE, conforme já 

apresentado no item 2.2. Nesse cenário, é evidente o descompasso entre a oferta de serviços de 

distribuição de água e acesso a rede coletora de esgoto.  

Informações similares também são apresentadas pela Pesquisa Nacional do Saneamento 

(PNSB) 2008, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde 

Rondônia – juntamente com Paraíba e Piauí - se destaca entre os demais estados, pela ausência 

de serviço de abastecimento de água pela rede geral em quatro de seus municípios, tendo como 

solução alternativa de abastecimento os poços individuais (PESQUISA, 2010 p.26).    

Quanto aos serviços de esgotamento sanitário, assim como apresentado pelo SNIS, o 

PNSB destaca a região nordeste como a que a apresenta o maior déficit, com aproximadamente 

15,3 milhões de habitantes, onde a indisponibilidades desse serviço é mais acentuada nos 

respectivos Estados: Bahia, Maranhão e Piauí. Enquanto a região norte aparece em segundo 

lugar, cujos números aproximam-se de 8,8 milhões de habitantes sem acesso a este serviço, 

com maior concentração no Estado do Pará, com taxa de 60% (PESQUISA, 2010 p.28). 

Em relação as demais grandes regiões do Brasil, o número de habitantes sem acesso a 

rede coletora de esgoto é significativamente menor, sendo 1,2; 3,2 e 6,3 milhões no sudeste, 

centro-oeste e sul respectivamente (PESQUISA, 2010 p.29).  

Considerando, também, os valores de investimentos apresentados no “Diagnóstico dos 

Serviços de Água e Esgotos – 2015”, nota-se que a região norte continua apresentando a menor 

taxa de investimentos (3,1%) em relação as demais regiões, com investimentos em rede de 

distribuição de água equivalente a R$ 188,1 milhões, frente a R$ 156, 3 milhões em serviços 

de esgotamento sanitário (BRASIL, 2017). Situação que contrasta com outras regiões, a 

exemplo a região nordeste, que embora tenha as piores taxas de acesso a esses serviços, tem 

apresentado para o período correspondente taxa de 15,9 %, superando as regiões Centro-Oeste 

(7,2%) e Sul (14,1%), atrás somente da região Sudeste (59,7%) (BRASIL, 2017). 

Entre as informações sobre acesso aos serviços de Saneamento (água e esgoto) e os 

valores de investimento segundo o destino da aplicação é notável a necessidade de aumentar 

tais investimentos, consideravelmente, na região norte, de modo geral, uma vez que o acesso a 

estes recursos é imprescindível para promover a melhoria na qualidade de vida dessa população. 

Além do mais, o estado de Rondônia apresenta alto índice de perda na distribuição de água 
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pelos prestadores, correspondendo a 48,4%, enquanto “a região Norte, mais uma vez, destoa 

das demais, negativamente, com índice de perda de 46,3% da água fornecida, fator que é 

associado a ineficiência da gestão do sistema de distribuição de água” (BRASIL, 2017 p. 42). 

São praticamente indissociáveis os aspectos quali-quantitativos de água, proveniente de 

poços amazônicos, em área urbana, dos aspectos relacionados a saneamento e higiene, uma vez 

que apresentam fortes correlações. Sendo assim, tais temas tornam-se mais substanciais no item 

seguinte, bem como suas implicações na saúde humana, buscando seguir a linha de abordagem 

das principais instituições de âmbito internacional e nacional. 

 

3.2 ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE  

 

A água, saneamento e higiene são temas que vêm sendo tratados de modo integrado, por 

serem considerados indissociáveis, como elementos essenciais para a garantia da saúde e da 

qualidade de vida humana. Porém, valem lembrar que as correlações não se limitam a estas três 

interfaces, mas que neste trabalho ganharão maior evidência.  

O tema água assume diversas abordagens que de forma dinâmica se correlacionam ao 

mesmo tempo em que se torna protagonista em diferentes contextos, inclusive, assumindo o 

papel de instrumento capaz de promover a paz, uma vez que esta seja utilizada e distribuída 

democraticamente e com equidade aos diversos setores e atores, considerando as demandas e 

peculiaridades de cada localidade (GEHRIG. J; ROGERS. M. M., 2009. p. 3-24; UNESCO, 

2015).   

De acordo com informações contidas no documento intitulado “Progresos en materia 

de saneamiento y agua: informe de actualización de 2015 y evaluación de los OMD” elaborado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e UNICEF, cerca de 663 milhões de pessoas ainda 

não atingiram fontes melhoradas de água potável, sendo a grande maioria dessas pessoas, 

habitantes da África Subsaariana, Ásia e demais países em desenvolvimento, de modo que 

passam a compor o rol de desafios dos atuais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). Frente a isso o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano de 2016, salienta que entre 

1990 a 2015, cerca de 2,1 bilhões de pessoas passaram a ter acesso a saneamento melhorado e 

2,6 bilhões de pessoas conseguiram acessar fontes de água potável (PNUD, 2016), o que 

demonstra que os esforços estão surtindo impactos positivos sobre os objetivos estabelecidos. 

Atualmente, os ODS foram aprovados, por consenso, entre os líderes de Governos de 

Estado, dando origem ao documento intitulado “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável” que estabelece medidas a serem tomadas, visando 
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garantir melhorias para as pessoas, o planeta, bem como promover a prosperidade (ONU, 2016), 

em sucessão aos Objetivos do Milênio findados em 2015. 

No entanto, embora a maioria das regiões mundiais tenham atingido os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio, não significa que estes tenham sanado os problemas relacionados 

às metas de cada objetivo, de modo que os ODS têm buscado estabelecer maior equidade sobre 

as principais diferenças regionais e culturais, visando adequar as metas para que apresentem 

resultados mais eficientes. Ademais, destaca que mesmo em regiões onde a meta não foi 

atingida foi possível identificar avanços consideráveis (OMS, 2015).  

Sendo assim, o sexto objetivo dos ODS versa em “garantir o acesso à água potável e 

segura para todos. Além disso, dar saneamento básico e higiene para todos, especialmente para 

os grupos mais vulneráveis”. Vale salientar que tais objetivos e metas tornaram-se mais 

exigentes, uma vez que atualmente as fontes precisam ser seguras e não apenas melhoradas 

como ressaltado por (BAIN. et al, 2014; UNESCO, 2016).  

A OMS (2017) informa que cerca de 842.000 pessoas, de baixa e média renda, morrem 

por ano em virtude da deficiência e insalubridade da água, saneamento e higiene, bem com 58% 

do total dessas mortes são ocasionadas por diarreia, sendo que 280.000 mil dessas mortes são 

atribuídas à deficiência de acesso ao saneamento básico como principal causa.  

Desse modo, a OMS reconhece o acesso ao saneamento, como fator primordial para 

garantia da saúde pública, bem como estabelece ações estratégicas junto aos países membros 

buscando universalizar o acesso a água potável e consequentemente reduzir o índice de 

mortalidades ocasionadas por doenças, como a diarreia, que atinge em grande parte crianças 

menores de cinco anos de idade, principalmente em países em desenvolvimento (OMS, 2017).  

 Quanto à higiene, Heller (1997, p. 28) postula que “a higiene pessoal e domiciliar, 

incluindo um amplo rol de medidas, tem sido investigada enquanto fator de risco para doenças 

redutíveis pelo saneamento”, nesse sentido apresenta diversos estudos que correlacionam 

saneamento, água e higiene entre outros indicadores, cujos resultados apresentam-se 

significantes em relação aos riscos à saúde humana, bem como enfatiza que a integração entre 

esses fatores de modo contínuo e sistêmicos tende a proporcionar efeitos positivos persistentes, 

repercutindo na saúde humana de modo preventivo, cujos benefícios tornam-se 

economicamente mais viáveis. 

Bain et. al. (2014) por meio de uma revisão sistemática de meta-análise realiza um 

criterioso levantamento de informações em diversos estudos de diferentes países, com o 

objetivo de verificar se o indicador de água potável utilizado pela OMS e pela UNICEF após 

2015, sendo estes fonte “melhorada” e “não melhorada”,  utilizado para monitorar o acesso a 
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água potável em todo o mundo são suficientes para aferir o cumprimento das metas mundiais, 

no entanto, não considera-se a qualidade da água, mas apenas as configurações das fontes que 

visem minimizar/evitar a contaminação por agentes externos.  

Na pesquisa realizada por Bain et al. (2014) os autores utilizam o parâmetro de 

Coliforme Termotolerantes (TCC) e/ou E. coli para verificar se tais indicadores são adequados 

para revelar melhorias na qualidade da água, conforme condições da fonte de abastecimento. 

Contudo, os autores ressaltam que mesmo as fontes melhoradas, não podem ser consideradas 

seguras, pois mesmo estas sendo menos suscetíveis a contaminação por coliformes, as mesmas 

não estão totalmente livres de contaminação. Ademais, os autores abrangem e relacionam temas 

como higiene, água e condições sanitárias e os respectivos rebatimentos na contaminação 

hídrica e, consequentemente, os riscos na saúde humana, por doenças de veiculação hídrica.  

Bain et al. (2014) possibilitou, também, constatar que há diferenças consideráveis na 

presença e níveis de contaminação em países em desenvolvimento, bem como entre áreas 

urbanas e rurais, e entre os tipos de fonte de água, assim como alerta que as aferições com 

poucas frequências da qualidade da água podem levar a superestimar a segurança dos resultados 

obtidos. 

Nesse sentido, o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos, versa que é necessário estabelecer uma interconexão entre água e 

desenvolvimento sustentável de modo que ultrapasse as dimensões sociais, econômicas e 

ambientais e passem a inserir outras componentes, consideradas de alta criticidade, como: saúde 

humana, a segurança alimentar e energética, a urbanização e o crescimento industrial, além das 

mudanças climáticas, onde as políticas e ações imprescindíveis para o desenvolvimento 

sustentável podem obter maior ou menor êxito por meio da componente água (UNESCO, 2015). 

No que tange às mudanças climáticas o Relatório da UNESCO (2015) denominado 

Groundwater and climate change: Mitigating the global groundwater crisis and adapting to 

climate change elaborado pelo Programa Hidrológico Internacional, enfatiza os efeitos das 

alterações climáticas sobre as águas subterrâneas, entre os quais o possível aumento da demanda 

dessas águas uma vez que o regime hidrológico tende a diminuir, acarretando, 

consequentemente rebaixamento no nível da água dos aquíferos, enquanto em outras regiões o 

excesso por conta de chuvas torrenciais e riscos de desastres naturais podem se intensificar. 

Tais mudanças, bem como outras, também são previstas nos cenários de projeções no 

Resumen para responsables de políticas elaborado pelo IPCC (2014) intitulado Cambio 

climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad, que além disso, ressalta a importância 

e a necessidade de prover mecanismos que possibilitem os povos e países que apresentam maior 
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vulnerabilidade3, bem como deve buscar somar esforços entre as entidades governamentais, 

não governamentais e privadas afim de atingirem certa resiliência4, capacidade de adaptação às 

alterações previstas e minimizar os riscos5. 

Por outro lado, o relatório Managing Water under Uncertainty and Risk elaborado pela 

UNESCO, em 2012, versa sobre as dificuldades e a necessidade de se prover uma gestão hídrica 

em meio aos cenários instáveis, em relação ao aumento crescente da demanda hídrica por cada 

um dos setores, às alterações climáticas, aumento populacional que pesa consequentemente no 

aumento da produção agrícola, ou seja as pressões causadas pelas demandas das ações humanas, 

que estão sempre em choque com o desenvolvimento sustentável, tendo como eixo as inovações 

tecnológicas que requerem cada vez maiores investimentos, a fim de encontrar alternativas 

produtivas mais eficientes. 

De acordo com UNESCO (2012) garantir melhorias nas condições de saneamento, água 

potável e higiene é fundamental para influenciar na qualidade de vida de bilhões de pessoas, 

bem como ressalta que:  

 

A taxa global de abstração de águas subterrâneas pelo menos triplicou nos 

últimos 50 anos. Isso mudou fundamentalmente o papel das águas subterrâneas 

na sociedade humana, em particular no setor de irrigação, onde desencadeou 

uma “revolução agrícola das águas subterrâneas”. A água subterrânea é crucial 

para a subsistência e segurança alimentar de 1,2 a 1,5 bilhão de famílias rurais 

nas mais pobres regiões da África e da Ásia, e para os fornecimentos 

domésticos de uma grande parte da população em outros lugares do mundo. 

As retiradas em muitas bacias excedem a taxa de recarrega e são insustentáveis 

(tradução livre) (UNESCO, 2012). 

Todas essas informações apresentadas servem para demonstrar os desafios que o futuro 

pode nos apresentar, mesmo este sendo constantemente estimado por modelos matemáticos e 

com grande aparato tecnológico, ainda, não pode ser desconsiderado a imprevisibilidade dos 

fenômenos naturais, devido sua vasta complexidade. No entanto, o mais preocupante é que as 

decisões políticas e tramites burocráticos não acontecem na mesma celeridade em que ocorrem 

                                                           
3 “Vulnerabilidad: Propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una 

variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad 

de respuesta y adaptación.” (IPCC, 2014). 
4 “Resiliencia: Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o 

perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad 

y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación” 

(IPCC, 2014). 
5 “Riesgo: Potencial de consecuencias en que algo de valor está en peligro con un desenlace incierto, 

reconociendo la diversidad de valores. A menudo el riesgo se representa como la probabilidad de acaecimiento 

de sucesos o tendencias peligrosos multiplicada por los impactos en caso de que ocurran tales sucesos o 

tendencias. Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y el peligro (véase la figura 

RRP.1). En el presente informe, el término riesgo se utiliza principalmente en referencia a los riesgos de impactos 

del cambio climático.” (IPCC, 2014). 
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as demandas por ações urgentes, a exemplo disso são os riscos e impactos ambientais aos quais 

estão expostas as populações e ecossistemas em condições de vulnerabilidade. 

Nos países de clima tropical, considerando de forma conjuntural a intensificação dos 

riscos previstos pelo IPCC (2014), o aumento das temperaturas as doenças de veiculação hídrica 

tornam outra preocupação evidente, pois estas podem tomar proporções alarmantes em locais 

onde as condições de saneamento ainda são frágeis, bem como pelos efeitos provocados por 

possíveis eventos críticos (secas, chuvas intensas e outros).  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, 

em seu Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado à qualidade da água 

para consumo humano (Vigiagua), também, alerta que a maior parte das enfermidades em 

países em desenvolvimento onde o saneamento é deficiente surgem por microrganismos, que 

dependendo da intensidade podem ser fatais ou atingirem proporções epidêmicas BRASIL, 

2005). 

 

3.3 ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS SOBRE A POTABILIDADE DA ÁGUA 

PARA CONSUMO HUMANO NO BRASIL. 

 

A legislação referente aos padrões de potabilidade para o consumo humano no Brasil 

principiou com a Portaria nº 56, de 14 de março de 1977, após o Decreto Federal nº 79.367, de 

9 de março de 1977, o qual designou o Ministério da Saúde para legislar sobre normas e o 

padrão de potabilidade da água para consumo humano.  

Em sucessão a Portaria nº 56/1977 surgiu a Portaria nº 36/1990, sendo seguida da 

Portaria MS n.º 1.469 de 29 de dezembro de 2000, a qual foi extinta devido ao novo 

ordenamento na estrutura do Ministério da Saúde que institucionalizou a Secretaria de 

Vigilância em Saúde, passando, então, a vigorar a Portaria MS n° 518, de 25 de março de 2004, 

que em 12 de dezembro de 2011 foi substituída pela Portaria nº 2.914, que estabelece os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade, que recentemente passou a integrar a Portaria de Consolidação nº 

5/2017. 

A Resolução CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008 dispõe sobre a classificação e 

diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências 

que objetiva adequar a qualidade da água aos diversos usos. Já para fins de captação de águas 

subterrâneas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT recomenda os padrões 

construtivos conforme estabelecidos na NBR nº 12.212/1992. 
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A Política Nacional de Recursos Hídricos, por meio de seus instrumentos de gestão 

ainda ressalta que os usos das águas subterrâneas estão sujeitos ao processo de concessão de 

outorga, que será analisado sob condição de deferimento ou não do órgão competente, sendo 

este a depender da jurisdição em que o aquífero se encontra inserido.  

No âmbito federal, a política de recursos hídricos encontra-se mais bem 

institucionalizada, principalmente após ser instituída a Agência Nacional de Águas – ANA, que 

fornece apoio técnico, subsídio financeiro, informacional (cursos de capacitações – Educação 

a distância e/ou presencial) e recursos materiais aos Estados.  

Já a Política de Recursos Hídricos em âmbito estadual apresenta contrastes 

significativos de estado para estado. Tais diferenças se destoam, também, entre as regiões 

brasileiras, a exemplo disso, a região sul e sudeste apresentam experiências mais consolidadas 

referente a gestão de recursos hídricos, em relação a região norte (OCDE, 2015) o que se deve, 

também, ao considerável nível de conflitos instalados nessas regiões devido à crescente 

demanda pelo uso da água pelos diversos setores, frente às recorrentes crises que tem 

comprometido a oferta de água para abastecimento dos principais reservatórios de água, 

comprometendo a oferta desse recursos a diversas cidades brasileiras, inclusive as metrópoles. 

A região norte, por estar inserida na bacia amazônica, onde a implementação das 

instituições, bem como dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos são ainda 

incipientes e com ocorrência de conflitos pontuais, que pode estar associada ao fato da região 

apresentar uma grande disponibilidade hídrica, frente a baixa densidade demográfica e, 

consequentemente menor demanda hídrica. 

Na cidade de Alta Floresta D’Oeste, o órgão responsável pela vigilância da qualidade 

da água para consumo humano6 é a Secretaria Municipal de Saúde, enquanto o controle da 

qualidade da água para consumo humano7 é de responsabilidade do SAAE, vinculada a 

prefeitura municipal. Conforme preconiza a Portaria de Consolidação nº 5/2017, a qual em seu 

art. 4º descreve que “toda água destinada ao consumo humano proveniente de solução 

                                                           
6 Vigilância da qualidade da água para consumo humano: conjunto de ações adotadas regularmente pela autoridade 

de saúde pública para verificar o atendimento a esta Portaria, considerados os aspectos socioambientais e a 

realidade local, para avaliar se a água consumida pela população apresenta risco à saúde humana (Portaria de 

Consolidação nº 5/2017).  
7 Controle da qualidade da água para consumo humano: conjunto de atividades exercidas regularmente pelo 

responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água, destinado a verificar se a 

água fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição (Portaria de Consolidação 

nº 5/2017).  
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alternativa individual de abastecimento de água, independentemente da forma de acesso da 

população, está sujeita à vigilância da qualidade da água”.  

Tal vigilância integra o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para 

Consumo Humano (Vigiagua), o qual é responsável pelas informações que consubstanciaram 

o Sisagua cujo o objetivo é desenvolver ações para garantir à população o acesso à água com 

qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente, como 

parte integrante das ações de prevenção dos agravos transmitidos pela água e de promoção da 

saúde, previstas no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os princípios da Lei nº 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o 

Saneamento básico, destacam – se a universalização do acesso e o abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas 

adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Com isso, cabe aos municípios 

proverem a articulação necessária, a fim de garantir a efetivação da referida lei de modo 

integrado com as demais políticas públicas.  

No entanto, nota-se que está lei é relativamente recente, o que pode ser um dos fatores 

responsáveis pela não universalização de suas ações, haja vistas que o país apresenta realidades 

heterogêneas, devido suas dimensões continentais e até mesmo pelo seu histórico de expansão 

do uso e ocupação de sua extensão territorial. Mas, o fato de ter uma regulamentação específica, 

estabelece maior segurança para ações que fomentem a efetivação da mesma.  

Vale salientar que o Decreto nº 7.217, de junho de 2010, que regulamenta a Política 

Nacional de Saneamento, descreve em seu art. 2º, parágrafo primeiro, que as ações de 

saneamento executadas por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de 

terceiros para operar os serviços, não constituem a pauta de serviço público. 

Nesse contexto, em que se inserem as águas captadas de poços amazonas, que se 

caracterizam como solução alternativa individual de abastecimento de água, fica claro que o 

serviço público não se responsabiliza pela qualidade desta água utilizada para consumo 

humano, mesmo estando sujeita - como visto anteriormente - a vigilância da qualidade, uma 

vez que a população opta por utilizar esse recurso, mesmo tendo acesso a rede de distribuição 

de água tratada, seja por serviço público ou privado.  

Por outro lado, observa-se que nem sempre esses serviços são universalizados, ou seja, 

o serviço público responsável pela implementação da política de saneamento básico não atinge 

o universo da população urbana que, consequentemente, se vê forçada a buscar fontes 

alternativas para abastecimento de água, exemplo comum na região norte do país é a utilização 

de água de poços amazonas, devido a facilidade de acesso ao lençol freático.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS DA PESQUISA 

 

Inicialmente, foi realizado um levantamento dos parâmetros de qualidade de água e 

metodologias mais utilizados no estado de Rondônia, entre 2010-2015, observando os seguintes 

critérios: metodologia, parâmetros analisados e a relação entre objetivos e resultados. Com base 

nesta análise foi definido o escopo deste projeto e a estrutura teórica metodológica apresentada 

neste estudo. 

A presente pesquisa constitui-se de caráter quali-quantitativo, norteada pelo método 

indutivo, por ser o método que melhor representa a análise geral desta pesquisa, pois possibilita 

uma análise sistemática do individual para uma generalizada sobre determinados fatos ou 

fenômenos.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2003), este método consiste em três etapas: 

observação dos fenômenos; descoberta da relação constante entre eles e generalização da 

relação. Deste modo, a indução científica caracteriza-se por possibilitar a afirmação ou a 

refutação de uma determinada premissa. Sendo assim, a conclusão apresenta, sobre os objetos 

observados, a provável verdade sobre os demais que não foram investigados, que estejam sobre 

as mesmas condições e características.  

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos desse estudo constituem-se em cinco etapas: trabalho 

de gabinete; trabalho em campo; análises laboratoriais; análises estatísticas e geoestatística dos 

dados e elaboração de mapas temáticos, sendo cada etapa representada na FIGURA 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 
FIGURA 4 - Etapas dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.1 Trabalho de gabinete 

 

Esta etapa consistiu em buscar uma ampla variedade de referências bibliográficas que 

contribuísse para a definição do desenho amostral, bem como das características do objeto de 

estudo e unidades de análise, juntamente com a definição do método e processos metodológicos 

que a referida pesquisa se respaldaria para que melhor atendessem aos objetivos da mesma, 

considerando todos os recursos disponíveis e acessíveis que viabilizasse o desenvolvimento 

desta. 

•Definição dos métodos, metodologias e técnicas;

•Definição do número amostral e área de estudo.

•Do objeto de estudo

Trabalho de gabinete 

•Coleta de coordenadas geográficas dos pontos in loco;

•Autorização dos moradores para a pesquisa; 

•Formulário de campo; 

•Coleta das amostras (período seco e chuvoso) e; 

•Análise de parâmetros in loco (período seco e chuvoso) 

Trabalho de Campo

•Preparação do laboratório para as análises;

•Análise dos parâmetros;

•Leitura das análises microbiológicas (termotolerantes);

•Compilação do resultados e emissão dos laudos das análises 
pelo laboratório responsável.

Análises Laboratoriais

•Aplicação de estatística descritiva para análise dos resultados 
obtidos nos pontos amostrais;

•Tratamento geoestatístico dos resultados, com aplicação do 
método de Krigagem.

Análise Estatística e 
Geoestatística dos 

Dados

•De espacialização das coordenadas geográficas  dos pontos 
amostrais;

•De espacialização dos resultados das análises do período seco 
e chuvoso, utilizando o método de  Krigagem.

Elaboração de Mapas
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O plano de trabalho também foi desenvolvido nesta etapa visando garantir melhor 

definição das questões a serem levantadas em campo, assim como propiciar ajustes de agendas 

entre os colaboradores e até mesmo na disponibilidade e preparo do laboratório para que este 

estivesse apto a receber as amostras nas datas definidas e, consequentemente, a realização das 

análises em tempo hábil após as coletas, isto, para cada uma das dez campanhas promovidas 

durante todo esse processo.  

 

4.1.1.1 Definição do número amostral e da área de estudo 

 

O número amostral foi definido considerando a área total de estudo, que consiste na 

quilometragem total que os setores censitários urbanos abrangem, conforme estabelecidos pelo 

IBGE (2010). Em seguida, foi estabelecido um grid com espaçamento entre linhas, de 

aproximadamente quatrocentos metros, sendo este sobreposto na imagem da área obtida do 

Google Earth (2016) a partir do uso de Sistema de Informação Geográfica (SIG), através do 

software: ARCGIS 9.3. Com isso obteve-se o resultado de 49 pontos distribuídos 

uniformemente ao encontro entre linhas, com o objetivo de nortear a espacialização dos pontos 

amostrais em campo, conforme demostra a FIGURA 5. 

 
FIGURA 5 - Croqui de distribuição dos pontos amostrais. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 A área de estudo restringe-se ao perímetro urbano do município de Alta Floresta 

D’Oeste, sendo sua escolha motivada pela ausência de informações proporcionadas por um 

estudo neste viés, bem como para subsidiar possíveis tomadas de decisões no âmbito da 

administração pública, assim como para os demais a que este estudo possa interessar. Além de 

promover a disseminação das informações levantadas para a população residente nesta área, 

visando alertar sobre os possíveis riscos a que estão expostos, bem como as possíveis medidas 

a serem tomadas a fim de evitar ou minimizar os possíveis risco a saúde humana, em relação a 

provável ingestão de água imprópria para consumo humano, oriundas de tais fontes alternativas 

de abastecimento de água (poços amazonas). 

 

4.1.1.2 Definição do objeto de estudo 

 

 Foi definido como objeto de estudo os poços tipo amazonas, ou seja, aqueles que 

atingem o nível mais raso – lençol freático, que se encontrasse ativo e sendo utilizado para 

qualquer uma das atividades domesticas, inclusive para consumo humano, de modo que não 

foram considerados poços abandonados, inativos ou tipos semiartesianos ou artesianos.  

  

4.1.2 Trabalho de campo 

 

O trabalho de campo consistiu-se nas seguintes atividades: coleta de coordenadas 

geográficas em cada um dos poços selecionados; aplicação do Termo Informativo e 

Autorizativo da Pesquisa (Apêndice II) aos moradores responsáveis pelos poços; 

preenchimento do Formulário de Campo e Cadastro de Poços (Apêndice I) e coleta das 

amostras (período seco e chuvoso), concomitantemente foram analisados alguns parâmetros 

in loco, tais como temperatura da água, do ar e turbidez. 

 

4.1.2.1 Coleta das coordenadas geográficas dos poços in loco 

 

Para distribuir os pontos em campo, conforme planejamento demonstrado no item 

4.1.1.1 contou-se com a orientação de um croqui das quadras da cidade, juntamente com um 

aparelho de GPS portátil, da marca GARMIN, modelo GPSmap – 76CSx mark, sendo este o 

mesmo que registrou as coordenadas geográficas dos referidos pontos, em formato UTM 

(Apêndice VI), bem como possibilitou a seleção dos pontos amostrais conforme definição de 

amostragem aleatória simples, em unidade espacial, conforme preconizado por Gerardi e Silva 

(1981). 
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 Vale ressaltar que a etapa de a seleção dos pontos amostrais em campo teve duração 

de dois dias e contou com o apoio técnico e logístico da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), do Escritório Regional de Gestão Ambiental (ERGA), 

do município de Alta Floresta D’Oeste – RO, apoio este prestado, também, em algumas 

campanhas de coleta das amostras. 

 

4.1.2.2 Autorização dos usuários para a pesquisa. 

 

A fim de obter autorização dos moradores para a coleta de amostras de água subterrânea 

em sua residência aplicou-se um Termo Informativo Autorizativo (apêndice I) esclarecendo os 

objetivos da pesquisa, bem como a responsabilidade da autora em manter o anonimato dos 

moradores em relação aos resultados obtidos referente às suas amostras nas futuras publicações. 

Nesse sentido, vale salientar que o projeto desta pesquisa e seus componentes foram avaliados 

e aprovados pelo comitê de ética da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

 

4.1.2.3 Formulário de campo. 

 

Durante a pesquisa de campo foi aplicado um formulário semi-estruturado (Apêndice 

II), constituindo-se de solicitação de informações relevantes, tais como: 

a) Característica física e social:  nesta área apresentava-se a localização e identificação 

do poço, bem como alguns dados do morador responsável por conceder a 

autorização. Também apresentava algumas questões relevantes a serem 

consideradas no momento da leitura das análises, assim como as características 

físicas do local onde o ponto amostral encontra-se inserido. 

b) Principais usos da água do poço: essas informações são relevantes, pois possibilitam 

traçar um perfil do uso da água, considerando, também, suas justificativas em 

conjunto com a percepção do morador em relação a qualidade da mesma. Esta 

informação visa dar consistência a problemática apresentado na pesquisa, bem como 

justificar o nível de importância dessa fonte hídrica para o morador. 

c) Dados do poço: esses dados são para caracterizar as condições físicas e higiênicas 

do poço, visando uma possível correlação com os resultados da qualidade da água 

nos parâmetros analisados. 
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d) Registro de dados de análises realizadas em campo —. Alguns parâmetros foram 

analisados no local da coleta, a fim de obter maior confiabilidade no dado obtido, 

tais como: temperatura da água (ºC), temperatura do ar (ºC), turbidez (uT).  

 

4.1.2.4 Coletas das amostras  

 

As amostras foram coletadas em dois períodos sazonais, sendo um seco e outro chuvoso. 

No primeiro, foram coletadas quarenta e nove amostras, enquanto no segundo foi possível 

coletar quarenta e seis amostras, as três faltantes foram referentes aos poços número 04, 41, e 

49, cujos motivos foram: poço lacrado sem autorização para abri-lo, poço esbarrancado e 

isolado e, por último a ausência de morador na residência durante todas as campanhas, no 

período chuvoso, respectivamente. Enquanto que o poço nº 43 foi excluído da análise estatística 

e geoestatística por apresentar baixa correlação entre os demais pontos, podendo assim, 

aumentar o nível de erro no semi-variograma.  Para cada período foram realizadas cinco 

campanhas, nas seguintes datas, conforme apresenta o TABELA 1.  

 
         TABELA 1 - Quantidade de amostras coletadas em cada campanha 

Data 
Número de 

amostra 
Data 

Número de 

amostra 

Período seco  Período chuvoso  

15/07/2016 08 01/12/2017 11 

22/07/2016 10 14/12/2017 11 

29/07/2016 10 24/01/2018 10 

02/09/2016 12 28/01/2018 8 

08/09/2016 09 01/02/2018 6 

Total de 

amostras 
49 

Total de 

amostras 
46 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

 Para os cálculos estatístico e mapas de espacialização dos resultados foram excluídos 

os poços que não possibilitaram coleta no período chuvoso, e outro que apresentou variância 

de distância elevada, considerando, então, os 45 poços para ambos os períodos.  

As amostras de água foram coletadas com balde de inox, entre 30 a 50 cm do nível 

estático da água, com auxílio de linha de nylon, ambos desinfetados com álcool 70%, 

procedimento que se repetiu em cada ponto de coleta, o balde foi rinsado 3 vezes com a água 

do poço e as amostras de água coletada reservadas em frascos de vidro ambar de 250 mL, 
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devidamente esterilizados, com tampa e sem preservantes. Os frascos apresentavam 

identificação específica para cada amostra e seguiam para o laboratório, cada um acompanhado 

de seu respectivo Formulário de Campo e Cadastro de Poços (Apêndice I).  

As amostras foram armazenadas em caixa térmica, onde mantinham-se refrigeradas com 

gelo em temperatura à 4ºC durante as coletas até serem transferidas ao laboratório conforme 

preconiza as normas do Standard Methods for the Examination of Waterand Wastewater 

(APHA, 2012), juntamente com a metodologia do Guia Nacional de Coleta e Preservação de 

Amostras: água, sedimentos, comunidades aquáticas e efluentes líquidas (CETESB, 2011). 

FIGURA 6 - Alguns equipamentos utilizados em campo 

   

a) balde de inox utilizado para coletar as amostras; b) Aparelho portátil de GPS; c) Leitura de parâmetros 

pelo software Win-Situ4. 

Fonte: Banco de imagens da pesquisa. 

 

4.1.3 Análises laboratoriais 

 

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Águas da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR, Campus de Rolim de Moura.  

Nos padrões de referência para o branco utilizou-se água deionizada, exceto para as 

análises microbiológicas que além disso foi autoclavada. 

 

4.1.3.1 Parâmetros analisados 

 

a) Cor aparente 
 

A cor da água é oriunda do reflexo da luz em partículas minúsculas – coloides - em 

suspensão, que geralmente possuem origem orgânica, cuja dimensão é inferior a 10 µm 

(LIBÂNIO, 2010).  

Além do mais, Op. Cit também ressalta que “quando a cor se manifesta em águas 

subterrâneas, via de regra é resultado da presença dos compostos de ferro e manganês”. Quanto 

aos compostos orgânicos, em águas naturais, estes podem ser originados da decomposição de 

A B C 
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matéria orgânica comumente de vegetal e do metabolismo de microrganismos presentes no solo 

e no que se relaciona a atividade antropogênica, ressalta-se os efluentes domésticos ou 

industriais, lixiviação de áreas urbanas e da agricultura (LIBÂNIO, 2010). 

Para obter o resultado da avaliação deste parâmetro utilizou-se o aparelho (Aquacolor) 

de bancada, conforme demonstra a FIGURA 7, usando-se água deionizada como padrão de 

referência. Após isto a cubeta foi lavada com água deionizada e colocada a amostra para então 

realizar-se a leitura.  

 

             FIGURA 7 - Aparelho Aquacolor 

 

    Fonte: banco de imagens da pesquisa. 

 

b) Turbidez 

 

A Turbidez é utilizada, comumente, para aferir a clareza da água, ou seja, o quanto o 

feixe de luz solar pode ser transmitido em um corpo hídrico. Sendo assim, quanto maior a 

turbidez menor a incidência de luz no interior do corpo hídrico, isso ocorre em águas naturais 

por fragmentos de constituintes em suspensão, tais como: argila, silte, microrganismos, matéria 

orgânica e inorgânica particulada, sal, plâncton ou vegetais em decomposição (LIBÂNIO, 

2010; CECH, 2013).  

Este parâmetro é expresso em unidade de turbidez (uT) ou em unidades nefelométricas 

de turbidez (UNT), de modo que Libânio (2010) ressalta que em águas superficiais a turbidez 

ocorre, geralmente, na faixa entre 3 a 500 uT e inferior a 1 uT em águas subterrâneas com 

significativa presença de ferro e manganês, assim como ocorre para a cor.  

Referente ao monitoramento da água para consumo humano a turbidez está diretamente 

relacionada aos parâmetros microbiológicos, uma vez que os microrganismos acabam 

agregando-se às partículas em suspensão, inibindo o poder de ação dos diferentes produtos 
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desinfetantes da água, comprometendo, então, a eficiência destes para a qualidade da água 

(LIBÂNIO, 2010).  

O padrão de turbidez estabelecido pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde é 

de 1,0 uT após desinfecção de águas subterrâneas em 95% das amostras em filtração lenta, 

enquanto para filtração rápida o valor máximo permitido é de 0,5 uT. Entre os 5% dos valores 

permitidos de turbidez superiores ao VMP estabelecido nesta Portaria, para água subterrânea 

com desinfecção, o limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5,0 uT, 

assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 uT em toda a extensão do sistema 

de distribuição (reservatório e rede). 

Este parâmetro foi obtido por meio de sonda multiparametros modelo Troll 9000. A 

sonda era inserida no interior do poço e a leitura do resultado realizada pelo software Win-Situ4 

instado em um notbook da marca Lenovo (FIGURA 8). 

 

    FIGURA 8 - Sonda multiparametros Troll 9000 

 

              Fonte: banco de imagens da pesquisa. 

 

c) Condutividade Elétrica 

 

Embora a Condutividade elétrica não seja um parâmetro constituinte do padrão de 

potabilidade brasileiro, conforme preconiza a atual Portaria MS nº 2.914/2011, a Resolução 

CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008 que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 

para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências, prevê em seu artigo 13 

que a condutividade elétrica é um dos parâmetros a ser considerado nos monitoramentos 

realizados pelos órgãos competentes, com base naqueles selecionados, conforme o artigo 12, 

bem como pH, turbidez e medição de nível de água. 
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A Condutividade Elétrica, segundo Libânio (2010) é um importante indicador de 

eventual lançamento de efluentes, por estar relacionado à concentração de sólidos totais 

dissolvidos (STD).  

Nesse sentido, o mesmo autor ressalta que em águas naturais, sejam superficiais ou 

subterrâneas usualmente apresentam condutividade elétrica inferior a 100 uS/cm, podendo 

atingir até 1000 uS/cm em corpos d’água receptores de efluentes domésticos e industriais.  

Para aferição deste parâmetro utilizou-se o condutivímetro de bancada, com o auxílio 

dos seguintes materiais: 

 

➢ Condutivímetro  

➢ Becker 50mL  

➢ Picetes 500mL  

➢ Papel Toalha absorvente  

➢ Solução padrão  

 

 A aferição da condutividade das amostras foi via equipamento analítico 

condutivímetro de bancada, modelo DDS – 11C, conforme ilustra a Figura 9. 

 
FIGURA 9 - Condutivímetro de bancada modelo DDS – 11C 

 

Fonte: banco de imagens da autora. 

 

d) Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O termo pH vem do francês pouvoir hydrogène, que corresponde a “poder do 

hidrogênio” sendo este um parâmetro que indica a medida dos íons de hidrogênio em uma 

determinada solução sendo igual ao logaritmo negativo da sua atividade química (CECH, 

2013).  
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De acordo com Libânio (2010), o pH é um dos indicadores mais utilizados nos processos 

de monitoramento de água, no entanto, este não apresenta efeito de relevância para a saúde 

humana em águas para consumo humano, pois é ampla a faixa de variação de pH entre os 

diversos alimentos ingeridos pelos humanos.  

O pH é um dos fatores que está, intrinsecamente, relacionado a outros aspectos de 

qualidade da água. Nesse sentido, vale salientar que o pH se altera conforme muda-se a 

temperatura da água e geralmente, quando está abaixo de cinco influencia na dissolução de 

diversas substâncias e respectivamente intensifica a cor verdadeira das águas que apresentam 

grande quantidade de matéria orgânica. 

A aferição do potencial hidrogeniônico das amostras foi através do aparelho pHmetro 

de bancada. Os materiais utilizados foram os seguintes: 

➢ pHmetro de bancada.  

➢ Becker de 50mL  

➢ Picetes 500mL  

➢ Papel toalha absorvente  

➢ Soluções tampão de pH conhecido 

A técnica utilizada para aferir consiste em ligar o aparelho, lavar o eletrodo com água 

deionizada e secá-lo com papel absorvente, calibrá-lo utilizando-se dos tampões de pH 

conhecido 7,0 e 4,0 respectivamente, aguardar sua estabilização lavar o eletrodo com água 

deionizada e enxugá-los com papel absorvente. Após este processo introduzi-lo em contato com 

25 mL da amostra em um becker de 50 mL e realizar a leitura após a estabilização do aparelho, 

em seguida retirar o eletrodo e lavá-lo novamente com água deionizada e secá-los novamente.  
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               FIGURA 10 - pHmetro de bancada 

 

           Fonte: banco de imagens da pesquisa. 

 

e) Temperatura  

 

A temperatura é uma característica física da água, que de acordo com Libânio (2010) é 

um parâmetro comumente utilizado no monitoramento de qualidade de água, porém os padrões 

de potabilidade do Brasil e da Organização Mundial da Saúde não estabelecem valores 

máximos para água de consumo humano, diferentemente do padrão canadense e americano que 

estabelecem 15ºC.   

A Portaria de Consolidação nº 5/2017 destaca que deve-se considerar a temperatura 

conforme preconiza a referida legislação para os diferente processos de desinfecção da água, 

inclusive o de cloração, bem como o tempo de contato deste com a água que variará conforme 

as oscilações de temperatura.  

A análise foi realizada com o aparelho portátil modelo Lutron DO-5519, ilustrado na 

FIGURA 11, foi possível realizar a leitura tanto da temperatura da água quanto do oxigênio 

dissolvido in situ de forma simultânea. 

FIGURA 11 - Medidor portátil de Oxigênio Dissolvido e temperatura 

 

Fonte: banco de imagens da pesquisa. 
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f) Coliformes termotolerantes e coliformes totais 

 

Entre os microrganismos que compõe o grupo dos termotolerantes, a espécie 

Escherichia coli (E. coli) destoa-se das demais por ser a única espécie que habita 

exclusivamente o intestino humano e de animais de sangue quente, onde ocorrem em 

quantidades elevadas, entre as demais espécies do 2º grupo dos coliformes termotolerantes8, de 

modo que não se reproduzem no meio aquático, sendo assim, um importante indicador de 

contaminação recente. 

Os coliformes totais9 são considerados um importante indicador da qualidade da água 

entre a vasta diversidade de microrganismos patogênicos existente nas águas superficiais e 

subterrâneas, de modo que são mundialmente utilizados para monitoramento da qualidade da 

água para consumo, um dos principais fatores é por indicar contaminação recente por fezes de 

animais de sangue que vivem nos intestinos dos animais e dos seres humanos, que são capazes 

de sobreviver em meio aquático, fermentar a lactose e produzir ácido ou aldeído em 24 a 48 

horas em temperaturas de 35 a 37ºC (LIBÂNIO, 2010). 

Tamanha é a relevância deste parâmetro, devido as diversas doenças de transmissão ou 

veiculação hídrica que podem acarretar aos indivíduos que consomem ou entram em contato 

com águas contaminadas, que a legislação brasileira pertinente indica que os sistemas de 

abastecimento – coletivos ou individuais (fontes, minas ou poços) devem apresentar ausência 

destes microrganismos para que a água seja considerada potável, bem como são considerado 

indicadores de condições higiênicas (BRASIL, 2013). 

Para análise microbiológica das amostras de água subterrânea diluiu-se 10 vezes com 

água deionizada estéril. 

Após isto, estas foram filtradas utilizando membrana filtrante de acetato de celulose 

quadriculada de 0,45 μm de porosidade (Millipore), diâmetro de 47 mm. Em seguida, as 

membranas foram colocadas em placas de Petri, sobre o meio de cultura Chromocult Coliform 

Agar e incubadas à 37 ºC por 24 horas. Os resultados positivos de presença de coliformes totais 

                                                           
8 Coliformes termotolerantes são definidos pela Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), como subgrupo das 

bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2 ºC em 24 horas; tendo como principal 

representante a Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal. 

9 Coliformes totais são definidos pela Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), como: (bactérias do grupo 

coliforme) - bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-

negativos, capazes de desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a lactose com 

produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5 ºC em 24-48 horas, e que podem apresentar atividade da enzima ß - 

galactosidase. 
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apresentavam colônias rosa/lilás e os de coliformes fecais (Escherichia coli) apresentavam 

colônias violetas/pretas. Os resultados foram apresentados em Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC/100 mL). Após contagem das colônias, realizou-se o cálculo da densidade de 

coliformes presentes na amostra, utilizando-se da seguinte equação, conforme preconiza o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2006): 

 UFC/100 mL = Número de colônias / mL da amostra filtrada x 10                  

 Tal equação resulta na multiplicação do número de colônias identificado nas 

membranas pela diluição (100 mL), sendo que os Coliformes totais é a soma da E.coli com os 

demais coliformes termotolerantes. 

FIGURA 12 - Principais etapas da análise microbiológica 

    

a) pesagem do Chromocult Coliform Agar (Alfakit); b) preparo do meio de cultura; c) filtragem com o método 

de membrana filtrante; d) resultado do ensaio após a incubação das membranas. 

Fonte: Banco de imagens da autora. 

 

A imagem (a) da FIGURA 12 corresponde a pesagem do Chromocult Coliform Agar 

(Alfakit) que foi utilizada, após cálculo considerando a quantidade de amostras a serem 

analisadas no dia, de acordo com as recomendações do fabricante, para a preparação do meio 

de cultura; a figura (b) apresenta a preparação do meio de cultura, sendo este diluído em água 

deionizada estéril em constante agitação sobre a chapa de aquecimento até atingir o ponto de 

ebulição. Em seguida, o uso deve ser imediato, uma vez que não deve ser armazenado para uso 

posterior; a figura (c) demostra o processo de filtragem com o método de membrana filtrante e; 

a figura (d) apresenta o resultado do ensaio após a incubação das membranas à 35 ºC por 24 h.  

Durante as análises foram realizados dois ensaios para o branco - utilizando apenas água 

deionizada estéril - sendo um no início e outro no final das análises de cada dia, isto a fim de 

garantir maior confiabilidade aos resultados.  

Passado as 24 horas de incubação realizou-se a contagem das unidades formadoras de 

colônias (UFC) de cada amostra analisada.   

B A C D 
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Todos os resultados foram compilados visando emissão de um laudo pelo próprio 

laboratório para cada morador com os resultados de cada um dos parâmetros analisados, ao 

final da pesquisa.  

Materiais utilizados para estas análises foram os seguintes:  

➢ Autoclave  

➢ Estufa Bacteriológica  

➢ Placas de Petri 

➢ Pipetas graduada  

➢ Bico de Bunsen 

➢ Membrana filtrante  

➢ Chromocult Coliform Agar 

➢ Erlenmeyer 250 mL  

➢ equipamento de filtração com porta-filtro 

➢ Água deionizada e esterilizada para diluição 

➢ Álcool a 70% 

➢ Espátula de aço inox esterilizada 

➢ bomba de vácuo 

➢ Balança analítica 

 

4.2 GEOESTATÍSTICA NO ÂMBITO DA KRIGAGEM  

 

Daniel G. Krige foi o criador do método de interpolação, que em homenagem ao seu 

sobrenome foi denominado de kriging, em inglês, e no Brasil é conhecido como Krigagem, 

sedo posteriormente desenvolvido por Georges Matheron. Sendo assim, em seu trabalho 

intitulado “Principles of Geostatistics”, publicado em 1963, que o referido método objetivava 

estimar a concentração e distribuição de minérios em uma determinada região da África do Sul, 

bem como faz uma crítica aos métodos estatísticos convencionais, por não considerarem o 

aspecto da distribuição espacial dos elementos em análise. 

Pois, salienta que a geoestatística diferencia-se da estatística clássica por possibilitar a 

estimativa no âmbito de um contexto conduzido por um fenômeno natural distribuído no espaço 

e, dessa forma, presume-se que haja alguma correlação e dependência entre os valores das 

variáveis, consideradas como regionalizadas, ou seja, os pontos amostrais mais próximos, 

tendem a apresentar  maior semelhança nos resultados (MATHERON, 1963; LANDIM e 

STURARO, 2002). 
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A partir de então, é um dos métodos de interpolação mais utilizados, por não ser viesado, 

ou seja, o valor interpolado esperado é igual ao valor real esperado da realidade a que se aplica, 

de modo que possibilita a estimativa de informações em pontos não amostrados, e, para isso, 

faz uso de informações obtidas a partir do semivariograma para encontrar os pesos ótimos a 

serem associados às amostras com valores conhecidos que irão estimar pontos desconhecidos 

(LANDIM; STURARO, 2002). 

A krigagem apresenta diversos métodos, a exemplo: Krigagem Simples, Krigagem 

Ordinária, Krigagem Indicadora, Krigagem Universal, Krigagem Múltipla de Indicadores 

(KMI) e Krigagem com Deriva Externa, de forma que, no presente estudo optou-se por utilizar 

a Krigagem Universal. Embora cada uma apresente limitações matemáticas próprias e estrutura 

de funções específicas, todos são baseados no mesmo princípio, ou seja, o não enviesamento e 

variação mínima do erro estimado (PEREIRA, 2017). 

Sendo assim, neste estudo, foram observadas as considerações de Landim (2000) a 

respeito das vantagens e desvantagens deste método, bem como dos requisitos básicos para a 

aplicabilidade do mesmo. 

Vale mencionar que o escopo deste projeto não visa apresentar resultados de 

comparação entre os diferentes métodos de krigagem, mas este tipo de análise pode ser 

observado em: (FOLLE, 2009; SANTOS et. al. 2011; FAZIO, 2013). 

 

4.2.1 Krigagem Universal 

 

 Este método foi estabelecido por Matheron, em 1969, motivado por estudos 

desenvolvidos por Journel, no mesmo ano, justamente por apresentar problemas de não-

estacionaridade, cuja teoria promovia estimativas lineares de uma variável, ignorando a 

presença de uma tendência ou desvio. Armstrong (1984) indica os principais problemas 

relacionados a este método, além de apresentar outras referências que podem agregar maior 

quantidade de informações específicas sobre o referido método. 

 Dessa forma, após comparação visual dos semi-variogramas em relação aos demais 

métodos de krigagem, em especial a Ordinária e a Indicativa, optou-se pela aplicação da 

Krigagem Universal, uma vez que esta se mostrou aplicável pelo fato de não ser identificado 

tendência nos semi-variogramas, bem como apresentou um resultado compatível com as 

variáveis (amostras) analisadas na área de estudo, para cada um dos atributos avaliados. A 

implementação do método foi realizada através do software ArcGis, versão 9.3, sendo este o 

mesmo que viabilizou produção dos mapas de espacialização dos parâmetros analisados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS POÇOS AMAZONAS E A QUALIDADE DAS ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS DE ACORDO COM A PERCEPÇÃO DOS MORADORES. 

 

Foram cadastrados 49 poços na cidade de Alta Floresta D’Oeste, porém, para as análises 

estatísticas, como mencionado anteriormente, serão considerados nas discussões como universo 

amostral 45 poços, que se encontram distribuídos no perímetro urbano (FIGURA 13). Todos 

ativos em residências particulares, utilizados diariamente para usos domésticos, desde higiene 

(lavar louça, roupas, higiene pessoal e limpezas em geral) até mesmo para consumo humano. 

De acordo com os moradores participantes da pesquisa, os seguintes procedimentos são 

utilizados, como forma de tratamento da água, antes do consumo:  filtragem, fervura e uso de 

hipoclorito de sódio (NaClO). No entanto, alguns afirmaram não utilizar nenhum destes, mas 

sim a água in natura, ou seja, sem nenhum tratamento de desinfecção da água antes do consumo, 

o que pode acarretar em intensificação dos riscos de doenças de veiculação hídrica, 

considerando que o município é desprovido de saneamento básico, sendo utilizando a prática 

de fossas negras. 

Pois, mesmo que a água apresente características organolépticas satisfatórias, esses 

fatores, como os próprios parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, em análise, demostram 

não ser o suficiente para determinar a segurança da qualidade da água para consumo humano.  
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FIGURA 13 - Mapa de espacialização dos poços avaliados. 
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Considerando o universo amostral, 44% dos moradores afirmaram não ter acesso a rede 

de distribuição de água do município, sendo este um dos fatores que os levam a utilizar o poço 

como fonte alternativa de abastecimento, enquanto 24% alegou ter acesso a rede, mas optam 

em não ligar a sua residência. Entre os motivos desta opção destaca-se a frequente falta de água 

somada a má qualidade em relação a água do poço, julgada com melhor qualidade pela maioria 

da população participante desta pesquisa. Entre os demais destacam-se usos restritos e 

esporádicos (18%); possui água do SAAE, mas não utiliza (9%) e que solicitaram desligamento 

(4%), motivados pelo fornecimento quali-quantitativo insatisfatório.  

Tais fatos, também, podem ser evidenciados com as informações publicadas no Portal 

do Saneamento Básico10, em 26 de junho de 2015, onde constata-se uma intervenção do 

Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Alta Floresta D’Oeste, que instaurou 

uma liminar proibindo o SAAE de efetuar a cobrança pelo fornecimento de água dos usuários 

domésticos. Os motivos do processo elencam a falta de fornecimento de água tratada e 

contaminação por coliformes fecais na água fornecida.  

Neste contexto, evidencia-se que os moradores participantes da pesquisa, sendo 

considerado um morador por residência, têm apresentado certa preferência pelo uso da água do 

poço, que pode ser afirmado com a resposta dada, de forma empírica, quando questionado como 

estes consideram a qualidade da água do poço, conforme pode ser observado na FIGURA 14. 

 

FIGURA 14 - Gráfico de percepção dos moradores sobre a qualidade da água dos poços. 
 

 

  Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

                                                           
10 SAAE de Alta Floresta D’Oeste - RO, poderá suspender o fornecimento de água. Disponível em: 

<https://www.saneamentobasico.com.br/saae-de-alta-floresta-ro-podera- suspender-o-fornecimento-de -agua/>.  

Acesso em: 20 de junho de 2017. 
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Um fator que chama a atenção, na FIGURA 14, está na ausência da classificação da 

água do poço, pelos entrevistados, como péssima, levando 80% a classificá-la como ótima ou 

boa. 

A grande maioria dos poços fornece água para abastecer apenas uma residência, apenas 

dois destes abastecem duas residências simultaneamente. Entre as residências participantes da 

pesquisa, 22% apresentavam mais de seis moradores, o restante apresentou uma média de três 

moradores por residência. 

Quanto a água utilizada para consumo humano, utilizada pelos moradores, a maior 

parcela dos investigados (29%) alegou comprar água envazada, frente a 18% que mencionou 

utilizar a água do poço in natura, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento prévio, enquanto os 

demais afirmaram utilizar algum tipo de tratamento prévio (filtragem, fervura e/ou cloração). 

Embora 69% dos moradores amostrados assinalarem adicionar o hipoclorito de sódio 

no poço, quando questionado sobre a frequência em que este processo ocorria, notou-se que 

não há uma regularidade temporal, o que pode comprometer a eficiência desse tipo de 

tratamento da água. Ademais, a maioria desses moradores relataram, ainda, que só adicionam 

hipoclorito de sódio quando o agente de saúde passa - período que pode variar de um a três 

meses, em média. Além disso, há vezes em que tais agentes realizam a visita e não possuem o 

produto para disponibilizá-los aos moradores. 

Sobre os aspectos construtivos dos poços analisados, 44% apresentaram manilha ao 

revestimento interno, 22% de tal revestimento eram constituídos de tijolos, enquanto 4% 

possuíam ambas as formas de revestimento, frente a 29% que não apresentaram nenhum tipo 

de revestimento interno. 

A respeito da alteração da cor da água durante o ano, 33% dos moradores participantes 

da pesquisa disseram observar alteração na cor da água de seus poços durante o ano, 

principalmente, em período de maior pluviosidade, os demais fizeram afirmação negativa. 

Sobre as condições das tampas de vedação dos poços, a FIGURA 15 ilustra da seguinte 

forma:  
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        FIGURA 15 - Gráfico sobre os tipos de tamponamento dos poços. 

 

   Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

Embora nenhum poço tenha sido identificado sem tampa, alguns foram encontrados 

precariamente tampados, conforme pode ser observado na FIGURA 16, de forma que não 

vedam o suficiente a entrada de possíveis contaminantes oriundos da superfície, sendo 

percebido em alguns destes a presença de baratas, fungos entre outros tipos de insetos e sujeiras, 

demonstrando, entre outros aspectos, desacordo com o que prevê a NBR 12244/1992, bem 

como as condições higiênicas, que muitas vezes eram inadequadas, no ambiente onde estes 

estavam inseridos. 
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FIGURA 16 - Mosaico das condições de tamponamento de alguns poços. 

 

 

A) Poço com tampa improvisada com telhas de 

amianto 

B) Poço com tampa de madeira, com presença de 

fungos e baratas 

 

 

C) Poço com tampa de madeira em ambiente 

interno. 

D) poço com tampa improvisada com madeira e forro 

PVC (Policloreto de polivinila), em ambiente coberto, 

mas com presença de sujeira em sua superfície. 

  

E) poço com tampa improvisada oriunda de uma 

caixa d’água, em ambiente aberto. 

F) melhoria na tampa do mesmo poço apresentado na 

imagem (d) acima, durante o segundo campo (período 

chuvoso) porém. em condições de limpeza não 

adequadas. 

Fonte: Banco de imagens da pesquisa (2016, 2017).  
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 Do período seco para o período chuvoso, foi possível observar algumas melhorias em 

relação ao tamponamento dos poços, de forma que dois poços que possuíam tampas de madeira 

passaram a ser de concreto, conforme ilustra a FIGURA 16 (D) e FIGURA 16 (F). 

 Quanto aos aspectos operacionais dos poços, com exceção de um, os demais 

apresentaram sistema de bombeamento de água movido a energia elétrica, que facilita a 

explotação e o armazenamento da água em reservatório (caixas d’água) para posterior 

abastecimento da residência, por meio de encanamentos.  

Vale mencionar que todas as residências visitadas possuíam fossas como alternativa 

para destinação final de efluentes domésticos, sendo 13% correspondente a fossas sépticas, 

enquanto a maioria das fossas foram assinaladas como negras, ou seja, rudimentar, sem nenhum 

mecanismo que minimize a infiltração destes no solo e, consequentemente, podendo aumentar 

o risco de contaminação das águas subterrâneas.   

A TABELA 2, apresenta de forma sintetizada, alguns dados estatísticos de 

caracterização dos poços, de modo que estes, também, serão considerados no sentido stricto 

sensu, nos itens seguintes, para auxiliar na interpretação dos resultados obtidos em cada 

parâmetros, nas análises de cada um dos poços investigados. 

 
Tabela 2 - Altitude do relevo e atributos físicos dos poços investigados  

              D.P. = Desvio Padrão 

  Altitude Profundidade Diâmetro 
Nível estático 

período seco 

Nível estático 

período 

chuvoso 

Média 346,91 7,48 1,28 5,94 5,12 

Mínimo 327,00 2,05 0,95 0,80 0,39 

Máximo 382,00 13,87 1,60 12,10 11,42 

D.P. 11,66 3,45 0,17 3,39 3,40 

  Metro (m) 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

Os resultados das análises de água proporcionados pelo uso da estatística descritiva 

podem ser observados na TABELA 3. 
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TABELA 3 - Resultados obtidos dos parâmetros analisados nos poços amazonas por período sazonal. 

Méd. = Média; Mín. = Mínimo; Máx. = Máximo e; D.P. = Desvio Padrão. 

Parâmetros 

Unidades 

de 

medida 

Méd. Mín. Máx. D.P. Méd. Mín. Máx. D.P. 

Período Seco Período Chuvoso 

Condutividade 

Elétrica 
(µS/cm-¹) 95,57 9,80 264,00 53,99 76,46 11,70 163,30 36,63 

Temperatura  (°C) 26,98 25,10 28,43 0,75 27,85 26,20 29,20 0,73 

Potencial 

Hidrogeniônico 
(pH) 5,04 4,11 6,00 0,53 5,33 3,75 6,60 0,66 

Turbidez (u.T) 5,46 3,40 19,40 2,54 2,34 0 25,20 4,02 

Cor Aparente (u.C) 4,27 0,20 50,80 9,00 4,46 0,40 31,50 6,11 

Escherichia coli 
*(UFC/ 

100ml) 

7,00 0 58,00 12,00 66,00 0 352,00 100,00 

Coliformes 

Totais 
96,00 0 404,00 98,00 259,00 14,00 784,00 219,00 

 

Nota: (*) Os dados apresentados sem o cálculo de multiplicação pelo nº de diluição (10 vezes). 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

 A tabela acima visa demonstrar, de forma sintetizada, os resultados estatísticos 

compilados, que serão discutidos nos próximos itens referentes aos parâmetros específicos. 

  

5.1.1 Parâmetros físico-químicos  

 

5.1.1.1 Condutividade elétrica 

 

No período seco, a média da condutividade apresentou-se superior ao período chuvoso 

(TABELA 4). No entanto, o menor valor foi obtido em ambos os períodos no poço nº 08, 

localizado no setor Santa Felicidade, sendo o mesmo caracterizado como bem fechado e interno 

a residência, com aspectos sanitários/higiênicos adequados, bem como estando a 349 m de 

altitude, com profundidade de 12,49 m.  

Enquanto ao valor máximo identificado deste parâmetro, também, coincidiu, em ambos 

os períodos (TABELA 4) ao poço (nº 18), localizado na Área de Expansão Urbana, 

caracterizado como bem fechado, porém, externo a residência. Além disso, observa-se que este 

está em uma altitude de 382 m, cuja profundidade atinge 6,4 m.  

Os referidos poços não se encontram próximos a nascentes ou rios, mas combinam na 

estimativa de 20m de distância entre fossa e poço. Em estudo similar, na cidade de Rolim de 

Mora (RO), Riquelme (2015) apresenta uma situação inversa em relação aos períodos 



73 

 

considerados, com Condutividade Elétrica (CE) variando de 7,2 a 354 μS/cm, no período 

chuvoso e de 1,4 a 488 μS/cm no período seco. 

 

TABELA 4 - Resultados da estatística descritiva da Condutividade Elétrica dos poços avaliados. 

CE = Condutividade Elétrica. 

Parâmetros 
Unidades de 

medida 

Média Mínimo Máximo DP Média Mínimo Máximo DP 

Período Seco Período Chuvoso 

CE (µS/cm-¹) 95,57 9,8 264 53,99 76,46 11,7 163,3 36,63 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

 Como pode ser observado no FIGURA 17, o período seco foi o que apresentou maior 

percentual de poços com CE acima do patamar que preconiza a Resolução CONAMA nº 

396/2008, cujo limite máximo considerado adequado é 100 µS/cm.  

Ademais, este parâmetro apresenta forte correlação com a presença de Nitrato, sendo 

um forte indicador de contaminação de origem antropogênica, conforme informações 

apresentadas por Souza (2012) e Lauthartte (2013), além de ser um forte indicador de influência 

de efluentes domésticos, de acordo com a ocorrência do aumento dos sais dissolvidos nessas 

águas.  

FIGURA 17 - Gráfico de percentual de poços de acordo com o que preconiza a Resolução CONAMA nº 396/2008.  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

 Em relação aos poços que apresentaram concentração de CE acima do que prevê a 

legislação vigente, os que mantiveram essa situação em ambos os períodos estão localizados 

nos seguintes setores e respectivos poços: Princesa Izabel (03 e 31); Centro (09); Liberdade 

(23); Redondo (25) e Área de Expansão Urbana (18, 32, 37 e 38), podendo os mesmos ser 

observados na figura seguinte, bem como na espacialização (Figura 19).  
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FIGURA 18 - Gráfico da variação da concentração da condutividade elétrica nos poços avaliados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

 A fim de atender a um dos objetivos desta pesquisa, também se aplicou a 

espacialização dos resultados, por meio da Krigagem Universal, conforme ilustra a FIGURA 

19, onde pode ser observado que a concentração dos valores mais altos de CE se estendem, em 

ambos os períodos, no setor Centro, bem como na direção leste, cujas maiores concentrações 

mantiveram uma mesma tendência nos período analisados, podendo ser relacionado a 

influência de altas cargas de efluentes domésticos (LIBÂNIO, 2010), vale salientar, que a CE 

aumenta com a elevação da temperatura da água (SANTOS, 2000 p.88).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 45 46 47 48

µ
S

/c
m

-¹

Poços

Período chuvoso Período Seco



75 

 

FIGURA 19 - Mapa de espacialização da Condutividade Elétrica (µS/cm-¹) na área de estudo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora 
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5.1.1.2 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

A Portaria MS. nº 2.914/2011 recomenda que, no sistema de distribuição, o pH da água 

seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. Desse modo, vale mencionar que nenhum dos poços 

investigados apresentou pH, cujo resultado ultrapassasse o valor de 6, bem como a média de 

ambos os períodos se mantiveram na faixa de 5 (TABELA 5).  

TABELA 5 - Resultados da estatística descritiva do potencial hidrogeniônico (pH) dos poços avaliados. 

Parâmetros 

Unidades 

de 

medida 

Méd. Mín. Máx. D.P. Méd. Mín. Máx. D.P. 

Período Seco Período Chuvoso 

pH (pH) 5,04 4,11 6 0,53 5,33 3,75 6,6 0,66 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

No período seco foi identificado apenas um valor que atendia a legislação vigente, sendo 

este no poço nº 31, localizado no setor Princesa Izabel, apresentando baixa variação para o 

período chuvoso, com valor correspondente a 5, 38. De modo geral, a maior variação de pH, 

entre os períodos avaliados se deu na parcela 4 a 4,9, bem como um significativo aumento na 

parcela considerada satisfatória, ou seja, igual ou acima de 6 (FIGURA 20).  

 

FIGURA 20 - Gráfico das faixas de variação do pH nos períodos seco e chuvoso. 

  

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

No período chuvoso, a parcela referente a 2% equivale ao poço nº 30 (Redondo), sendo 

este o único que apresentou-se mais ácido, em relação ao valor mínimo do período seco, 

superando seu próprio resultado obtido no período seco (4,61), com valor de 3,75, podendo isto 

estar associado ao fato deste poço ter sido, praticamente, desativado após a coleta realizada no 

período seco, cujo água tem sido utilizada, apenas, eventualmente, considerando que o pH tende 

a se tornar mais ácido conforme aumento da temperatura da água, o que torna este valor 

suscetível às alterações sazonais (SANTOS, 2000; LIBÂNIO, 2010). 
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A FIGURA 21 ilustra de forma mais detalhada a variação deste parâmetro, considerando 

ambos os períodos sazonais.  

 
FIGURA 21 - Gráfico de variação da concentração de pH dos poços avaliados. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora 

 

 Complementando a apresentação dos resultados, a espacialização dos valores de pH 

(FIGURA 22), permite compreender não somente a variação entre os valores de período para 

período sazonal, mas como esse processo se comportou espacialmente na área de estudo. Além 

de possibilitar a correlação visual com os diversos elementos que constituem a paisagem 

urbana, a exemplo, rios, altimetria, geomorfologia, etc. 

 Na Krigagem, fica evidente que no período seco a acidez das águas subterrânea se 

comportou de maneira mais acentuada, bem como apresenta a mesma tendência do período 

chuvoso, porém, atingindo a direção oeste e o setor Centro, frente a região leste e norte que 

demonstra um aumento nos valores de pH, em relação ao período chuvoso. 
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FIGURA 22 - Mapa de espacialização do pH na área de estudo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora 
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5.1.1.3 Turbidez 

 

 Neste parâmetro, vale frisar que não será possível uma análise estatística e geoestatística 

comparativa entre ambos os períodos, pois para o período chuvoso só foi possível realizar a 

aferição de turbidez em 34 dos 45 poços considerados nesta pesquisa. Desse modo, as seguintes 

porcentagens apresentadas corresponderão, exclusivamente, ao período referido.  

No período seco, a turbidez variou entre 3,40 a 19,40 uT, sendo este último identificado 

no poço nº 3, localizado no setor Princesa Izabel, enquanto no período chuvoso o valor máximo 

(25,2) (TABELA 6) foi aferido no poço nº 15, localizado no setor Princesa Izabel, a uma altitude 

de 363 metros, em relação ao nível do mar. Referente ao primeiro, tal alteração pode ser 

atribuída a baixa altitude (329m), bem como a proximidade com um dos córregos que permeiam 

a área de estudo, o mesmo também apresentou baixa profundidade (3m) somada a alta 

permeabilidade do solo aparentemente arenoso.  

No segundo caso, vale salientar que na coleta realizada durante o período chuvoso, o 

mesmo encontrava-se desativado, pois de acordo com relato do morador, o mesmo já não era 

suficiente para atender a demanda de água de sua residência, fato que pode ser confirmado ao 

observar o nível estático do mesmo, de 12m e 10cm no período seco, frente a 8m e 94cm no 

período de alta pluviosidade. No período chuvoso, a turbidez alterada também pode ser 

atribuída a limpeza realizada no poço, poucos dias antes da segunda coleta, corroborando a 

afirmativa do morador ao responder que o mesmo, naturalmente, apresentava alteração na cor 

da água durante o período de maior pluviosidade.  

 
TABELA 6 - Resultados da estatística descritiva da turbidez (uT) dos poços avaliados. 

Parâmetros 

Unidades 

de 

medida 

Méd. Mín. Máx. D.P. Méd. Mín. Máx. D.P. 

Período Seco Período Chuvoso 

Turbidez (u.T) 5,46 3,40 19,40 2,54 2,34 0,01 25,2 4,02 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

Considerando o valor máximo permitido (VMP) de 5 uT estabelecidos pela Portaria de 

Consolidação nº 05/2017, 69% (período chuvoso) e 55% (período seco) dos poços investigados 

apresentaram-se neste limite, lembrando que 24% dos poços não obtiveram análise deste 

parâmetro no período chuvoso, conforme ilustra a FIGURA 23.  
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FIGURA 23 - Gráfico de faixas de variação da Turbidez (uT) conforme Portaria de Consolidação nº 5/2017. 

 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

No entanto, é possível inferir que a variação positiva tenha sido mais intensa no período 

chuvoso, em relação ao seco, haja vista que o percentual de turbidez em conformidade com a 

legislação pertinente, ou seja, com Turbidez variando de 0,01 a 5 uT, é consideravelmente maior 

que as demais parcelas (24% e 7%) que correspondem ao período chuvoso.   

Em estudo desenvolvido na cidade de Jaru (RO), Souza (2012) aponta que há uma boa 

relação da alteração deste parâmetro com as condições de tamponamento dos poços, bem como 

as proporcionadas pelas variações sazonais entre períodos de maior e menor pluviosidade.  

A variação mais detalhada de cada poço conforme os períodos sazonais podem ser 

observados na FIGURA 24 

 

FIGURA 24 - Gráfico de variação da concentração de turbidez (uT) dos poços avaliados. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

  

 A espacialização dos resultados visa demonstrar o comportamento deste parâmetro nas 

diferentes regiões da área de estudo, conforme pode ser observado na FIGURA 25.  
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 No período chuvoso, observa-se que a mancha verde mais intenso coincide com as áreas 

que abrangem parcialmente os seguintes setores e os respectivos poços, cujas analises não 

foram realizadas: Tucano (19, 26 e 44), Redondo (27, 27 e 29), Área de Expansão Urbana (32, 

37 e 38), Santa Felicidade (6) e Liberdade (22), bem como é visível uma considerável alteração 

de turbidez no poço nº 7, podendo ser explicado pela baixa altitude (333m), juntamente com a 

profundidade de 3,6m, uma vez que o mesmo é revestido com manilha e apresenta bons 

aspectos de tamponamento e higiene, considerando ainda que o mesmo está a uma distância 

aproximada de 10m da fossa, tipo séptica, além disso, segundo informações dos moradores, não 

percebe-se alteração na cor da água durante o ano. 

 No setor Centro, as variações foram menores, mantendo na maioria dos poços os valores 

considerados adequados, em ambos os períodos analisados, diferenciando-se do setor Princesa 

Izabel, cujos resultados se mostraram mais negativos, com expansão do aumento de turbidez 

na direção norte, no período seco. 
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FIGURA 25 - Mapa de espacialização de Turbidez (uT) na área de estudo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 



83 

 

5.1.1.4 Temperatura da água 

 

No período seco, a variação de temperatura entre as amostras foi registrada entre 

25,10ºC a 28,43 ºC, cuja amplitude é superior a 3,0 ºC, com média de 26,98ºC. Em estudo 

realizado por Riquelme (2015) na cidade de Rolim de Moura, a temperatura da água dos poços 

variou de 24,60ºC a 31,70ºC, durante o período seco, 18,10 % permaneceram com suas 

temperaturas acima de 31ºC. Em nenhuma das amostras avaliadas nesta pesquisa foi obtida 

temperatura superior a 30ºC, considerando ambos os períodos (TABELA 7).  

Ainda no mesmo período, as menores temperaturas registradas se deram nos respectivos 

poços 40 (25,10ºC), 17 (25, 50ºC), 9 (26ºC) e 47 (26ºC), que estão distribuídos nos setores 

Liberdade e Princesa Izabel respectivamente, sendo os dois últimos no setor Centro. Enquanto 

os de temperatura mais elevadas se deram nos seguintes poços 29 (28,17ºC), 25 (28, 41ºC) e 27 

(28, 47ºC), todos localizados no setor Redondo. 

 
TABELA 7 - Resultados da estatística descritiva da temperatura (°C) dos poços avaliados. 

Parâmetros 

Unidades 

de 

medida 

Méd. Mín. Máx. D.P. Méd. Mín. Máx. D.P. 

Período Seco Período Chuvoso 

Temperatura  (°C) 26,98 25,10 28,43 0,75 27,85 26,20 29,20 0,73 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

No período de maior pluviosidade, os valores variaram de 26, 20 ºC a 29, 20 ºC, 

apresentando uma amplitude de 3,0 ºC, indicando uma baixa variabilidade em relação aos 

períodos considerados, neste estudo, bem como demonstra a média obtida para este atributo 

(TABELA 7).  

Os valores específicos para cada ponto analisado podem ser observados na FIGURA 26, 

onde nota-se que os pontos que destoaram dos demais, em relação a amplitude da temperatura 

de um período para o outro, foram os poços nº 40 e nº15, cujos valores atingiram, 4,30°C e 2, 

29°C respectivamente, sendo o valor mais alto correspondentes ao período chuvoso. 

No caso do poço nº 40, este fator pode estar associado a baixa profundidade do poço 

(3m e 25cm), considerando que a profundidade está estritamente relacionada a temperatura da 

água, conforme apresenta Meira (2014). Quanto ao poço nº 15 vale os aspectos já apresentados 

no item 5.1.1.3. 
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FIGURA 26 - Gráfico de variação da temperatura da água (°C) dos poços avaliados. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

 A espacialização da variabilidade da temperatura da água, conforme ilustra a 

FIGURA 27, possibilita observar que na estação seca as maiores temperaturas se concentraram, 

em maior parte, no setor Redondo, seguido dos setores Santa Felicidade e Área de Expansão 

Urbana, diferenciando-se da estação chuvosa onde as temperaturas mais altas apresentaram-se 

na no setor Liberdade, seguido do setor Redondo com expansão a oeste da área de estudo.  

 Nesse sentido, é possível inferir que a região sudoeste da área de estudo é mais 

propensa a apresentar altas temperaturas durante ambos os período sazonais, podendo ser 

atribuído a influência da altitude do relevo, visto que a média dos respectivos poços (24, 25, 

27, 28, 29, 30, 45 e 46), localizados no setor Redondo, atingiu 345m, valor inferior à do universo 

amostral (346,91), que, somado a baixa declividade dos terrenos, Meira (2014) afirma que estes 

fatores podem contribuir para a recarga do aquífero, associado a relativa baixa profundidade 

destes poços, cuja média dos mesmos é de 8m e 11cm, favorecendo, então, a elevação da 

temperatura destas águas durante maior parte do ano, uma vez que o nível estático da água fica 

mais próximo a superfície e mais suscetível as alterações da temperatura do ambiente externo. 
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FIGURA 27 – Mapa de espacialização da temperatura da água nos poços. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 
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5.1.1.5 Cor aparente 

 

A legislação brasileira vigente sobre potabilidade da água para consumo humano 

recomenda valor máximo para cor aparente de 15 uC. Entre as amostras analisadas no período 

seco, os valores variaram entre 0,20uC a 50,80uC, apenas três poços apresentaram desacordo 

com a legislação, sendo os poços 2 (18,10 uC), 3 (50, 80uC) e 16 (34,20uC), encontram-se 

inseridos no setor Princesa Izabel.  

Na estação de maior pluviosidade, os valores variaram entre 0,40 uC a 31, 50 uC, sendo 

entes identificados nos poços nº 09 e 40 respectivamente, sendo o primeiro localizado no setor 

Centro e o segundo no setor Liberdade (TABELA 8). 

 
TABELA 8 - Resultados da estatística descritiva da cor aparente (uC) dos poços avaliados. 

Parâmetros 

Unidades 

de 

medida 

Méd. Mín. Máx. D.P. Méd. Mín. Máx. D.P. 

Período Seco Período Chuvoso 

Cor Aparente (u.C) 4,27 0,20 50,80 9,00 4,46 0,40 31,50 6,11 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

  

 O período seco apresentou três poços em desacordo com a legislação (2, 3, e 16), 

frente a dois poços no período chuvoso (15 e 40). No entanto, vale frisar que em 58% dos poços, 

incluindo os que se encontravam em desacordo com a legislação, apresentaram aumento no teor 

de cor aparente em relação ao período seco, bem como pode ser observado na distribuição 

espacial da FIGURA 28. 

 Na figura referente ao período seco fica evidente que a concentração do teor de cor 

aparente, em menores proporções, se expressa com maior intensidade no setor Princesa Isabel, 

seguindo em menores proporções nos demais setores. A concentração de cor aparente, no 

período chuvoso, em maiores proporções, intensifica-se no setor Liberdade se expandindo em 

menor intensidade para o setor Redondo, bem como um ponto expressivo no lado leste da área 

de estudo.  

 Vale observar, que a cor apresentou níveis mais altos nas áreas mais próximas aos 

corpos d´água superficiais, sendo este um potencial influente na alteração da qualidade das 

águas subterrâneas, haja vista seu estreito vínculos com as águas do lençol freático. 
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FIGURA 28 - Mapa de espacialização da variação da cor aparente nos poços. 

 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 
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5.1.2 Análise dos parâmetros microbiológicos 

 

5.1.2.1 Coliformes totais 

 

Neste item, vale frisar que coliformes totais representa uma ampla gama de coliformes 

termotolerantes, entre os quais os de origem estritamente fecal, sendo estes os que apresentam 

maior risco a saúde humana, por estarem associados a doenças diarreicas, entre outras.  

Tran et.al (2015) lembra que, embora este seja um indicador amplamente utilizado e 

consolidado, por ser um método barato e eficiente na relação de contaminação de origem fecal, 

não significa que na ausência destes, não ocorram a presença de outros microrganismos mais 

persistentes, como: Cryptosporidium, Salmonella spp., e Giardia spp., enterovírus humanos, 

adenovírus e colifagos, por exemplo. O mesmo autor, também, conclui em seu estudo, que a 

taxa de detecção e frequência de detecção são criterios fundamentais para definir marcadores 

quimicos e microbianos, em casos de identificação, avaliação e caracterização de contaminação 

fecal em corpos hídricos (superficiais e subterrâneos). 

A contaminação por coliformes totais nas amostras apresentou variância entre 0 a 

40.400 UFC/100ml (TABELA 9), no período de menor pluviosidade, cujas amostras 

contaminadas corresponderam a 87% dos poços, frente a 100% no período chuvoso, cuja 

variação do valor mínimo e máximo pode ser observada na TABELA 9, bem como ser 

observada a média de UFC, que demonstra um aumento considerável de contaminação neste 

último período, em relação ao primeiro. 

 
TABELA 9 - Resultado da estatística descritiva dos coliformes totais dos poços avaliados. 

Parâmetros 

Unidades 

de 

medida 

Méd. Mín. Máx. D.P. Méd. Mín. Máx. D.P. 

Período Seco Período Chuvoso 

Coliformes 

Totais 

*(UFC/ 

100ml) 
96 0 404 98 259 14 784 219 

Nota: (*) Dados referente as análises microbiológicas apresentados sem o cálculo de multiplicação por nº de 

diluição (10 vezes). 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora 

 

A parcela de amostragem que não apresenta contaminação no período seco corresponde 

aos seguintes poços e seus respectivos setores onde estão localizados:  6 e 36 (Santa Felicidade), 

15 (Princesa Izabel) e 27, 28 e 46 (Redondo). 

No que tange ao período chuvoso, os resultados obtidos coincidem com estudo similar 

desenvolvido por Lauthartte (2013), no distrito de Jaci-Paraná, munícipio de Porto Velho, 

soma-se, também, o estudo de Riquelme (2015), na cidade de Rolim de Moura, onde é possível 
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observar uma baixa variação de contaminação entre o período seco (100% dos poços)  e 

chuvoso (98,4 % dos poços) para coliforme fecais, indicando que a água dos poços avaliados 

está imprópria para consumo humano, conforme preconiza a Portaria de Consolidação nº 

05/2017. 

A FIGURA 29 possibilita avaliar não só a contaminação, mas as faixas de variação entre 

ambos os períodos, de modo que fica mais evidente a discrepância de um período para o outro, 

no qual o chuvoso se destaca pela maior concentração de coliformes totais. 

 
FIGURA 29 - Gráfico das faixas de variação de coliformes totais nos períodos seco e chuvoso. 

 
 

Nota: Dados referente as análises microbiológicas apresentados sem o cálculo de multiplicação pelo nº de diluição 

(10 vezes). 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

Neste sentido, os poços abrangidos pela parcela cinza, presente no gráfico do período 

chuvoso, corresponde aos respectivos poços, apresentados por ordem de maior número de 

unidades formadoras de colônias: 23, 42, 20, 11, 15, 18, 28, 27 e 14. Entre os quais, o poço nº 

23 encontra-se bem fechado, porém, externo a residência a uma altitude de 349m, cuja 

profundidade atinge 8m e 53cm e possui manilha como revestimento, podendo tal 

contaminação ser atribuída a outros aspectos, como: idade do poço, que supera 10 anos, bem 

como a proximidade às fossas tipo negra. No entanto, embora considerem a água proveniente 

do referido poço como boa, os mesmos assinalaram que não utilizam a mesma para consumo 

direto, mas sim água envasada. 

Durante o período de menor pluviosidade, o maior foco de contaminação foi 

identificado no poço 18, com 4.040 UFC/100ml, localizado na Área de Expansão Urbana, este 

valor elevado pode ser atribuído a influência de proximidade entre fossas e fontes de 

contaminação, a exemplo desta última, foi identificado em campo, a presença de água residuária 

oriunda da pia de cozinha a uma distância de aproximadamente 5m. Além disso, o morador 
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salientou que nota-se alteração na cor da água durante o período chuvoso, o que evidência maior 

capacidade de lixiviação de contaminantes devido as características do solo, classificado como 

argissolo vermelho-amarelo, que possui boa drenagem, bem como alta suscetibilidade aos 

processos erosivos, o que demonstra ser um solo pouco consolidado e, consequentemente, 

favorável a infiltração de contaminantes externos, conforme descrito por Freeze e Cherry, 2017. 

Ademais, nesta mesma residência convivem cerca de dez pessoas, sendo a maioria entre 

idosos e crianças, cujo grupo de pessoas são as consideradas mais vulneráveis às enfermidades 

de origem por transmissão ou veiculação hídrica, uma vez que fazem uso diário da água para 

os diversos fins, inclusive para consumo – após filtragem - e consideram a qualidade da água 

do poço boa - superior ao do sistema do SAAE, a qual estes optaram em não ligar. 

No entanto, quanto ao processo de filtragem da água para consumo humano, faz-se 

necessário observar a eficiência do mesmo, fato este que não integrou os objetivos deste 

trabalho.  

Desse modo a espacialização dos resultados demonstra a tendência da mancha de 

contaminação em ambos os períodos analisados, com significativa intensidade no período 

chuvoso, que segue da região sul e sudeste em direção ao setor Centro, acompanhado de outra 

mancha no sentido contrário, ou seja, com maior intensidade na região norte com deslocamento 

para noroeste, atingindo em menores proporções o sentido sul, que perpassa o setor Redondo e 

Tucanos parcialmente  conforme ilustra a FIGURA 30. 
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FIGURA 30 - Mapa de espacialização da contaminação por Coliformes totais (UFC/100mL) nos poços. 

 
Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 
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5.1.2.2 Escherichia coli (E.coli) 

 

A Escherichia coli caracteriza-se por ser indicador estritamente de origem fecal, assim 

como não se multiplica no ambiente externo, sendo deste modo, considerado um ótimo 

indicador de contaminação constante ou recente (MEIRA, 2014). Tran et.al (2015) também 

salienta que este é um dos parâmetros mais utilizados para indicar contaminação de origem 

fecal. 

Para o período seco, evidencia-se que seis poços (6, 15, 27, 28, 36 e 46) apresentaram 

ausência de contaminação por coliformes termotolerantes, bem como de E.coli. No entanto, 

outros quatro poços (21, 30, 38 e 48) embora tenham apresentado presença de coliformes 

termotolerantes, mostram-se isentos de E.coli, correspondendo, assim, a dez poços com 

ausência desse indicador de contaminação de origem fecal.  

Ainda no período seco, as UFC de E. coli nas amostras variaram de ausência a 580 

UFC/100ml, sendo detectado no poço nº10, localizado no setor Santa Felicidade, seguido do 

poço nº 40 (410 UFC/100mL), localizado no setor Liberdade. 

Avaliando as médias obtidas em ambos os períodos sazonais (TABELA 10), é notável 

que no período chuvoso a concentração de E.coli se mostrou, consideravelmente, mais alta. 

 
Tabela 10 - Resultados da estatística descritiva da E.coli (UFC) dos poços avaliados. 

Parâmetros 
Unidades 

de medida 

Méd. Mín. Máx. D.P. Méd. Mín. Máx. D.P. 

Período Seco Período Chuvoso 

Escherichia coli 
*(UFC/ 
100ml) 

7 0 58 12 66 0 352 100 

Nota: (*) Dados referente as análises microbiológicas apresentadas sem o cálculo de multiplicação pelo nº de 

diluição (10 vezes). 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

 

No período chuvoso, embora 82% dos poços tenham apresentado resultado superior ao 

período seco para este parâmetro, alguns poços apresentaram valores menores, em relação ao 

período seco, a exemplo os nº 29 e 47, que apresentaram 20 e 40 UFC/100mL respectivamente, 

enquanto no período chuvoso apresentaram ausência. 

Riquelme (2015), em estudo similar, porém, com método diferente, obteve o seguinte 

resultado: índice de 67,2% de E.coli (NMP/ml) no período chuvoso, frente a 86,9% no período 

seco.  

Nesse sentido, a contaminação por coliformes, nas águas subterrâneas podem ser 

atribuídas a “poços velhos, inadequadamente vedados e proximidades de fontes de 
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contaminação, como fossas sépticas, currais e áreas de pastagem ocupadas por animais” 

(STUKEL, et al., 1990 apud MEIRA, 2014, p. 122). 

Corroborando a este estudo, a espacialização tem como objetivo principal indicar os 

setores, cuja contaminação apresentou-se mais acentuada, bem como a variabilidade de um 

período sazonal para o outro. No que se observa na FIGURA 31, é que a contaminação se 

manteve mais intensa no setor Liberdade, Cidade Alta e Área de Expansão Urbana, no sentido 

sul e sudeste em ambos os períodos, bem como a mesma tendência se mostra nos setores 

Princesa Izabel e ao norte da área de estudo em ambos os períodos. 
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FIGURA 31 - Mapa de espacialização da contaminação por E.coli (UFC/100mL) nos poços 

 

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa visa, de modo pioneiro, preencher uma lacuna no que se refere a 

informações sobre as águas subterrâneas, no perímetro urbano, do município de Alta Floresta 

D’Oeste, cujos resultados obtidos, nos indicam situação de alerta sobre o processo como tem 

ocorrido o uso e ocupação do solo urbano, uma vez que estes vem comprometendo a qualidade 

das águas subterrâneas, e, principalmente, instalando uma situação de risco a saúde pública, 

considerando que muitas pessoas, ainda, a utilizam de forma in natura, por esta naturalmente 

apresentar um aspecto qualitativo superior as águas provenientes de corpos hídricos 

superficiais, somada a precária estrutura de saneamento básico que a referida cidade apresenta. 

 Dessa forma, para cada um dos parâmetros analisados, foi possível observar alguma 

parcela em desacordo com a legislação vigente sobre a potabilidade da água para consumo 

humano, entre outras, conforme observa-se a seguir:  

1 - Condutividade elétrica - no período seco, apresentou 42% dos poços com valores 

acima do VMP pela Resolução CONAMA nº 396/2008, ou seja, que ultrapassaram 100 µS/cm, 

frente a 20% dos poços, nesta mesma inconformidade, no período chuvoso;  

2 – pH - no período chuvoso a parcela que atendeu ao que preconiza a Portaria de 

Consolidação 05/2017 atingiu 16%, frente a 2% no período seco; 

3 – Turbidez - apresentou 69% dos poços em conformidade com a Portaria de 

Consolidação 05/2017 no período chuvoso, enquanto no período seco tal parcela atingiu 53%;  

4 - Cor aparente - foi o parâmetro que menos apresentou desacordo com a Portaria de 

Consolidação 05/2017, sendo três poços no período seco e dois no chuvoso, entre os quais não 

houve reincidência em ambos os períodos; 

5 – Temperatura da água - no período seco, a variação de temperatura entre as amostras 

foi registrada entre 25,1ºC a 28,43 ºC, cuja amplitude é superior a 3ºC, com média de 26,98ºC, 

enquanto no período chuvoso os valores variaram de 26, 2 ºC a 29, 2 ºC, apresentando uma 

amplitude de 3 ºC, mostrando-se com baixa diferenciação entre os períodos sazonais; 

6 - Coliformes totais - no período de menor pluviosidade, as amostras contaminadas 

corresponderam a 87% dos poços, frente a 100% no período chuvoso.  

7 - E.coli. - embora 82% dos poços tenham apresentado resultado superior ao período 

seco, a contaminação por este agente mostrou-se presente em 96% dos poços no período 

chuvoso, cujos poços isentos desta contaminação corresponderam aos de nº29 e nº47. 

A espacialização dos resultados, por meio da Krigagem Universal, demonstrou a 

dimensão que os contaminantes abrangem e a persistência ou não destes durante os períodos 
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sazonais nos setores, de modo que, foi possível notar que o setor Liberdade apresentou-se mais 

propenso a contaminação por coliformes totais, temperatura, pH, cor aparente e turbidez, 

seguido do setor Redondo e Centro, onde a concentração de turbidez, cor aparente e coliformes 

apresentaram-se intensos. O setor Princesa Izabel, também se sobressai pelas altas 

concentrações de condutividade elétrica, turbidez, cor e coliformes termotolerantes.  

Sendo assim, é possível inferir que as águas subterrâneas, na maior parte do perímetro 

urbano, encontram-se improprias para consumo humano, em sua forma in natura, por estar 

recebendo contaminação oriunda de ações humanas, podendo ser atribuído, entre outros fatores, 

a ausência de um sistema de coleta e tratamento de esgoto doméstico, visto que o sistema de 

abastecimento de água tratada já possui projeto em fase de implementação visando garantir o 

atendimento das demandas presentes.  

Por fim, as informações do presente estudo não objetivam esgotar as discussões sobre a 

referida temática, mas apontar a necessidade de novos estudos, mais específicos a serem 

realizados, a exemplo, um possível mapeamento das áreas de maior vulnerabilidade a 

contaminação no aquífero livre.  

Outro fator importante é a necessidade destas informações terem maior ênfase nas 

discussões sobre gestão de recursos hídricos, principalmente, a nível de bacia hidrográfica, bem 

como divulgação das mesmas para a sociedade em geral, ao mesmo tempo que possa subsidiar 

a tomada de decisões dos gestores que integram a bacia hidrográfica dos rios Rio Branco e 

Colorado, na elaboração e implementação de ações estratégicas em prol de uma gestão hídrica 

integrada, que refletirá na construção de uma cidade, cada vez mais, ancorada nos pilares do 

desenvolvimento sustentável.  
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APÊNDICE I - Formulário de Campo e Cadastro de Poços de Alta Floresta D’Oeste. 

Características Física e Social 

Poço nº: _____ Amostra nº.: _____Data: ________Horário da coleta: ______ Chuva (48h anteriores): 

(   ) Sim (    ) Não      Temperatura ambiente (ºC): _____ Presença de sol: Sim (   ); Não (   ); Parcial (   ) ;  

Fone p/contato: __________________; Morador: ____________________ Bairro: _________________;Nº de 

pessoas residentes: _______ Residência: Própria (   )     Alugada (    )         Obs.: _________________________; 

Tempo de habitação: ___________   Têm acesso à água tratada do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(SAAE): (    ) Não tem acesso a rede; (   ) Sim, mas não utiliza  (   ) Sim, mas utiliza às vezes; (    ) Sim, mas 

solicitou desligamento;   (    ) Sim, mas optou em não ligar. Justifique, se sua resposta foi entre as quatro 

últimas __________________; Utiliza as duas fontes (SAAE e poço): (   ) Sim   (    ) Não   Se sim, estas águas 

são armazenadas no mesmo reservatório? (   ) Sim (    ) Não; Já fez análise da água do poço antes: (   ) Sim     

(   ) Não        Se sim, quando e qual foi o resultado: _______ 

Uso da Água do Poço 

(   ) Para higiene (higiene pessoal, lavar louça, roupa, limpeza, etc) 

(   ) Para molhar rua, flores e horta; quintal, lavar carro, etc (usos menos exigentes). 

(   ) Para consumo.  Utiliza métodos de tratamento:(   ) Sim    (   ) Não        

Se sim, quais:   Ferve (   );  Filtra  (   );  Usa cloro (   );  Todos (   );  Nenhum (    ); Compra (   ) 

(   ) Para todos os usos, exceto consumo: Frequência de Uso: Diário (    )   Mensal (    ) 

Obs:_____________________________________Na sua opinião, a qualidade da água do seu poço é: Ótima (  

); Boa (  ); Razoável (   ); Ruim (   ); Péssima (   ). Obs. 

_________________________________________________ 

Percebe alteração de cor na água durante o ano: Sim (  ); Não (  )   Obs. _______________________________ 

Possui fossa: Sim (  )   Não (  );   Tipo de fossa: Negra (   ); Séptica (   )      Distância:_____ (m). Há possível 

fonte poluidora próximo: Sim (   );  Não (   )  Tipo:_____________ Distância: ____(m) Rio/nascente ou lago 

próximo: Sim (   ); Não (   )      Distância: ______ (m) 

Dados do Poço 

Situação do Poço: Ativo (  ); Desativado (  ) Tipo de tampa: Madeira (  ); Concreto (  ); Sem tampa (  ); Outros ( 

)  Obs._______________________; Situação da tampa: (   ) Lacrado; (   ) bem fechado; (    ) Mal fechado  

Localização do poço:(   ) Interno a residência; (   ) externo a residência; (    ) Externo, porém coberto. 

Revestimento interno: Manilha (   ); Tijolos (   ); Ambos (   ); Sem revestimento (   )          Profundidade (m): 

____ Diâmetro (m): _____ Nível estático da água (m): ________ Coordenadas do poço: E_______________ 

N ______________ Altitude (m)_________O poço seca: (   ) Sim (   ) Não;   (   ) Sim, às vezes;  (   ) Sim, mas 

depois que foi afundado não. Obs.:________________ ; Em que ano foi furado o poço: ______esse é o 

primeiro ou foi necessário furar outros poços: _________Se sim, justifique:______________________; 

Adiciona cloro no poço: Sim (  )  Não (   )  Se sim, com que 

frequência:_________________________________________________________________________________ 

Registro de Dados de Análise de Campo 

Temperatura da água: ______ Turbidez:_______ 

 

 

______________________________________                                  ___________________________________ 

   Responsável pelo recebimento da amostra                                               Responsável pela coleta da amostra 

 

Fonte: Adaptado de Souza (2012) e Riquelme (2015) 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

LABORATÓRIO DE ÁGUAS - CAMPUS DE ROLIM DE MOURA 

LABOGEOPA – CAMPUS DE PORTO VELHO 

FORMULÁRIO DE CAMPO E CADASTRO DE POÇOS DE ALTA FLORESTA D’OESTE. 
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APÊNDICE II – Termo Informativo e Autorizativo 

TERMO 

INFORMATIVO E AUTORIZATIVO 

 

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, localizada na BR 364, KM 9,5 – 

Campus José Ribeiro Filho – Sentido Acre, prédio Centro de Estudos Geográficos e Socio-

ambientais da Amazônia – CEGEA – Bloco 1T, CEP: 76.806-679 – Porto Velho/ RO, Fone: 

(69) 2182-2190. Em cumprimento ao Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em 

Geografia, sob a orientação da professora doutora Maria Madalena de Aguiar Cavalcante, estará 

sendo realizada uma pesquisa sobre água subterrânea no município de Alta Floresta D’Oeste – 

RO, para produzir o trabalho final de conclusão de curso. 

Para alcançar este objetivo serão realizadas coletas de amostras de água de poços 

amazonas em diferentes regiões no perímetro urbano. Serão efetuadas análises (físico-químicas 

e bacteriológicas) para avaliar a qualidade da água.  

Os resultados levantados serão utilizados para a elaboração da dissertação de mestrado 

da discente Carla Silveira de Arruda, que está em desenvolvimento nesta universidade. 

 

Desta forma,  

O (a) Sr. (a) _____________________________________________________, residente 

conforme consta na ficha de cadastro de poço nº __________, autoriza a estudante Carla 

Silveira de Arruda a coletar as amostras de água subterrânea em sua residência para fins de 

pesquisa científica. 

 

Eu, Carla Silveira de Arruda, comprometo-me a não expor a identidade do respondente do 

formulário em nenhum momento dessa pesquisa; respeitar sua privacidade e emitir os laudos 

dos resultados das análises das amostras de água subterrânea coletadas em sua residência, 

garantido ao morador a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento, sem 

precisar justificar e sem sofrer qualquer prejuízo. 

 

 

Alta Floresta D’Oeste – RO, ___/___/_____ 

 

_____________________________                                 _________________________ 

                  Morador                                                                Carla Silveira de Arruda      

 

Fonte: Adaptado de Souza (2012)   
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APÊNDICE III - Termo Informativo e de Compromisso da Pesquisa endereçado ao SAAE. 

TERMO INFORMATIVO E 

DE COMPROMISSO DA PESQUISA 

 

Prezado (a) entrevistado (a), 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, voluntariamente, 

de uma pesquisa que está sendo realizada pela mestranda Carla Silveira de Arruda, 

em cumprimento ao Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em 

Geografia, da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sob a orientação 

da professora, doutora, Maria Madalena de Aguiar Cavalcante, cujo objetivo 

principal da pesquisa consiste em avaliar a qualidade da água subterrânea, 

proveniente de poços amazonas, a fim de espacializar as áreas de maior nível de 

contaminação, na área urbana do município de Alta Floresta D’Oeste – RO. 

 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) foi selecionado porque é 

responsável pelo abastecimento de água no referido município, sendo tais 

informações substanciais para a contextualização do sistema de abastecimento 

municipal de água potável. A sua participação nesse estudo é de suma relevância e, 

consiste em responder algumas questões sobre a criação e o funcionamento do 

SAAE, bem como possíveis desafios e perspectivas de melhorias do sistema 

municipal de abastecimento de água potável.  

 

Nestes termos, eu, Carla Silveira de Arruda, inscrita sob o número de 

matrícula 201520098, comprometo-me a não expor a identidade do respondente do 

questionário em nenhum momento desta pesquisa, bem como em quaisquer futuras 

publicações. 

 

Você poderá se recusar a participar ou a responder qualquer uma das questões 

a qualquer momento, não havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a 

sua decisão. E, caso aceite participar, solicito sua assinatura autorizando a realização 

desta entrevista. 

 

__________________________                             __________________________  

             Entrevistado                                                 Carla Silveira de Arruda      

  

Alta Floresta D’Oeste – RO, ___/___/_____ 
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APÊNDICE IV - Questionário Aplicado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), de Alta 

Floresta D’Oeste – RO. 

 

Responsável pela pesquisa, mestranda: Carla Silveira de Arruda 

Orientadora: Drª. Maria Madalena de Aguiar Cavalcante  

Respondente: ______________________________________________________________________ 

Sexo: Feminino (   )   Masculino (   ) 

Profissão: _________________________________________________________________________ 

Nível de escolaridade:  

(   ) Nível Fundamental 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto 

(   ) Ensino superior completo 

(   ) Pós-graduação lato senso 

(   ) Pós-graduação stricto senso (mestrado) 

(   ) Pós-graduação stricto senso (doutorado) 

Tipo de admissão: Contrato emergencial (    )       Concurso (    )      Cedido (    )      Comissionado (    ) 

 

Cargo/Função:  

Quando iniciou a operação do sistema de abastecimento de água pelo SAAE, no município de Alta 

Floresta D’Oeste? 

1) Cite a legislação que institui e regulamenta os serviços do SAAE. (Por gentileza, encaminhar as 

legislações pertinentes em anexo.)  

2) Tipo de manancial de captação utilizado pelo SAAE: 

Superficial (    )          Subterrâneo (    )           Misto (    ) 

Caracterização:  

3) Total de residências que estão ligadas na rede de abastecimento de água do 

SAAE:_______________;  

Ativas: _________; Inativas: _________ 

4) Qual a atual capacidade de oferta de água à população urbana? ____________________________ 

5.1) Qual a quantidade estimada considerada suficiente para atender a presente e futuras demandas de 

água tratada? Qual a média (diária/mensal) do consumo de água tratada na cidade, atualmente?  

 

Continua... 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO E DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

QUESTIONÁRIO ENDEREÇADO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

(SAAE), DE ALTA FLORESTA D’OESTE – RO. 
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Continuação. 

5) De acordo com informações do Portal de Transparência11, sabe-se que a cidade de Alta Floresta 

D’Oeste está passando por um processo de ampliação/adequação do sistema de abastecimento de 

água potável. Neste caso, tal processo possui relação com os dados disponibilizados no “Atlas 

Brasil: abastecimento urbano de água”12, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA), 

em 2010, que destaca a necessidade de tal adequação no sistema de abastecimento de água, em 

Alta Floresta D’Oeste?  

Sim (   )     Não  (   )  

7.1) Contextualize, brevemente, sua resposta.:  

7.2) Qual o cenário de demanda de água que esta ampliação do sistema de abastecimento de água tratada 

será capaz de sustentar: 

8) Presta serviço de coleta e tratamento de esgoto? Sim (    )       Não (    ) 

8.1) Se não, existe projeto para implantação? Sim (    )        Não  (    )      

8.2) Caso a resposta seja sim, possui prazo previsto para iniciar a implantação? Qual o índice de 

população (domicílios)  urbana que esse projeto visa atender 

8.3) Caso não haja nenhum projeto que vise a implantação de sistema de coleta/tratamento de esgoto, 

explique, brevemente, o motivo 

9) O munícipio possui Plano Municipal de Saneamento Básico?      Sim (    )      Não (     )  

9.1) Se sim, desde quando 

9.2) Caso não tenha, justifique:  

10) Cite as reclamações mais frequentes, realizadas pela população, em relação à água distribuída pelo 

atual sistema municipal de abastecimento:  

11) Aponte os principais desafios e/ou dificuldades técnicos e/ou estruturais do SAAE para atender o 

padrão de potabilidade da água para consumo humano, de acordo com a legislação vigente (Portaria 

MS, nº 2.914/2011 

12) Comente, brevemente, sobre as perspectivas para possíveis melhorias e soluções referente às 

competências do SAAE: 

 

 

 

 

                                                           
11 Disponível em: <http://transparencia.altaflorestadoeste.ro.gov.br/>. Acesso em: 20 set. 2017. 
12 Disponível em: <http://atlas.ana.gov.br/atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=24#>. Acesso em: 20 set. 2017. 

http://transparencia.altaflorestadoeste.ro.gov.br/
http://atlas.ana.gov.br/atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=24
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APÊNDICE V - Laudo de Análise de Água 

 

LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA 

 

Morador: Poço n°:     

Endereço: N°: Bairro: 

Local de Coleta: Alta Floresta D’Oeste - RO. Zona: Urbana 

Procedência: Água de poço Tipo: amazonas    Data da coleta:       Horário: 

Data de entrada no laboratório: Horário de entrada no laboratório: 

Horário da análise da amostra: 

 

 

Períodos 

sazonais 

Parâmetro físico-químico 

Cond. Elétrica 

(µS/cm) 

Temperatura 

(°C) 

Cor Aparente 

(u.C) 
pH 

Turbidez 

(NTU) 

Seco           

Chuvoso           

  -  * 25 * < 15 * 6,0 a 9,5 * 1,0 

(*) Limites estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde (MS), n°05, de .  

(-) Não há limites definidos. 

 

 (*) Limites estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde (MS), n° 2.914 de 12/12/2011. 

 

 

_________________________ 

                                                                                                      Técnico Responsável 

Fonte: Adaptado de Riquelme (2015) 

Períodos 

sazonais 

Parâmetros Microbiológicos 

UFC (24 horas) 

Coliformes Totais 
Escherichia 

Coli Coliformes Totais 
Escherichia 

Coli 

Seco 
 

   

Chuvoso 
    

 
* > 500 *Ausência *Ausência *Ausência 
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APÊNDICE VI - Coordenadas Geográficas dos Poços Cadastrados  

Nota: Os poços apresentados em negrito não foram considerados neste estudo.  

Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora. 

  

 

 

Coordenadas Geográficas dos Poços Cadastrados 

Nº dos poços UTM UTM Nº dos poços UTM UTM 

1 0609267 8681268 26 0607709 8680692 

2 0607999 8681333 27 0608213 8680642 

3 0608193 8681152 28 0608244 8680315 

4 0609088 8681215 29 0608490 8680306 

5 0610244 8681239 30 0608894 8680160 

6 0610518 8681242 31 0608747 8682009 

7 0609674 8681773 32 0610729 8681141 

8 0610162 8681686 33 0610767 8680968 

9 0609446 8681157 34 0610637 8680678 

10 0609254 8682383 35 0610550 8681442 

11 0608837 8682315 36 0610158 8681494 

12 0608940 8681735 37 0609987 8682129 

13 0609120 8682212 38 0610242 8681853 

14 0608138 8681672 39 0609861 8680935 

15 0607670 8681153 40 0609916 8680588 

16 0607689 8682283 41 0609757 8679923 

17 0608194 8682341 42 0609530 8679985 

18 0610921 8680666 43 0607673 8679472 

19 0607961 8680429 44 0607585 8680625 

20 0610500 8680419 45 0608414 8680164 

21 0610226 8680665 46 0608677 8680334 

22 0610044 8680773 47 0609247 8681108 

23 0609543 8680729 48 0609530 8682391 

24 0608983 8680718 49 0608841 8681157 

25 0608664 8680712    


