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RESUMO 
 

O distrito de Jaci-Paraná possui uma população média de 18.000 habitantes e está situado a 80 
km do município de Porto Velho – RO. Neste distrito não existe um sistema de tratamento de 
águas e nem de esgotos. Face às limitações, a captação de água é realizada por meio de poços, 
principalmente do tipo “amazonas”, individuais ou coletivos. O rejeito de esgotos é lançado 
para dentro de fossas negras ou pequenos igarapés, ou mesmo, a céu aberto. Essas 
características sanitárias podem afetar a qualidade das águas subterrâneas que são utilizadas 
pelos moradores para consumo. Com o intuito de determinar a existência de contaminação 
nos recursos hídricos subterrâneos, foram analisados alguns parâmetros, tais como: 
condutividade elétrica, cor, pH, temperatura, constituintes iônicos e, análises microbiológicas, 
como coliformes fecais e coliformes totais pela técnica de membrana filtrante. As coletas de 
águas subterrâneas foram realizadas em poços amazônicos em Jaci-Paraná durante o período 
de águas altas na região Amazônica (dezembro – maio/2012). Foram coletadas 82 amostras e 
em todas foi detectada contaminação por coliformes totais e fecais, além da contaminação por 
nitrato decorrente em função da falta de saneamento básico e de cuidados com as fontes de 
água. Os constituintes iônicos foram quantificados pela técnica de cromatografia iônica com 
detector de condutividade iônica, através da qual se constatou que 33 (42,3 %) pontos 
amostrais apresentaram níveis de nitrato acima dos valores máximos (10 mg L-1) permitidos 
pela Portaria 2.914 para potabilidade de água. No período estudado, foi possível observar que 
as águas consumidas pela população do distrito de Jaci-Paraná não se enquadram nos padrões 
de potabilidade da água recomendados pelo Ministério da Saúde para os parâmetros nitrato e 
bacteriológico. Aliado a isso, o aumento do nível do lençol freático devido ao represamento 
do rio Jaci-Paraná para a construção das usinas hidrelétricas que estão se instalando na região, 
pode comprometer ainda mais a qualidade das águas subterrâneas. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Jaci-Paraná, saneamento básico, potabilidade da água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The district of Jaci-Paraná has an average population of 18.000 inhabitants and is situated 80 
km from the city of Porto Velho - RO. In this district there is not a system of water treatment 
or drains. In front of the limitations, the water capitation is accomplished by means of wells 
"Amazon", individual or collective. The sewage waste is carried into cesspools or small 
streams, or even in the open. These characteristics may affect the sanitary quality of 
groundwater that is used by residents for consumption. In order to determine the existence of 
contamination in groundwater resources, was analyzed some parameters, such as electrical 
conductivity, color, pH, temperature, ionic constituents and microbiological analyzes such as 
fecal coliforms and total coliforms by membrane filter technique The collections were 
performed on groundwater wells type “Amazon” in Jaci-Paraná during the period of “high 
water” in the Amazon region (December - May/2012). Were collected 82 samples, and in 
every sample was detected for total coliforms and fecal addition of nitrate contamination 
arising due to lack of sanitation and care of water sources. The ionic constituents were 
quantified by the technique of ion chromatography with conductivity detector ion, by which it 
was found that 33 (42.3%) sampling sites showed nitrate levels above the maximum (10 mg 
L-1) allowed by Ordinance 2914 for potable water.  In the period studied, it was observed that 
the water consumed by the population of the district of Jaci-Paraná do not fit the standards for 
drinking water recommended by the Ministry of Health for nitrate and bacteriological 
parameters. Allied to this, the increase in groundwater level due to the damming of Jaci-
Paraná River for the construction of hydropower plants that are settling in the region, may 
further compromise the quality of groundwater. 
 
 
 
 
Key words: Jaci-Paraná, sanitation, potability of water. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A água é um dos assuntos de maior destaque e de preocupação mundial atualmente. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 1990, lançou um enorme desafio mundial pela 

qualidade de água, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que pretende sanar os 

problemas de saneamento básico e acesso à água de boa qualidade até 2015. 

Segundo dados da OMS/UNICEF (2012), o mundo alcançou a meta do ODM de 

reduzir pela metade a proporção de pessoas sem acesso a água potável segura até 2015. Entre 

1990 e 2010, mais de dois mil milhões de pessoas passaram a ter acesso a fontes de água 

tratadas, provenientes de abastecimento canalizado e de poços protegidos. Entretanto, ainda 

existem espalhados pelo mundo, mais de 780 milhões de pessoas que não têm acesso a fontes 

melhoradas de água potável e 2,5 bilhões não têm saneamento melhorado.  

Neste mesmo relatório da OMS/UNICEF (2012), os dados para o Brasil consideram 

que pouco mais de 20 % da população brasileira ganharam melhoramentos no acesso de água 

de boa qualidade e de saneamento básico desde 2005. 

No entanto, o crescimento demográfico é um fator que pode ampliar esses impactos 

sobre a qualidade das águas (BRASIL, 2011). Na região Amazônica, o censo de 2010 do 

IBGE mostra que houve um salto na taxa de aumento populacional de 1,63 até 2001 para 2,09 

em 2010. À medida que crescem a população e as cidades da região, aumenta também a 

necessidade de ampliação e construção de uma infraestrutura básica de saneamento, estradas, 

transporte público, escolas, postos médicos e hospitais.  

O município de Porto Velho-RO apresenta uma das menores coberturas de 

abastecimento de água do Brasil, apenas 32,7 % da população total segundo o Ministério das 

Cidades no ano de 2010 (SNSA, 2012) e um índice igual a 1,5 % de atendimento de rede de 

esgotos.   

O distrito de Jaci-Paraná, situado a 87 km do município de Porto Velho, com mais 100 

anos de existência, não possui, até hoje, rede de tratamento de água e de esgotos (SNSA, 

2012).  Este distrito tem uma população estimada em 18.000 habitantes que captam água 

subterrânea através de poços e utilizam sistema de fossas como rejeito de esgotos sem 

tratamento, as quais geralmente são mal construídas e próximas dos poços de captação de 

água comprometendo a qualidade da água e a saúde da população local. 

Somado a estes fatores, Jaci-Paraná é considerada área de influência direta (AID) da 

UHE – Santo Antônio por conta do alagamento do reservatório e vários outros impactos ao 
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meio ambiente, além da elevação do lençol freático na região, que poderá facilitar a 

penetração de contaminantes nas águas pelos rejeitos e esgotos domésticos. 

 O nível do rio Jaci-Paraná foi bastante elevado no período de dezembro/2011 a 

março/2012 por causa do represamento pela UHE – Santo Antônio, o que contribuiu para a 

elevação do lençol freático, tornando o solo da região bastante úmido, favorecendo a 

infiltração de contaminantes nas águas subterrâneas. Neste contexto, os igarapés e as 

inúmeras fossas sépticas mal construídas tiveram vazamento, espalhando a contaminação para 

a malha hídrica subterrânea e o solo, fato que afetou a qualidade da água subterrânea captada 

para consumo da população. Na época, vários noticiários regionais relataram a situação crítica 

em que os moradores de Jaci-Paraná se encontravam (ALE – RO, 2012; PMPV, 2012; 

PINTO, 2012; IHU, 2012; ANDREOLI, 2012).  

Portanto, torna-se importante uma avaliação da qualidade das águas subterrâneas de 

Jaci-Paraná e das condições ecológicas em que ela se encontra. Estes são fatores fundamentais 

para subsidiar o gerenciamento dos recursos hídricos no município de Porto Velho e demais 

distritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1  ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

A quantidade total de água na Terra é de 1.386 milhões de km3, mas apenas 2,5 % 

deste valor são de água doce (REBOUÇAS et al, 2002). Os maiores reservatórios de água 

doce disponíveis na Terra encontram-se no subsolo (BAIRD, 2002), representando 29,9 % do 

total de água doce do mundo (REBOUÇAS et al, 2002).  

Devido à enorme importância das reservas de águas, a partir da década de 1960, as 

águas do subsolo foram denominadas de “águas subterrâneas”, permitindo uma análise mais 

abrangente das suas condições de uso e proteção (REBOUÇAS et al, 2002). 

As águas apresentam uma movimentação entre as camadas no interior do solo. A 

primeira camada ou camada de solo úmido é chamada de zona de aeração ou não saturada, 

pois contêm ar entre as partículas do solo (REBOUÇAS et al, 2002), como mostra a figura 1. 

Adentrando-se mais no solo encontra-se a zona saturada, onde a água recebe o nome de lençol 

de água subterrâneo e onde não existe ar (BAIRD, 2002). A parte superior desta zona saturada 

é chamada de lençol freático, que pode estar repousando sobre o solo na forma de lagos 

(BAIRD, 2002).  

Quando a água subterrânea está em contato com uma camada de argila ou rochas 

impermeáveis constituem um reservatório permanente chamado de aquífero (BAIRD, 2002). 

 
Figura 1 – Representação esquemática da movimentação de água no perfil do solo (BAIRD, 2002). 
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Durante a passagem da água através do solo ocorrem processos de filtração e reações 

biogeoquímicas fazendo com que as águas subterrâneas apresentem, geralmente, boa 

potabilidade e sejam mais protegidas dos agentes de poluição (ANA, 2002).  

 O território brasileiro tem uma área de 8.511.965 km2, constituído de recursos 

potenciais de águas subterrâneas, tanto na forma de umidade do solo, a qual é suporte para a 

biomassa vegetal da Terra e interface atmosfera/litosfera, como a água que flui no subsolo 

(REBOUÇAS et al, 2002).   As reservas de água subterrânea são estimadas em 112.000 km3, 

mas a falta de racionalização e de proteção deste bem inestimável e insubstituível já acarreta 

sérios problemas para a humanidade (REBOUÇAS et al, 2002; RATTNER, 2009). 

A utilização das águas subterrâneas tem sido muito importante para vários usos desde 

civilizações muito antigas (ANA, 2002; JAMEEL e HUSSAIN, 2011). Qualquer perfuração 

através da qual obtemos água de um aquífero é, genericamente, chamada de poço (ANA, 

2002). 

Na região Amazônica, predominam os poços escavados rasos (até 30 m) do tipo 

“amazonas”, classificados assim, pela profundidade e suas características construtivas. São 

poços cilíndricos, abertos manualmente, com o uso de picareta e pá que recebem nomes 

distintos, dependendo da região: cisterna, cacimba, cacimbão, poço amazonas, poço caipira, 

ou simplesmente poço (ANA, 2002). A escavação é realizada em material não muito 

resistente, geralmente solo e depósitos sedimentares pouco consolidados e em certos arenitos 

friáveis podendo ser escavados até manualmente (ANA, 2002). 

Após a construção, o poço deve ser bem fechado, erguendo-se uma proteção de tijolo 

acima do nível do terreno, e cimentando o solo ao redor (ANA, 2002). Isso evita a entrada de 

água contaminada da superfície e a entrada de objetos e animais em geral. 

  

2.2 POLUIÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

A água é um excelente solvente devido sua capacidade de dissolver inúmeras 

substâncias, sendo também conhecida “solvente universal”. De uma forma geral, a quantidade 

de substâncias dissolvidas em águas subterrâneas depende de vários fatores, tais como: 

litologia, fluxo de águas subterrâneas, reações geoquímicas, tempo de residência, solubilidade 

de sais e pelas atividades humanas (BABA e TAYFUR, 2011; NAGARAJAN, 2010). 

A qualidade das águas de lençol freático depende de processos naturais geoquímicos 

tais como intemperização de minerais, reações de dissolução/precipitação, troca iônica, dentre 

outros. Além disso, está sujeita à ação antropogênica como a agricultura, esgoto, mineração e 
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resíduos industriais, etc (DANIELOPOL et al, 2003; NAGARAJAN, 2010). Outra fonte em 

potencial de contaminação segundo os autores Baba e Tayfur (2011) seria a má construção de 

poços para captação de água. 

 A forma de difusão urbana da contaminação das águas subterrâneas se dá pela sua 

exploração (DRAGON, 2008, ROY e BICKERTON, 2011) e as causas podem ser através de: 

fossas sépticas, efluentes domésticos e industriais, aterros sanitários de lixo, vazamento de 

esgotos, poços mal construídos e estações de petróleo (AL-KHASHMAN, 2007; JAMEEL e 

HUSSAIN, 2011; BABA e TAYFUR, 2011). 

 Essas águas contaminadas contêm inúmeros contaminantes biológicos como 

microrganismos patogênicos e oportunísticos, responsáveis por várias doenças que podem ser 

transmitidas através da água (PIANETTI et al, 2004), compromentendo tanto a saúde dos 

animais como a dos seres humanos. 

Dentre as principais doenças transmitidas pela água podem ser citadas: diarréia, 

gastroenterites, cólera, disenteria bacilar ou amebiana, giardíase, febre tifóide e paratifóide, 

hepatite A e B, poliomielite (erradicada no Brasil) (DANIEL, 2001) e podem ocorrer tanto em 

países tropicais bem como subtropicais durante os meses mais quentes (MUDIAM et al, 

2012). Atualmente, as parasitoses intestinais e doenças diarréicas causadas por bactérias de 

veiculação hídrica e vírus entéricos tornaram-se uma das principais causas de desnutrição 

devido à má digestão dos alimentos ingeridos por pessoas adoecidas com água contaminada 

(SHANNON et al, 2008). 

As bactérias do grupo coliforme são indicadoras de contaminação da água. A razão da 

escolha desse grupo de bactérias como indicador de contaminação da água deve-se aos 

seguintes fatores: estão presentes nas fezes de animais de sangue quente, inclusive os seres 

humanos; sua presença na água possui uma relação direta com o grau de contaminação fecal; 

são facilmente detectáveis e quantificáveis por técnicas simples e economicamente viáveis, 

em qualquer tipo de água (BRASIL, 2009). 

Por mais de um século, os coliformes totais (fecais e não fecais) e os coliformes fecais 

são usados como principais organismos indicadores bacteriológicos (OUATTARA et al, 

2011; MUDIAM et al, 2012). Embora estes organismos indicadores possam não ser 

patogênicos, a presença deles indica a possibilidade de ocorrência de outros organismos 

patogênicos na água (MUDIAM et al, 2012). Segundo Ouattara et al (2011), a Escherichia 

coli é um dos mais frequentemente indicadores de poluição fecais. 

A água de irrigação pode representar uma fonte de microrganismos associados à larga 

gama de doenças humanas, através da contaminação da cultura, que então passa para a cadeia 
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alimentícia e, eventualmente, contamina o homem (PIANETTI et al, 2004). Ademais, as 

práticas agrícolas e agropecuárias modernas envolvem o uso de inúmeros produtos químicos 

que podem ser destinados através do uso da água para o solo e as águas subterrâneas, 

contaminando estes sistemas (REBOUÇAS et al, 2002). 

Dentre os contaminantes inorgânicos, o que causa maior preocupação é o íon nitrato, 

NO3
-, originado de três fontes principais: aplicação de fertilizantes nitrogenados, deposição 

atmosférica e através de esgotos domésticos (BAIRD, 2002). Outro problema é a 

contaminação por fosfato, PO4
3-, proveniente de polifosfatos dos detergentes, do esgoto bruto 

e de fertilizantes a base de fosfatos e que é um nutriente limitante do crescimento de algas 

(BAIRD, 2002). 

A portaria nº. 2.914, de 12 de Dezembro de 2011, apresenta os procedimentos de 

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

potabilidade (BRASIL, 2011). O Artigo 4° da presente portaria estabelece que toda água 

destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa individual de abastecimento 

de água, independentemente da forma de acesso da população, está sujeita à vigilância da 

qualidade da água. 

 

2.3 DISTRITO DE JACI-PARANÁ 

 
O distrito de Jaci-Paraná é uma região dos índios Karipuna, que viveram ao longo da 

bacia do Jaci-Paraná, e de outras comunidades indígenas isoladas e protegidas que ainda lá 

vivem (Estudos de Impacto Ambiental AHE Jirau, 2006). Sua história está estritamente ligada 

à exploração da borracha, entre 1850 e 1920, e a construção da ferrovia denominada de 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (E.F.M.M.), construída entre 1907 e 1912. A Estrada de 

Ferro surgiu da necessidade de ligar as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim, facilitando o 

escoamento da borracha proveniente da Bolívia e também para o oceano Atlântico 

(PANTANI, 2010). 

Durante a construção da EFMM na região, ocorreram mais de 6.000 mortes devido às 

doenças tropicais, acidentes, ataques de índios, condições de insalubridade, dentre outros, o 

que fez com que a ferrovia ficasse conhecida mundialmente sendo, então, chamada de 

“Ferrovia do Diabo”. 

Para averiguar a razão de tantas mortes, em 1910, os médicos sanitaristas Osvaldo 

Cruz e Belisário Penna estiveram na região da EFMM, estudando maneiras de se realizar o 

saneamento da área (PANTANI, 2010).  Porém, os problemas eram tantos que Oswaldo Cruz, 
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em seu relatório, descreveu Santo Antônio como uma cidade marcada pela “falta”: a falta de 

higiene por parte da população e falta de infraestrutura básica (SCHWEICKARDT e LIMA, 

2007). 

Fato semelhante ocorria em núcleos habitacionais que foram surgindo próximos à 

ferrovia, tais como Porto Velho, Jaci-Paraná, Mutum-Paraná, Abunã, e Guajará-Mirim. 

Com a criação do município de Guajará-Mirim, em 12 de julho de 1928, pelo Estado 

de Mato Grosso, Jaci-Paraná se tornou um de seus distritos, sob a denominação de Generoso 

Ponce – nome do então presidente do Estado de Mato Grosso. Após suas terras terem sido 

incorporadas ao Território Federal de Guaporé, posteriormente elevado à categoria de Estado 

de Rondônia, Porto Velho adquiriu do município de Guajará-Mirim alguns de seus distritos, 

dentre eles o de Generoso Ponce, o qual recebeu a denominação de Jaci Paraná em 17 de abril 

de 1945 (IBGE, 2010). 

Além de Jaci-Paraná, o município de Porto Velho concentra os distritos de Abunã, 

Calama, Demarcação, Extrema, Fortaleza do Abunã, Nazaré, Nova Califórnia, Nova Mutum-

Paraná, São Carlos e Vista Alegre do Abunã, e sua população é de cerca de 410.520 

habitantes (IBGE, 2010). 

Atualmente, o distrito urbano de Jaci-Paraná está localizado, aproximadamente, a 87 

km do centro de Porto Velho. Desde o ano de 2009, o distrito vem recebendo um grande fluxo 

migratório devido ao início das obras da Usina Hidrelétrica (UHE) de Jirau, distante 20 km 

deste distrito e da recém criada vila Nova Mutum, que abriga a população do ex-distrito de 

Mutum-Paraná, inundado pelo reservatório formado (SVS, 2010). 

O aumento do fluxo migratório para a região, durante a fase de construção dos 

aproveitamentos hidrelétricos, poderá aumentar a demanda e a pressão sobre os serviços 

públicos, agravando a atual carência e insuficiência dos mesmos, acarretando queda na 

qualidade dos serviços prestados à população residente (MP/RO, 2006). Fato este que pode 

ser verificado atualmente. 

Dentre as medidas mitigadoras propostas no Estudo de Impacto Ambiental para o 

distrito de Jaci-Paraná, estão o estabelecimento de parcerias com o poder público responsável 

pelo serviço, visando à implantação do sistema de abastecimento de água, de esgotamento 

sanitário e do sistema de coleta e disposição do lixo, além de realizar palestras e eventos de 

educação ambiental nas escolas e comunidades do entorno (MP/RO, 2006). 

Atualmente, está sendo construída, com recursos de compensação social da UHE – 

Santo Antônio, uma sede da CAERD (Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia) para 
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tratamento de águas e esgoto no distrito. Entretanto, até o momento, não foram implantadas 

estas melhorias de saneamento básico. 

 A situação sanitária em que se encontram inúmeras cidades amazônicas se deve não 

apenas pela falta de melhorias em infraestrutura das mesmas, mas também, de uma 

consciência ecológica do ser humano no meio em que vive para que este deixe de provocar a 

poluição do meio em que vive. Para tanto, é urgente a necessidade de uma gestão pública 

eficaz e transparente com a população e uma educação ambiental de qualidade não apenas nas 

escolas, mas favorecida para a comunidade como um todo.  

 

2.4 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA  

 

2.4.1 Temperatura 
 

As águas subterrâneas não são influenciadas pelas mudanças da temperatura 

atmosférica, exceto os aquíferos freáticos pouco profundos. Em profundidades, a temperatura 

da água é influenciada pelo grau geotérmico local (em média 1 ºC a cada 30 m) (ANA, 2002). 

Porém, a temperatura de água é um dos parâmetros importantes a serem considerados em 

monitoramentos de qualidade de água. 

Com o aumento da temperatura, ocorre aumento da velocidade das reações 

bioquímicas e de decomposição de compostos orgânicos; diminuição da solubilidade de gases 

dissolvidos em água, principalmente o oxigênio e, consequente, decomposição anaeróbia de 

compostos orgânicos sulfatados, produzindo o gás sulfídrico, H2S. 

 

2.4.2 Cor 
 

A cor de uma amostra de água está associada ao grau de redução de intensidade que a 

luz sofre ao atravessá-la, devido à presença de sólidos dissolvidos, principalmente material 

em estado coloidal orgânico (ácidos húmico e fúlvico,) e inorgânico (MUCCIACITO, 2012, 

p. 16). 

A presença de cor nas águas naturais está relacionada a problemas estéticos (que pode 

causar repulsa pelos consumidores, pela associação com a descarga de esgotos), às 

dificuldades na penetração da luz e à presença de compostos recalcitrantes (não 

biodegradáveis) que em geral são tóxicos aos organismos aquáticos (MUCCIACITO, 2012, p. 

16). 
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A medida da cor é feita por comparação de soluções padrões de platina-cobalto, na 

qual a cor de uma solução com 1 mg L-1 de cloroplatinato de potássio (K2PtCl6) em cloreto de 

potássio (CoCl2) corresponde a uma unidade de cor (UC) ou uHazen (ANA, 2002; 

MUCCIACITO, 2012, p. 18). Para ser potável uma água não deve apresentar nenhuma cor de 

considerável intensidade. Segundo a OMS o índice máximo permitido deve ser 15 mg Pt L-1 

(ANA, 2002). Este método determina a cor aparente da amostra que considera a turbidez da 

amostra, pois apresenta em parte resultado da reflexão e dispersão da luz nas partículas em 

suspensão. 

Esta coloração é dita aparente, pois é como o ser humano vê. Na determinação da cor, 

a turbidez da amostra causa interferência podendo-se diferenciar a cor verdadeira da cor 

aparente pelo tamanho das partículas dissolvidas através da turbidez (MUCCIACITO, 2012, 

p. 18). 

Nas águas naturais, a presença da turbidez provoca a redução de intensidade dos raios 

luminosos que penetram no corpo d’água, interferindo nas características do ecossistema 

presente (MARQUES et al, 2007). Quando sedimentadas, as partículas em suspensão formam 

bancos de lodo onde a digestão anaeróbia leva à formação de gases metano e gás carbônico, 

além de nitrogênio gasoso e do gás sulfídrico, que é malcheiroso (MARQUES et al, 2007). 

Essas características podem ser observadas em muitos poços de águas subterrâneas, 

pois nestes não há penetração de raios solares, devido ao isolamento dos mesmos e pela 

profundidade das águas. 

 

2.4.3 Condutividade Elétrica 
 

A condutividade elétrica de uma solução é a capacidade desta em conduzir a corrente 

elétrica (ESTEVES, 1998), sendo uma medida comumente empregada na avaliação da 

qualidade de água. 

A capacidade de uma solução em conduzir corrente elétrica é função da concentração 

dos íons presentes na solução e é fortemente depende de sua temperatura (aumenta cerca de 2 

% a cada ºC) (ESTEVES, 1998). O pH da amostra também pode ter grande influência sobre 

os valores de condutividade elétrica (ESTEVES, 1998). 
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2.4.4 pH 
 

Por influir em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente ou em 

processos unitários de tratamento de águas, o pH (potencial hidrogeniônico) é um parâmetro 

importante em muitos estudos no campo do saneamento ambiental. 

O pH é explicado pela dissociação da água em íons hidrônio (H3O+) e íons hidroxônio 

(OH-) (equação 1). 

 

2 H2O   H3O+ + OH-         (1) 

 

O íon hidrônio é um hidratado (H+ + H2O) e geralmente é representado simplesmente 

como H+ e denominado íon hidrogênio ou próton. A dissociação da água então vem a ser 

conhecida como (equação 2): 

 

H2O  H+ + OH-  

 (2) 

No equilíbrio, o produto da concentração de íons hidrogênio e hidroxila na água pura 

são constantes e tem um valor de 10−14 mol L-1. Como o número total de íons hidrogênio em 

um dado volume de água pura é exatamente igual ao número de íons hidroxila, cada um tem 

uma concentração de 10−7 mol L-1. Define-se pH com o logaritmo negativo de concentração 

de íons hidrogênio e, portanto, a água pura tem um valor de pH igual a 7 (STUMM e 

MORGAN, 1981). A equação 3 abaixo representa a fórmula para cálculo do pH 

(BETTELHEIM, 2011): 

 

pH = - log [H3O+]          (3) 

 

O valor do pH de uma solução aquosa pode ser influenciado pela presença de 

substâncias dissolvidas. Soluções nas quais a concentração de íons hidrogênio é maior que 

10−7 mol L-1 (pH < 7) são ácidas, enquanto que aquelas em que a concentração de H+ é menor 

que esta (pH > 7) são alcalinas.  

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

a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Também o efeito indireto é muito 

importante podendo, em determinadas condições de pH, contribuir para a precipitação de 

elementos químicos tóxicos, como  metais pesados em água, além de exercer efeitos sobre a 
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solubilidade de nutrientes. O pH das águas subterrâneas varia geralmente entre 5,5 e 8,5 

(ANA, 2002). 

A fonte de acidez natural nas águas é o gás carbônico proveniente da atmosfera, que é 

dissolvido e convertido a ácido carbônico pelo equilíbrio químico apresentado na equação 4: 

 

CO2 + H2O  H2CO3        (4) 

 

A presença de gás carbônico se deve também pela decomposição aeróbia ou anaeróbia 

da matéria orgânica em águas poluídas. 

O pH pode ser determinado pelo método potenciométrico é o mais preciso e mais 

recomendado. 

 

2.4.5 Constituintes Iônicos 
 

As águas subterrâneas contêm uma maior quantidade de sais dissolvidos quando 

comparada com águas superficiais (ANA, 2002). Vários fatores podem influenciar na 

composição iônica dos corpos aquáticos, como a geologia da região, o regime de chuvas e o 

tipo de influência antrópica à qual estão submetidos (ESTEVES, 1998).  

Os constituintes iônicos mais frequentes nas águas são apresentados abaixo segundo 

Feitosa e Manoel Filho (1997). 

Cloreto (Cl-): O cloro está presente em teores inferiores a 100 mg L-1, podendo formar 

compostos muito solúveis. Teores anômalos são indicadores de contaminação por água do 

mar, e por aterros sanitários. Minerais fontes de cloro são halita e silvita. 

Nitrato (NO3
-): O nitrogênio inorgânico pode existir no estado livre como gás, nitrito, nitrato 

e amônia. Com exceção de algumas ocorrências como sais evaporíticos, o nitrogênio e seus 

compostos não são encontrados nas rochas da crosta terrestre. Nas águas subterrâneas os 

nitratos ocorrem em teores em geral abaixo de 5 mg L-1. Nitrito (NO2
-) e amônia (NH4

+) são 

ausentes, pois são rapidamente convertidos a nitrato pelas bactérias. Pequeno teor de nitrito e 

amônia é sinal de poluição orgânica recente. 

Sulfato (SO4
2-): são sais moderadamente a muito solúveis, exceto sulfatos de estrôncio e de 

bário. A presença de sulfato nas águas está relacionada à oxidação de sulfetos nas rochas e à 

lixiviação de compostos sulfatados como gipsita e anidrita. 

Sódio (Na+): O sódio é um elemento químico quase sempre presente nas águas subterrâneas. 

Seus principais minerais fonte (feldspatos plagioclásios) são pouco resistentes aos processos 
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intempéricos, principalmente os químicos. Os sais formados nestes processos são muito 

solúveis. Nas águas subterrâneas, o teor de sódio varia entre 0,1 e 100 mg L-1, sendo que há 

um enriquecimento gradativo deste metal a partir das zonas de recarga. A quantidade de sódio 

presente na água é um elemento limitante de seu uso na agricultura. 

Potássio (K+): O potássio é um elemento químico abundante na crosta terrestre, mas ocorre 

em pequena quantidade nas águas subterrâneas, pois é facilmente fixado pelas argilas e 

intensivamente consumido pelos vegetais. Pode ser encontrado no: feldspato potássico, mica 

moscovita e biotita, pouco resistentes aos intemperismo físico e químico. Nas águas 

subterrâneas apresenta valores entre 1 e 5 mg L-1. 

Cálcio (Ca2+): O teor de cálcio nas águas subterrâneas varia, de uma forma geral, de 10 a 100 

mg L-1. As principais fontes de cálcio são os plagioclásios cálcicos, calcita, dolomita, apatita, 

entre outros. O carbonato de cálcio é muito pouco solúvel em água pura. O cálcio ocorre nas 

águas na forma de bicarbonato e sua solubilidade está em função da quantidade de gás 

carbônico dissolvido. A quantidade de CO2 dissolvida depende da temperatura e da pressão, 

que são, portanto, fatores que vão determinar a solubilidade do bicarbonato de cálcio. 

Magnésio (Mg2+): O magnésio é um elemento cujo comportamento geoquímico é muito 

parecido com o do cálcio e, acompanha este elemento. Diferentemente do cálcio, o magnésio 

pode formar sais mais solúveis. Nas águas subterrâneas ocorre com teores entre 1 e 40 mg L-1. 

O magnésio, depois do cálcio, é o principal responsável pela dureza das águas. Em águas 

subterrâneas de regiões litorâneas, a relação Mg/Ca é um elemento caracterizador da 

contaminação por água marinha. 

 

2.5 CROMATOGRAFIA IÔNICA 

 

Os constituintes iônicos como fluoreto, cloreto, nitrito, brometo, nitrato, fosfato, 

sulfato, lítio, sódio, amônio, potássio, cálcio e magnésio podem ser avaliados através de várias 

técnicas analíticas (cromatográficas, espectrofotométricas ou eletroforéticas) (CONNOLLY e 

PAULL, 2001). Entretanto a cromatografia iônica é a mais sensível, simples, rápida e requer 

um pequeno volume de amostra (MISKAKI et al, 2007). 

O principal objetivo da cromatografia de íons como uma técnica analítica é fornecer 

informações completas sobre a composição iônica da amostra analisada (NESTERENKO, 

2001). O uso de diferentes detectores (condutométrico, espectrofotométrico e amperométrico) 

tem alargado a aplicação da cromatografia iônica para a determinação de íons inorgânicos em 

uma variedade de matrizes aquosas (PASTORE et al, 1989). 
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Este método consiste na injeção da amostra em uma fase móvel através de uma coluna 

de troca aniônica ou de troca catiônica (fase estacionária), associada à detecção 

condutométrica e eventualmente, supressão química, como pode ser observado na figura 2. 

Este sistema consiste de um eluente líquido, uma bomba de alta pressão, um injetor de 

amostra, uma coluna analítica e um sistema de detecção (SILVA, 2005). 

 

 
Figura 2 - Representação esquemática de um sistema de cromatografia de íons com supressão de condutividade 

(Fonte: SILVA, 2005). 

 

A fase estacionária é uma substância sólida contendo grupos funcionais, que é também 

chamada resina de troca iônica (BAIRD, 2002) e que pode fixar íons como resultado de forças 

eletrostáticas (METROHM, 2006). Na cromatografia de cátions, são grupos de ácido 

sulfônico e na cromatografia de ânions são grupos de amônio quaternário (BAIRD, 2002; 

METROHM, 2006). Teoricamente, íons com mesma carga podem ser completa e 

reversivelmente trocados entre as duas fases até haver uma condição de equilíbrio 

(METROHM, 2006). O lado em que ocorre o equilíbrio depende da afinidade dos íons 

participantes em relação aos grupos funcionais da fase estacionária (METROHM, 2006). 

A Figura 3 representa os processos de troca para cátions e ânions. Os íons do analito 

foram representados por A, os íons do eluente competindo com eles para a troca foram 

representados por E. 
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Figura 3 - Diagrama esquemático mostrando o processo de troca iônica em cromatografia de íons. No lado 
esquerdo pode ser visualizada a troca catiônica e no lado direito a troca aniônica (Fonte: METROHM, 2006). 

 

Logo após a coluna cromatográfica, está localizado um supressor de condutividade, 

capaz de converter os ânions da fase móvel de uma forma facilmente dissociável para uma 

forma solúvel e que não influenciará grandemente o sinal produzido no detector de 

condutividade (BAIRD, 2002). E assim, o sinal de condutividade que chega ao detector está 

baseado nos ânions do analito através da célula do detector (BAIRD, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Averiguar a qualidade do recurso hídrico subterrâneo utilizado como fonte de água 

para o consumo humano no distrito de Jaci-Paraná, município de Porto Velho, Rondônia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar se ocorre a contaminação por coliformes fecais e coliformes totais em 

água subterrânea durante o período de águas altas na região; 

2. Avaliar os parâmetros físico-químicos: cor, condutividade elétrica, pH, temperatura e 

constituintes iônicos; 

3. Otimizar a metodologia no cromatógrafo de íons; 

4. Elaborar mapas temáticos representativos para a região estudada; 

5. Subsidiar os órgãos de meio ambiente do estado de Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O procedimento metodológico desse estudo constituiu-se de cinco etapas: construção 

do desenho amostral, coleta de campo, análises laboratoriais, análise estatística dos dados e 

confecção de mapas temáticos. 

 

4.1 EQUIPAMENTOS 

 

 Os equipamentos utilizados no desenvolvimento deste trabalho foram: 

 Autoclave, Bio Eng, modelo A 50; 

 Estufa Incubadora Bacteriológica - D.B.O., Eletrolab, modelo 101M; 

 Bancada de fluxo laminar vertical, Pachane, modelo 300; 

 Balança Analítica, TECNAL, BEL engineering – Mark 1300, classe II – modelo 

A42455GC; 

 Contador de Colônias, Phenix; 

 pHmetro portátil microprocessado, Quimis; 

 Condutivímetro, WTW – Cond 315i; 

 Cromatógrafo de íons com detector de condutividade iônica, METROHM – 882 

Compact IC plus; 

 GPS, GARMIN – GPSmap 60CSx. 

 

4.2 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo compreende o distrito urbano de Jaci-Paraná que está situado entre as 

margens da BR-364 sentido Acre (figura 4). 
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Figura 4 – Localização do distrito de Jaci-Paraná município de Porto Velho (Fonte: GOOGLE EARTH, 2012). 

 

4.2.1 Clima e Pluviosidade 
 

Localizado na Amazônia Ocidental, o estado de Rondônia apresenta clima que não 

sofre grandes influências do mar ou da altitude, apresentando clima tropical úmido e quente, 

durante todo o ano (RONDÔNIA, 2002). Segundo a classificação de Köppen, o Estado de 

Rondônia está sob a influência do clima do tipo Aw - clima tropical chuvoso, com média 

anual da precipitação pluvial variando entre 1.400 e 2.500 mm/ano, e a média anual da 

temperatura do ar entre 24 e 26 °C, sendo que as maiores precipitações ocorrem nos meses de 

dezembro a março e o período de estiagem se estende de julho a setembro (RONDÔNIA, 

2002). 

 

4.2.2 Geologia 
 

A geologia da área urbana de Porto Velho é constituída por uma associação de 

sedimentos fluviais e colúvio-aluviais extremamente heterogêneas com intercalações de 

sedimentos arenosos, argilosos e siltosos, denominados de Formação Jaci-Paraná, de idade 

pleistocênica, presentes na região do baixo curso do rio Jaci-Paraná (EIA/RIMA, 2004). 

Encontram-se os sedimentos da Formação Solimões, do período Terciário, 

predominantemente, argilosos e correlacionáveis a um ambiente de planície de inundação. 

BR-364 
BR-364 
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Ocorrem ainda na área, lateritos maduros e imaturos representativos do período Cenozóico e 

depósitos aluviais do Quaternário (ADAMY e ROMANINI, 1990 apud EIA/RIMA, 2004). 

  

4.2.3 Hidrogeologia 
 

De acordo com dados do EIA/RIMA (2004), ocorre na região do distrito de Jaci-

Paraná as seguintes unidades hidrogeológicas: Aquíferos Intergranulares Descontínuos 

Livres: corresponde aos sedimentos terciários da Formação Jaci-Paraná compostos por 

terraços arenosos e sedimentos aluvionares recentes, também de composição 

predominantemente arenosa. Esta unidade pode ser considerada como representativa dos 

melhores aquíferos da região e, podem ocorrer também, os Aquíferos Intergranulares 

Descontínuos Livres a Semi Confinados: esta unidade é representada pelos pediplanos argilo-

silto arenosos da Formação Jaci-Paraná e sedimentos aluvionares indiscriminados e os 

aquíferos não fornecem vazões semelhantes aos aquíferos intergranulares descontínuos livres, 

devido à presença de argila. 

 A contaminação de um aquífero pode estar relacionada com o tipo de solo e com a 

profundidade deste, tornando evidente que, os aquíferos livres são mais susceptíveis aos 

efeitos de ações antropogênicas do que os confinados e semi-confinados (LIMA, 2008). 

Devido às características sazonais na região da Amazônia Ocidental, no período de 

cheia ou águas altas, ocorre a elevação dos lençóis freáticos, o que facilita ainda mais a 

penetração de contaminantes na água. 

 A figura 5 mostra sedimentos areno-argilosos da formação Jaci-Paraná. 

 

 
Figura 5 - Sedimentos areno-argilosos da formação Jaci-Paraná, que compõem o sistema aquífero intergranular 

descontínuo livre. Fonte: (EIA/RIMA, 2004). 
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 As águas subterrâneas do aquífero Jaci-Paraná são classificadas como cloretadas 

sódicas, possuem pH ácido, normalmente inferior a 5 e são águas com baixo teor de sais 

(CAMPOS, 2004). 

 

4.3 DELINEAMENTO AMOSTRAL 

 

O delineamento amostral iniciou-se no laboratório utilizando-se um mapa de Jaci-

Paraná como o observado na figura 5. Em seguida, o desenho amostral foi validado em 

campo, partindo-se da divisão geopolítica do distrito em bairros. Os locais foram escolhidos 

ao acaso, observando-se diferenças de altitude do terreno, distância de aproximadamente 200 

m entre um ponto e outro e, o consentimento dos moradores para a coleta das amostras em sua 

residência. 

Foram determinados 82 pontos de coleta que foram georreferenciados com o uso de 

um GPS manual. Os dados foram processados no programa ArgMap versão 9.2 onde 

confeccionou-se o mapa representado na figura 6. 

Após a realização de todas as análises laboratoriais nas amostras coletadas, foram 

realizadas análises estatísticas utilizando o pacote estatístico XLSTAT (2010). 

 
Figura 6 – Representação esquemática dos pontos de coleta de amostras de água em poços do tipo “amazonas” 

de Jaci-Paraná. 

 

 Este mapa apresenta a divisão geográfica do distrito de Jaci-Paraná em Nova Jaci e 

Velha Jaci que são delimitadas pela rodovia BR-364. A Velha Jaci é a parte mais antiga do 

distrito, caracteriza-se por um bairro com o mesmo nome e têm aproximadamente 100 anos de 

Jaçanã Samaúma 

Nova Esperança 

Centro 

Alto Alegre 
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existência, localizada no lado esquerdo da rodovia, sentido ao Acre e, a Nova Jaci, localizada 

no lado direito da rodovia, apresentando 5 bairros: Alto Alegre, Centro, Jaçanã, Nova 

Esperança e Samaúma. Foram coletadas 36 amostras na Velha Jaci e 46 na Nova Jaci. 

 

4.4 COLETAS DE AMOSTRA 

 

As coletas foram realizadas em poços do “tipo amazonas” na camada superficial da 

água no interior do poço. Foram georreferenciados os poços e as fossas negras/sépticas 

próximas. Em cada ponto amostral, coletaram-se alíquotas de água para quantificação dos 

níveis bacteriológicos (coliformes fecais e totais), cor e constituintes iônicos. Os parâmetros 

limnológicos: temperatura da água, condutividade elétrica e pH foram medidos in loco. 

As amostras foram coletadas a partir de um sistema coletor adaptado (RODRIGUES, 

2008). Dentro deste coletor pode-se colocar um recipiente PET de 500 mL (garrafa de água 

mineral). Este sistema fixa a garrafa sem deixá-la submergir e sem encostar-se às laterais do 

poço. Além disso, possui um peso em sua base que alcança a profundidade do poço (figura 7). 

 

 
Figura 7 – Sistema coletor adaptado para coleta das amostras. 

 

A coleta das amostras de água foi realizada com garrafas tipo PET transparentes de 

500 mL. Para as análises bacteriológicas a coleta foi realizada em garrafas de água mineral 

adquiridas no comércio local (o líquido era descartado antes da coleta em cada ponto de 

amostragem) (RODRIGUES, 2008). Foram coletados aproximadamente 400 mL de água e 

adicionou-se 08 gotas de solução tiossulfato de sódio (10 %). As amostras foram armazenadas 

em um isopor com gelo (± 4 ºC) até o laboratório e analisadas em um período inferior a 24 
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horas a partir da coleta. Uma amostra do lote da água mineral foi utilizada como “branco 

controle” da coleta. 

 Para as análises dos constituintes iônicos, as coletas foram realizadas em tubos de 

polipropileno do tipo Falcon de 50 mL, mantidos sob refrigeração desde a coleta até o 

laboratório, onde foram filtradas com filtro de acetato/celulose de porosidade 0,22 µm e, em 

seguida, congeladas. 

Para a determinação da cor aparente, as amostras foram armazenadas em tubos do tipo 

Falcon de 50 mL, mantidos sob refrigeração desde a coleta até o laboratório, em seguida 

foram armazenadas em geladeira (4 ºC) por até 48 h. Para a determinação utilizou-se padrões 

de cloroplatinado de cobalto com as seguintes concentrações: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 60 e 70 (µg L-1).  

Durante a coleta foi aplicado um questionário com o proprietário, para levantamento 

de informações a respeito da construção do poço, do perfil do usuário do recurso e análise de 

sua percepção sobre a qualidade da água. 

 A tabela 1 apresenta as atividades de coletas em campo durante o período de águas 

altas. Este período foi escolhido porque durante as águas altas, o lençol freático se eleva, 

ficando mais próximo do solo, favorecendo para a contaminação da água. Foram coletadas 82 

amostras no total, mas em 30 amostras não foram avaliadas a temperatura e a cor aparente, 

sendo que os outros parâmetros foram avaliados no total de amostras. 

 
Tabela 1 - Número de amostras coletadas em poços e datas das coletas. 

Data Número de amostras 
05/12/2011 10 
08/12/2011 13 
16/12/2011 09 
20/12/2011 03 
19/03/2012 17 
03/05/2012 16 
28/05/2012 14 

Total de amostras coletadas 82 
   

4.5 ANÁLISE BACTERIOLÓGICA 

 

 Os materiais utilizados para análise bacteriológica foram primeiramente esterilizados 

em autoclave e a manipulação dos materiais e das amostras foram realizados no interior da 

capela de fluxo laminar. 
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As amostras de água subterrânea foram diluídas 10 vezes com água deionizada estéril. 

Em seguida, as amostras foram filtradas utilizando-se membrana filtrante de acetato de 

celulose quadriculada de 0,45 μm de porosidade (Millipore). Após a filtração, as membranas 

foram colocadas em placas de Petri, sobre o meio de cultura Chromocult (Merck) e incubadas 

à 35 ºC por 24 h. Os ensaios  com resultados positivos de presença de coliformes totais 

apresentavam colônias rosa/lilás e os de coliformes fecais (Escherichia coli) apresentavam 

colônias violetas/pretas.Os resultados foram expressos  em unidades formadoras de colônias 

(UFC/100 mL). A partir da contagem destas colônias, calculou-se a densidade de coliformes 

presentes na amostra, através equação 5 (BRASIL, 2006): 

 

UFC/100 mL = Número de colônias / mL da amostra filtrada x 100    (5) 

  

4.6 CONSTITUINTES IÔNICOS 

 

As amostras de água foram previamente filtradas em filtros de acetato celulose de 0,22 

µm de porosidade e 13 mm de diâmetro (Sartorius Biolab Products). As amostras foram 

analisadas por cromatografia iônica com detector de condutividade (Cromatógrafo de íons 

com detector de condutividade iônica, METROHM – 882 Compact IC plus). A calibração do 

equipamento foi realizada por uma curva de calibração com padrões específicos. As 

concentrações dos íons presentes foram calculadas por comparação com padrões externos. 

As colunas analíticas empregadas foram: Metrosep A Supp. 5 – 150/4.0 e Metrosep C 

4 – 150/4.0 (METROHM). O volume fixo de injeção foi de 100 μL e vazão sempre mantida 

em 0,7 mL min-1. Os padrões de ânions e de cátions foram introduzidos, separadamente, com 

uma seringa hipodérmica descartável de 5 mL, no sistema de injeção do cromatógrafo de íons. 

 

4.6.1 Ânions 
 

 Para a análise dos ânions nas amostras coletadas, foi preparada inicialmente uma curva 

de calibração com padrões multielementares de concentrações: 50, 75, 100, 150, 250, 500, 

1.000 e 1.500 µg L-1. Estas soluções padrões foram preparadas a partir do padrão 

multielementar de ânions (Multielement Ion Chromatography Anion Standart Solution, 

certified, 10 mg kg-1 da Fluka Analytical). 

Os padrões de calibração e eluentes foram preparados no dia das análises, sendo que a 

mistura dos componentes da fase móvel, foi desgaseificada em banho ultra-sônico antes do 
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uso. A solução-tampão utilizada como fase móvel foi uma solução aquosa de 1,0 mmol L-1 de 

bicarbonato de sódio e 3,2 mmol L-1 de carbonato de sódio. 

   

4.6.2 Cátions 
 

 Para a análise dos cátions nas amostras coletadas, foi preparada inicialmente uma 

curva de calibração com padrões múltiplos a partir do padrão multielementar de cátions (Six 

Cation-II Standart – DIONEX/THERMO SCIENTIFIC). Este padrão apresenta concentrações 

diferentes para os analitos então, preparou-se uma curva de calibração de soluções padrões 

múltiplas contendo as seguintes concentrações: cálcio e potássio (40, 60, 80, 120, 200, 400, 

800, 1.250, 1.660 e 2.000 µg L-1); amônio e magnésio (20, 30, 40, 60, 100, 200, 400, 625, 830 

e 1.000 µg L-1); sódio (16, 24, 32, 48, 80, 160, 320, 500, 800 µg L-1) e para o lítio (04, 06, 08, 

12, 20, 40, 80, 125 e 200 µg L-1). 

A solução-tampão utilizada como eluente foi uma solução-tampão de 0,7 mmol L-1 de 

ácido dipicolínico e 1,7 mmol L-1 de ácido nítrico. Os padrões de calibração e eluentes foram 

preparados no dia das análises, sendo que a mistura dos componentes da fase móvel, foi 

desgaseificada em banho ultra-sônico antes do uso. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 CARACTERÍSTICAS DOS POÇOS TUBULARES E QUALIDADE DAS 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 
Foram cadastrados 82 poços tubulares rasos com profundidade média de 8,20 m, 

variando entre 1,0 e 17,0 m. Esses poços são particulares, que abastecem a uma só família ou 

comunitários, que abastecem até 30 pessoas. A água é utilizada para uso doméstico, irrigação 

e dessedentação de pessoas e de animais. 

A estrutura do poço acima da superfície do terreno é formada por uma parte de 

concreto ou de madeira (tampa do poço) que sobressai do nível do solo em torno de 30 cm. 

No interior do poço, geralmente são colocadas manilhas de concreto capeando o solo ou a 

rocha não consolidada, para proteger o poço de contaminações. 

Além disso, os poços possuem um furo na tampa através do qual é inserido um sistema 

de bombeamento da água. Quando o sistema é acionado, a água é lançada até a caixa de água, 

para então ser distribuída aos consumidores. Geralmente, alguns moradores adicionam 

hipoclorito de sódio (NaClO) no poço ou empregam sistema de filtros para posterior 

consumo. 

A tampa do poço é utilizada para proteção, impedindo que sujeiras, objetos, insetos ou 

mesmo animais maiores entrem em contato com a água. Porém, em vários locais amostrados, 

foi observado o uso de tampas de madeira, às vezes, com eminente proliferação de fungos do 

tipo orelha-de-pau (Ganoderma sp), ou em estado de decomposição, animais domésticos 

dormindo sobre a tampa, baratas no interior do poço, bem como latas e recipientes plásticos. 

Além disso, na maioria dos poços só havia manilhas no fundo, deixando a camada superficial 

do solo desprotegida, o que contribui para o desmoronamento do solo ou favorecimento da 

penetração dos contaminantes. A figura 8 mostra dois poços onde a exploração é inadequada. 
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Figura 8 – Características do mal uso do recurso hídrico observado em campo em dois poços coletados. 

 

 Quando questionados a respeito da qualidade da água utilizada para o consumo, 17 

moradores relataram que já apresentaram doenças relacionadas à água ingerida. Dentre as 

doenças descritas pelos moradores pode-se destacar diarréia, disenteria, vômito, verminoses, 

micoses como o pano-branco e a impingem, doenças que podem estar relacionadas à 

qualidade da água, mas também transmissíveis pelo contato com animais, objetos ou pessoas 

contaminadas (MEDLEY, 2009). 

 

5.2 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Os parâmetros físicos como a temperatura e a cor foram avaliados em 52 pontos 

amostrais. A tabela 2 apresenta os resultados dos parâmetros de temperatura e cor das 

amostras de água subterrânea. 

 
Tabela 2 – Médias e desvio padrão dos parâmetros físico em 52 poços de Jaci-Paraná.  

Variável 
Ambiental Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

Temperatura (ºC) 29,31 1,58 24,80 32,70 
Cor (µH) 7,25 12,18 0,00 50,00 

 

A temperatura foi determinada in loco utilizando-se um aparelho medidor de 

condutividade e temperatura. Os valores de temperatura não sofreram grandes variações nos 

diferentes pontos coletados cuja média foi em torno de 29 ºC, sendo o mínimo cerca de 25 e 

máximo de 33 ºC . Valores semelhantes (28,27 – 28,60 ºC) foram encontrados por Rodrigues 

(2008) em poços do tipo “amazonas” no município de Porto Velho.  
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As análises realizadas para cor aparente demonstram organolepticamente a qualidade 

da água. Em 34 poços, os resultados estão em conformidade com a portaria nº. 2.914, de 12 

de Dezembro de 2011 (abaixo de 15,00 µH). Os outros18 poços, apresentaram valores acima 

do permitido. Vale ressaltar que as águas podem apresentar mais material particulado em 

suspensão no período de águas altas pela percolação da água das chuvas no interior do solo.  

Os demais parâmetros como condutividade e pH foram avaliados nas 82 amostras de 

águas subterrâneas conforme apresentada na tabela 3 de estatística descritiva. 

 
Tabela 3 – Estatística descritiva dos resultados obtidos em poços amazonas de Jaci-Paraná. 

Estatística Descritiva

Variável

Total de
amostras

Média Mediana Mínimo Máximo Desvio
Padrão

(+/-)
Cond. elétrica (µS cm-1)
pH

82 133,27 115,90 14,70 1084,00 144,76
82 4,91 5,21 2,61 6,18 0,81  

 
Os valores de condutividade elétrica encontrados nos poços amazonas de Jaci-Paraná 

foram bastante variáveis (14,70 – 1.084,00 µS cm-1). A condutividade elétrica da água pode 

variar de acordo com a temperatura, a concentração total de íons dissolvidos e o pH da 

solução (ESTEVES,1998). 

Portanto, especialmente em águas pobres em sais solúveis e de baixos valores de pH 

(< 5), o íon H+ torna-se o principal responsável pelos valores de condutividade elétrica, o 

mesmo acontecendo com os íons OH- em águas muito alcalinas (pH > 9) (ESTEVES,1998). 

Assim, em amostras cujos valores de pH se localizam nas faixas extremas (pH > 9 ou pH < 5), 

os valores de condutividade são devidos apenas às altas concentrações de poucos íons em 

solução, dentre os quais os mais frequentes são o H+ e o OH- (ESTEVES,1998). 

Observa-se que o valor máximo de 1.084,00 para a condutividade está muito acima da 

média para todos os bairros, mostrando alteração na quantidade total de íons que também é 

explicado com o valor baixo de pH que é de 2,61 neste mesmo ponto amostral. Estes valores 

sugerem que ocorrem interferências antropogênicas na área estudada. 

O pH na água é recomendado pelo Ministério da Saúde através da portaria nº. 2.914, 

de 12 de Dezembro de 2011, no sistema de distribuição, em uma faixa de 6,0 a 9,5 em águas 

para consumo humano. Para as 82 amostras coletadas, os valores de pH foram relativamente 

baixos, sendo as águas classificadas como ácidas ou levemente ácidas. Todos os pontos 

amostrados estão abaixo do limite dos padrões reguladores, entretanto para a região em estudo 

estes valores de pH são comuns devido a tipologia do aquífero EIA/RIMA (2004). 
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Segundo o EIA/RIMA (2004), no distrito de Jaci-Paraná, foram identificados índices 

de vulnerabilidade natural das águas subterrâneas à contaminação nas Áreas de Influência 

Direta da UHE Jirau de baixo a moderado, indicando a necessidade de proteção para as águas 

subterrâneas. 

 

5.3 COLIFORMES FECAIS E TOTAIS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

Os coliformes totais são bactérias cuja presença indica que a água pode estar 

contaminada com dejetos humanos ou de animais (ÖZLER e AYDIN, 2008). Doenças 

causadas por esses microrganismos de dejetos podem causar diarréia, cólicas, náuseas, dores 

de cabeça, ou outros sintomas, além de representar especial risco à saúde para bebês, crianças 

e pessoas com sistema imune severamente comprometido (ÖZLER e AYDIN, 2008). 

Em 100 % dos poços amostrados foi verificada a presença de coliformes totais, 

representando que na região estudada, a população não dispõe de água de qualidade para o 

consumo. A distribuição espacial dos coliformes totais nos pontos amostrais está apresentada 

na figura 9 onde ocorre uma variação de 35 – 220 UFC/100 mL. 

 

 
Figura 9 – Representação esquemática da distribuição espacial de teores de coliformes totais  em 82   poços  no 

distrito urbano de  Jaci-Paraná, Porto Velho, RO. 
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Os resultados das médias e desvios padrões separados por bairros também são 

apresentados na tabela 4. Vale ressaltar que para a conformidade exigida pela Portaria 2.914, 

as águas para consumo humano devem apresentar o resultado de 0,0 UFC/100 mL, diferente 

do observado no presente estudo. 

 
Tabela 4– Média e desvio padrão dos coliformes fecais e totais em UFC/100 mL na água subterrânea por bairros 

do distrito de Jaci-Paraná, Porto Velho, RO. 

Bairros Alto 
Alegre Centro Jaçanã Nova 

Esperança Samaúma Velha Jaci 

N 9 9 5 18 5 36 

 CF CT CF CT CF CT CF CT CF CT CF CT 
Média 237 942 292 816 75 505 174 633 75 550 183 710 
DP ± 182 649 149 450 35 92 286 588 66 307 244 554 

N – número de amostras; DP – desvio padrão; CF – coliformes fecais; CT – coliformes totais. 
  

A média da presença de coliformes fecais na água dos poços do tipo “Amazonas” foi 

mais elevada no bairro Alto Alegre. O segundo bairro com número de coliformes maiores foi 

o Centro com 09 amostras e em terceiro foi o bairro Velha Jaci com o maior número de 

amostras coletadas, 36. O bairro Jaçanã apresentou os menores índices de coliformes fecais e 

totais. A figura 9 demonstra que a contaminação por coliformes está presente em todos os 

bairros. 

Durante a coleta de amostras, observou-se que as fossas negras utilizadas pelos 

moradores para o depósito de esgoto doméstico, são bastante próximas dos poços, na maioria 

das residências. Este é considerado o principal fator que pode contribuir para a contaminação 

da água dos poços rasos na região estudada. 

Vários fatores podem contribuir significativamente para o aumento da contaminação 

das águas subterrâneas no distrito de Jaci-Paraná, entre eles destacam-se: o uso de “buracos” 

de lixo (buracos escavados para o depósito de resíduos sólidos), esgotos domésticos não 

canalizados para o interior de fossas negras ou caixas coletoras de gordura e fossas sépticas 

mal construídas. Rodrigues (2008), alerta também sobre os igarapés que acabam virando 

depósito de resíduos sólidos e de canalização de esgoto, possibilitando o aumento e 

disponibilidade bacteriológica e de material orgânico. 

O estudo de Rodrigues (2008) realizado em Porto Velho mostrou que as águas 

subterrâneas da capital eram impróprias para o consumo humano devido aos altos índices da 

presença de coliformes totais e coliformes fecais. Este mesmo problema foi observado por 

outros pesquisadores em outros municípios de Rondônia, como Cacoal (CARDOSO et al, 
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2010) e Mirante da Serra (CAMPOS, 1999). Esses casos podem ser observados em inúmeras 

cidades amazônicas onde a falta de estrutura dos municípios e de educação ambiental acabam 

por comprometer os recursos hídricos bem como a saúde da população. Segundo GIATTI 

(2007), os indicadores de saneamento básico da região amazônica são os piores do Brasil. 

 

5.4 CONSTITUINTES IÔNICOS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 
5.4.1 Parâmetros Analíticos Avaliados  

 

Quando são realizadas medidas em amostras com baixos níveis do analito, é 

importante saber qual o menor valor de concentração do analito que pode ser detectado pelo 

método (INMETRO, 2007). Para o propósito de validação de métodos analíticos é suficiente 

indicar em que concentração do analito a detecção é problemática (INMETRO, 2007). 

Para dar maior credibilidade as análises dos constituintes iônicos foram realizadas as 

determinações do limite de detecção (LD) da técnica e o limite de quantificação (LQ) de cada 

íon. 

Existem diferentes procedimentos para calcular o LD e o LQ: método visual, método 

relação sinal-ruído, método baseado em parâmetros da curva analítica (RIBANI et al, 2004; 

PASCHOAL et al, 2008). 

O método mais utilizado é o da relação sinal-ruído para técnicas analíticas em geral, 

porém em técnicas analíticas de separação, como as cromatográficas, a medição do ruído não 

é trivial e às vezes subjetiva (já que a curva analítica é construída com a área e não somente o 

sinal do detector). Além disso, tanto o LD quanto o LQ podem ser afetados pelas condições 

cromatográficas. Picos maiores aumentam a relação sinal-ruído, resultando em LD e LQ mais 

baixos. Além disso, a determinação cromatográfica desses parâmetros deve considerar tanto o 

tipo quanto o tempo de uso da coluna. 

O melhor caminho para resolver este problema do cálculo do LD e LQ é utilizar o 

método baseado nos parâmetros da curva analítica, que é estatisticamente mais confiável 

(INMETRO, 2007). 

O limite de detecção (LD) é a menor quantidade do analito presente em uma amostra 

que pode ser detectado e o limite de quantificação (LQ) é definido como a menor 

concentração do analito que pode ser quantificada na amostra. 

Os cálculos de LD e LQ são baseados nos parâmetros da curva analítica. O LD e o LQ 

podem ser calculados utilizando-se a estimativa do desvio padrão do coeficiente linear da 
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equação da linha de regressão (s) e a inclinação (slope) ou coeficiente angular da curva 

analítica (S) (RIBANI et al, 2004), representados nas equações 6 e 7, respectivamente. 

 

LD = 3,3 x s/S           (6) 

LQ = 10 x s/S          (7) 

 

Os valores de LD e LQ calculados por esta metodologia para este estudo estão descritos 

no quadro 1. 

 
Quadro 1 – Limites de detecção e de quantificação (em µg L-1) determinado para os constituintes iônicos 

avaliados a partir da curva de calibração. 

LD/LQ do analito Valor obtido 
(µg L-1) 

Valor da literatura 
(µg L-1) Referência 

Fluoreto 2,15/7,16 
9/n.d. 
5/n.d. 
20/50 

Hautman; Munch (1997); 
D’Alessandro et al (2008); 

Miskaki et al (2007). 
    

Cloreto 11,16/33,83 
4/n.d. 

10/n.d. 
27/68 

Hautman; Munch (1997); 
D’Alessandro et al (2008); 

Miskaki et al (2007). 
    

Nitrito 14,72/44,60 1/n.d. 
15/n.d. 

Hautman; Munch (1997); 
Connolly; Paull (2001). 

    

Brometo 13,62/41,26 

14/n.d. 
16/49 

25/n.d. 
2/5 

Hautman; Munch (1997); 
Gonçalves et al (2004); 

D’Alessandro et al (2008); 
Miskaki et al (2007). 

Nitrato 22,09/66,97 
8/n.d. 

35/n.d. 
6/15 

Hautman; Munch (1997); 
Connolly; Paull (2001); 

Miskaki et al (2007). 
    

Fosfato 18,38/55,70 19/n.d. 
10/25 

Hautman; Munch (1997); 
Miskaki et al (2007). 

    

Sulfato 18,49/56,04 19/n.d. 
9/23 

Hautman; Munch (1997); 
Miskaki et al (2007). 

    
Lítio 0,36/1,08 - - 

    
Sódio 31,36/95,03 75/188 Miskaki et al (2007). 

    
Amônio 20,97/63,56 - - 

    
Potássio 28,80/87,26 120/300 Miskaki et al (2007). 

    
Cálcio 78,26/237,14 260/650 Miskaki et al (2007). 

    
Magnésio 12,19/36,95 30/75 Miskaki et al (2007). 

LD: limite de detecção; LQ: Limite de quantificação; n.d.: não determinado. 
 



43 
 

 

Nos resultados apresentados no quadro 1, todos os autores citados utilizaram a técnica 

de cromatografia iônica com detector de condutividade, porém apresentando variações no 

modelo e marca do equipamento, tipo e fluxo de fase móvel utilizada, quantidade de amostra 

injetada, entre outros quando comparados com este trabalho. A metodologia descrita por 

Miskaki et al (2007) apresentou valores próximos aos obtidos no presente estudo. Vale 

ressaltar que as condições de trabalho empregadas por Miskaki e colaboradores (2007) eram 

diferentes (fluxo, fase móvel, volume de amostra injetado e modelo de equipamento 

empregado). 

 Pode observar-se neste estudo que os resultados LD e LQ para fluoreto, sódio, amônio, 

potássio, cálcio e magnésio apresentaram os melhores resultados em relação aos trabalhos 

publicados. E que para cloreto, nitrito, brometo, nitrato, fosfato e sulfato, os valores são 

próximos ou relativamente maiores se comparados com a literatura.  

 Durante os ensaios foram obtidos vários cromatogramas tanto para ânions quanto para 

cátions. Para exemplificar, a figura 10 apresenta um cromatograma de um dos padrões 

múltiplos de ânions e os tempos de retenção de cada espécie. 

 

 
Figura 10 – Cromatograma obtido para os ânions F-, Cl-, NO2

-, Br-, NO3
-, PO4

3-, SO4
2-, na concentração de  

75 µg L-1. 

 

 A curva de calibração apresentou coeficientes de correlação (R2) superiores a 0,995, o 

que indica uma boa linearidade. Os coeficientes para cada analito são mostrados na tabela 5. 
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Tabela 5 – Coeficientes de correlação e desvios padrão da curva de calibração para cada ânion analisado. 

Analito Coeficiente de correlação (R2) Desvio padrão (%) 

Fluoreto 0,9999 1,37 

Cloreto 0,9987 6,93 

Nitrito 0,9996 3,65 

Brometo 0,9996 3,65 

Nitrato 0,9971 10,07 

Fosfato 0,9952 13,15 

Sulfato 0,9970 10,20 

 

A figura 11 apresenta um cromatograma de um dos padrões múltiplos de cátions em 

que são mostrados os tempos de retenção de cada espécie e na tabela 6 são descritos os 

coeficientes de correlação e desvios padrões para cada analito. 

 

 
Figura 11 - Cromatograma obtido para os cátions Li+, Na+, NH4

+, K+, Ca2+, Mg2+ na concentração de 200 µg L-1 

para K+ e Ca2+. 

 
Tabela 6 - Coeficientes de correlação e desvios padrão da curva de calibração para cada cátion analisado. 

Analito Coeficiente de correlação (R2) Desvio padrão (%) 

Lítio 0,9998 2,48 

Sódio 0,9993 4,17 

Amônio 0,9991 4,79 

Potássio 0,9993 4,14 

Cálcio 0,9979 7,54 

Magnésio 0,9997 2,62 
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A curva de calibração dos cátions apresentou todos os coeficientes de correlação (R2) 

acima de 0,995 o que indica uma boa linearidade da curva analítica. 

 

5.4.2  Determinação dos constituintes iônicos nas amostras 
 

Para as 82 amostras coletadas realizou-se análise dos constituintes iônicos por 

cromatografia iônica. A tabela 7 mostra a amplitude de variação, as médias e desvio padrão da 

distribuição dos constituintes iônicos nas amostras coletadas em poços rasos de Jaci-Paraná. 

Estes valores foram comparados com os valores máximos permitidos (VMP) para o consumo 

humano de acordo com a Portaria 2.914 em vigor desde 2011. 

 
Tabela 7 – Amplitude de variação, média e desvio padrão de cátions e ânions (mg L-1) para águas subterrâneas 

de Jaci-Paraná e valores máximos permitidos segundo o Ministério da Saúde. 

Variável 
Valor 

Mínimo 
(mg L-1) 

Valor 
Máximo 
(mg L-1) 

Valor 
Médio DP (±) Portaria 2.914 

(mg L-1) 

Fluoreto 4,1x10-3 42,6x10-2 64,5x10-3 81,4x10-3 1,5 
Cloreto 32,4x10-3 37,80 5,71 8,82 250 
Nitrito 16,5x10-3 49,5x10-3 28,3x10-3 9,1x10-3 1 

Brometo 23,3x10-3 10,2x10-2 44,9x10-3 20,7x10-3 - 
Nitrato 96,8x10-3 142,60 16,59 22,35 10 
Fosfato 30,7x10-3 14,4x10-3 55,4 x10-3 30,7x10-3 - 
Sulfato 33,2x10-3 4,46 51,5x10-2 87,51-2 250 
Lítio 4,0x10-4 1,1x10-2 1,4x10-3 1,4x10-3 - 
Sódio 39,8x10-3 50,11 7,17 11,13 200 

Amônio 21,0x10-3 1,43 14,1x10-2 31,8x10-2 1,5 
Potássio 31,6x10-3 44,51 2,33 5,44 - 
Cálcio 13,3x10-2 74,81 4,85 10,73 - 

Magnésio 16,1x10-3 13,06 46,8x10-2 1,56 - 
DP (±) – desvio padrão 

 

Os valores encontrados para estes íons estão dentro dos valores máximos permitidos 

pela legislação, com exceção do nitrato. Outro íon que causa certa preocupação é o amônio 

que atingiu a concentração de 1,43 mg L-1, cujo valor é bem próximo do tolerado (1,5 mg L-1).  

 Em soluções aquosas, a amônia pode se apresentar sob as formas ionizada (NH4
+) ou 

não ionizada (NH3) sendo que o somatório da concentração dessas espécies representa a 

amônia total ou nitrogênio amoniacal total (REIS e MENDONÇA, 2009). 
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 A amônia é muito importante para as plantas, os animais e a vida humana, podendo 

ser encontrada na água, solo e ar, e é uma fonte de nitrogênio muito importante para as plantas 

e animais (HHS, 2004). A maior parte da amônia no ambiente vem da decomposição natural 

das plantas e animais mortos e da excreção da biota (REIS e MENDONÇA, 2009; HHS, 

2004). A amônia também é um constituinte comum no esgoto sanitário, resultado direto de 

descargas de efluentes domésticos e industriais, da hidrólise da ureia e da degradação 

biológica de aminoácidos e outros compostos orgânicos nitrogenados (REIS e MENDONÇA, 

2009). 

Por existir naturalmente tanto no meio ambiente quanto nos organismos vivos, as 

concentrações de amônia encontradas não são alarmantes, visto que conforme descrito por 

HHS (2004), a amônia na água é perigosa em níveis acima de 35 mg L-1, provocando 

queimaduras graves nos olhos que pode conduzir à cegueira e também queimaduras na boca e 

garganta. Níveis mais baixos do que isso ocorrem naturalmente nos alimentos e na água. 

Níveis de nitrato e nitrito são importantes indicadores da qualidade das águas naturais 

(CONNOLLY e PAULL, 2001). A presença de íons de nitrito, mesmo em pequenas 

quantidades é geralmente indicativa de um processo biológico ativo. Quantidades acima de 

3,0x10-3 mg L-1  pode indicar  poluição recente (ROCHA, 2005 apud LIMA, 2008). No 

presente trabalho, em 11 poços foi verificada a presença de nitrito e em todos os pontos, os 

valores foram acima de 3,0x10-3 mg L-1, mas ainda assim, estes valores se enquadram nos 

valores permissíveis pela legislação brasileira. 

O nitrato e o nitrito são substâncias químicas derivadas do nitrogênio que podem ser 

encontrados naturalmente na água e no solo em baixas concentrações. A deposição de matéria 

orgânica no solo, como acontece quando se utiliza fossas e sumidouros, aumenta 

drasticamente a quantidade de nitrogênio e consequentemente formam-se nitrito e nitrato. O 

nitrato foi o único íon que apresentou valores acima dos limites reguladores da Portaria 2.914 

(2011). A figura 12, na página seguinte, demonstra a distribuição espacial de nitrato nos 

bairros estudados.  
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Figura 12 – Teores de nitrato distribuídos por bairros do distrito de Jaci-Paraná, Porto Velho, RO. 

 

 Em 33 amostras (42,3 %) distribuídas em todos os bairros, os índices de nitrato 

ultrapassaram o valor máximo permitido pela Portaria 2.914 (2011) de 10 mg L-1. De acordo 

com o mapa (figura 12), as áreas que apresentaram valores de nitrato acima dos padrões de 

potabilidade estão situadas nas zonas mais antigas da cidade (Centro, Velha Jaci e Alto 

Alegre) e em partes isoladas da zona de expansão (Jaçanã, Samaúma). Esses altos índices de 

nitrato em água de poço são indicativos de contaminação por atividades antropogênicas, 

principalmente pelo uso de fertilizantes e poluição fecal (FREITAS, 2001; CONNOLLY e 

PAULL, 2001), o que foi comprovado pelos resultados das análises bacteriológicas positivas. 

Níveis de nitrito ou nitrato excessivos na água potável causam doenças graves e, às 

vezes, a morte. Estudos sobre as consequências disto têm relatado a metahemoglobinemia 

(síndrome do bebê azul) como o efeito tóxico mais frequente (NAGARAJAN, 2010). 

A passagem de nitrito na corrente sanguínea resulta na conversão irreversível de 

hemoglobina para metahemoglobina com absorção e transporte de oxigênio comprometido 

(MOORCROFT, 2001). Isto é particularmente perigoso para os bebês, pois esta forma de 

hemoglobina é inativa e incapaz de transportar o oxigênio para a respiração normal das 

células dos tecidos. 

Jaçanã 
Samaúma 

Nova Esperança 

Centro 

Alto Alegre 

Velha Jaci 



48 
 

 

Segundo Siu e Henshall (1998) e Askew et al (1994), outra importante fonte de 

nitratos e nitritos está nos produtos alimentares à base de carne onde são rotineiramente 

adicionados para servir como um conservante contra microrganismos, tais como Clostridium 

botulinum, que podem causar intoxicação alimentar. Sendo assim, o nitrato e nitrito também 

são monitorados regularmente neste tipo de produtos por causa de sua toxicidade, pois o 

nitrito pode ser convertido para nitrosoaminas, as quais são mutagênicas e cancerígenas em 

produtos alimentares e em sistemas digestivos humanos (MOORCROFT, 2001; ROSSITER 

et al, 2010) e o nitrato, embora mais estável e menos tóxico do que o nitrito é também uma 

preocupação porque pode ser prontamente convertido em nitrito por redução microbiana dos 

produtos alimentares (SIU;  HENSHALL, 1998). 

Além da síndrome do bebê azul, existem outras consequências da ingestão do nitrato, 

tais como o aparecimento do câncer gástrico (LIMA, 2008; ROSSITER et al, 2010), aumento 

dos depósitos de amido e hemorragia do baço (ÖZLER e AYDIN, 2008). 

 

5.5 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

 
A avaliação da qualidade das águas caracteriza-se por uma série de parâmetros físico-

químicos e microbiológicos, com ensaios que apresentam um custo elevado e de difícil 

execução. Para obtenção de resultados confiáveis, os ensaios costumam ser aplicados a um 

grande número de amostras e as informações resultantes são, muitas vezes, de difícil 

interpretação. 

Em geral, a interpretação destes dados é realizada de maneira univariada, ou 

estudando-se correlações entre duas ou três variáveis. Como se trata de sistemas naturais em 

que as variáveis costumam interagir fortemente, esta aproximação univariada é inadequada 

para uma correta interpretação dos resultados, o que dificulta a avaliação temporal e sazonal 

sobre as principais fontes de poluição pontuais e difusas (ZIMMERMANN, 2008). 

Nestes casos, a análise multivariada pode ser utilizada para a compreensão dos 

resultados. Esta é uma ferramenta quimiométrica que objetiva determinar grupos de amostras 

com as mesmas características, além de auxiliar a interpretação dos resultados do 

comportamento sazonal dos parâmetros físico-químicos quantificados em um corpo aquático 

(CAMPANHA, 2010).  

Com o objetivo de obter uma melhor avaliação dos dados e possibilitar uma melhor 

visualização das amostras e de suas variáveis, foram efetuadas a Análise Hierárquica de 

Agrupamentos, a Análise de Componentes Principais e o Escalonamento Multidimensional. 
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Para estas análises, os dados foram organizados em uma matriz contendo as 82 amostras 

coletadas e 18 variáveis, utilizando-se do pacote estatístico XLSTAT (2010).  

Os testes estatísticos multivariados foram realizados utilizando os seguintes 

parâmetros: altitude do terreno, distância entre a fossa e o poço, condutividade, pH, 

coliformes totais, fluoreto, cloreto, nitrito, brometo, nitrato, fosfato, sulfato, lítio, sódio, 

amônio, potássio, cálcio e magnésio.   

A Análise Hierárquica de Agrupamentos consiste numa excelente ferramenta para 

análise preliminar dos dados sendo útil para determinar a semelhança entre amostras e para 

identificar amostras anômalas (SANTOS, 2009). É uma técnica aglomerativa que examina as 

distâncias interpontuais entre todas as amostras do conjunto de dados e representa essa 

informação na forma de um dendograma. Por meio do dendograma é possível visualizar os 

agrupamentos e similaridade entre as amostras e/ou variáveis.  

Na Análise Hierárquica de Agrupamentos as amostras inicialmente isoladas foram 

progressivamente reunidas em grupos sucessivos até formar um único grupo, o qual, ainda foi 

dividido em subgrupos em razão de determinados critérios (VALENTIN, 2000). Os grandes 

grupos representam a macroestrutura do ecossistema ligada aos principais fatores ambientais 

(VALENTIN, 2000). 

Através da análise de agrupamento foi obtido um dendograma (figura 13) no qual é 

possível visualizar dois grupamentos distintos, um grupamento (em verde) correspondente aos 

pontos de amostragem que apresentam maiores valores para a distância entre fossa e poço 

(DFP), pH e coliformes totais. Já o segundo grupo (em vermelho-marrom), apresenta os 

menores valores de altitude, condutividade, cloreto, nitrito, nitrato, sulfato, lítio, sódio, 

amônio, potássio, cálcio e magnésio. 

 A análise de agrupamentos pode ser mais bem explicada, em muitos casos, com o 

auxílio de outra análise dos dados que é a dos componentes principais. 
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Figura 13 – Dendograma da análise hierárquica por agrupamento para todos os 82 pontos de amostragens 

realizados em Jaci-Paraná. 

 
 A Análise dos Componentes Principais é um método de ordenação dos dados 

largamente utilizado em ecologia, mas também utilizada em outras áreas. Esta se baseia em 

uma matriz de semelhança (correlações, variâncias-covariâncias ou similaridades) que 

estabelece um conjunto de eixos (componentes ou fatores) perpendiculares. Cada eixo 

corresponde a um autovetor dessa matriz com um comprimento característico. Esses 

comprimentos correspondem aos n autovalores da matriz. Desse modo, o primeiro eixo da 

componente principal, sobre o qual serão ordenadas as amostras, representará a maior parte da 

variação dos dados, proporcionando informações sobre as semelhanças das amostras. 

Para a análise exploratória desta ferramenta é importante entender que os escores 

fornecem a composição das componentes principais em relação aos objetos (amostras) 

enquanto os loadings (cargas) fornecem essa mesma composição em relação às variáveis 

(REPULA e QUINÁIA, 2009). 

 A tabela 9 mostra que duas componentes principais permitiram representar 

aproximadamente 38 % da variância dos dados originais, a primeira componente (F1) 

contribuiu com 23 % e a segunda componente (F2) explicou 15 % da variância dos dados. 

Estes resultados podem ser utilizados para verificar semelhanças e diferenças dentro do 

conjunto de amostras. 
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As cargas das componentes, das quais se extrai as variáveis mais importantes, tiveram 

para a primeira componente cargas (loadings) mais elevadas para o nitrito, sulfato, sódio, 

potássio, cálcio e magnésio e na segunda componente, as principais variáveis foram 

condutividade, pH, nitrato e fosfato (tabela 8). 

 
Tabela 8 – Peso (loadings) das variáveis físico-químicas nas duas primeiras componentes.  

Variáveis F1 F2 
Altitude -0,440 0,219 

DFP -0,041 -0,311 
Condutividade elétrica 0,354 0,770 

pH 0,204 -0,637 
Coliformes totais -0,113 -0,156 

Fluoreto 0,212 -0,068 
Cloreto 0,409 0,392 
Nitrito 0,602 -0,064 

Brometo 0,551 0,228 
Nitrato 0,218 0,826 
Fosfato 0,132 0,590 
Sulfato 0,644 -0,124 
Lítio 0,203 -0,172 
Sódio 0,597 0,233 

Amônio 0,389 0,019 
Potássio 0,838 -0,206 
Cálcio 0,783 -0,293 

Magnésio 0,742 -0,265 
 

A figura 14 representa um gráfico dos escores mostrando a projeção espacial de 

ordenação das cargas dos pontos amostrados. Já a figura 15, apresenta um gráfico biplot das 

variáveis físico-químicas e dos pontos amostrais. 
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Figura 14 – Gráfico dos escores mostrando a projeção espacial de ordenação dos pontos amostrados. 

 

 
Figura 15 - Gráfico dos escores mostrando a projeção espacial de ordenação das cargas das variáveis físico-

químicas e dos pontos amostrados divididos em dois grupos. 

 

A sobreposição entre a distribuição espacial dos pontos, com as variáveis das duas 

principais componentes separou as amostras espacialmente quanto à localização dos bairros e 

o tempo de existência destes. Os bairros Alto Alegre, Centro e Velha Jaci (Grupo 2) são 

próximos e os mais antigos no distrito de Jaci-Paraná, assim como, os bairros Jaçanã, Nova 

Grupo 2 Grupo 1 

Grupo 2 
Grupo 1 
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Esperança e Samaúma (Grupo 1), também, são próximos entre si e com pouco tempo de 

formação. 

Além de pouco tempo de existência, os bairros do grupo 1 tiveram uma expansão com 

a construção de novas moradias desde o início das obras da UHE Jirau em 2009. O aumento 

do número de casas implicou no aumento da construção de poços para captação de água e 

fossas sépticas mal construídas também. Foi relatado em campo por alguns moradores desses 

bairros, que os poços amostrados eram recentes (menos de 1 ano após a escavação) e que 

destes, a água retirada é suja, com a presença de muito material particulado em suspensão. 

Nestes casos, a população não utiliza a água para dessedentação, apenas para limpeza 

doméstica quando possível. 

Nessas áreas recém povoadas (a partir de 2009), os poços apresentaram valores de 

nitrato significativamente menores do que nas áreas mais antigas do distrito. Segundo Araújo 

(2001), os teores de nitrato podem sofrer aumento com o passar do tempo nas áreas em que 

não houve melhorias sanitárias, o que foi observado em alguns bairros de Belém-PA pelo 

referido autor quando comparou os resultados de amostras coletadas entre os anos de 1994 

com amostras coletadas nos mesmos pontos em 1999/2000. Araújo (2001), em seus 

resultados, obteve concentrações de nitrato acima dos valores máximos permitidos pela 

legislação para água potável. 

Ainda segundo Araújo (2001), o autor explica que nos meses de maior precipitação 

pluviométrica pode-se esperar uma concentração mais baixa de nitrato, decorrente de uma 

maior diluição da água do aquífero freático. Em contrapartida, neste período ocorre a subida 

do lençol freático, o qual pode entrar em contato ou aproximar-se de fontes potenciais 

poluidoras, o que possibilita a contaminação por nitrato, amônio, nitrito, entre outros íons.  

Em Jaci-Paraná é possível que as concentrações de nitrato aumentem muito durante o 

período de águas altas devido à elevação do lençol freático que poderá entrar em contato com 

os dejetos das fossas sépticas se estas forem mal construídas. Entretanto, não é possível 

afirmar essa informação através deste estudo, pois ocorreu apenas no período de maior 

precipitação pluviométrica na região e não houve repetições de coleta nos pontos amostrados 

em diferentes períodos sazonais. 

Conforme afirmado anteriormente, a contaminação bacteriológica esteve presente em 

todos os pontos de amostragens, por isso, a análise dos componentes principais com os dois 

grupos mais significativos explica o sentido e a direção da contaminação nestes poços, bem 

como, a expressividade de cada variável. 
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Analisando-se os gráficos das amostras e das variáveis simultaneamente, verificou-se 

que as amostras que apresentaram teores significativos de condutividade e nitrato ficaram 

localizadas no quadrante positivo do Fator 1 e 2, como é o caso da amostra JP 23  com 

1.084,00 µS cm-1 de condutividade e 142,56 mg L-1 de nitrato. Esta amostra apresentou o 

menor valor de pH, 2,61. No primeiro grupo localizam-se as amostras discriminadas pela 

elevação do pH e da quantidade de coliformes totais. No período de águas altas, ocorrem 

muitas chuvas na região amazônica e intensificam-se as atividades de percolação da água 

superficial pelo interior do solo que podem carrear microrganismos e poluentes para o 

ambiente aquático. 

A amostra JP09 é a mais afastada espacialmente, apresentando as maiores 

concentrações de potássio, cálcio e magnésio dentre o total de amostras, além de valores de 

sulfato consideráveis. 

Panero e colaboradores (2006) em seus estudos na cidade de Boa Vista, capital de 

Roraima, observaram a formação de dois grupos distintos quando utilizaram a análise dos 

componentes principais para explicar os seus dados. Um grupo foi classificado por se tratar de 

poços tubulares não poluídos e, o outro grupo, por poços tubulares poluídos de origem 

antropogênica. Os fatores responsáveis pela discriminação dos grupos foram a condutividade 

e teores de cloreto e nitrato, que corroboram com os resultados deste trabalho mostrando que 

a condutividade e o nitrato são expressivos em águas subterrâneas contaminadas por ação do 

homem. 

Diante dos dados expostos, todos estes fatos sugerem que existem focos de poluição 

provenientes de fontes não pontuais como lixo doméstico, fossas sépticas mal construídas e 

esgotos lançados a céu aberto por moradores de todos os bairros. Rodrigues (2008) em seus 

estudos, no município de Porto velho, conclui que os poços para capitação das águas são 

geralmente construídos sem nenhum critério mínimo a ser observado nem a distância de 

segurança em relação do poço e a fossa, muito menos o critério de dimensionamento ou o 

assentamento da base. Entretanto, isso não é apenas uma questão de educação ambiental, mas 

também, de estruturação do distrito de Jaci-Paraná pelo município de Porto Velho. 

Nos Apêndices são apresentados os resultados obtidos das distâncias relacionadas 

entre os poços e as fossas mais próximos em cada ponto de coleta. As tabelas foram divididas 

e acordo com o bairro em estudo. Foram observadas distâncias entre estes que variavam entre 

3,0 e 117,7 m. Uma distância considerada ideal é de 15,0 m no mínimo, porém levando-se em 

consideração a tipologia do solo e o relevo do terreno. 
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 Outra análise multivariada realizada foi a do escalonamento multidimensional 

(Multidimensional Scaling) ou mapeamento perceptual. Este procedimento é baseado na 

comparação de objetos e difere-se dos outros métodos multivariados no sentido de usar 

apenas uma medida geral de similaridade (HAIR JR. et al, 2009). 

 O escalonamento multidimensional permite avaliar a variação entre os objetos 

esboçados em um gráfico em que a distância representa a similaridade entre eles. Os objetos 

mais próximos na escala gráfica são os mais parecidos e os mais distantes são menos 

semelhantes (HAIR JR. et al, 2009). A figura 16 representa o mapa perceptual para as 82 

amostras (objetos) em estudo. 

 

 
Figura 16 – Gráfico de dispersão bidimensional das amostras de águas subterrâneas coletadas em Jaci-Paraná.  

 

 Os pontos amostrais localizados nos escores negativos da dimensão 1 indicam um 

comportamento diferenciado das demais amostras. Novamente, o ponto de coleta JP 23 

distancia-se ao máximo dos demais por apresentar valores muito discrepantes para nitrato, 

condutividade e pH quando comparado aos resultados das demais amostras. Assim como, o 

ponto JP 09 que apresenta os maiores valores encontrados para potássio, cálcio, magnésio e 

sulfato.  

 O stress de Kruskal ou medida de desajuste é a medida mais comumente usada para 

determinar uma adequação de ajuste do modelo do escalonamento multidimensional, ou seja, 

neste estudo, se o modelo for testado 1000x  (mil vezes), 0,074x o modelo poderá ser 

diferente do observado na figura 16. 
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 A medida de desajuste é análoga à regressão múltipla (R2) e é apresentada através do 

diagrama de Shepard na figura 17. Neste sentido, observa-se que neste tratamento estatístico 

não houve perda de informação na formação das dimensões. 

 

 
Figura 17 - Diagrama de Shepard. 

 

 A análise multivariada de escalonamento multidimensional avaliou o comportamento 

em conjunto das variáveis que influenciam a qualidade da água. Relações causais e separação 

entre os bairros estudados foram possíveis num espaço de dimensão reduzido, mostrando que 

as componentes principais captaram a variabilidade observada entre os pontos amostrados. 
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6 CONCLUSÃO 
 

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. 

Em 42,3 % dos poços avaliados ocorre a presença de nitrato que é um contaminante 

bastante perigoso para a saúde humana. 

Estes resultados mostram a situação de risco em que se encontram os mananciais de 

água subterrâneos de Jaci-Paraná e a população local que utiliza essas águas que são 

impróprias para o consumo. 

É de caráter emergencial a implantação da rede de tratamento de esgotos e sistema de 

distribuição de água por parte do poder público ou com recursos da UHE – Santo Antônio, de 

modo a diminuir a vulnerabilidade da população quanto à aquisição de doenças relacionadas 

ao consumo de água de má qualidade. 
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8 APÊNDICES 
 

QUESTIONÁRIO E CADASTRO DE POÇOS DE JACI-PARANÁ, PORTO VELHO. 

Poço nº:_________ Data: ____________ Horário da coleta: __________   

Chuva (24 h anteriores)? (    ) Sim (    ) Não  Presença de vento? (    )Sim (    ) Não 

Presença de sol? (    )Sim  (    ) Não   Presença de nuvens? (    )Sim  (    ) Não 

Nome do proprietário: ______________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

Quantas pessoas residem no endereço? __________________________________________ 

O poço seca? (    ) Sim (    ) Não Obs.: __________________________________________ 

Você usa água do poço: 

(    ) Somente para higiene (higiene pessoal, lavar louça, roupa, limpeza, etc) 

(    ) Com algumas restrições (precisa ferver, comprar água para beber) 

(    ) Sem problema, inclusive para beber 

Aspecto e qualidade da água: _________________________________________________ 

Possui fossa negra? (     ) Sim (     ) Não  Profundidade (m): ___________________________ 

Possui fossa séptica (caixa coletora de gordura)? (     ) Sim (     ) Não   

Você já enfrentou algum tipo de problema com a fossa? 

(     ) Não teve problema, (     ) Mau cheiro, (     ) Entupimento, (     ) Vazamento, (     ) Outro 

Qual? ______________________________________________________________________ 

Alguém da sua família já teve alguma doença de veiculação hídrica? Qual doença: 

______________________________________________ Quantas vezes: ________________ 

Profundidade do poço (m): ____________ Diâmetro do poço (cm): ___________________ 

Parâmetros físico-químicos: 

pH:____, condutividade elétrica (µS cm-1):_____, temperatura da água: _________________ 

Localização do poço: ________________________________________________________ 

Localização da fossa negra (distância do poço): _____________________________________ 

Localização da possível fonte poluidora: __________________________________________ 

Observações: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ponto georreferenciado (coordenadas geográficas): __________________________________ 
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Tabela 9 – Cadastro dos poços coletados (tipo amazonas) e coordenadas geográficas UTM Datum SAD 69, Zona 

20L. 

Código de 
Campo Localidade Tipo Coordenadas Geográficas Altitude Número de 

Moradores Longitude Latitude 
PÇ 01 Centro particular 345410,28 8976760,68 96,74 08 
PÇ 02 Velha Jaci particular 346187,98 8976102,70 78,95 10 
PÇ 03 Velha Jaci comunitário 346066,98 8976096,00 79,43 # 
PÇ 04 Nova Esperança particular 344993,80 8976557,22 92,17 11 
PÇ 05 Centro particular 345121,72 8976541,13 93,61 03 
PÇ 06 Centro particular 345864,54 8976818,30 86,64 02 
PÇ 07 Centro particular 345876,49 8976899,70 86,40 13 
PÇ 08 Centro particular 345951,44 8976874,84 82,80 06 
PÇ 09 Centro comunitário 345892,35 8977198,16 85,20 20 
PÇ 10 Alto Alegre particular 346257,84 8976227,53 82,32 06 
PÇ 11 Alto Alegre particular 345797,66 8977390,92 98,42 05 
PÇ 12 Alto Alegre particular 345747,83 8977379,07 98,90 10 
PÇ 13 Centro comunitário 345850,86 8977424,54 98,18 14 
PÇ 14 Alto Alegre comunitário 345837,56 8977179,13 89,05 16 
PÇ 15 Alto Alegre comunitário 345840,31 8977147,94 88,09 06 
PÇ 16 Alto Alegre comunitário 345776,72 8977221,21 89,77 11 
PÇ 17 Alto Alegre particular 345723,26 8977197,10 97,22 08 
PÇ 18 Jaçanã particular 343255,81 8976764,57 103,71 07 
PÇ 19 Jaçanã particular 343274,60 8976868,45 104,91 05 
PÇ 20 Jaçanã particular 343202,92 8976660,81 106,11 08 
PÇ 21 Jaçanã particular 343145,48 8976694,26 104,91 05 
PÇ 22 Samaúma particular 342445,42 8976813,97 101,06 06 
PÇ 23 Samaúma comunitário 342394,00 8976811,56 101,30 16 
PÇ 24 Velha Jaci particular 345891,88 8976253,85 99,38 10 
PÇ 25 Velha Jaci particular 345947,23 8976155,49 84,96 06 
PÇ 26 Velha Jaci particular 346080,63 8976198,17 79,19 05 
PÇ 27 Velha Jaci particular 346196,94 8976179,79 75,35 05 
PÇ 28 Samaúma particular 342330,12 8976825,31 97,22 07 
PÇ 29 Samaúma particular 342201,59 8976956,43 110,44 08 
PÇ 30 Samaúma particular 342073,13 8976911,66 102,03 10 
PÇ 31 Centro particular 345516,49 8976788,57 98,18 10 
PÇ 32 Centro particular 345499,98 8977027,00 100,58 08 
PÇ 33 Nova Esperança particular 345262,10 8976948,06 102,03 05 
PÇ 34 Alto Alegre particular 345638,31 8977131,56 92,41 04 
PÇ 35 Alto Alegre particular 345411,90 8977122,36 96,26 11 
PÇ 36 Nova Esperança comunitário 345065,33 8976649,12 91,21 30 
PÇ 37 Nova Esperança particular 345079,08 8976755,10 96,26 05 
PÇ 38 Nova Esperança particular 345006,06 8976679,64 96,50 04 
PÇ 39 Nova Esperança particular 345010,91 8976607,89 95,78 11 
PÇ 40 Nova Esperança particular 344862,96 8976744,54 96,26 05 
PÇ 41 Nova Esperança particular 344841,07 8976687,11 94,33 04 
PÇ 42 Nova Esperança particular 344775,31 8976787,96 98,42 05 
PÇ 43 Nova Esperança particular 344487,26 8976833,58 102,51 10 
PÇ 44 Nova Esperança particular 344395,45 8976632,85 103,95 07 
PÇ 45 Nova Esperança particular 344371,85 8976730,37 102,75 04 
PÇ 46 Jaçanã particular 344319,86 8976997,36 104,43 08 
PÇ 47 Nova Esperança particular 344499,98 8977148,09 109,48 05 
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Tabela 9 – Continuação. 

Código de 
Campo Localidade Tipo Coordenadas Geográficas Altitude Número de 

Moradores Longitude Latitude 
PÇ 48 Nova Esperança particular 344591,21 8977051,99 105,39 10 
PÇ 49 Nova Esperança particular 344566,67 8976959,82 101,54 06 
PÇ 50 Nova Esperança particular 344693,14 8977265,77 109,72 14 
PÇ 51 Nova Esperança particular 344675,64 8977380,25 108,03 06 
PÇ 52 Nova Esperança particular 344840,63 8977371,27 100,58 05 
PO 01 Velha Jaci particular 345677,40 8975661,48 84,72 03 
PO 02 Velha Jaci particular 345739,74 8975655,69 85,44 06 
PO 03 Velha Jaci comunitário 345711,71 8975820,87 85,44 17 
PO 04 Velha Jaci comunitário 345776,69 8975889,62 80,88 12 
PO 05 Velha Jaci comunitário 345681,16 8975845,98 81,84 12 
PO 06 Velha Jaci particular 345692,60 8975730,21 86,88 06 
PO 07 Velha Jaci particular 345665,35 8975675,00 89,53 08 
PO 08 Velha Jaci particular 345669,20 8975782,95 87,61 07 
PO 09 Velha Jaci particular 345767,94 8975725,91 91,69 12 
PO 10 Velha Jaci particular 345662,79 8975798,54 88,09 04 
PO 11 Velha Jaci particular 345773,80 8975806,54 83,52 05 
PO 12 Velha Jaci particular 345652,37 8975871,13 84,00 06 
PO 13 Velha Jaci particular 345657,52 8975889,82 84,72 03 
PO 14 Velha Jaci comunitário 345557,41 8975838,55 84,68 20 
PO 15 Velha Jaci comunitário 345386,69 8975835,62 88,57 12 
PO 16 Velha Jaci particular 345494,82 8975830,28 87,37 10 
PO 17 Velha Jaci particular 345953,02 8976033,73 83,76 08 
PO 18 Velha Jaci particular 345992,69 8976069,75 83,28 02 
PO 19 Velha Jaci particular 346046,02 8976118,08 82,08 06 
PO 20 Velha Jaci particular 346071,97 8976087,67 75,35 06 
PO 21 Velha Jaci comunitário 345997,09 8976177,81 78,47 13 
PO 22 Velha Jaci particular 346013,69 8976176,08 82,32 07 
PO 23 Velha Jaci particular 345973,95 8976210,92 89,29 04 
PO 24 Velha Jaci particular 345924,46 8976233,28 90,97 02 
PO 25 Velha Jaci particular 345943,23 8976194,36 91,45 10 
PO 26 Velha Jaci particular 346116,45 8976070,60 89,29 05 
PO 27 Velha Jaci particular 346082,12 8976041,18 88,33 08 
PO 28 Velha Jaci comunitário 346176,11 8976106,10 87,61 20 
PO 29 Velha Jaci particular 346158,92 8976151,10 87,61 04 
PO 30 Velha Jaci particular 346297,73 8976147,52 85,68 07 
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Tabela 10 – Distância entre as fossas e poços mais próximos em cada ponto de coleta no bairro Alto Alegre. 

Código de Campo Bairro Distância entre 
fossa e poço (m) 

PÇ 10 Alto Alegre 28,40 
PÇ 11 Alto Alegre 18,29 
PÇ 12 Alto Alegre 11,66 
PÇ 14 Alto Alegre 29,37 
PÇ 15 Alto Alegre 6,90 
PÇ 16 Alto Alegre 10,00 
PÇ 17 Alto Alegre 19,38 
PÇ 34 Alto Alegre 15,13 
PÇ 35 Alto Alegre 24,20 

 Média 18,15 
 Mínimo 6,90 
 Máximo 29,37 

 
Tabela 11 - Distância entre as fossas e poços mais próximos em cada ponto de coleta no bairro Centro. 

Código de Campo Bairro 
Distância entre 
fossa e poço (m) 

PÇ 01 Centro 36,19 
PÇ 05 Centro 17,70 
PÇ 06 Centro 13,00 
PÇ 07 Centro 21,21 
PÇ 08 Centro 24,12 
PÇ 09 Centro 22,70 
PÇ 13 Centro 14,90 
PÇ 31 Centro 22,60 
PÇ 32 Centro 20,11 

 Média 21,39 
 Mínimo 13,00 
 Máximo 36,19 

 
Tabela 12 - Distância entre as fossas e poços mais próximos em cada ponto de coleta no bairro Jaçanã. 

Código de Campo Bairro 
Distância entre 
fossa e poço (m) 

PÇ 18 Jaçanã 17,90 
PÇ 19 Jaçanã 26,80 
PÇ 20 Jaçanã 11,10 
PÇ 21 Jaçanã 15,30 
PÇ 46 Jaçanã 16,00 

 Média 17,42 
 Mínimo 11,10 
 Máximo 26,80 

 

 

 

 



68 
 

 

Tabela 13 - Distância entre as fossas e poços mais próximos em cada ponto de coleta no bairro Nova Esperança. 

Código de Campo Bairro Distância entre 
fossa e poço (m) 

PÇ 04 Nova Esperança 31,19 
PÇ 33 Nova Esperança 12,35 
PÇ 36 Nova Esperança 27,10 
PÇ 37 Nova Esperança 17,16 
PÇ 38 Nova Esperança 21,13 
PÇ 39 Nova Esperança 16,40 
PÇ 40 Nova Esperança 19,20 
PÇ 41 Nova Esperança 7,14 
PÇ 42 Nova Esperança 9,90 
PÇ 43 Nova Esperança 18,30 
PÇ 44 Nova Esperança 22,45 
PÇ 45 Nova Esperança 23,70 
PÇ 47 Nova Esperança 16,21 
PÇ 48 Nova Esperança 19,23 
PÇ 49 Nova Esperança 17,40 
PÇ 50 Nova Esperança 23,31 
PÇ 51 Nova Esperança 18,40 
PÇ 52 Nova Esperança 12,50 

 Média 18,50 
 Mínimo 7,14 
 Máximo 31,19 

 
Tabela 14 - Distância entre as fossas e poços mais próximos em cada ponto de coleta no bairro Samaúma. 

Código de Campo Bairro 
Distância entre 
fossa e poço (m) 

PÇ 22 Samaúma 14,80 
PÇ 23 Samaúma 19,00 
PÇ 28 Samaúma 16,40 
PÇ 29 Samaúma 23,08 
PÇ 30 Samaúma 17,00 

 Média 18,06 
 Mínimo 14,80 
 Máximo 23,08 
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Tabela 15 - Distância entre as fossas e poços mais próximos em cada ponto de coleta no bairro Velha Jaci. 

Código de Campo Bairro 
Distância entre 
fossa e poço (m) 

PÇ 02 Velha Jaci 25,00 
PÇ 03 Velha Jaci 27,00 
PÇ 24 Velha Jaci 13,60 
PÇ 25 Velha Jaci 4,00 
PÇ 26 Velha Jaci 21,70 
PÇ 27 Velha Jaci 13,50 
PO 01 Velha Jaci 17,75 
PO 02 Velha Jaci 11,53 
PO 03 Velha Jaci 3,00 
PO 04 Velha Jaci 31,27 
PO 05 Velha Jaci 25,23 
PO 06 Velha Jaci 18,37 
PO 07 Velha Jaci 23,18 
PO 08 Velha Jaci 10,54 
PO 09 Velha Jaci 11,26 
PO 10 Velha Jaci 9,14 
PO 11 Velha Jaci 66,93 
PO 12 Velha Jaci 13,17 
PO 13 Velha Jaci 28,00 
PO 14 Velha Jaci 18,14 
PO 15 Velha Jaci 117,69 
PO 16 Velha Jaci 11,10 
PO 17 Velha Jaci 10,69 
PO 18 Velha Jaci 24,45 
PO 19 Velha Jaci 19,49 
PO 20 Velha Jaci 18,89 
PO 21 Velha Jaci 19,53 
PO 22 Velha Jaci 18,17 
PO 23 Velha Jaci 21,33 
PO 24 Velha Jaci 31,21 
PO 25 Velha Jaci 6,78 
PO 26 Velha Jaci 13,65 
PO 27 Velha Jaci 30,60 
PO 28 Velha Jaci 18,14 
PO 29 Velha Jaci 10,25 
PO 30 Velha Jaci 14,27 

 Média 21,63 
 Mínimo 3,00 
 Máximo 117,69 

 
 


