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RESUMO 

 

A região de estudo, compreendida no meio oeste catarinense, possui dois grandes 

reservatórios de água subterrânea: o Sistema Aquífero Guarani (SAG) e o Sistema 

Aquífero Serra Geral (SASG). O SAG é um sistema aquífero poroso, possuindo ótimas 

condições de armazenamento. Já o SASG, é um aquífero fraturado, que recobre o 

Aquífero Guarani, protegendo-o, porém, por ser mais acessível, encontra-se mais 

vulnerável à contaminação. Com o objetivo de caracterizar e classificar as águas 

subterrâneas captadas via poços tubulares dos municípios de Ibicaré, Lacerdópolis, 

Ouro e Capinzal, e também para determinação de seus íons dominantes, foram 

analisados os seguintes parâmetros físico-químicos: pH, cor aparente, turbidez, sólidos 

totais dissolvidos, condutividade elétrica, cálcio, magnésio, sódio, potássio, bicarbonato, 

carbonato, fluoreto, cloreto, dureza, sulfato e nitrato, além de análises microbiológicas 

de coliformes totais e termotolerantes e bactérias heterotróficas. Os resultados foram 

comparados com os limites estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da 

Saúde e pela Resolução CONAMA 396/2008. Com relação aos aspectos físico-

químicos, o pH encontra-se com valores entre 6,0 e 9,87 sendo que apenas as águas dos 

poços 9, 10 e 14 apresentam-se com pH acima de 9,5 e, portanto, fora dos valores 

recomendados. Os resultados para cor e turbidez foram muito semelhantes, sendo que o 

poço 59 foi o único que ultrapassou o VMP para ambos os parâmetros, além deste, mais 

cinco poços excederam somente em turbidez. As águas apresentam valores de 

condutividade elétrica que variaram de 45,8 a 650 μS/cm e sólidos totais dissolvidos, de 

23,1 a 329 mg/L, dentro dos padrões de potabilidade, assim como os cátions e ânions 

analisados. Em termos bacteriológicos foi encontrado um elevado percentual de 

amostras com presença de coliformes totais (66,6%) e termotolerantes (63,3%), 

indicando água imprópria para consumo humano, portanto, fora dos padrões de 

potabilidade, que recomendam a ausência em 100 ml de água. Para bactérias 

heterotróficas apenas os poços nº 7 e 27 ultrapassarem o limite de 500 UFC/mL. 

Segundo o Diagrama de Piper, que classifica quanto aos íons dominantes, verifica-se 

que a maioria das águas são bicarbonatadas (96,66%), sendo 58,33% bicarbonatadas 

cálcicas, 28,33% bicarbonatadas sódicas e apenas 3,33% são sulfatadas cálcicas. 

 

Palavras-chave: Águas subterrâneas. Íons dominantes. Qualidade da água. Potabilidade. 
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ABSTRACT 

 

The study area is located in the middle west of Santa Catarina. It has two large 

reservoirs of groundwater: the Guarani Aquifer System (GAS) and Serra Geral Aquifer 

System (SGAS). The GAS is a porous aquifer system, which has an excellent storage 

conditions. The other side, the SGAS is a fractured aquifer, which overlies the Guarani 

Aquifer, protecting it, however, it is more accessible and vulnerable to contamination. 

In order to characterize and classify groundwater through tubular wells  the 

municipalities of Ibicaré, Lacerdópolis, Ouro and Capinzal, and also to determine their 

dominant ions, some physico-chemical parameters were analyzed: pH, apparent color, 

turbidity, dissolved solids, conductivity, calcium, magnesium, sodium, potassium, 

bicarbonate, carbonate, fluoride, chloride, hardness, sulphate and nitrate, also 

microbiological analyzes of total and thermotolerant coliforms and heterotrophic 

bacteria. The results were compared with the limits established by Directive 2914/2011 

of the Ministry of Health and by CONAMA Resolution 396/2008. In relation to the 

physical-chemical, the pH values is between 6.0 and 9.87 and only water from the wells 

9, 10 and 14 present pH above 9.5, therefore out the recommended values. The results 

for color and turbidity were very similar, and the well 59 was the only one that 

exceeded the maximum permitted for both parameters, in addition to this, five more 

wells exceeded only in turbidity. The electrical conductivity values vary from 45.8 to 

650 μS/cm and total dissolved solids, 23.1 to 329 mg/L, within the standards of 

potability. The same happens with the cations and anions examined, no values exceeded 

the limits required by the Ministry of Health. In terms of bacteriological was found a 

high percentage of samples with presence of total (66.6%) and thermotolerant (63.3%) 

coliforms, which indicates water innapropriate for human consumption, therefore, 

outside the potability standards, which recommend absence in 100 ml of water. 

Heterotrophic bacteria only wells number 7 and 27 exceed the limit of 500 CFU/mL. 

According to the Piper diagram, which ranks as the dominant ions, it shows that most 

waters are bicarbonate (96.66%), these are calcic bicarbonate, 58.33%, and sodium 

bicarbonate, 28.33% and only 3.33% are sulfated calcic. 

 

Keywords: Groundwater. Dominant ions. Water quality. Potability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, vem sendo desenvolvidos, inúmeros estudos sobre o Sistema 

Aquífero Guarani (SAG) e o Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), tanto em nível 

nacional, como também nos países vizinhos ao Brasil, visando proporcionar um melhor 

entendimento das condições e potencialidades de armazenamento e vulnerabilidade dos 

dois sistemas. 

O SAG apresenta importância especial, pelo caráter multinacional e por ter 

melhores condições de armazenamento, sendo um sistema aquífero poroso, merecendo 

estudos que focam a proteção ambiental e o uso sustentável desse manancial. O SASG, 

por sua vez, é um aquífero fraturado, que recobre o Aquífero Guarani, protegendo-o. 

Porém, por ser mais acessível, encontra-se mais vulnerável à contaminação.   

A explotação desses grandes reservatórios associada a outras causas, como os 

aspectos construtivos e a má utilização de poços, podem estar alterando a qualidade de 

suas águas.  

O conhecimento dessa qualidade é extremamente relevante, pois permite 

direcionar seu uso para fins mais nobres, como o consumo humano e a produção de 

alimento. Nem sempre as alterações têm origem antrópica, sua origem também pode ser 

natural, como é o caso do aumento da concentração de fluoreto, devido à ascensão de 

águas profundas por meio de falhas. Existem leis que estipulam o valor máximo 

permitido de alguns parâmetros físico-químicos e microbiológicos de qualidade da água 

potável e subterrânea, a Portaria 2914 (2011) do Ministério da Saúde e a Resolução do 

CONAMA 396 (2008), respectivamente, as quais foram tomadas como base para 

comparações. 

Com a realização deste trabalho esperamos contribuir para o conhecimento da 

qualidade da água consumida na região do meio-oeste catarinense, gerando 

informações, não somente para uso técnico-científico, mas também para o 

conhecimento da população, incentivando-a a conservar e proteger os mananciais, e 

ainda, melhorando as condições sanitárias e ambientais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar a qualidade e classificar em relação aos íons dominantes as águas 

subterrâneas captadas através de poços tubulares dos municípios de Ibicaré, 

Lacerdópolis, Ouro e Capinzal, no meio oeste catarinense. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar as águas subterrâneas amostradas quanto aos parâmetros físico-

químicos e microbiológicos. 

 

- Determinar os íons que compõem a água coletada utilizando o Diagrama de Piper.  

 

- Comparar os parâmetros analisados com os valores estipulados na Portaria 2914 

(2011) e Resolução CONAMA 396 (2008). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

Da quantidade total de água do planeta, 97,5% são águas salinas e apenas 2,5% é 

água doce. A maior parte dessa água doce (68,9%) está na forma de gelo e cobertura de 

neve permanente, 29,9%, como água subterrânea, 0,9% estão relacionados à umidade do 

solo, pântanos, entre outros e apenas 0,3% estão presentes em lagos, reservatórios e 

sistemas fluviais onde estão mais facilmente acessíveis para as nossas necessidades 

econômicas e absolutamente vitais para os ecossistemas de água (SHIKLOMANOV, 

1998). 

Água subterrânea é toda água presente abaixo da superfície da Terra, 

preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, ou as fraturas, 

falhas e fissuras das rochas compactas, que estão sendo submetidas à força de adesão e 

gravidade. Essas rochas, cujos poros e fissuras milimétricas armazenam água, possuem 

grandes extensões, permitindo assim a existência de grandes volumes de água 

subterrânea tornando-as muito mais abundantes que as águas superficiais 

(BORGUETTI; BORGUETTI; ROSA FILHO, 2004).  

 A quantidade de água capaz de ser armazenada pelas rochas e pelos materiais 

não consolidados em geral, depende da porosidade dessas rochas, que pode ser de até 

45% (IGM, 2001), da comunicação desses poros entre si ou da quantidade e tamanho 

das aberturas de fraturas existentes (BORGUETTI; BORGUETTI; ROSA FILHO, 

2004). 

No Brasil, as reservas de água subterrânea são estimadas em 112.000 km³ e a 

contribuição anual média à descarga dos rios é na ordem de 2.400 km³/ano em poços 

cujas vazões variam desde 1 m³/h até mais de 1.000 m³/h (BORGUETTI; 

BORGUETTI; ROSA FILHO, 2004). 

As águas subterrâneas são, geralmente, de boa qualidade para consumo humano, 

não necessitando de tratamentos complexos. Essas águas encontram-se naturalmente 

melhor protegidas dos agentes de poluição que atingem rios e lagos, o Aquífero 

Guarani, por exemplo, está protegido pelos derrames da formação Serra Geral 

(ZANATTA; COITINHO, 2002). 
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A composição química da água subterrânea em geral é a combinação da água 

que adentra o solo e da evolução química influenciada pelas litologias atravessadas, 

sendo que o teor de substâncias dissolvidas nas águas subterrâneas vai aumentando à 

medida que prossegue no seu movimento (SMA, 2003). 

Durante o percurso da água entre os poros do subsolo e das rochas, ocorre a 

depuração desta através de uma série de processos físico-químicos, como troca iônica, 

decaimento radioativo, remoção de sólidos em suspensão, neutralização de pH em meio 

poroso, e bacteriológicos, como eliminação de micro-organismos devido a ausência de 

nutrientes e oxigênio que os viabilizem. Esses acontecimentos agem sobre as águas 

modificando suas características e tornando-as particularmente mais adequada para o 

consumo humano (SILVA, 2003). 

 

3.1.1 Uso das águas subterrâneas 

 

A água subterrânea é um recurso indispensável para a humanidade e para o meio 

ambiente, pois mantém a umidade do solo, garantindo sua existência, mesmo em épocas 

de estiagem. Além de suprir as necessidades, total ou parcialmente, do abastecimento 

público, pode ser utilizada em atividades como irrigação, dessedentação de animais, 

indústria, turismo, lazer, entre outros (SANTOS et al., 2007). 

No Brasil, estima-se que aproximadamente 51% da água potável seja 

proveniente dos aquíferos. No Estado de São Paulo seu uso para abastecimento público 

cresceu gradativamente nos últimos anos, sendo 71,6% de seus municípios abastecidos 

total ou parcialmente por esse recurso, principalmente, proveniente do Aquífero 

Guarani, destacando-se a cidade de Ribeirão Preto devido ao seu desenvolvimento, 

possuindo uma economia baseada predominantemente nas atividades agroindustrial e de 

prestação de serviços (CONCEIÇÃO et al., 2009). 

A utilização das águas subterrâneas tem aumentado intensamente não só no 

Brasil como no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 75% das 

cidades e 95% das fazendas dependem da água subterrânea para atendimento de suas 

necessidades básicas de consumo (RESENDE, 2002).   

Essa situação deve-se à ocupação de áreas menos providas de reservas de água 

de superfície (como as regiões semiáridas), ao abastecimento de água para irrigação e à 
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busca por captação de água de melhor qualidade em regiões já poluídas. O intenso 

crescimento demográfico e o desenvolvimento tecnológico também estão 

comprometendo de forma crescente a qualidade dos recursos hídricos superficiais 

(RESENDE, 2002). 

Dentre as principais vantagens do uso das águas subterrâneas no abastecimento 

público comparativamente com as águas superficiais estão os baixos custos de captação, 

já que não há necessidade de construir barragens, adutoras de recalque e estação de 

tratamento. Outro fator importante é que não causam impactos ambientais quando os 

poços são bem construídos (ZANATTA; COITINHO, 2002). 

 

3.1.2 Aquíferos 

 

 Aquífero é uma formação geológica do subsolo, constituída por rochas 

permeáveis, que armazenam água em seus poros ou fraturas. Seu nome significa: aqui = 

água; fero = transfere; ou do grego, suporte de água. A constituição geológica do 

aquífero, ou seja, sua porosidade e permeabilidade intergranular ou de fissuras, é que irá 

determinar a velocidade da água em seu meio e a qualidade da água (HEINEN et al., 

2003 apud BORGUETTI; BORGUETTI; ROSA FILHO, 2004). 

Quanto à porosidade existem três tipos de aquífero, conforme representado na 

Ilustração 1: aquíferos porosos são aqueles formados por rochas sedimentares, onde a 

circulação da água se faz nos poros formados entre os grãos de areia, silte e argila. 

Armazenam grandes volumes de água e ocorrem em grandes áreas; um aquífero 

fissural, também conhecido como fraturado, é formado por rochas ígneas, ou 

metamórficas, onde a circulação da água se faz nas fraturas, fendas e falhas, abertas 

devido ao movimento tectônico; os aquíferos cársticos, são formados em rochas 

calcáreas ou carbonáticas, apresentam fraturas e outras descontinuidades (diáclases) que 

resultaram da dissolução do carbonato pela água, permitindo sua circulação 

(BORGUETTI; BORGUETTI; ROSA FILHO, 2004). 
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Ilustração 1: Classificação dos aquíferos quanto à porosidade 

Fonte: BORGUETTI; BORGUETTI; ROSA FILHO, 2004. 

 

A combinação das estruturas geológicas com fatores geomorfológicos e 

climáticos do Brasil resultou na formação de dez províncias hidrogeológicas, que são 

regiões com condições semelhantes de armazenamento, circulação e qualidade de água 

(MMA, 2003) as quais estão representadas no Mapa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Representação das Províncias 

Hidrogeológicas do Brasil 

Fonte: BORGUETTI; BORGUETTI; ROSA 

FILHO, 2004. 
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Mapa 2: Mapa geológico simplificado 

da Bacia do Paraná 

Fonte: BORGUETTI; BORGUETTI; ROSA 

FILHO, 2004. 

 

 

A Bacia Sedimentar do Paraná representada no Mapa 2 constitui a mais 

importante província hidrogeológica do Brasil, com cerca de 45% das reservas de água 

subterrânea do reservatório nacional, em função da capacidade de armazenar e liberar 

grandes quantidades de água, e pela sua localização mais próxima a regiões 

relativamente mais povoadas e economicamente mais desenvolvidas do país 

(BORGUETTI; BORGUETTI; ROSA FILHO, 2004). 

Parte dos Estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul é recoberta por rochas sedimentares e 

vulcânicas de preenchimento da Bacia do Paraná, que ainda se estende pelo Uruguai, 

Argentina e Paraguai (BETIOLLO, 2006).  

Na região oeste de Santa Catarina existem basicamente dois grandes 

reservatórios de água subterrânea: o Sistema Aquífero Guarani (SAG), também 

conhecido como Botucatu, e o Sistema Aquífero Serra Geral (SASG). O SAG encontra-
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se exclusivamente coberto pelas rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, o que lhe 

infere um caráter de aquífero confinado, conforme mostra a Ilustração 2. Este aquífero é 

responsável por cerca de 80% do total da água acumulada na Bacia Sedimentar do 

Paraná, constituindo a maior reserva de água doce do mundo (FREITAS, 2003).  

 

 

Ilustração 2: Sistemas aquíferos existentes na região do oeste catarinense 

Fonte: FREITAS, 2003. 

 

3.1.2.1 O Aquífero Guarani 

 

O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é considerado um dos maiores reservatórios 

de águas subterrâneas transfronteiriços do mundo, tanto em extensão territorial como 

em volume de água armazenada, se estendendo por uma área de aproximadamente 1,1 

milhões de km² e com um volume estimado em cerca de 37.000 km³ (CURTARELLI; 

SILVA; FERREIRA, 2010).  

Situado na porção Centro-Leste do continente sul-americano, distribui-se pelo 

território de quatro países, membros do Mercosul: Argentina, com 225.500 km²; 

Paraguai, com uma área de 71.700 km²; Uruguai, onde ocupa cerca de 58.500 km²; e 

Brasil, país onde chega em torno de 840.800 km². Por consequência desta gestão 

compartilhada, é preciso ser ágil para evitar uma degradação dos estoques de água doce 
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subterrânea como se verificou em outras partes do planeta por falta de diálogo entre 

países (RIBEIRO, 2008).  

A área de afloramento da Formação Botucatu é relativamente pequena se 

comparada com a extensão, pois, boa parte dos arenitos encontra-se recoberto pela 

Formação Serra Geral (BETIOLLO, 2006). 

Existem variações consideráveis com relação à geometria do Aquífero Guarani, 

onde as espessuras tanto deste como da Formação Serra Geral são bastante variáveis. 

Em alguns locais há supressão das Formações Botucatu e Pirambóia, como observado 

nos municípios de Treze Tílias e São João do Oeste – SC. Já nos municípios de Monte 

Alegre, São Cristóvão do Sul, Curitibanos e Timbó Grande, também em Santa Catarina, 

estima-se uma profundidade muito maior (ZANATTA; COITINHO, 2002). 

As condições de confinamento e profundidade deste aquífero proporcionam um 

fenômeno chamado de termalismo, onde a temperatura tende a aumentar, 

gradativamente, a partir das áreas de afloramento, em função do grau geotérmico 

natural, aproximadamente 1°C para cada 35 metros de profundidade. Medidas de 

temperatura em áreas aflorantes indicam valores em torno de 22°C, aumentando em 

direção ao oeste catarinense, onde pode ultrapassar os 48°C, em áreas confinadas 

(ZANATTA; COITINHO, 2002). 

Pesce (2002) analisando poços perfurados para estâncias termais, na divisa entre 

a Argentina e o Uruguai, observou que muitos dos poços apresentam grandes 

incrementos no teor de sais, tornando impróprias as águas para abastecimento público, 

podendo ser usadas unicamente por suas condições termais. 

Freitas (2003), durante seus trabalhos, encontrou uma média de 832,8 μS/cm de 

condutividade elétrica para as águas do Aquífero Guarani. A média de sólidos totais 

dissolvidos foi de 521,35 mg/L. O pH variou de 7,36 a 9,45, com uma média de 8,42, 

característicos de águas alcalinas. Quanto a dureza, representada pela concentração de 

cálcio e magnésio, as águas apresentaram um valor médio de 132,6 mg/L de CaCO3 e 

alcalinidade total média de 158,7 mg/L para os aquíferos porosos, incluindo Guarani e 

Rio do Rastro. 

Zanatta e Coitinho (2002), em seus estudos no estado de Santa Catarina, 

constataram um aumento da condutividade específica em direção ao oeste, isto é, em 

direção ao centro da Bacia do Paraná, onde o grau de confinamento aumenta. Ainda de 

acordo com Zanatta e Coitinho (2002), o pH das águas do Aquífero Guarani está entre 6 
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e 8 (pouco ácidas a levemente alcalinas). A salinidade apresenta-se baixa nas áreas de 

pouca profundidade, já nas porções onde a profundidade é maior, a salinidade traduzida 

em sólidos totais dissolvidos é alta, podendo chegar a valores em torno de 800 mg/L. 

Rosa Filho et al. (2005) identificaram em seu trabalho três características 

hidroquímicas diferentes do Aquífero Guarani, abrangendo a região centro-norte do 

Paraná: 

 

(a) na porção livre do aquífero: predominam águas bicarbonatadas-

magnesianas e cálcio-magnesianas, com teor de sólidos totais dissolvidos 

inferior a 100 mg/L e temperaturas entre 22 e 25 ºC; (b) nas áreas de 

conectividade com a Formação Serra Geral: as águas são bicarbonatadas-

cálcicas e cálcio-magnesianas, com teor de sólidos totais dissolvidos em 

torno de 200 mg/L e temperatura até 30 ºC; e (c) nas áreas francamente 

confinadas do aquífero - as águas são bicarbonatadas-sódicas, evoluindo para 

cloro-sulfatadas-sódicas, com teor de sólidos totais dissolvidos em torno de 

650 mg/L e temperaturas de até 63 ºC. 

 

 

A qualidade da água encontrada no Aquífero Guarani, em geral, é adequada para o 

consumo humano, o fato de apresentar boa proteção contra os agentes de poluição que 

afetam os mananciais de água superficiais, aliado ao fato de haver uma possibilidade de 

captação nos locais onde ocorrem as demandas, e serem grandes as suas reservas de 

água, conferem-no um importante papel para o desenvolvimento econômico e social 

(ZANATTA; COITINHO, 2002). 

Porém, nas áreas de maior confinamento, as águas do sistema Aquífero Guarani 

(SAG) não são, sem tratamento, adequadas ao consumo humano, devido ao elevado teor 

de sólidos totais e dissolvidos, além da presença de sulfatos e flúor acima dos limites 

recomendáveis (BORGUETTI; BORGUETTI; ROSA FILHO, 2004).  

Isso se deve a um processo chamado de lixiviação o qual ocorre quando a água 

da chuva, ou de irrigação ao percolar o solo arrasta consigo substâncias dissolvidas que 

poderão ter como destino o lençol freático ou os aquíferos profundos. A intensidade da 

lixiviação é afetada pelas interações peculiares que se estabelecem entre elementos 

químicos em formas iônicas e a fase sólida do solo, principalmente reações de adsorção 

as quais condicionam a movimentação de um dado nutriente em profundidade e, 

consequentemente, o seu potencial de contaminação (RESENDE, 2002). 
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Zanatta e Coitinho (2002) concluíram que as águas deste aquífero (Guarani), 

segundo a área de estudo, são bicarbonatadas cloretadas sódicas ou bicarbonatadas 

cloretadas sulfatadas sódicas.  

Machado (2006) conclui que o SAG não apresenta uma homogeneidade quanto a 

sua qualidade química, por apresentar, na maior parte da sua área de ocorrência, águas 

salobras ou muito salinas, impróprias para consumo humano. 

Vale ressaltar ainda que a heterogeneidade do aquífero resulta em diferentes 

velocidades no movimento da água subterrânea e nos elementos nela contidos, já que 

envolve a alternância de locais de alta e baixa condutividade hidráulica (LUCENA et 

al., 2004). 

Portela Filho et al. (2005) revelaram a conectividade dos SASG e SAG, através 

de diferentes taxas de mistura de suas águas. O pH e os sólidos totais dissolvidos 

constituíram indicadores úteis na avaliação de procedência das águas dos mencionados 

sistemas aquíferos. 

 

3.1.2.2 O Aquífero Serra Geral 

 

A Formação Serra Geral representa uma das maiores manifestações vulcânicas 

continentais da história geológica e está associada à tectônica distensiva de ruptura do 

Supercontinente Gondwana. Os vulcanitos da Bacia do Paraná, na América do Sul, e de 

Etendeka, na Namíbia, foram originados como uma província magmática única no 

Eocretáceo, que abrange uma área aproximada de 1.200.000 km², cobrindo parcialmente 

quatro países na América do Sul (Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil), e uma área de 

80.000 km² no sudoeste da África (BETIOLLO, 2006). 

Essa Formação é constituída essencialmente por uma sequência vulcânica básica 

predominante, representada por basaltos e andesitos, de coloração que vai de cinza 

escuro ao negro; sequência intermediária e sequência ácida. A sequência intermediária 

ocorre na região centro-oeste nas proximidades de Chapecó, Irani e Vargeão. São 

classificados como Traquiandesitos porfiríticos de cinza-castanhos. E a sequência ácida 

está representada por riolitos, riodacitos, de coloração cinza variando os tons desde 

claros até acastanhados (ZANATTA; COITINHO, 2002). 
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Os principais contribuintes para o armazenamento e circulação de água 

subterrânea nas rochas vulcânicas da região decorrem de fatores de ordem litológica, 

geomorfológica, e estrutural. Em geral a melhor situação para a ocorrência de água 

subterrânea se dá quando há vários pequenos derrames empilhados, separados por 

autobrechas e arenitos intertrápicos, interceptados por fraturas tectônicas, em terrenos 

de topografia suavizada e pouco dissecada. Por outro lado, as piores condições de 

ocorrência encontram-se em terrenos declivosos e dissecados, com derrames bastante 

espessos e maciços (FREITAS, 2003). 

De forma bem mais fragmentada, diversos estudos têm sido realizados sobre os 

recursos hídricos contidos nas rochas constituintes da Formação Serra Geral, cujas 

características hidrogeológicas diversificadas representam um enorme desafio para sua 

correta avaliação e compreensão (SCHEIBE; HIRATA, 2008).  

Segundo Scheibe e Hirata (2008), nos três estados da região Sul, a proporção de 

aproveitamento das águas subterrâneas do SASG é muito maior do que aquela do 

Aquífero Guarani. É necessário, também, levar em consideração que, ao contrário do 

caráter quase totalmente confinado deste, as águas do Serra Geral são exploradas 

através de poços relativamente rasos e geralmente têm ligação direta com as águas da 

superfície.  

A Formação Serra Geral forma uma unidade aquífera constituída por camadas 

com porosidade predominantemente secundária (por fraturamento), sobrepostas ao 

Aquífero Guarani. Os poços nessa formação são de vazões variáveis, podendo chegar, 

localmente, a mais de 100 m³/h. Normalmente os poços são perfurados até uma 

profundidade de 200 m, no máximo (ZANATTA; COITINHO, 2002). 

Frequentemente a totalidade de água produzida por um poço nos aquíferos 

fraturados advém apenas de uma, ou de poucas fraturas, posicionadas em meio a um 

domínio de rocha compacta, praticamente impermeável. A vazão aumenta com a 

extensão destas fraturas abaixo do nível estático, logo, é muito mais dependente da 

posição relativa dessas fraturas, e de sua respectiva potencialidade do que propriamente 

da profundidade do poço. Sendo assim pode-se observar uma forte queda de produção 

de água em poços com profundidades superiores a este patamar (FREITAS, 2003). 

Segundo Betiollo (2006) os poços que apresentam maior vazão são, na maioria, os 

que captam água do SAG. No SASG os poços mais produtivos estão relacionados com 
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estruturas tectônicas que fazem ascender água do SAG, fato comprovado pelas 

características hidroquímicas das águas subterrâneas. 

A profundidade dos poços tubulares que captam água do Aquífero Fraturado Serra 

Geral varia entre 24 e 310 m, apresentando uma média de 117 m. O intervalo de 

profundidade mais encontrado na região é entre 100 e 150 metros (FREITAS, 2003).  

Do ponto de vista físico-químico as águas captadas dos poços nos aquíferos 

fraturados apresentam boa qualidade. Segundo Freitas (2003) apenas 3,3% das águas 

possuem valores inferiores a 100 μS/cm para condutividade elétrica, apresentando uma 

média de 255,8 μS/cm, para sólidos totais dissolvidos, 239,9 mg/L. Com relação ao pH, 

as águas variam de ácidas a alcalinas (4,1 a 10,8). Quanto a dureza, apresentam um 

valor médio de 84,79 mg/L de CaCO3, e 82,35 mg/L de alcalinidade. 

Apesar das condições ambientais adversas a que esses aquíferos estão sujeitos, os 

problemas relacionados com contaminação deste recurso hídrico ainda são muito 

incipientes e localizados, geralmente relacionados a poços mal construídos ou 

abandonados (FREITAS, 2003). 

Pequenas faixas aflorantes, na borda da Serra Geral, constituem áreas de alta 

vulnerabilidade à contaminação, necessitando de monitoramento e controle, 

especialmente evitando-se o estabelecimento de atividades com alto potencial poluidor, 

que utilizem pesticidas e herbicidas e certos efluentes industriais contendo elementos de 

alta persistência (ZANATTA; COITINHO, 2002). 

 

3.1.3 A ocorrência de fluoreto 

 

Os fluoretos tem ação comprovada na prevenção e controle da cárie dentária, o 

que justifica o seu uso sob diversas formas de administração. A fluoretação da água de 

abastecimento é um método populacional efetivo quando utilizado em concentrações 

adequadas, tendo sido considerado um dos 10 maiores avanços da saúde pública no 

século XX (MOTTER et al., 2011).  

Quando ingerido continuamente em pequenas dosagens, variando entre 1,0 a 1,2 

mg/L, nível ideal para se alcançar o máximo de proteção contra a cárie sem riscos, 

porém, vale ressaltar, que em quantidades excessivas, pode originar efeitos contrários, 
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causando fluorose, enfermidade responsável pelo desfiguramento do esmalte, causando 

manchas nos dentes (NEWBRUN, 1988 apud PIRES et al. 2002).  

Como o consumo de água varia com a sede, e esta com a temperatura, 

reconhece-se que a concentração ótima de flúor na água deveria ser adequada à 

temperatura prevalecente na comunidade (PIRES et al. 2002).  

A Portaria 635/Bsb, de 26 de dezembro de 1975 apresenta os limites 

recomendados para a concentração do íon fluoreto em função da média das 

temperaturas máximas diárias, os quais estão representados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Limites recomendados para a concentração do íon fluoreto em função da média das 

temperaturas máximas diárias.  

Fonte: Portaria 635/Bsb (1975). 

 

As águas de despejos industriais, principalmente químicas, podem contaminar as 

águas com fluoreto. A falta ou excesso de flúor pode ser prejudicial à saúde e em doses 

muito elevadas podem levar a morte (CONCEIÇÃO et al., 2009). 

Apesar de as águas subterrâneas, em geral, serem mais bem protegidas, podem 

estar sujeitas a fontes de poluição/contaminação naturais, decorrentes das características 

do solo, tais como ferro, manganês, arsênico e fluoretos (BRASIL, 2006). 

Esse tipo de situação foi constatada, por exemplo, num poço perfurado na cidade 

de Londrina, no Estado do Paraná, cuja água apresentou um teor de flúor de 12 mg/L. 

Essas condições anômalas de flúor estão relacionadas com as condições de grande 

confinamento e de um tempo elevado de residência das águas no Guarani 

Médias das 

Temperaturas 

Máximas Diárias 

do Ar (ºC) 

 

Limites Recomendados Para a Concentração do Íon Fluoreto em 

mg/L 

Mínimo Máximo Ótimo 

10,0 – 12,1 0,9 1,7 1,2 

12,2 – 14,6 0,8 1,5 1,1 

14,7 – 17,7 0,8 1,3 1,0 

17,8 – 21,4 0,7 1,2 0,9 

21,5 – 26,3 0,7 1,0 0,8 

26,7 – 32,5 0,6 0,8 0,7 
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(BORGUETTI; BORGUETTI; ROSA FILHO, 2004), ou ainda, pelo processo de 

intemperismo de minerais oriundos de rochas granitóides (NANNI, 2008). 

No Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) também já foi constatado teores de 

flúor impróprios ao consumo humano em águas, o que tem causado uma intensa 

discussão quanto sua origem e distribuição no aquífero. O aparecimento de teores 

anômalos em algumas regiões do Rio Grande do Sul e também dos estados de Santa 

Catarina, Paraná e São Paulo, vem causando sérios problemas de saúde pública e 

despesas na busca de alternativas para o abastecimento das comunidades, sobretudo 

rurais (NANNI, 2008). 

Para Kim e Jeong, (2005) pelo menos duas hipóteses são aceitas: o 

enriquecimento em fluoreto a partir de zonas de alteração ao longo de falhas em rochas 

que contenham fluoreto em sua estrutura química e a ascensão de águas profundas, 

enriquecidas em fluoreto por meio de zonas de falhas. 

 

3.1.4 Diagrama de Piper 

 

Conforme Manassés (2009) a interação química da água de percolação com os 

minerais da rocha é o fator determinante para a ocorrência dos diferentes tipos de 

constituintes químicos na água subterrânea. 

Diversos gráficos e diagramas são utilizados para o estudo destes diferentes tipos 

químicos simultaneamente. Dentre esses, o diagrama de Piper frequentemente utilizado 

para classificação e comparação de distintos grupos de águas quanto aos cátions e 

ânions dominantes. A representação gráfica pode evidenciar possíveis relações entre os 

íons de uma mesma amostra. Uma das principais vantagens do mesmo é a possibilidade 

de se trabalhar com um grande número de análises, classificando diferentes grupos 

amostrados quanto aos íons dominantes (LUCENA; ROSA FILHO; BITTENCOURT, 

2004). 

Os diagramas de Piper, também chamados de diagramas trilineares, são 

extraídos plotando-se as proporções dos cátions principais (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
 K

+
) e dos 

ânions principais (HCO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
) em dois diagramas triangulares respectivos, e 

combinando as informações dos dois triângulos em um losango situado entre os 

mesmos (LUCENA; ROSA FILHO; BITTENCOURT, 2004). As proporções são 
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traçadas nos gráficos triangulares e suas escalas, para a proporção das variáveis, 

correspondem a 100 por cento. Os gráficos mostram, assim, as proporções relativas dos 

íons principais, mas não suas concentrações absolutas (PINTO; GODOY; ALMEIDA, 

2006).  

Segundo Cajazeiras (2007) é possível classificar e comparar os distintos grupos 

de águas quanto aos íons dominantes em cálcica, cloretada, bicarbonata, sódica, 

magnesiana, sulfatada ou mista, quando se trabalha com grande número de análises 

químicas de água, como mostra a Diagrama 1. 

 

Diagrama 1: Diagrama de Piper com a definição dos tipos hidroquímicos 

Fonte: CAJAZEIRAS, 2007. 

 

Freitas (2003) determinou os tipos geoquímicos das águas amostradas nas 

litologias basálticas através do Diagrama de Piper para as águas captadas de aquíferos 

fraturados (Diagrama 2) e aquíferos porosos (Diagrama 3) na região Oeste de Santa 

Catarina, constituído através dos percentuais milequivalentes dos principais cátions e 

ânions.  
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Diagrama 2: Diagrama de Piper das amostras relativas aos aquíferos fraturados 

Fonte: FREITAS, 2003. 

 

 

Diagrama 3: Diagrama de Piper das amostras relativas aos aquíferos porosos 

Fonte: FREITAS, 2003. 
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3.1.5 Impactos Ambientais sobre os aquíferos 

 

A região Oeste do Estado de Santa Catarina possui uma economia baseada na 

agroindústria, a qual depende fundamentalmente dos recursos hídricos para sua 

existência. Essa atividade tem sido desenvolvida intensamente nos últimos sessenta 

anos, de maneira pouco sustentável, resultando na contaminação dos mananciais 

superficiais principalmente por dejetos de suínos e agrotóxicos. Assim, com a 

degradação das águas superficiais e as frequentes estiagens ocorridas na região, deram 

início a uma crescente busca pelas águas subterrâneas. Os governos federal e estadual 

vêm promovendo programas de perfuração de poços visando aumentar a oferta de água 

para a população. No entanto, o desconhecimento da hidrogeologia da região tem 

causado uma série de problemas dentre os quais, o alto percentual de poços secos, a 

super explotação e consequente esgotamento de aquíferos, além de indícios de 

contaminação bacteriológica em algumas cidades (FREITAS, 2003). 

Os principais fatores de risco, que podem comprometer a qualidade das águas 

subterrâneas são a ocupação desordenada das áreas de recarga, através da utilização 

excessiva de fertilizantes nitrogenados e despejos de efluentes industriais. Também são 

comuns contaminações decorrentes de fossas sépticas ou depósito de lixo próximos aos 

poços, fugas de esgoto e galerias de águas pluviais. Além do grande número de poços 

rasos e profundos que são mal construídos ou operados e abandonados sem tecnologia 

adequada. E, a mais perigosa, contaminação provocada por produtos químicos, que 

acarretam danos muitas vezes irreversíveis, podendo impossibilitar o uso das águas em 

grandes áreas (ZANATTA; COITINHO, 2002). 

Outro aspecto a se considerar é a deposição de resíduos sólidos diretamente em 

“lixões” sobre o solo, com partículas contaminantes atingindo as camadas aquíferas pela 

lixiviação de poluentes (LUCENA et al., 2004). 

Como citado anteriormente, o fato das águas do SASG serem mais acessíveis, 

torna-as também, muito mais vulneráveis aos processos de contaminação, tanto pelas 

próprias fraturas das rochas como, muitas vezes, devido a defeitos construtivos dos 

poços. Já o Aquífero Guarani, sendo constituído por arenitos, apresenta na sua zona de 

recarga a maior vulnerabilidade à contaminação antrópica (SCHEIBE; HIRATA, 2008). 

A contaminação de aquíferos porosos decorrente de águas residuais urbanas não 

tratadas e do uso de fertilizantes constitui-se num fator cada vez mais preocupante, 
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sendo motivo de diversos estudos ao longo das últimas décadas. Tal tendência deve-se a 

expansão de áreas urbanas não saneadas e a crescente demanda na produção de 

alimentos, além da própria necessidade de preservação da qualidade dos mananciais 

subterrâneos (LUCENA et al., 2004). 

Sendo assim, este trabalho foi realizado com o intuito de avaliar a qualidade da 

água subterrânea da região de estudo, proporcionando um maior conhecimento de suas 

características físico-químicas e microbiológicas, além de sua classificação quanto aos 

íons dominantes, afim de zelar pela conservação e correta utilização desses mananciais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 COLETAS E ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 

As águas subterrâneas analisadas foram coletadas em poços tubulares já 

existentes nos municípios de Ibicaré, Lacerdópolis, Ouro e Capinzal pertencentes à 

Bacia do Rio do Peixe e localizados no meio oeste catarinense. 

As amostras foram coletadas aleatoriamente, baseando-se nas informações 

recebidas pela Secretaria de Agricultura de Capinzal, Epagri de Ouro, SIMAE de 

Capinzal e Ouro e CASAN de Ibicaré e Lacerdópolis. Em Ibicaré não havia lista de 

poços cadastrados em nenhum dos órgãos solicitados, exceto um poço pertencente à 

CASAN, que teve amostra coletada. Sendo assim, a localização e coleta das demais 

amostras foram possíveis através de indicação dos moradores das próprias 

comunidades. Foram coletadas amostras de 60 poços, no período de 17 de março e 13 

de dezembro de 2011, sendo 9 em Ibicaré, 17 em Lacerdópolis, 20 em Ouro e 14 em 

Capinzal. 

As amostras foram coletadas, preferencialmente, na saída do poço, quando isto 

não foi possível, coletou-se na entrada da primeira caixa d’água ou na primeira torneira 

disponível. Para os parâmetros físico-químicos foram utilizados frascos de vidro 

borosilicato com capacidade para 1000 mL de amostra, já para análise microbiológica, 

frascos de polietileno estéreis, com capacidade para 100 mL, contendo pastilha de 

tiossulfato de sódio. As amostras para análise físico-química e microbiológicas foram 

coletadas e acondicionadas segundo as recomendações do Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, 21st edition (APHA, 2005). 

O coletor utilizou luvas cirúrgicas descartáveis. Desprezou-se a primeira água 

deixando-a escoar por aproximadamente 3 minutos, e, antes da coleta, a saída de água 

foi limpa com álcool 70%. As amostras foram mantidas em caixa térmica e 

encaminhadas para o Laboratório de Saneamento e Águas da UNOESC – campus de 

Joaçaba, onde foram analisadas imediatamente. 

Os parâmetros analisados, as metodologias e os equipamentos utilizados estão 

apresentadas no Quadro 1. 
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Parâmetro Metodologia Equipamentos 

(Marca e Modelo) 

pH Potenciometria – SM* 4500-H+ B pHmetro Quimis Q400A  

Sólidos dissolvidos 

totais 

Condutivimetria Condutivímetros Quimis 

 Q485M 

Condutividade Condutivimetria – baseado no SM 2510 

B 

Condutivímetros Quimis 

 Q485M 

Cor aparente Colorimetria Spectroquant Pharo 300 Merck 

Alcalinidade total Titulação potenciométrica – baseado no 

SM 2320 B 

pHmetro Quimis Q400A 

Alcalinidade 

fenolftaleína 

Titulação potenciométrica – baseado no 

SM 2320 B 

pHmetro Quimis Q400A 

Bicarbonato Titulação de neutralização – baseado no 

SM 2320 B 

pHmetro Quimis Q400A 

Carbonato  Titulação de neutralização – baseado no 

SM 2320 B 

pHmetro Quimis Q400A 

Cálcio Colorimetria – Merck 1.14815.0001 Ca Spectroquant Pharo 300 Merck 

Cloreto Titulação argentométrica – baseado no 

SM 4500-Cl-A 

- 

Dureza total  Titulação complexométrica - baseado no 

SM 2340 C 

- 

Fluoreto Colorimetria – baseado no SM 4500-F E Spectroquant Pharo 300 Merck 

Magnésio Titulação complexométrica - 

Nitrato Colorimetria – baseado no DIN 38405 

D9 

Spectroquant Pharo 300 Merck 

Potássio Fotometria de chama Fotômetro Quimis Q398M2 

Sódio Fotometria de chama Fotômetro Quimis Q398M2 

Sulfato Colorimetria – APHA 4500- SO4-2 E Spectroquant Pharo 300 Merck 

Temperatura Termômetro de mercúrio – SM 2550 B Incoterm L-038/05 

Turbidez Nefolometria – SM 2130 B Turbidímetro Oakton T-100 

Bactérias 

heterotróficas 

Contagem em placa - Unidade formadora 

de colônia – ABNT MB 3462/1991 

Autoclave Vertical Phoenix AV-

75; Cabine de Fluxo 

Unidirecional Quimis 

Q216F21RA1; Estufa Biopar 

S80BD 

Coliformes totais e 

termotolerantes 

Fluorocult LMX – ausência ou presença 

– SM 9221 D 

Autoclave Vertical Phoenix AV-

75; Cabine de Fluxo 

Unidirecional Quimis 

Q216F21RA1; Estufa Biopar 

S80BD 

Quadro 1: Parâmetros analisados, metodologia  e equipamentos 

*SM = Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (2005). 

 

A conversão para encontrar os valores de Carbonato e Bicarbonato foi feita 

através dos resultados de Alcalinidade Total e Fenolftaleína, de acordo com a tabela 

abaixo (Tabela 2): 

 

 



34 

 

Tabela 2: Tabela de conversão de alcalinidade total (T) e alcalinidade fenolftaleína (P) em hidróxidos 

(OH), carbonatos (CO3) e bicarbonatos (HCO3) 

Resultados da Titulação Hidróxidos Carbonatos Bicarbonatos 

P = 0 0 0 T 

P < ½ T 0 2 P T- 2 P 

P = ½ T 0 2 P 0 

P > ½ T 2 P- T 2 (T – P) 0 

P = T T 0 0 

Fonte: APHA, 2005 

 

Os poços amostrados foram georreferenciados utilizando GPS de navegação e 

fotografados no momento da coleta, de forma a avaliar seu aspecto construtivo e 

localização. Dados a respeito da profundidade do poço e vazão foram obtidos com os 

responsáveis através da aplicação de um questionário que se encontra no Apêndice A. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir dos dados de concentração em mg/L dos parâmetros: cálcio (Ca), 

magnésio (Mg), sódio (Na), potássio (K), carbonato (CO3), bicarbonato (HCO3), cloreto 

(Cl), sulfato (SO4) e sólidos dissolvidos totais (STD) obteve-se o diagrama de Piper, 

utilizando o programa GW_Chart, versão 1.23.3.0, para classificar e comparar os 

diferentes grupos de águas quanto aos íons dominantes, classificando as amostras 

segundo este critério. A representação gráfica pode evidenciar possíveis relações entre 

íons de uma mesma amostra, ou ressaltar variações temporais ou espaciais existentes.  

Os demais dados foram organizados em planilhas, elaborando-se tabelas e 

gráficos utilizando o programa Microsoft Excel 2007. Foram também determinados os 

seguintes dados estatísticos: média, máximo, mínimo e desvio padrão.  

Quando os resultados das análises químicas apresentavam valores inferiores ao 

do limite de detecção do método utilizado, foram considerados como sendo iguais à 

metade dos valores dos limites de detecção nas propostas da análise estatística, para não 

ficarem lacunas no banco de dados e conservar a normalidade dos dados. 
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Os parâmetros analisados foram comparados com os padrões estipulados pela 

Portaria 2914 do Ministério da Saúde (2011) e Resolução 396 do CONAMA (2008). 

A Resolução CONAMA 396 (2008), que dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas, as mesmas podem ser 

classificadas como classe especial, 1 ou 2 desde que não apresentem alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas. Já as águas subterrâneas classificadas como 3, 4 ou 

5 apresentam alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, o que exige 

tratamento em função dessas, dependendo do uso preponderante ou que somente 

possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso menos restritivo ou destinadas a 

atividades que não têm requisitos de qualidade para uso.  

Laudos contendo os resultados das análises também foram encaminhados para 

os proprietários dos poços, para que, através do conhecimento da qualidade da água, 

possam mantê-la, e até se necessário, melhorá-la, modificando instalações ou tratando a 

água a ser distribuída e consumida, podendo assim, melhorar as condições de saúde e de 

higiene de muitas famílias. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS AMOSTRADOS 

 

Foram coletadas 60 amostras de água subterrânea coletadas em poços tubulares 

profundos localizados nos municípios de Ibicaré, Lacerdópolis, Ouro e Capinzal. No 

Mapa 3 estão apresentados os poços georreferenciados. 

 

Mapa 3: Localização geográfica dos poços amostrados nos municípios de Capinzal, Ouro, Lacerdópolis e 

Ibicaré 
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No Gráfico 1 é apresentada a distribuição dos poços coletados por município, 

sendo que sua maioria se localiza no perímetro rural (98,2 %). Apenas três amostras 

foram coletadas no perímetro urbano, cujos poços localizam-se em Ibicaré (um) e 

Capinzal (dois). A menor parte (18%) dos poços amostrados é comunitária, o restante é 

de propriedade particular.  

 

 

 

Gráfico 1: Distribuição dos poços amostrados por município 

 

 

 

Segundo informações obtidas com a aplicação do questionário (Apêndice A), as 

profundidades dos poços variaram de 24 a 581 metros com média de 135 metros, 

conforme apresentado no Gráfico 2 (desvio padrão 109,4). Das amostras coletadas, 

cinco não apresentam valores para profundidade, pois os proprietários não souberam 

informar. 
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Gráfico 2: Profundidade dos 60 poços tubulares analisados 

 

 

A profundidade dos poços tubulares que captam água do Aquífero Fraturado 

Serra Geral varia entre 24 e 310 m, apresentando uma média de 117,01 m. Já o Aquífero 

Guarani ocorre em profundidades que variam de cerca de 360 m e 1.267 m, podendo 

alcançar até mais de 1.300 metros na região do estremo oeste do estado (FREITAS, 

2003). Como é o caso de um poço com profundidade de 1410 m de profundidade, 

localizado em São Miguel d’ Oeste (FREITAS; ECKERT; CAYE, 2001). Na região de 

Joaçaba, a profundidade estimada do Aquífero Guarani esta entre 350 a 600 m 

(FREITAS, 2003). 

 Considerando as informações anteriores, dos 60 poços analisados, pode-se 

afirmar que os poços 1 e 5, localizados em Ouro, e o poço 10, em Lacerdópolis, atingem 

o Aquífero Guarani. Os poços 9 (Lacerdópolis) e 14 (Ouro) estão em uma profundidade 

de transição entre o Aquífero Serra Geral e o Aquífero Guarani. 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA 

 

As características internas do aquífero são importantes, principalmente a 

porosidade primária da rocha, que define o comportamento do aquífero como poroso, 

fraturado ou misto. A qualidade da água, por outro lado, é decorrente da composição 

das águas meteóricas, da composição do solo e da própria rocha que constitui o 

aquífero, sendo afetada em maior ou menor grau por agentes externos de contaminação 

(BETIOLLO, 2006).  

Como há variações nas composições químicas das rochas que compõem os 

diferentes tipos de aquíferos, é de se esperar uma certa relação entre a composição da 

água e das rochas preponderantes na área. 

A água subterrânea geralmente apresenta alto grau de qualidade, é em regra 

límpida, incolor e isenta de bactérias. Conta com a proteção natural do subsolo, sendo, 

no entanto, necessário realizar exames da qualidade da água, para verificar se não há 

alteração de suas propriedades originais, causada por fenômenos antrópicos ou até 

mesmo naturais (FREITAS; ECKERT; CAYE, 2001).  

Nos Apêndices B e C são apresentados os resultados obtidos através das análises 

físico-químicas e microbiológicas das 60 amostras de água subterrânea captadas de 

poços tubulares profundos nos municípios Ibicaré, Lacerdópolis, Ouro e Capinzal. 

 

5.2.1 Parâmetros físicos 

 

5.2.1.1 Temperatura 

 

Considerando as 26 amostras coletadas diretamente do poço que tiveram sua 

temperatura medida, obteve-se uma média de 21,46ºC, o desvio padrão foi de 2,85 ºC 

sendo 19,8ºC a mínima encontrada e 33ºC, a máxima. Este poço com temperatura de 

33ºC pertence ao Aquífero Guarani e abastece o Balneário Thermas de Ouro. 

Quimicamente, a temperatura exerce influência nas reações químicas ou 

bioquímicas e nas atividades microbianas, acelerando-as com o seu aumento. As duas 

principais fontes de calor são o sol e o gradiente geotérmico no subsolo. Outras fontes 
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de calor são as reações químicas exotérmicas e as desintegrações radioativas 

(CONCEIÇÃO et al., 2009). 

Na área de abrangência do PROESC (Projeto Oeste de Santa Catarina), os poços 

apresentaram águas com temperaturas entre 28ºC e 54ºC. Os balneários mais 

conhecidos e de maior importância na região de estudo são: o Balneário de Piratuba e o 

da Estância das Águas Quentes, em Chapecó, aonde a água é extraída do Aquífero 

Guarani e atinge temperaturas de até 42ºC; Águas de Pratas em São Carlos, Ilha 

Redonda, em Palmitos, Águas de Chapecó e Quilombo, cujas águas atingem em média 

38ºC, são captadas no Aquífero Fraturado Serra Geral e estão relacionadas com fraturas 

profundas (FREITAS, 2003). 

 

5.2.1.2 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O potencial hidrogeniônico, ou pH, expressa a concentração relativa dos íons 

hidrogênio na água indicando se essa apresenta caráter ácido ou alcalino. Para a região 

de estudo o valor médio para pH foi de 7,58 e o desvio padrão entre as amostras foi de 

0,82. Com máximo de 9,87 e mínimo de 6,00 (Gráfico 3).  

Gráfico 3: Valores de pH para as amostras analisadas 
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Das 60 amostras analisadas, 49 amostras (81,6%) apresentam valores de pH 

menor que 7,0, consideradas ácidas e 11 (18,3%), alcalinas (pH maior que 7,0). 

A Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde estabelece padrões de 

potabilidade para consumo humano. Para pH é permitida uma faixa de 6,0 a 9,5 (entre 

as linhas vermelhas representadas no gráfico). Três dos poços analisados apresentaram 

valores superiores ao recomendado. Já a Resolução CONAMA 396 de 2008, não 

apresenta limites para pH. 

A água pura a 25 ºC apresenta pH 7,0. Valores acima de 8,5 para o pH da água 

podem estar associados a incrustação de carbonatos de cálcio, enquanto que valores 

inferiores a 6,5 são propícios a processos de corrosão de materiais como concreto e 

certos metais. O pH indica o estado de equilíbrio das reações aquosas, sendo que grande 

parte da sua estabilização em águas naturais é controlada pela reação de dissolução do 

CO2. 

Ao considerar as características químicas das águas dos Aquíferos Serra Geral e 

Guarani, Freitas (2003) ressalta as diferenças entre ambos. Em poços pertencentes a 

aquíferos fraturados o pH variou de ácidas a alcalinas (4,1 a 10,8), predominantemente 

em torno de 6,0, considerada ácida. Já em aquíferos porosos o menor valor de pH 

encontrado foi de 7,36 e o maior, 9,45, com uma média de 8,42, ou seja, alcalina. 

Para Portela Filho et al. (2005), na ausência de outros dados hidroquímicos, o 

pH pode ser um indicativo da conexão entre os mencionados sistemas aquíferos, onde 

as áreas alcalinas, normalmente, apresentam afinidade com águas do SAG, enquanto 

tendências à neutralidade são características do SASG.  

 

 

5.2.1.3 Condutividade Elétrica (CE) e Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

 

Para a condutividade das amostras analisadas registrou-se uma média de 214,7 

μS/cm. O valor máximo obtido foi de 650 μS/cm e o mínimo de 45,8 μS/cm (Gráfico 4). 

O desvio padrão 98,7 mg/L. 
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Gráfico 4: Valores de condutividade e sólidos totais dissolvidos nas amostras analisadas 

 

 

 

A Portaria 2914 (2011) e a Resolução CONAMA 396 (2008) não estabelecem 

limite para condutividade elétrica em águas para consumo humano. Já para sólidos 

totais dissolvidos, o valor máximo permitido é de 1000 mg/L pelas duas legislações, 

representado pela linha vermelha no gráfico. 

A condutividade elétrica é a capacidade de uma substância conduzir corrente 

elétrica. Conforme Manassés (2009) a água, no estado natural, apresenta condutividade 

elétrica diretamente proporcional à quantidade de íons dissolvidos (STD). Esta relação 

também foi encontrada neste trabalho como mostra o Gráfico 5.  
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Gráfico 5: Gráfico de tendência linear mostrando correlação entre Sólidos Totais Dissolvidos e 

Condutividade com r = 0,985 

 

Basta, porém, uma pequena quantidade de material dissolvido para torná-la 

condutora, com componentes dissociados sob a forma de cátions e ânions. Quanto mais 

íons presentes, maior será a condutividade elétrica da água (MANASSÉS, 2009). Vários 

fatores podem influenciar a composição iônica, tais como geologia, regime de chuvas, 

temperatura e pH (CONCEIÇÃO et al., 2009). 

Os sólidos totais dissolvidos representam o total de teores de todos os 

constituintes minerais presentes na água. Esses teores indicam uma relação direta com a 

composição mineralógica da rocha-reservatório e com o tempo de percolação/residência 

das águas subterrâneas no interior do sistema (CAJAZEIRAS, 2007). 

Neste estudo, o valor médio observado é de 108,69 mg/L, sendo o máximo 329 

mg/L e o mínimo 23,1 mg/L (Gráfico 4). O desvio padrão entre as 60 amostras 

analisadas foi de 51,51 mg/L. 

Altos teores são inconvenientes para o consumo humano e industrial (FREITAS, 
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elementos mais solúveis. Na medida em que a água subterrânea se move ao longo de 
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tendem a apresentar maior valor de pH (MANASSÉS, 2009). Neste trabalho não houve 

correlação significativa entre estes dois parâmetros (r = 0,57). 

Em Freitas (2003) pode-se observar que os valores de condutividade elétrica e 

sólidos totais dissolvidos encontrados em aquíferos porosos são maiores do que os 

encontrados em fraturados, mas, a maioria ainda é considerada potável. 

 

5.2.1.4 Cor Aparente e Turbidez 

 

A turbidez e a cor aparente representam a transparência da água. A turbidez 

deve-se a substâncias em suspensão ou coloidais e as medidas são feitas baseando-se na 

intensidade luminosa que atravessa a água. A cor da água é devida a substâncias em 

solução, ou seja, em águas não poluídas, a cor é determinada pela presença de ácidos 

húmicos/fúlvicos e compostos de ferro, mas, quando poluídas, deriva-se de uma 

variedade de compostos orgânicos (CONCEIÇÃO et al., 2009).  

No Gráfico 6 são apresentados os valores de turbidez e cor aparente para as 60 

amostras analisadas.  

 

Gráfico 6: Valores de cor aparente e turbidez nas amostras analisadas, com indicação do valor máximo 

permitido pela Portaria 2914/2011 para cor (           ) e turbidez (         ) 
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O valor médio encontrado neste estudo foi de 3,5 uT para turbidez, sendo que o 

maior valor encontrado foi de 39,6 uT e o menor, 0,07 uT. O desvio padrão referente às 

60 amostras analisadas foi de 6,58 uT. Em relação à cor aparente, a média foi de 3,5 uH, 

com valores mínimo e máximo de 0 e 70 uH respectivamente e o desvio padrão, 9 uH.  

A Portaria 2914/2011 estabelece valor máximo de 5,0 uT para o parâmetro 

turbidez e 15,0 uH para cor aparente. Das 60 amostras analisadas, seis apresentaram 

turbidez superior ao estipulado. Para cor aparente, apenas uma amostra ultrapassou o 

valor máximo permitido, apresentando um valor de 70 uH, a mesma também excedeu o 

limite para turbidez: 39,6 uT. A Resolução CONAMA 396/2008 não estipula valores 

para estes parâmetros. 

A turbidez está relacionada à presença de materiais em suspensão na água que, 

do ponto de vista estético, podem causar objeção por parte dos consumidores os quais 

associam esses materiais à presença de sujeiras (contaminação) e consequentemente à 

possibilidade de ocorrência de doenças de veiculação hídrica, assumindo uma função de 

indicador sanitário, indicando a presença de partículas em suspensão e oocistos de 

protozoários, além de informar sobre a estanqueidade do sistema de distribuição, em 

que sua elevação pode indicar infiltrações na rede e riscos de pós-contaminação 

(SANTOS, 2011).  

Valores de turbidez em torno de 8 uT, ou menos, geralmente são imperceptíveis 

visualmente. Entretanto, por causa da possível presença de micro-organismos, é 

recomendável que a turbidez seja tão baixa o quanto possível (HELLER; PÁDUA, 

2006). 

Na água filtrada, a turbidez assume uma função de indicador sanitário e não 

meramente estético. A remoção de partículas em suspensão, incluindo enterovírus, 

cistos de Giardia spp e ocistos de Cryptosporidium sp. Sendo assim valores baixos de 

turbidez indicam eficiência da filtração na remoção de micro-organismos e garantem a 

eficiência da desinfecção (HELLER; PÁDUA, 2006). 
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5.2.2 Parâmetros químicos 

 

5.2.2.1 Fluoreto 

 

O fluoreto é frequentemente encontrado em pequenas concentrações nas águas 

subterrâneas. A principal fonte de fluoreto em rochas ígneas, como o basalto, típicas do 

Aquífero Serra Geral, é a fluorita.  

Neste trabalho o maior teor verificado foi de 0,80 mg/L no poço 14, localizado 

em Ouro. Dos poços analisados, 39 apresentaram concentração de fluoreto menor que o 

limite inferior de detecção do método utilizado (< 0,10), para efeitos de média e desvio 

padrão esses valores foram considerados como 0,05, ou seja, a metade do limite de 

detecção. Sendo assim, obteve-se uma média de 0,15 mg/L e desvio padrão de 0,19 

mg/L para as 60 amostras analisadas (Gráfico 7).  

 

Gráfico 7: Concentrações de Fluoreto (F) em mg/L para as 60 amostras analisadas 

 

Nenhuma das amostras ultrapassou o valor máximo permitido pela Portaria 

2914/2011, e pela Resolução CONAMA 396/2008, que é de 1,5 mg/L.  

Os teores mais altos de flúor em águas subterrâneas do aquífero Serra Geral 

podem sugerir o enriquecimento através da interação água-rocha por prolongado tempo. 
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Outra hipótese baseia-se no controle estrutural e na conexão hidráulica entre diferentes 

aquíferos, por intermédio de estruturas tectônicas que possibilitam a ascensão de águas 

de aquíferos sotopostos ao aquífero Serra Geral (NANNI, 2008).  

Além de reduzir o crescimento de Streptococcus mutans, micro-organismo 

considerado responsável pela iniciação da cárie, o flúor atua também no metabolismo da 

microflora da placa, reduz a solubilidade do esmalte e aumenta a remineralização na 

superfície do dente (PIRES et al. 2002). 

Ressalta-se que níveis que variam entre 1,0 a 1,2 mg/L, são considerados ideais 

para se alcançar um máximo de proteção, sem riscos de ocorrer uma fluorose, que 

ocorre devido ao excesso da concentração do íon fluoreto, responsável pelo 

desfiguramento do esmalte causando manchas nos dentes (NEWBRUN, 1988 apud 

PIRES et al. 2002). 

Para garantir a eficácia da fluoretação da água de abastecimento para a 

população é imprescindível uma manutenção adequada e permanente dos níveis de 

fluoreto. Tanto a adição de quantidades insuficientes quanto a adição de quantidades 

excessivas de flúor são indesejáveis; a fluoretação insuficiente não previne a cárie e a 

concentração excessiva de flúor pode causar fluorose (MOTTER et al., 2011).  

Como o consumo de água varia com a sede, e esta com a temperatura, 

reconhece-se que a concentração ótima de flúor na água deveria ser adequada à 

temperatura prevalecente na comunidade (PIRES et al. 2002), conforme já apresentado 

na Tabela 1.  

 

5.2.2.2 Nitrato 

 

Neste trabalho obteve-se uma média de 1,99 mg/L de nitrato, com máxima de 

4,90 mg/L e mínima < 0,1 mg/L, limite de detecção inferior do método utilizado. O 

desvio padrão foi de 1,33 mg/L entre as 60 amostras analisadas (Gráfico 8).  
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Gráfico 8: Concentrações de Nitrato (NO3) em mg/L para as amostras 60 amostras analisadas 

 

 

A Portaria 2914/2011 e a Resolução CONAMA 396/2008 determinam um valor 

máximo permitido de 10 mg/L de nitrato para ser considerada potável, nenhuma das 

amostras analisadas excedeu este valor. 

O nitrato é o poluente de ocorrência mais frequente nas águas subterrâneas. Em 

concentrações superiores a 10 mg NO3
-
/L, pode causar metahemoglobinemia e câncer. 

Porém, segundo Cajazeiras (2007), concentrações de nitrato superiores a 5 mg/L 

indicam uma alteração do equilíbrio natural, principalmente por influência antrópica 

sobre a qualidade das águas subterrâneas. Assim, essa concentração foi adotada como 

um valor de alerta. Os poços nº 20, 25, 43 e 53 apresentam concentrações entre 4,5 e 5,0 

mg/L, valor considerado de risco. 

Além do uso de fertilizantes agrícolas e criação de animais, os sistemas de 

saneamento in situ, quer por tanques sépticos ou fossas rudimentares, constituem outra 

importante fonte de nitrato nas águas subterrâneas (VARNIER; HIRATA, 2002). 

Segundo dados fornecidos pelo IBGE (2009), 24% da população brasileira 

(correspondente a mais que 14 milhões de domicílios) utiliza fossas rudimentares ou 

não possui qualquer sistema de saneamento. Na prática, se traduz na deposição 

inadequada dos efluentes líquidos, muitas vezes diretamente no aquífero (fossas negras 

escavadas até o nível freático) (VARNIER; HIRATA, 2002).  
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Esses fatores causam a contaminação do aquífero freático pela lixiviação, por 

água de chuva, desses rejeitos orgânicos (MANASSÉS, 2009). A maioria dos solos 

possuem colóides (argilas) com carga negativa, esta característica explica porque o 

nitrogênio na forma de nitrato (NO3
-
) lixivia mais facilmente no solo, do que nitrogênio 

na forma de amônio (NH4
+
). O nitrato é pouco retido no solo, permanecendo como íon 

livre na água do solo, passível de ser lixiviado através do perfil de certos solos e sob 

certas condições pluviométricas (CAJAZEIRAS, 2007). 

 

 

5.2.2.3 Cloretos 

 

Os cloretos são ânions abundantes na água do mar com concentrações de até 

19.000 mg/L. A água da chuva contém menos de 1,0 mg/L de cloreto. Em águas doces 

os valores variam entre 10 a 250 mg/L. Em geral, este íon, está associado ao sódio que é 

muito solúvel e muito estável em solução. O cloreto não sofre oxidação e nem redução 

em águas naturais. Este íon, também, tem sido considerado um bom indicador de 

poluição para aterros sanitários e lixões que costumam ter altas quantidades de cloretos, 

que são tóxicas para a maioria dos vegetais, inibindo seu crescimento. Um registro 

contínuo do teor de cloretos das amostras de água dos poços fornece informação da 

ocorrência ou não deste tipo de contaminação no aquífero (MANASSÉS, 2009). 

O valor mais alto registrado dentre as amostras coletadas foi no poço nº 1, (35,5 

mg/L) e o menor no poço nº 10 (6,7 mg/L), com concentração média de 14,78 mg/L e 

desvio padrão de 5,1 mg/L entre as 60 amostras analisadas (Gráfico 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Gráfico 9: Concentrações de cloretos (Cl) em mg/L  para as 60 amostras analisadas 

 

 

A Portaria 2914/2011 estabelece para as águas potáveis um valor máximo 250 

mg/L para cloreto. Os resultados obtidos mostram que as águas analisadas estão dentro 

dos padrões de aceitação para consumo humano. 

Os valores mais altos deste ânion, próximos a 50 mg/L, podem indicar misturas 

com águas de aquíferos subjacentes, principalmente o Guarani, já que este é formado 

em ambiente desértico e flúvio-lacustre o que possibilitaria teores elevados de cloreto 

(MANASSÉS, 2009), o que não foi o caso neste trabalho . 

Os cloretos produzem gosto desagradável nas águas de consumo, podendo ser 

corrosivas. Além disso, teores elevados de nitratos e cloretos são claros indicativos de 

poluição de origem orgânica dos aquíferos, provavelmente em decorrência de dejetos 

suínos e humanos (FREITAS, 2003). 

 

 

 

 

5.2.2.4 Dureza 
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A dureza da água está relacionada com a concentração de cátions multimetálicos 

em solução. Os mais frequentes são os cátions divalentes cálcio (Ca
2+

) e magnésio 

(Mg
2+

). Em condições de supersaturação, esses cátions reagem com ânions na água 

formando precipitados. Normalmente é expressa em mg/L de CaCO3, podendo também 

ser representada em relação ao íon metálico, dureza cálcio ou dureza magnésio.  

No Gráfico 10 estão representados os valores de dureza total. Observou-se um 

valor médio de dureza total de 82,7 mg/L. O valor máximo obtido foi de 242 mg/L, e o 

mínimo de 19 mg/L. O desvio padrão é 28,8 mg/L entre as 60 amostras analisadas. 

 

Gráfico 10: Concentrações de dureza total (mg CaCO3/L) para as 60 amostras analisadas 

 

Nenhuma das amostras analisadas ultrapassou o valor máximo permitido pela 

Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde que é de 500 mg/L de CaCO3, assim como 

para a Resolução CONAMA 396/2008, que estabelece o mesmo valor. 

Em função deste parâmetro a água pode ser classificada em mole ou branda, 

para concentrações de até 50 mg/L; dureza moderada, entre 50 e 150 mg/L; dura, entre 

150 e 300 mg/L, ou muito dura para concentrações maiores de 300 mg/L de CaCO3 

(VON SPERLING, 1996). De acordo com esta classificação, neste trabalho 23,3% das 

águas analisadas são moles ou brandas, 71,6%, de dureza moderada e 5%, duras.  

O íon magnésio pode ser proveniente principalmente de ferromagnesianos do 

basalto (MANASSÉS, 2009), rocha típica do Aquífero Serra Geral. Além disso, o 

magnésio é abundante na natureza principalmente na água do mar e na crosta terrestre, 
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onde é encontrado na forma de magnesita, dolomita e vários silicatos (CONCEIÇÃO et 

al., 2009). Já a Formação Botucatu não possui mineralogia para dar origem a 

concentrações elevadas de magnésio (BETIOLLO, 2006). 

Não há evidências de que a dureza cause problemas sanitários, pelo contrário, 

alguns estudos apontam que, em áreas com maior dureza na água, há uma redução na 

incidência de doenças cardíacas (VON SPERLING, 1996). Segundo Agreste, Schor e 

Heilberg (2001) existe um mito de que a água com elevada dureza possa estar associada 

à maior incidência de cálculos renais, porém, estudos relacionados afirmam que não há 

correlação entre eles, e outros pesquisadores observam até mesmo uma correlação 

negativa, ou seja, menor incidência de cálculo com água dura. 

Em determinadas concentrações, causa um sabor desagradável e pode ter efeitos 

laxativos. Reduz a formação de espumas, implicando num maior consumo de sabão. 

Causa incrustações nas tubulações de água quente, caldeiras e aquecedores tendo seu 

uso industrial limitado (VON SPERLING, 1996). 

Sendo assim, quando enquadrada na classe de água dura, esta apresenta 

restrições de uso industrial (abastecimento de geradores de vapor, por exemplo), sendo 

então necessário o seu tratamento para a retirada de Ca
2+

 e Mg
2+

, técnica esta conhecida 

por abrandamento (ABDALLA, 2010). 

  

5.2.2.5 Sódio e Potássio 

 

Os compostos contendo sódio apresentam grande solubilidade, em consequência 

o sódio lixiviado das rochas ou do solo permanece em solução, ou seja, não precipitam 

para formar materiais incrustantes que podem obstruir poços (MANASSÉS, 2009). 

Na área de estudo verificou-se que o teor médio de sódio foi de 35,38 mg/L, 

desvio padrão de 27,05 mg/L, valor mínimo de 7 e máximo de 116 mg/L. No entanto, 

todas as amostras encontram-se dentro dos padrões exigidos pela legislação, que 

permite concentrações de sódio de, no máximo, 200 mg/L (Gráfico 11).  
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Gráfico 11: Concentrações de Sódio (Na) em mg/L para as 60 amostras analisadas 

 

 

A irrigação com água contendo quantidades significativas de sódio causa o 

“risco de sódio”, devido aos efeitos do sódio no solo. O sódio é adsorvido pelas 

partículas do solo, que se torna duro e compacto quando seco e impermeável à 

penetração da água (MANASSÉS, 2009). 

Em águas superficiais o sódio é frequentemente atribuído a contaminações 

antrópicas, o que pode ocorrer em alguns poços pouco profundos e água residindo por 

pouco tempo no aquífero (BITTENCOURT et al., 2003). 

O potássio ocorre em pequenas quantidades ou está ausente nas águas 

subterrâneas, devido a sua participação intensa em processos de troca iônica. Para este 

estudo obteve-se uma média de potássio igual a 1,91 mg/L, desvio padrão de 3,62, o 

valor máximo foi  27 mg/L e o mínimo, 0,05 mg/L (Gráfico 12). 
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Gráfico 12: Concentrações de Potássio (K) em mg/L para as 60 amostras analisadas 

 

As fontes de potássio para águas naturais costumam estar associadas aos 

feldspatos (CONCEIÇÃO et al., 2009), típico das rochas vulcânicas Serra Geral. 

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. Nas águas subterrâneas seu teor médio é 

inferior a 10 mg/L, sendo mais frequente valores entre 1 e 5 mg/L (BATISTA, 2007). 

Os valores de potássio amostrados estiveram dentro dos valores considerados 

mais frequentes para águas subterrâneas exceto a amostra 11, cuja concentração chegou 

a 27 mg/L. O valor atípico para potássio nesta amostra pode ser devido a erro analítico, 

sendo recomendável a repetição da coleta e análise.  

 

5.2.2.6 Sulfato 

 

O íon sulfato constitui a principal fonte de enxofre, sendo que sua presença na 

água se dá pela oxidação de sulfetos ou compostos sulfatados, podendo atingir elevadas 

concentrações naturais devido à grande presença destes minerais, como é o caso das 

drenagens ácidas em algumas minerações (CONCEIÇÃO et al., 2009). 
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Neste trabalho o teor médio de sulfato encontrado foi de 15,34 mg/L e desvio 

padrão de 35,9 mg/L. O maior valor encontrado foi de 242,5 mg/L, e o menor, 0,1 mg/L 

(Gráfico 13). Águas com sulfato possuem um gosto desagradável, podendo até serem 

purgativas. 

 

Gráfico 13: Concentrações de Sulfato (SO4) em mg/L para as 60 amostras analisadas 

 

O maior valor de condutividade verificado nas amostras foi de 650 μS/cm para a 

amostra 7. Nesta amostra o valor de sulfato é de 242,5 mg/L e de sódio igual a 76,0 

mg/L. Isto mostra que maiores valores de condutividade, também, estão associados à 

água com altas concentrações de sulfato (r = 0,76). Este poço tem profundidade de 60 

metros e pH 7,54, característico do Aquífero Serra Geral. Porém, o elevado teor de 

sódio e sulfato, típico de Aquífero Guarani, sugere misturas por águas oriundas de 

aquíferos subjacentes, já que a formação Serra Geral não apresenta quantidades 

significativas de enxofre. 
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5.2.3 Parâmetros microbiológicos 

 

5.2.3.1 Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes 

 

 Com relação aos resultados obtidos na determinação de coliformes totais, 66,6% 

das amostras avaliadas apresentou contaminação, o que corresponde a 40 das 60 

amostras analisadas (Gráfico 14). Das 40 amostras que apresentaram resultado positivo 

para coliformes totais, 37 também indicaram presença de coliformes termotolerantes 

(61,66%). 

A presença de coliformes termotolerantes indica a possibilidade de 

contaminação por fezes e, consequentemente de micro-organismos patógenos existentes 

nas mesmas, que podem incidir no aparecimento de doenças gastro-intestinais na 

população, como gastroenterite e enteroparasitoses (KEMERICH, 2008). 

Um percentual considerado elevado, pois a presença de coliformes indica água 

imprópria para consumo humano conforme a Portaria 2914/2011, que classifica como 

água potável aquela ausente de coliformes (totais e termotolerantes) em 100 mL. A 

Resolução 396/2008 do CONAMA, cita que para as águas subterrâneas se enquadrarem 

nas Classes 1, 2 e 3, não devem apresentar coliformes termotolerantes em 100 mL. 
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Gráfico 14: Relação de poços sobre presença ou ausência de coliformes totais com o local da coleta e a 

respectiva porcentagem 

 

 

Sempre que possível optou-se em coletar diretamente do poço (Fotografia 1), 

mas quando não havia esta possibilidade, coletou-se na entrada da caixa d’água 

(Fotografia 2), ou dentro da caixa d´água (Fotografia 3). Quando esta situação ainda não 

era possível, as amostras foram coletadas na torneira mais próxima do poço (Fotografia 

4). Mais fotografias de poços no momento da coleta podem ser encontradas no 

Apêndice D. 

Direto do 
poço

35%

Entrada 
caixa d'água

30%

Caixa 
d'água

10%

Após caixa 
d'água

25%

Ausência; 
20

Presença; 40

Coliformes Totais

Direto do 
poço

70%

Entrada 
caixa d'água

15%

Caixa 
d'água

10%

Após caixa 
d'água

5%
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Fotografia 1: Amostra coletada direto do poço Fotografia 2: Amostra coletada na entrada da 

caixa d’água 

 

 

 

Fotografia 3: Amostra coletada na caixa d’água com 

sólidos sedimentados possíveis de observar 

Fotografia 4: Amostra coletada em uma torneira 

após a caixa d’água localizada nas proximidades 

de um confinamento de bovinos 

 

De acordo com os resultados obtidos, 65% das amostras que apresentaram 

contaminação por coliformes totais e/ou termotolerantes foram coletadas nas torneiras 

disponibilizadas pelos responsáveis ou na caixa d´água.  

As amostras que apresentaram contaminação por coliformes totais e/ou 

tolerantes e foram coletadas em torneiras ou no reservatório podem ter sofrido 

contaminação durante seu transporte e distribuição (tubulações) e armazenamento 

(reservatórios), não podendo se tirar conclusões a respeito dos parâmetros 

microbiológicos do lençol subterrâneo e sim da água consumida. 
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Dentre as 28 amostras coletadas diretamente do poço, 50% (14 amostras) 

apresentaram contaminação por coliformes totais e 46,4% por coliformes 

termotolerantes também. Situação preocupante visto que a contaminação no poço esta 

relacionada com os aspectos construtivos e presença de fontes de contaminação como 

fossas, criação de animais, e considerando a interconectividade dos aquíferos pode 

comprometer a qualidade dos mesmos. 

Rohden (2009) em seus estudos realizados com 148 amostras de 14 municípios 

do extremo oeste catarinense detectou uma grande contaminação em águas de poços. 

Durante o ano de 2005, foi observada uma contaminação de 54,7% das amostras, e em 

2006, os resultados continuaram a preocupar, sendo que este valor aumentou para 

56,7%. 

Freitas, Eckert e Caye, (2001) constataram que os poços tubulares construídos 

no oeste catarinense geralmente apresentam apenas uma pequena extensão de 

revestimento de boca, o qual tem por função conter os desmoronamentos de materiais 

friáveis como solo e rocha alterada. No entanto, o revestimento na maioria dos casos 

nem sequer atinge a rocha inalterada subjacente. Isto fatalmente propicia condições 

favoráveis às infiltrações de superfície, que podem carrear uma série de agentes 

contaminantes. 

A presença de animais nas proximidades dos poços é algo que deve ser 

observado por questões básicas de higiene, pois facilita a contaminação por 

excrementos animais (coliformes), carreados pelo escoamento da água da chuva e 

infiltração no subsolo. Dos entrevistados, 61,6 % disseram que possuíam animais, 

dentre suínos, bovinos, ovinos, aves e domésticos.  

As Fotografias 5, 6, 7 e 8 mostram alguns locais coletados, poços e caixas 

d’água em condições precárias de higiene e manutenção, ou mal localizados, muito 

próximos a criações de aves, ovinos, suínos ou bovinos. 
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Fotografia 5: Criação de aves  a 100 m do 

poço 

Fotografia 6: Criação de suínos a alguns metros do poço 

 

 

Fotografia 7: Criação de ovinos próxima ao 

poço 

    Fotografia 8: Criação de bovinos junto ao poço 

 

 

No entanto, deve-se deixar claro, que a contaminação microbiológica da água 

não impossibilita o aproveitamento da mesma para consumo humano. É apenas um 

indicativo da qualidade e que muitas vezes um tratamento simplificado da água pode 

deixá-la apta para o abastecimento público. 

Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por 

processo de desinfecção ou cloração, inclusive em casos de ausência de contaminação por 

Escherichia coli. Os sistemas ou soluções alternativas coletivas de abastecimento de água 

supridas por manancial subterrâneo devem realizar cloração da água mantendo o residual 

mínimo do sistema de distribuição (reservatório e rede), conforme as disposições contidas 

no art. 34 da Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde. 
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5.2.3.2 Bactérias Heterotróficas 

 

As bactérias heterotróficas podem ser definidas como micro-organismos que 

requerem carbono orgânico como fonte de nutrientes. A contagem de bactérias 

heterotróficas é geralmente realizada em placas contendo meios não seletivos ricos em 

nutrientes que permitam a multiplicação de uma ampla faixa de micro-organismos. O 

teste inclui a detecção, inespecífica, de bactérias ou esporos de bactérias, sejam de 

origem fecal, componentes da flora natural da água ou resultantes da formação de 

biofilmes no sistema de distribuição (DOMINGUES et al., 2007). 

Neste trabalho a média encontrada para este parâmetro foi de 114 UFC/mL 

(Unidades Formadoras de Colônia por mL), com valores que variaram de 0 a 808 

UFC/mL (Gráfico 15). O desvio padrão é 170,9 UFC/mL entre as 60 amostras 

analisadas. 

Gráfico 15: Contagem de bactérias heterotróficas em placa (UFC/mL) 

 

A Portaria 2914/2011 recomenda que não seja ultrapassado o limite de 500 

Unidades Formadoras de Colônia por mL (UFC/mL). Apenas os Poços 7 e 27 

ultrapassaram esse limite (Gráfico 15). Já a Resolução CONAMA 396/2008 não 

estabelece limites para este parâmetro. 
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No sistema de distribuição de água as contagens de bactérias heterotróficas 

fornecem indicação geral das condições do sistema, pois estão relacionadas à estagnação da 

água, à perda de desinfetante residual, e à formação de biofilmes (SANTOS, 2011). 

A importância da determinação da densidade de bactérias tem em vista que um 

aumento na população bacteriana pode comprometer a detecção de bactérias do grupo 

coliformes. Apesar da maioria das bactérias heterotróficas não ser patogênica, pode 

representar riscos a saúde, como também deteriorar a qualidade da água, provocando o 

aparecimento de odores e sabores desagradáveis, além de favorecer o aparecimento de 

doenças de veiculação hídrica que atingem, principalmente, crianças e idosos 

(DOMINGUES et al., 2007). 

 

5.3 CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO O DIAGRAMA DE PIPER 

 

 

Para um melhor entendimento do aquífero Guarani e Serra Geral na região de 

estudo utilizou-se um dos diagramas mais úteis para representar e comparar os 

resultados das análises de águas subterrâneas, o diagrama de Piper, o qual indica a 

característica química da água e aponta semelhanças entre várias águas. 

Para esta classificação considera-se que os cátions (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
) e 

ânions (CO3
2-

, HCO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
) dispostos em um diagrama triangular composto por 

dois diagramas ternários. Um compondo o diagrama de cátions definindo sua 

classificação, o outro, a classificação para os ânions. Um terceiro diagrama na forma de 

losango apresenta o resultado de classificação para os cátions e ânions. (LUCENA; 

ROSA FILHO; BITTENCOURT, 2004). Sendo assim, os resultados das análises físico-

químicas para as amostras de águas dos 60 poços foram plotados no diagrama de Piper, 

permitindo a classificação da água em relação aos íons dominantes (Diagrama 4). 
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Diagrama 4: Diagrama de Piper apresentando a classificação da água dos 60 poços amostrados 

 

Através da interpretação do Diagrama de Piper observamos que 58,33% das 

amostras analisadas são do tipo bicarbonatadas cálcicas (losango 10), 38,33% são 

bicarbonatadas sódicas (losango 11), 3,33% são sulfatadas cálcicas (losango 9), 

conforme apresentado no gráfico 16. 
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Gráfico 16: Distribuição percentual das classes de água com base no Diagrama de Piper obtido para as 60 

amostras coletadas nos poços 

 

 

Betiollo (2006), em seus estudos referentes ao SAG e SASG no nordeste do Rio 

Grande do Sul, verificou uma predominância de águas bicarbonatadas, com menor 

frequência de cloretadas e sulfatadas. Neste trabalho, também verificou-se 

predominâncias de águas bicarbonatadas, englobando aproximadamente 96,7% das 

amostras. 

Conforme estudos realizados por Conceição et al. (2009), durante o processo de 

interação água/rocha, à dissolução das calcitas (CaCO3), que estão presentes nos 

arenitos da Formação Botucatu e Pirambóia é a principal responsável pela presença de 

bicarbonatos de cálcio nas águas subterrâneas. 

De acordo com o diagrama de Piper, 58,33% das amostras analisadas foram 

classificadas com bicarbonatadas cálcicas. Considerando a profundidade dos poços 

analisados, 57 dos 60 poços analisados estão localizados no Aquífero Serra Geral. Com 

o diagrama de Piper, construído a partir dos dados de poços coletados na Formação 

Serra Geral, Portela Filho et al. (2005) caracterizaram as águas subterrâneas do SASG, 

encontrando predominantemente águas bicarbonatadas cálcicas (56%), e bicarbonatadas 

cálcio magnesianas (10,5%), confirmando estudos anteriores.  

58,33%

38,33%

3,33%
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Manassés (2009) afirma que o íon mais comum nas águas do Sistema Aquífero 

Serra Geral é o bicarbonato, seguido pela concentração de cálcio, evidenciando o 

controle litoquímico exercido pelas rochas vulcânicas da formação Serra Geral, 

decorrente da ação intempérica dos basaltos típicos (PORTELA FILHO et al. 2005). 

Além disso, o processo de alteração sobre os minerais mais susceptíveis ao 

intemperismo pode fornecer íons cálcio e magnésio (MANASSÉS, 2009). 

A solubilidade do Ca
2+

 em águas naturais está muito relacionada à presença de 

espécies carbônicas dissolvidas como: H2CO3, HCO3
-
 e CO3

2-
. A predominância de um 

ou outro destes compostos está diretamente ligada ao pH (BITTENCOURT et al., 

2003).  

Na faixa de pH que ocorre no contexto estudado, próximo à neutralidade (pH 

médio 7,57), há o predomínio do íon bicarbonato (100,67 mg/L em média). Conforme 

Bittencourt et al. (2003) os bicarbonatos podem ter sido gerados por decomposição do 

ácido carbônico ou como produto da hidrólise dos silicatos do basalto. 

As águas mais rasas, ou com menor tempo de residência, tendem a ser 

bicarbonatadas (águas de chuvas) indicando recarga recente, e na medida em que se 

aprofundam e devido a maior interação água e rocha a sua classificação muda para 

sulfatadas e cloretadas (MESTRINHO, 1998 apud CAJAZEIRAS, 2007).  

Betiollo (2006) afirma que as águas provenientes do SAG são mais sódicas e 

também enriquecidas em cloreto e sulfato por influência hidroquímica das formações 

rochosas. 

Portela Filho et al. (2005) na caracterização das águas subterrâneas do SASG, na 

região do Arco da Ponta Grossa, Bacia do Paraná, afirmam que as áreas dominadas por 

águas bicarbonatadas sódicas (19,5%), bicarbonatadas sódio cálcicas (3,5%) e 

bicarbonatadas cálcio sódicas (10,5%), são resultantes de conexão com o SAG, 

evidenciando diferentes taxas de mistura com águas do SASG. 

Analisando os três poços que atingiram o Aquífero Guarani (Poços 1, 5 e 10), 

baseado em sua profundidade, acredita-se que o poço 5 esteja localizado na porção livre 

do aquífero, sendo classificado como bicarbonatadas cálcio-magnesianas. Nesta porção 

do Aquífero, segundo Rosa Filho et al. (2005) predominam águas bicarbonatadas-

magnesianas e cálcio-magnesianas, com teor de sólidos totais dissolvidos inferior a 100 

mg/L e temperaturas entre 22 e 25 ºC. 
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Acredita-se que os poços 1 e 10 estejam localizados nas áreas de conectividade 

com a Formação Serra Geral, onde também de acordo com Rosa Filho et al. (2005) as 

águas são bicarbonatadas-cálcicas e cálcio-magnesianas, com teor de sólidos totais 

dissolvidos em torno de 200 mg/L e temperatura até 30 ºC. 

Considerando que as áreas francamente confinadas do aquífero Guarani 

(bicarbonatadas-sódicas, evoluindo para cloro-sulfatadas-sódicas) apresentam teor de 

sólidos totais dissolvidos em torno de 650 mg/L e temperaturas de até 63 ºC, amostras 

deste tipo não foram encontradas nestes trabalho. 

Para Bittencourt et al. (2003), teores maiores de magnésio podem se relacionar 

perfeitamente com o SAG. Porém, a Formação Botucatu não possui mineralogia para 

dar origem a concentrações elevadas de magnésio (BETIOLLO, 2006). Desta forma, 

águas do tipo magnesianas localizadas no losango 1 do diagrama 4 seriam 

provavelmente do SASG. Porém, este não foi o caso neste trabalho, já que o magnésio 

não se destacou em nenhuma das amostras. 

Águas bicarbonatadas sódicas não estão dentro do esperado para um aquífero 

formado por rochas basálticas, típicas do Aquífero Serra Geral. Desta forma, a 

classificação de 38,33% das águas como bicarbonatadas sódicas, podem indicar águas 

de ambiente externo ao Aquífero Serra Geral. Em águas superficiais o sódio é 

frequentemente atribuído a contaminações antrópicas, o que pode ocorrer em alguns 

poços pouco profundos e água residindo por pouco tempo no aquífero. 

Dentre os poços analisados, somente os poços 7 e 59, 3,33% das amostras, foram 

classificados como sulfatados cálcicos, estes poços apresentam profundidades de 60 e 

156 m, respectivamente. Mestrinho (1998) apud Cajazeiras (2007) afirma que o 

aumento da profundidade tornam as águas mais sulfatadas. Esta contradição pode ser 

explicada pela interconectividade dos Aquíferos Guarani e Serra Geral. 

Os basaltos, geralmente, são muito pobres em sulfetos e em outras formas de 

enxofre e isto é refletido nos baixos teores de sulfato observado. Os teores mais 

elevados sugerem misturas por águas oriundas de aquíferos subjacentes (MANASSÉS, 

2009). 

 

 



67 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Os estudos realizados nos municípios de Ibicaré, Lacerdopólis, Ouro e Capinzal 

através da análise de amostras de água subterrânea coletadas em sessenta poços 

tubulares da região possibilitaram ampliar o conhecimento a respeito da qualidade 

físico-química e aspectos microbiológicos dessas águas, além de sua classificação 

iônica. 

Estas águas estão sendo utilizadas para diversas finalidades, mas principalmente 

para consumo humano, por isso é de relevada importância o cumprimento dos padrões 

estabelecidos pelas legislações vigentes: a Portaria 2914 de 2011 do Ministério da 

Saúde e a Resolução 396 de 2008 do CONAMA. 

Em relação aos parâmetros físicos, observou-se que todas as amostras analisadas 

apresentaram valores de sólidos totais dissolvidos dentro do limite estipulado pelas 

legislações. Três excederam o valor máximo de pH permitido pela Portaria 2914/2011. 

Os resultados para cor e turbidez foram muito semelhantes, sendo que o poço 59 foi o 

único que ultrapassou o VMP para ambos os parâmetros, além deste, mais cinco poços 

excederam os padrões de potabilidade somente em turbidez.  

Quanto aos parâmetros químicos, somente cloreto, dureza, fluoreto, nitrato e 

sódio apresentam valores máximos permitidos pela Portaria 2914/2011, sendo que a 

concentração de nenhum deles excedeu a permitida. 

Já o resultado bacteriológico mostra que 67% das águas analisadas são 

impróprias para o consumo humano, isto se deve a presença de coliformes totais e 

termotolerantes indicativas de poluição por fezes ou esgotos, tendo como consequência 

o risco de contaminação por micro-organismos patogênicos de veiculação hídrica.  

A economia da região é baseada na agroindústria, com aproximadamente 98% 

dos poços localizados no perímetro rural, área caracterizada pela presença de fossas 

sépticas, criação de animais no entorno do poço e disposição de dejetos animais no solo, 

o que pode justificar o alto índice de contaminação da água coletada diretamente do 

poço, além da falta de manutenção e limpeza de caixas d’água. 

Segundo o Diagrama de Piper, que classifica quanto aos íons dominantes, 

verificou-se que a maioria das águas da região do estudo são bicarbonatadas (96,66%), 

sendo 58,33% bicarbonatadas cálcicas e 38,33% bicarbonatadas sódicas e apenas 3,33% 

são sulfatadas cálcicas. Pelo fato do bicarbonato ser o ânion mais abundante e 
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característico de Aquífero Serra Geral, sugere-se que este aquífero seja o mais 

explorado na região. A ocorrência de águas sódicas e sulfatadas no Aquífero Serra Geral 

pode estar associada à contribuição das águas do Aquífero Guarani, estas mais ricas em 

sulfato, sódio e cloreto. 

Acredita-se que este estudo atingiu os objetivos propostos inicialmente e que os 

resultados possibilitaram um entendimento maior das águas subterrâneas dos 

municípios estudados. Sugere-se desenvolver campanhas de divulgação, educação e 

capacitação para a comunidade orientando quanto ao manejo adequado deste importante 

recurso natural, para que haja uma exploração sustentável sem que se comprometa a sua 

qualidade, preservando-o para as gerações futuras.  
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APÊNDICE A - Questionário aplicado aos responsáveis pelos poços amostrados. 

Classificação das águas subterrâneas do meio oeste catarinense em relação aos íons 

dominantes 

DADOS GERAIS:                                                                              Data:         Hora: 

No Poço:                                                                                               Temperatura: 

Proprietário ou responsável:  

Telefone:  

e-mail: 

Endereço: 

Município: 

USO DA ÁGUA: 

Número de pessoas ou famílias que utilizam a água: 

(  ) Uso doméstico (higiene pessoal e limpeza da casa, preparo de alimentos) 

(  ) Dessedentação animal 

(  ) Irrigação 

(  ) Outros. Qual? 

Única fonte a dispor:  (  ) SIM   (  ) NÃO 

LOCALIZAÇÃO: 

Próximo de:   (   )  fossa                  (   )  rios, alagados, riachos. 

(   ) Plantações. Cultura:  

                       Distância aproximada:  

                       Defensivo agrícola: 

(   ) Criações. Quais:  (  ) suínos    (  ) bovinos    (   ) aves    (   ) domésticos 

Área externa:   (   ) terra    (   ) grama    (   ) concreto 

CONSTRUÇÃO:  

Empresa perfuradora:  

Data da perfuração:  

Profundidade: 

Vazão da água (m³/h): 

Observações: 

 

 



77 

 

APÊNDICE B - Resultado físico-químico referente as 60 amostras de poços tubulares analisados 

Poço Data Município 

Tempe-

ratura 

ºC 

pH 

Condutivi-

dade  

μS/cm 

Sólidos 

Dissolvidos 

mg/L 

Cor 

Aparente 

uH 

Turbidez 

uT 

Fluoreto 

mg/L 

Nitrato 

mg/L 

Cloretos 

mg/L 

Dureza 

Total       

mg/L 

Sódio 

mg/L 

Potássio 

mg/L 

Sulfato 

mg/L 

1 05/09 Ouro 33,0 9,50 367,0 181,0 2,40 0,20 0,48 3,72 35,5 35 112,0 0,55 49,00 

2 05/09 Ouro 19,8 7,17 230,0 121,0 9,15 5,47 0,11 4,30 22,78 155 29,0 0,60 12,00 

3 05/09 Ouro 19,8 7,68 137,8 71,3 0,25 0,09 < 0,10 2,05 16,1 72 27,0 1,60 9,00 

4 05/09 Ouro 20,0 7,88 164,0 84,9 2,60 2,53 < 0,10 3,35 15,1 107 21,0 2,20 3,40 

5 05/09 Ouro 20,0 8,24 195,2 98,5 0,90 0,52 0,25 2,00 16,1 80 60,0 0,05 3,60 

6 12/09 Lacerdópolis 15,0 7,68 257,0 125,0 1,20 0,32 0,12 1,20 6,7 116 39,0 1,70 4,51 

7 12/09 Lacerdópolis 17,0 7,54 650,0 329,0 2,00 1,35 0,64 0,67 13,4 242 76,0 3,90 242,50 

8 12/09 Lacerdópolis 18,0 7,62 186,5 93,3 1,80 0,11 0,66 0,46 8,04 55 50,0 0,90 5,00 

9 12/09 Lacerdópolis 20,0 9,87 394,0 196,0 1,20 0,10 0,50 1,19 16,1 24 116,0 0,30 32,00 

10 12/09 Lacerdópolis 18,0 9,76 377,0 188,0 5,40 0,56 0,49 0,75 15,4 19 110,0 0,35 32,00 

11 12/09 Lacerdópolis 18,0 7,56 212,0 106,0 1,00 0,36 0,19 1,97 20,1 71 45,0 27,00 5,24 

12 14/09 Ouro 17,0 8,00 205,0 105,0 1,10 0,79 0,51 0,65 9,71 67 52,0 0,30 68,00 

13 14/09 Ouro 17,0 8,67 220,0 113,0 0,90 0,22 < 0,10 0,42 11,4 83 58,0 0,90 29,00 

14 14/09 Ouro 27,0 9,65 500,0 262,0 1,25 0,74 0,80 0,65 28,8 97 102,5 0,50 75,00 

15 14/09 Ouro 19,5 7,68 231,0 121,0 2,20 0,17 < 0,10 1,10 12,06 55 37,0 0,50 5,03 

16 14/09 Ouro 23,0 7,58 187,4 94,2 0,80 0,12 < 0,10 0,90 9,71 133 20,5 2,30 1,95 

17 14/09 Ouro 19,5 7,37 148,6 74,6 0,90 0,17 < 0,10 1,25 10,05 102 15,0 2,80 2,49 

18 28/09 Ouro 20,0 7,38 197,2 98,4 1,45 0,73 < 0,10 1,43 17,08 110 17,0 1,50 0,55 

19 28/09 Ouro 21,0 7,73 239,0 119,0 1,30 0,29 < 0,10 2,33 12,06 95 28,5 0,60 3,33 

20 28/09 Ouro 21,0 7,18 162,0 80,2 1,50 0,62 < 0,10 4,51 12,06 75 11,6 1,20 1,21 

21 28/09 Ouro 25,0 7,14 189,3 93,4 1,20 0,08 < 0,10 3,45 11,39 76 18,3 2,10 2,15 

22 28/09 Ouro 20,0 7,20 195,8 96,2 1,55 0,13 < 0,10 2,90 12,73 84 18,0 2,60 3,77 
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Poço Data Município 

Tempe-

ratura 

ºC 

pH 

Condutivi-

dade  

μS/cm 

Sólidos 

Dissolvidos 

mg/L 

Cor 

Aparente 

uH 

Turbidez 

uT 

Fluoreto 

mg/L 

Nitrato 

mg/L 

Cloretos 

mg/L 

Dureza 

Total       

mg/L 

Sódio 

mg/L 

Potássio 

mg/L 

Sulfato 

mg/L 

23 28/09 Ouro 22,0 7,52 166,5 84,1 1,30 0,11 < 0,10 1,08 8,37 91 18,0 0,10 3,09 

24 28/09 Ouro 22,0 7,13 197,7 97,8 1,50 0,72 0,18 2,68 13,06 89 11,8 1,00 4,26 

25 28/09 Ouro 25,0 7,19 199,3 99,3 1,65 0,18 < 0,10 4,77 13,06 106 16,7 1,60 8,00 

26 10/11 Capinzal 22,0 6,54 154,0 46,2 1,15 0,07 < 0,10 0,80 12,06 72 24,0 4,70 2,01 

27 10/11 Capinzal 20,0 9,34 179,0 128,5 2,30 1,57 < 0,10 0,57 11,40 40 85,0 0,30 0,48 

28 10/11 Capinzal 21,0 6,77 98,2 33,2 1,70 0,12 < 0,10 < 0,10 11,05 35 19,5 4,20 0,10 

29 10/11 Capinzal 21,0 8,58 198,0 95,4 1,75 0,33 0,43 0,27 9,38 24 80,0 0,85 0,33 

30 10/11 Capinzal 21,0 6,73 95,3 32,1 1,60 0,09 < 0,10 3,65 11,40 34 27,5 2,30 0,03 

31 10/11 Capinzal 24,0 8,33 152,0 88,6 1,40 0,02 0,10 2,01 12,40 56 66,5 0,45 2,55 

32 10/11 Capinzal 22,0 7,66 195,4 115,0 1,90 0,59 < 0,10 2,20 12,73 64 24,5 0,60 2,03 

33 10/11 Capinzal 20,0 6,70 122,5 78,0 4,20 6,05 < 0,10 2,54 10,40 49 37,0 2,50 2,95 

34 30/11 Ibicaré 23,0 7,39 253,0 123,0 2,00 0,09 0,25 2,70 22,44 100 43,2 1,15 8,40 

35 30/11 Ibicaré 21,0 7,67 189,2 93,6 1,90 0,11 0,13 0,90 13,40 83 31,8 0,35 6,20 

36 30/11 Ibicaré 24,0 6,96 150,9 75,1 9,60 4,40 0,27 1,00 11,40 46 34,7 0,50 21,90 

37 30/11 Ibicaré 21,0 7,84 185,5 91,6 1,80 0,24 < 0,10 3,50 14,40 83 29,7 0,30 2,90 

38 30/11 Ibicaré 21,0 7,58 314,0 156,0 2,70 0,70 0,53 2,00 13,73 116 58,2 0,30 67,30 

39 30/11 Ibicaré 21,0 8,02 231,0 97,1 1,75 0,12 0,25 2,80 11,72 103 39,1 0,35 29,80 

40 30/11 Ibicaré 21,0 8,18 200,0 101,0 1,95 0,24 0,32 2,50 14,40 103 34,7 0,20 2,97 

41 30/11 Ibicaré 21,0 7,83 194,0 98,0 2,45 0,24 < 0,10 1,80 14,40 82 41,8 0,30 9,98 

42 30/11 Ibicaré 20,0 7,41 209,0 104,0 5,25 7,77 0,10 1,80 21,10 103 27,7 0,90 4,31 

43 13/12 Capinzal 20,0 6,00 84,7 42,4 5,50 10,80 < 0,10 4,90 13,40 31 10,0 6,85 2,22 

44 13/12 Capinzal 20,5 6,29 80,3 41,6 2,00 0,19 < 0,10 2,00 11,72 38 10,5 5,25 1,38 

45 13/12 Capinzal 20,5 6,37 45,8 23,1 1,60 0,23 < 0,10 < 0,10 13,40 21 7,0 4,85 1,08 

46 13/12 Capinzal 20,0 6,57 94,5 47,4 2,55 2,10 < 0,10 2,00 11,40 33 14,9 5,45 1,33 
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* Para estas amostras, a temperatura não foi medida no momento da coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

Poço Data Município 

Tempe-

ratura 

ºC 

pH 

Condutivi-

dade  

μS/cm 

Sólidos 

Dissolvidos 

mg/L 

Cor 

Aparente 

uH 

Turbidez 

uT 

Fluoreto 

mg/L 

Nitrato 

mg/L 

Cloretos 

mg/L 

Dureza 

Total       

mg/L 

Sódio 

mg/L 

Potássio 

mg/L 

Sulfato 

mg/L 

47 13/12 Capinzal 20,0 6,84 139,6 70,1 2,25 1,15 < 0,10 < 0,10 14,70 53 19,9 3,00 3,28 

48 13/12 Capinzal 21,5 6,82 134,1 67,5 1,50 0,27 < 0,10 1,40 13,70 42 30,7 1,65 2,58 

49 13/12 Ouro 20,0 7,20 141,7 70,7 12,8 31,30 < 0,10 2,50 14,70 55 23,1 1,60 2,96 

50 14/03 Lacerdópolis * 7,37 207,0 106,0 0 0,10 < 0,10 3,55 16,07 93 11,8 0,98 1,27 

51 14/03 Lacerdópolis * 7,84 219,0 112,0 2,50 0,21 < 0,10 1,15 13,06 64 25,5 0,67 2,04 

52 14/03 Lacerdópolis * 7,30 272,0 140,0 2,50 0,41 < 0,10 1,25 21,77 123 13,6 1,12 6,00 

53 14/03 Lacerdópolis * 7,05 272,0 138,0 2,50 0,10 < 0,10 4,65 18,08 127 10,2 0,50 3,10 

54 14/03 Lacerdópolis * 7,51 279,0 143,0 0 0,67 < 0,10 4,35 19,76 124 12,3 0,54 2,60 

55 14/03 Lacerdópolis * 7,15 327,0 170,0 2,50 0,14 < 0,10 2,95 24,11 156 10,3 0,71 1,90 

56 17/03 Lacerdópolis * 7,19 196,0 106,0 2,50 0,10 < 0,10 2,00 17,41 98 11,4 1,02 2,25 

57 17/03 Lacerdópolis * 7,42 256,0 138,0 2,50 0,73 < 0,10 1,35 21,43 116 19,4 0,73 7,00 

58 17/03 Lacerdópolis * 7,41 252,0 136,0 2,50 0,14 < 0,10 3,35 20,09 108 24,3 0,85 14,00 

59 17/03 Lacerdópolis * 7,05 321,0 172,0 70,00 39,60 < 0,10 0,70 15,40 128 29,4 1,03 94,00 

60 30/03 Lacerdópolis * 7,85 230,0 109,0 2,50 0,46 < 0,10 0,30 12,05 122 24,0 0,54 1,42 
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APÊNDICE C - Resultados de profundidade e parâmetros microbiológicos 

Poços Município Profundidade 
Coliformes 

Totais 

Coliformes 

Fecais 
Local da Coleta 

Bactérias 

Heterotróficas 

UFC/mL 

1 Ouro 516 Ausência Ausência Direto do poço N.D. 

2 Ouro 150 Presença Presença Direto do poço 120 

3 Ouro 102 Ausência Ausência Direto do poço 5,00 

4 Ouro 63 Presença Presença Direto do poço 12,0 

5 Ouro 581 Presença Presença Entrada caixa d'água 276 

6 Lacerdópolis 70 Presença Ausência Caixa d'água 333 

7 Lacerdópolis 60 Presença Presença Após caixa d'água 726 

8 Lacerdópolis 96 Presença Presença Após caixa d'água 9,80 

9 Lacerdópolis 320 Ausência Ausência Após caixa d'água 52,0 

10 Lacerdópolis 476 Presença Presença Entrada caixa d'água 83,0 

11 Lacerdópolis 140 Ausência Ausência Caixa d'água 2,20 

12 Ouro 151 Presença Presença Entrada caixa d'água 329 

13 Ouro 177 Presença Presença Entrada caixa d'água 32,4 

14 Ouro 294 Presença Presença Direto do poço 0,02 

15 Ouro 57 Presença Presença Entrada caixa d'água 9,00 

16 Ouro 120 Presença Presença Após caixa d'água 40,0 

17 Ouro 114 Presença Presença Após caixa d'água 121 

18 Ouro - Presença Presença Após caixa d'água 41,0 

19 Ouro 50 Presença Ausência Direto do poço 12,0 

20 Ouro 132 Presença Presença Direto do poço 31,0 

21 Ouro 103 Ausência Ausência Direto do poço 2,45 

22 Ouro - Ausência Ausência Direto do poço 1,21 

23 Ouro 108 Ausência Ausência Entrada caixa d'água 3,80 

24 Ouro 130 Presença Presença Direto do poço 110 

25 Ouro - Presença Presença Após caixa d'água 178 

26 Capinzal 72 Presença Presença Entrada caixa d'água 21,0 

27 Capinzal 105 Ausência Ausência Direto do poço 808 

28 Capinzal 68 Ausência Ausência Direto do poço 18,6 

29 Capinzal 96 Ausência Ausência Direto do poço 3,87 

30 Capinzal 120 Presença Presença Entrada caixa d'água 16,0 

31 Capinzal 192 Presença Presença Entrada caixa d'água 20,0 

32 Capinzal 132 Presença Presença Após caixa d'água 122 

33 Capinzal 110 Presença Presença Entrada caixa d'água 24,4 

34 Ibicaré 128 Ausência Ausência Entrada caixa d'água 2,00 

35 Ibicaré 50 Ausência Ausência Direto do poço 137 

36 Ibicaré 84 Presença Presença Entrada caixa d'água 29,0 

37 Ibicaré 105 Presença Presença Direto do poço 430 

38 Ibicaré 24 Presença Presença Entrada caixa d'água 15,0 

39 Ibicaré 72 Ausência Ausência Direto do poço 18,0 

40 Ibicaré 40 Ausência Ausência Direto do poço 4,00 

41 Ibicaré 102 Ausência Ausência Direto do poço 195 
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Poços Município Profundidade 
Coliformes 

Totais 

Coliformes 

Fecais 
Local da Coleta 

Bactérias 

Heterotróficas 

UFC/mL 

42 Ibicaré 108 Presença Presença Direto do poço 35,0 

43 Capinzal 152 Ausência Ausência Direto do poço 4,45 

44 Capinzal 148 Ausência Ausência Direto do poço 83,0 

45 Capinzal 103 Presença Presença Direto do poço 1,00 

46 Capinzal 132 Presença Presença Direto do poço 114 

47 Capinzal 152 Presença Presença Direto do poço 7,30 

48 Capinzal 217 Presença Presença Direto do poço 14,7 

49 Ouro - Presença Presença Direto do poço 449 

50 Lacerdópolis 64 Presença Presença Após caixa d'água 124 

51 Lacerdópolis 106 Ausência Ausência Entrada caixa d'água 10,0 

52 Lacerdópolis 86 Presença Presença Após caixa d'água 20,0 

53 Lacerdópolis - Presença Presença Após caixa d'água 120 

54 Lacerdópolis 90 Presença Presença Caixa d'água 390 

55 Lacerdópolis 70 Ausência Ausência Direto do poço N.D. 

56 Lacerdópolis 114 Presença Presença Entrada caixa d'água 375 

57 Lacerdópolis 67 Ausência Ausência Caixa d'água 255 

58 Lacerdópolis 60 Presença Ausência Caixa d'água 200 

59 Lacerdópolis 156 Presença Presença Direto do poço 125 

60 Lacerdópolis 70 Presença Presença Caixa d'água 120 
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APÊNDICE D - Registro fotográfico de alguns poços cuja amostra foi coletada. 

 

 

 

 

 

 

 

Poço 1 – Ouro Poço 2 – Ouro 

Poço 6 – Lacerdópolis Poço 10 – Lacerdópolis – caixa d’água 

Poço 12 – Ouro 

Poço 14 – Ouro 
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Poço 19 – Ouro Poço 15 – Ouro 

Poço 21 – Ouro Poço 22 – Ouro 

Poço 34 – Ibicaré 

Poço 42 – Ibicaré 


