
DIAGNÓSTICO DA  ÁGUA SUBTERRÂNEA NA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO JACUTINGA E CONTÍGUOS 

• Cadastrar os poços profundos perfurados;
• Caracterizar o uso das águas subterrâneas;
• Analisar a qualidade das águas subterrâneas, na bacia do rio Jacutinga
e Contíguos.

No cadastramento foram atualizados os dados do SiAGAS/CPRM com
visitas aos proprietários dos poços não cadastrados, formando um
banco de dados composto de informações básicas tais como:
Identificação ou ID do poço, proprietário do poço, uso da água
(doméstico, agropecuária, industrial), localização (coordenadas UTM),
situação do poço (em produção ou desativado) e vazão.
Para analisar a qualidade da água foram amostrados 100 poços. As
amostras foram coletadas, acondicionadas e analisadas segundo as
recomendações do Standard Methods for Examination of Water and

Wastewater (2005) e Guia Técnico de Coleta de Amostras de Água
(1979). As análises foram realizadas no Laboratório de Águas
FUnC/CIDASC – Concórdia (SC). A aferição da temperatura da água foi
efetuada em campo, por ocasião das coletas.
Os parâmetros bacteriológicos analisados foram: coliformes totais,
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Os parâmetros bacteriológicos analisados foram: coliformes totais,
coliformes fecais e Escherichia coli. Os parâmetros fisicoquímicos
analisados foram: Temperatura, pH, dureza total, condutividade
elétrica, alcalinidade total, sólidos totais secos, Amônia, nitrogênio total,
cloro DPD, flúor, nitrato, alumínio, ferro total, manganês total, cloreto,
sulfato, dureza em cálcio, e sólidos dissolvidos totais.

• Os dados apontam que os problemas relacionados à água subterrânea na bacia são de ordem quantitativa, qualitativa e de gestão de uso;
• Do total de poços perfurados , 648 estão secos e 129 estão desativados.
• Exige-se atenção especial sobre os poços considerados secos e não tamponados quanto ao elevado risco de contaminação dos aquíferos;
• Observa-se que há um grande numero de famílias que dependem da água subterrânea para o abastecimento humano e a dessedentação de
animais no meio rural.
• Observa-se a necessidade de ampliar as informações aos usuários de água quanto ao uso integrado dos recursos hídricos (GIRH).

Considerações Finais

Resultados Quantitativos

• * Em 100% dos poços analisados, nos municípios de Presidente
Castelo Branco, Arvoredo, Xavantina, Paial, Peritiba, Ouro, Alto Bela
Vista e Lindóia do Sul, as análises apresentaram algum parâmetro
em desacordo com a legislação quanto à potabilidade. Nos demais
municípios, esse índice variou de 50% a 80% com problemas.

• *Os maiores problemas estão relacionados com a presença de
coliformes totais.


