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INTRODUÇÃO 

 A crescente demanda associada à progressiva degradação e conseqüentemente o 

comprometimento dos recursos hídricos reforçam a preocupação com a qualidade da água superficial e 

subterrânea. Tucci (2002) considera que os grandes desafios atualmente envolvem a implementação da 

legislação de recursos hídricos e o controle do ciclo de contaminação urbano. Segundo Campanili (2003), 

com relação às doenças de veiculação hídrica no Brasil, 70% das internações são provocadas pela ingestão 

de água contaminada. Lamentavelmente, o poder público ainda não compreendeu que investindo em 

saneamento básico, economizam-se recursos em saúde. Algumas enfermidades têm relação direta com o 

consumo de água: diarréia, febre tifóide hepatite e leptospirose. Doenças como a malária, dengue e 

esquistossomose tem em seu ciclo a presença de água, mas afetam o homem de forma indireta, já que não 

estão associadas ao consumo da água (PRATA, 1981).  

A comunidade universitária do Instituto de Saúde e Biotecnologia/ISB da Universidade 

Federal do Amazonas/UFAM, localizado na cidade de Coari (AM), depende exclusivamente do 

abastecimento e uso da água subterrânea de dois poços que foram abertos em 2008. A água dos poços é 

consumida e usada sem as respectivas e necessárias analises físicos, químicas e bacteriológicas. Os dois 

poços do ISB atualmente atendem a demanda estimada em mais de 800 pessoas. Muitos que usam a água 

para beber manifestam desconfiança quanto a qualidade da mesma. 
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OBJETIVO 

O trabalho teve como objetivo diagnosticar a qualidade da água de poço do ISB através 

do estudo das propriedades físicas, químicas e bacteriológicas. 

 
 
METODOLOGIA 

Na fase inicial foi realizado um levantamento extensivo em material bibliográfico de 

pesquisas já realizadas no estado do Amazonas do assunto (água subterrânea), mas a pesquisa concentrou-

se no trabalho de campo com observações visuais das condições do local onde estão localizados os dois 

poços, suas características de construção, uso e consumo da água bem como a coleta da água para análise. 

A observação durante a perfuração dos poços  e a entrevista com o perfurador permitiram a elaboração do 

perfil dos mesmos. Para avaliar o número de pessoas que consomem água mineral e água do bebedouro 

proveniente do poço, foram realizadas observações diárias e para avaliar as características físico-químicas e 

bacteriológicas da água, foram coletadas duas amostras, em períodos diferentes,  uma em outubro e a outra 

em novembro de 2009, para análise físico-química e bacteriológica. A média dos resultados das duas 

análises estão expressos nos quadros 1 e 2. 

As amostras foram coletadas, apenas em dos poços a partir de uma torneira próxima  

(para verificar a qualidade da água do poço), previamente desinfetada com álcool para evitar contaminação e 

da torneira do bebedouro (apenas para análise bacteriológico) onde as pessoas consomem a água. Para 

análise físico-química, a água foi coletada, utilizando-se uma garrafa de água mineral de 600 ml, nova, limpa 

e previamente lavada, enxaguadas várias vezes com a própria água a ser amostrada, cheia próximo a boca, 

identificadas com etiquetas numeradas. Foram analisados os seguintes parâmetros: pH e a condutividade 

elétrica que foram medidos em potenciômetro digital; amônia, nitrato, cor, cloretos, ferro total e dissolvido 

por espectrofotometria adaptada ao FIA (Flow Injection Analysis); a alcalinidade (em termos de 

bicarbonatos) por reação de neutralização com ácido sulfúrico, em amostras com pH acima de 4,3. Cálcio, 

magnésio e por titulometria; sódio e potássio por fotometria de chama e turbidez medida com turbidímetro. 

O procedimento analítico das variáveis físico-químicas foi realizado com base nas técnicas descritas em 

Apha (1985), Golterman & Clymo (1971) e Golterman et al. (1978) e em Costernon & Crowel (1979). Para 

análise bacteriológica, água foi colocada em frasco autoclavável e analisada pelo método sintético por meio 

da técnica de fermentação em tubos múltiplos para o grupo coliforme seguindo Apha (1985). Os resultados 

são expressos em número mais provável (NMP) de indivíduos por 100 ml de água.  

As amostras foram colocadas em uma caixa de isopor com gelo, e enviadas de avião 

para o Laboratório de Química ambiental do INPA, em Manaus.  
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Os valores das variáveis físicas, químicas e bacteriológicas analisadas têm como 

referência para avaliar o padrão de potabilidade da água destinada ao consumo humano, a portaria nº 518 de 

25/03/2004 do Ministério da Saúde. De acordo com esta Portaria, os valores para bactérias do grupo 

coliformes fecais, precisam apresentar ausência para cada 100 ml analisado e estas bactérias são as 

principais responsáveis pelas doenças que causam internações no Brasil, em função do consumo de água 

contaminada.                                               

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Características e Consumo da Água 

No Campus do ISB, a maioria dos freqüentadores consome água mineral conforme 

quadro 1. Na lanchonete, segundo dados fornecidos pelo responsável, as pessoas têm preferência por água 

mineral comprando garrafas de água mineral de 300 ml e do bebedouro geralmente copos descartáveis de 

180 ml. 

 

Quadro 1. Consumo de água no Campus ISB 

Consumo mensal 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 01/10 02/09 03/09 

Água mineral (300 ml) 69200 907200 734400 518400 129600   ---    --- 198000 

Bebedouro (180 ml) 7380 8640 12600 97200 2700   ---    --- 37620 

 

Os poços têm 60 metros de profundidade e atravessam uma estrutura geológica 

constituída predominantemente de argila e areia, estão revestidos de filtros colocados em dois intervalos; 

entre as profundidades de 46 a 54 metros e de 30 a 42 metros, conforme figura 1.  Os tubos revestem os 

poços desde a superfície até a profundidade de 26 metros para proteger os poços de contaminação de 

águas superficiais. Além disso, o selo sanitário e a laje de proteção foram construídos com esta função, ou 

seja, para evitar contaminação especialmente de água proveniente da superfície do terreno.  Na superfície 

dos poços foram construídas lajes de proteção ou base de cimento para evitar contaminação de água 

superficial como a infiltração água das chuvas para dentro dos poços. Os poços estão conectados a caixa de 

água que tem capacidade de armazenar 37.000 litros de água e tem cerca de 12 metros de altura. 

Atualmente apenas o poço 1 abastece a caixa de água. 
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Figura 1: Perfil representativo dos dois poços do Campus ISB/ Coari-Am 

 

                                 

            

Análise dos Parâmetros Físicos e Químicos 

O  pH apresentou 5,96 valor próximo ao estabelecido pela Portaria 518/2004. Ressalta-

se que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Portaria 518/2004), estabelece limite para o pH, o valor 6,0 

como requisito para potabilidade da água. As águas subterrâneas amazônicas são ácidas, em função da 

composição mineralógica do substrato rochoso ou do solo do aqüífero amazônico. O teor da condutividade 

elétrica de 21,36 µS/cm é relativamente baixo e é devido a baixa presença de sais nas águas. O teor de 

alcalinidade obtido foi de 16,73 mg HCO3/L e de dureza 0,34 m/L, teores considerados relativamente baixos 

ao que estabelece a Portaria 518/2004. A cor da água é resultante da dissolução de substâncias na água, 

principalmente da lixiviação de matéria orgânica. O teor da cor foi  muito baixo 3,36 mgPt-Co/L em relação 

ao permitido pelo padrão de aceitação para o consumo humano de 15 mg Pt-Co/L estabelecido pela Portaria 

n° 518 de 25/03/2004 do Ministério da Saúde. A turbidez da água é a medida de sua capacidade em 

dispersar a radiação eletromagnética relacionada com a presença de partículas suspensas. O valor de 

turbidez foi de 0,74 FTU e está no limite permitido para potabilidade de acordo com a Portaria nº 518 de 

25/03/04 do Ministério da Saúde que é de 5 FTU. O sódio é geralmente mais abundante que o potássio, mas 

apresentou teor muito baixo com concentração de 0,98 mg/L enquanto o potássio apresentou concentração 

de 4,05 mg/L. O teor de sódio encontra-se de acordo com os padrões para consumo humano estabelecido 

pela Portaria n° 518 de 25/03/2004 do Ministério da Saúde que estabelece como padrão de aceitação para 

consumo humano o valor de 200 mg/L. O valor para o íon amônio foi de < 0,10 mg/L. Este valor está muito 

abaixo ao que estabelece a Portaria 518/2004. O cálcio é um dos elementos mais abundante existente em 

grande parte das águas e rochas. A água do poço apresentou teor de cálcio de < 0,020 mg/L e o magnésio 



Avaliação da Qualidade da Água de Poço do Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari/Am 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 6 

teve o valor de < 0,020 mg/L muito abaixo ao estabelecido pela Portaria 518. O resultado encontrado de 

nitrato 0,133 mg/L foi muito baixo 0,182 mg/L. de 10 mg/L. da Portaria 518/2004. O valor de cloreto foi 

muito abaixo (0,14 mg/L) do valor máximo permitido para o padrão de aceitação para o consumo humano 

que é de 250 mg/L, de acordo com a Portaria n° 518 de 25/03/2004 do Ministério da Saúde. O teor de 

sulfato foi de 1,15 mg/L ficando bem abaixo do estabelecido pela Portaria 518.  

 

Quadro 2: Resultado da análise físico química.  

Poço1 pH Condutividade Alcalinidade Cor Turbidez NO3 NH4 Cl- 
SO4 
 

Amostra  µS/cm mg HCO3/L mg Pt/L FTU mg/L mg/L mg/L mg/L 

Torneira 5,96 21,36 
16,73 
 

3,36 
 

0.74 
 

0,133 
 

0,100 
 

0,14 
 

1,15 
 

Bebedouro 
6,23 
 

19,02 
 

18,91 
 

2,24 
 

0,65 
 

0,099 
 

0,150 
 

0,17 
 

1,26 
 

Portaria 518 6,0 ----- ----- 15 5 10 1,5 250 250 

 

As concentrações de ferro apresentaram teores de 0,063 mg/L para o ferro total e para 

o ferro dissolvido 0,063 mg/L, portanto dentro do padrão e  abaixo do valor máximo estabelecido para o 

consumo humano segundo a Portaria n° 518 de 25/03/2004 do Ministério da Saúde. O teor de sílica foi de 

11,17 mg/L, indicando presença de material silicoso (areia muito fina) dissolvido na água de poço. O valor da 

demanda química de oxigênio-DQO das águas do poço foi de 2,49 mg/L indicando que a água do poço não 

tem contaminação por matéria orgânica.  

 

Quadro 2: Resultado da análise físico química,(continuação). 

Poço1 Ca++ Mg++ Dureza K+ Na+ Fe Total Fe Dis. DQO Silica 

Amostra mg/L mg /L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Torneira < 0,020 < 0,020 0,34 4,05 0,98 0,119 0,063 2,49 11.17 

Bebedouro < 0,020 0,09 0,45 3,89 1,0 0,065 0,031 3,66 9,998 

Portaria 518 ----- 0,1 500 ----- 200 0,3 ----- ----- ----- 

 

Análise Bacteriológica 

Os resultados das análises bacteriológicas apresentaram valores de coliformes totais de 

630 (número mais provável por 100 ml) para água coletada do bebedouro e da torneia 570, mas tanto da 

torneira como do bebedouro não foram encontrados coliformes fecais. Os valores de coliformes totais estão 

bem acima do que preconiza a portaria 518, deste modo impróprio para o consumo humano  
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Quadro 3: Resultado da análise Bacteriológica   

Poço1 

Parâmetros valores 

(Número de indivíduos/100 ml) Portaria 518/ 04 

Coliformes Totais Coliformes Fecais 

Torneira  570 0 Ausência em 100/ml 

Bebedouro  630 0 Ausência em 100/ml 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas as variáveis analisadas apresentam valores abaixo ao que preconiza a Portaria 

518/2004, portanto adequadas ao consumo humano. O teor de sílica pode estar relacionado a formação 

geológica da região conforme perfil o poço atravessa material argiloso e arenoso. Mas, do ponto de vista 

bacteriológico, segundo os valores de coliformes totais obtidos e segundo o que preconiza a Portaria 518, 

não é recomendado ao consumo humano por oferecer riscos à saúde.  
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