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INTRODUÇÃO 

O tipo de uso relacionado essencialmente com as atividades humanas tem afetado a 

qualidade da água, pois muitas doenças que assolam o ser humano têm veiculação hidrica, ou seja produto 

de organismos que se desenvolvem na água ou que têm parte de seu ciclo de vida em vetores que se 

desenvolvem em sistemas aquáticos (TUNDISI, 2003). Silva (2005) afirma que muitas cidades do estado do 

Amazonas, a distribuição de água feita pelos órgãos competentes não recebe nenhum tratamento, sendo 

captada por poços tubulares ou águas fluviais e diretamente distribuída para a população por rede de 

distribuição. Cita como exemplos, as cidades de Tefé, Alvarães, Uarini, Barreirinha e até mesmo Manaus, 

capital do Estado. Segundo Campanili (2003), com relação às doenças de veiculação hídrica no Brasil, 70% 

das internações são provocadas pela ingestão de água contaminada. No município de Coari, localizado na 

região do Médio Solimões do estado do Amazonas, a CAESC (Companhia de água, esgoto e saneamento 

básico de Coari) não consegue atender a demanda crescente de consumo por água tratada e por 

consequência vem crescendo a abertura de poços de água de forma irregular. A maioria da população da 

cidade se concentra no Centro da cidade e cerca de 90% dos moradores se abastece de água subterrânea 

sem que estudos tenham sido realizados para avaliar a qualidade da mesma para o consumo humano. É 

freqüente a presença de inúmeras pessoas moradoras do Centro da cidade muitas com crianças e bebés, 

nos postos de saúde do centro da cidade ou situados próximo do centro, com sintomas de doenças de 

veiculação hidrica como diarreias e que podem estar associadas ao uso e abastecimento da água de poço. 

No Centro da cidade de Coari, muitos poços foram perfurados de forma inadequada ou construídos próximos 

de lixões, depósitos de lixo, e ainda, em igarapés ou córregos transformados em esgotos a céu aberto e a 

ausência de análises fisico-quimica e bacterológicas da água subterranea consumida pelos moradores 

ccausava desconfiança quanto a qualidade da mesma par consumo humano.  
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OBJETIVOS  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água subterrânea do 

Centro da cidade de Coari.  

 

 

METODOLOGIA 

 O trabalho foi realizado basicamente em duas etapas: levantamento do número de 

casos de diarréias (possivelmente associadas à qualidade da água) e coleta e análise da água. Na Secretaria 

Municipal de Saúde (SEMSA), foram obtidos os casos de diarréia por faixa etária no período de 2005 a  2006 

(período com dados disponíveis nos arquivos).  

Para coleta de água, foram selecionados os poços de instituições com grande 

freqüência de pessoas, ou seja, de uso coletivo: uma Escola Estadual, o Mercado, a feira, um Hotel, uma 

Padaria e quatro poços comunitários (comunidade Central, comunidade Eduardo Ribeiro, Comunidade Major 

Zeca e Comunidade Paraíso). Foram realizadas entrevistas com os moradores e registradas as profundidades 

dos poços, uso da água e coleta de amostras de água para análise. As amostras foram coletadas, a partir de 

uma torneira previamente limpa com álcool para evitar contaminação, próxima do poço, e deixada aberta por 

5 minutos antes de ser efetuada a coleta da água. Foi coletado, para cada amostra, um volume de dois litros 

utilizando-se frascos novos e limpos de dois litros com tampas de polietileno, previamente lavados, 

enxaguados várias vezes com a própria água a ser amostrada, cheios até a boca. As analises foram 

realizadas no Laboratório de Química ambiental do INPA, em Manaus e analisadas as variáveis físico-

químicas (pH, condutividade elétrica, alcalinidade, cor, turbidez, dureza, nitrato, amônia, Ferro total, ferro 

dissolvido, cálcio, magnésio, sódio, cloreto e potássio). O pH e a condutividade elétrica 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). As amostras de água para análises 

bacteriológicas foram colocadas em frascos autoclavaveis e analisadas pelo método síntético por meio da 

técnica de fermentação em tubos múltiplos para o grupo coliforme segundo Apha (1985) Os resultados são 

expressos em número mais provável (NMP) de indivíduos por 100 ml de água. Foram analisadas três 

amostras de cada local e a média dos resultados encontram-se nos quadros 1 e 2 e os valores das variáveis 

físico-químicas e bacteriológicas têm como referencia, para avaliar o padrão de potabilidade da água 

destinada ao consumo humano, a portaria nº 518 de 25/03/2004 do Ministério da Saúde. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Características dos Poços. 

Foram visitadas e entrevistadas 32 famílias que correspondem a 32 residências e 

observados 24 poços. Foi constado que a maioria dos moradores do Centro da cidade se abastece de água 

de poço e cerca de 70% dos poços foi construído por particulares e uma parte pela Prefeitura em especial os 

poços das escolas e cerca de 80% dos moradores entrevistados afirma que foram abertos por um técnico 

com experiência. As profundidades variam de 33m a 60m e apenas o do Mercado tem 80m de profundidade. 

Das residências visitadas 46% armazenam a água em caixas de amianto e as restantes em caixas de 

politileno e cerca de 30% das caixas não eram lavadas.  

 

Uso da Água e os Problemas de Saúde. 

Cerca de 40% dos entrevistados afirmaram que sofrem frequentemente de diarréia e 

infecção intestinal. Na Secretaria Municipal de Saúde, foram levantados os casos de diarréia dos moradores 

do Centro da Cidade como se observa nos gráficos 1 e 2. Uma das formas destas doenças chegarem ao 

homem é através de águas contaminadas próximas às residências.  
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Gráfico1. Casos de diarréia por faixa etária no ano de 2005. Fonte: SEMSA de Coari/2007. 

 

 
Gráfico2. Casos de diarréia por faixa etária em 2005. Fonte: SEMSA de Coari/2007. 

 

Variáveis Físicas e Químicas da Água  
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Conforme consta na tabela 1, as águas podem ser caracterizadas como ácidas 

principalmente da Comunidade Eduardo Ribeiro (C. Ed. Ribeiro) que apresentou valor 3,8. Atribuí-se a acidez 

das águas subterrâneas amazônicas a composição mineralógica do substrato rochoso ou do solo do aqüífero 

amazônico.  Comparando-se os valores de pH obtidos nos poços amostrados com a Portaria n° 518 de 

25/03/2004 do Ministério da Saúde, nota-se que esses valores estão abaixo do limite mínimo para os 

padrões de aceitação para o consumo humano de pH igual a 6,0, porém, não a descaracteriza como água 

potável. As águas da Escola e da comunidade Eduardo Ribeiro apresentaram maiores valores de 

condutividade elétrica, 176,2 µS/cm e 141,20 µS/cm resultados esperados uma vez que as águas 

subterrâneas da região apresentam baixos valores de condutividade elétrica. A alcalinidade foi detectada 

apenas no Mercado (18,91 mgHCO3/L), na Comunidade Central (15,86 mgHCO3/L), na Comunidade Paraíso 

(23,79 mg HCO3/L) e na feira(6,1 mgHCO3/L). A cor da água é resultante da dissolução de substâncias na 

água, principalmente da lixiviação de matéria orgânica. Os valores da cor variaram de 2,99 mgPt-Co/L e 

26,93 mgPt-Co/L. Estes valores de cor obtidos estão abaixo do valor máximo permitido pelo padrão de 

aceitação para o consumo humano de 15 mg Pt-Co/L estabelecido pela Portaria n° 518 de 25/03/2004. Os 

valores de turbidez variaram de 0,3 e 0,6 FTU e estão abaixo do limite permitido para potabilidade de acordo 

com a Portaria nº 518 de 25/03/04 que é de 5 FTU. A Portaria 518/2004, indica que os valores de nitrato 

(NO3) não podem ser superiores a 10mg.L-1 porque são indesejáveis ao uso doméstico devido a um possível 

efeito tóxico sobre crianças novas por causar cirrose (CETESB, 1978). Os teores encontrados na Escola 

(25,42mg/L) e na Comunidade Eduardo Ribeiro (29,364mg/L) são tão altos indicando indício de 

contaminação por nitrato, por se tratarem de poços construídos sem os critérios técnicos e especialmente 

da Comunidade Eduardo Ribeiro que fica localizado próximo de um igarapé poluído. Campanili (2003) informa 

que para águas subterrâneas amazônicas, a concentração normal é de 5mg/L-1. Os valores para o íon amônio 

variaram de <0,1 mg/L a 0,233 mg/L. Trata-se de uma variável que serve como um indicador de 

contaminação. Os valores encontrados encontram-se muito abaixo ao que estabelece a Portaria 518/2004, 

portanto, indicando não estarem contaminadas.  
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Tabela1: Resultado da análise físico química. 

Data / Local pH Condutividade Alcalinidade Cor Turbidez NO3 NH4 Fe total 

14/04/2008  µS/cm 
 

mg HCO3/L 
mg Pt/L FTU mg/L mg/L mg/L 

Escola 4,1 176,2 _ 2,99 0,6 25,42 <0,1 0,18 

Hotel 4,2 85,61 _ 14,96 0,4 2,59 0,1 0,16 

Mercado 5,2 78,97 18,91 26,93 0,5 4,40 <0,1 0,16 

Feira 5,0 52,9 6,1 7,48 1,04 1,38 0,15 0,1 

Padaria 4,3 38,29 _ 5,24 0,3 1,08 0,1 0,2 

C. Central 5,1 95,04 15,86 8,23 0,5 1,98 <0,1 0,17 

C. Ed. Ribeiro 3,8 141,20 _ 13,46 0,5 29,36 0,23 0,16 

C. Major Zeca 4,1 99,76 _ 4,49 0,4 1,99 <0,1 0,15 

C. Paraíso 5,5 48,12 23,79 6,73 0,4 0,051 <0,1 0,2 
Portaria 518 6,0   15 5 10 1,5 0,3 

 

As concentrações de ferro nas águas amostradas apresentaram teores até 0,18 mg.L-1 

portanto dentro do padrão e bem abaixo do valor máximo estabelecido para o consumo humano segundo a 

Portaria n° 518. O sódio é geralmente mais abundante que o potássio e, apresentou concentrações de 4,58 a 

18,41 mg/L nas águas subterrâneas, enquanto os teores de potássio variaram de 2,28 a 11,32 mg/L. 

encontrando-se de acordo com os padrões para consumo humano estabelecido pela Portaria n° 518 que 

estabelece como padrão de aceitação para consumo humano o valor de 200 mg/L. O cálcio é um dos 

elementos mais abundantes existente em grande parte das águas e rochas, mas as água apresentaram 

teores de cálcio muito baixos de <0,02 a 1,44 mg/L. Os teores de magnésio foram baixos, pois os minerais 

fornecedores de magnésio para as águas subterrâneas são bastante estáveis ao intemperismo químico. Os 

teores de cloretos (Cl-) nas águas amostradas variaram de 1,11 a 25,11 mg/L, encontrando-se bem abaixo 

do valor máximo permitido para o padrão de aceitação para o consumo humano de 250mg/L, de acordo com 

a Portaria n° 518.  

 

Tabela 1: Resultado da análise físico química (continuação). 

Data / Local  Fe Dis. Ca++ Mg++ Dureza K+ Na+ Cl- 

14/04/2008 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Escola 0,15 <0,02 3,69 16,91 11,32 17,47 25,11 

Hotel 0,12 <0,02 0,87 4,00 4,23 12,60 11,41 

Mercado 0,12 0,96 2,04 12,01 5,47 9,93 6,18 

Feira 0,10 <0,02 0,87 4,00 6,55 4,53 6,59 

Padaria 0,15 <0,02 0,87 4,00 2,99 4,58 3,63 

C. Central 0,15 1,44 1,85 12,46 8,48 10,40 10,59 

C. Ed. Ribeiro 0,14 <0,02 0,68 3,11 2,28 18,41 16,39 

C. Major Zeca 0,12 <0,02 0,87 4,00 3,16 14,95 14,07 

C. Paraíso 0,14 1,44 0,87 8,01 4,40 6,47 1,11 
Portaria 518 0,30   500 200 200 250 
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Análise Bacteriológica 

Foram detectados nos poços do Hotel e da Comunidade Paraíso, os maiores valores de 

coliformes totais e fecais, e na feira altos índices de coliformes totais, conforme tabela 2. 

 

Tabela 2: Resultado da análise Bacteriológica. 

Locais 

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

Coliformes Totais Coliformes Fecais 

Escola 0 0 Ausência em 100/ml 
Hotel 100 70 Ausência em 100/ml 

Mercado 30 0 Ausência em 100/ml 
Feira 130 0 Ausência em 100/ml 

Padaria 0 0 Ausência em 100/ml 
C. Central 10 0 Ausência em 100/ml 

C. Ed. Ribeiro 0 0 Ausência em 100/ml 

C. Major Zeca 0 0 Ausência em 100/ml 
C. Paraíso 160 70 Ausência em 100/ml 

  

Os valores elevados constatados na água do Hotel, podem estar relacionados a 

presença de um igarapé poluído próximo do poço e também a problemas de higiene uma vez que a torneira 

onde foi coletada a água o pessoal da limpeza lava diariamente o material de limpeza. O poço do Mercado 

pode estar relacionado a freqüente presença de fezes de animais (cachorros) no local onde fica a torneira der 

onde foi coletada a água. Este fato foi constatado também na feira e na Comunidade Central. Na comunidade 

Paraíso o alto valor de coliformes totais e fecais pode estar relacionado a localização do poço próximo de um 

igarapé poluído que serve como receptor de esgoto “in natura”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados das análises físico, química e bacteriológica demonstraram que apenas as 

águas dos poços da Comunidade Major Zeca e da Padaria são adequadas para o consumo humano. Do 

ponto de vista físico e químico, as águas da Escola Estadual e da Comunidade Eduardo Ribeiro apresentaram 

valores de nitrato inadequados para o consumo conforme os limites de potabilidade estabelecidos pela 

portaria nº 518 de 25/03/04 do Ministério da Saúde.  O Hotel, Mercado, Feira, C. Central e C. Paraíso 

apresentaram valores de coliformes totais e fecais que as tornam inadequadas para o consumo humano. Os 

altos índices de casos de diarréia podem estar associados à presença de coliformes fecais e totais, bem 

como a higiene e aos cuidados com a água como o armanezamento (caixas de água). Assim estudos 

detalhados devem ser realizados de maneira a se verificar efetivamente as suas causas. É importante 

também que o poder público e tenha um maior controle à escavação de poços  
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