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 As águas subterrâneas vêm assumindo uma importância cada vez mais significativa no abastecimento
da população visto que o aumento da poluição vem restringindo o uso da água superficial. Geralmente,
as  águas  subterrâneas  possuem  boa  qualidade  física,  química  e  biológica.  Na  região  de  Osório,  a
qualidade dessas águas é pouca conhecida. O objetivo do trabalho foi verificar a qualidade e a toxicidade
crônica  da  água  de  poços  da  cidade  de  Osório  utilizando  o  organismo-teste  Caenorhabditis  elegans.
Foram selecionados para avaliação química, física e biológica 30 poços, onde aqueles em desacordo com
a  Portaria MS n°2914/11 foram designados para análise da toxicidade. As coletas em quatro poços foram
realizadas entre novembro/2015 e março/2016. A verificação da toxicidade crônica da água foi efetuada
seguindo  norma  ISO/DIS  10872  (2010).  A  toxicidade  foi  avaliada  pela  inibição  do  crescimento  e  da
reprodução  em  relação  ao  controle  em  quatro  diluições.  As  diferenças  nos  endpoints  em  relação  ao
controle foram verificadas por meio do teste ANOVA (α 0,05), usando o programa IBM Statistics SPSS 21.
Entre os poços avaliados, dois são tubulares, possuindo 186m (P1) e 336m (P4) e dois são tipo ponteira,
com profundidade de 18m (P2) e 15m (P3). P1, P2 e P3 apresentaram medidas acima do permitido para
os metais Chumbo, Cobre, Ferro e Níquel e fluoreto, turbidez e ortofosfato. O poço P1 evidenciou inibição
no  crescimento  e  na  reprodução  em  todas  as  diluições  apresentando  diferença  significativa  no
crescimento  e  nas  diluições  de  12,5% e  50% da  reprodução.  O  poço  P2  apresentou  efeito  de  hormese
sobre o crescimento (25% e 50%) e reprodução (25%), comprovada estatisticamente para crescimento. A
água de P3 inibiu o crescimento de C. elegans em todas as diluições e a reprodução em 25%. O poço P4
demonstrou inibição e diferença significativa no crescimento e na reprodução em todas as diluições não
evidenciando diferença significativa na diluição de 25% da reprodução. Embora o poço P4 tenha atendido
a  Portaria  MS  quanto  às  variáveis  medidas,  foi  verificada  diferença  significativa  sobre  o  crescimento  e
reprodução.  Os  resultados  comprovam  que  os  poços  estudados  são  impróprios  para  consumo  humano
devido  à  verificação  de  toxicidade  crônica  e  desacordo  do  disposto  pela  Portaria  MS.  Esta  constatação
evidencia a necessidade do monitoramento da toxicidade da água de poços, alertando a população sobre
contaminantes que podem estar biodisponíveis na água e trazem risco à saúde da mesma.
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