
QUALIDADE E TOXICIDADE CRÔNICA DA ÁGUA SUBTERRÂNEA DO 

MUNICÍPIO DE OSÓRIO, RIO GRANDE DO SUL
PROBIC-FAPERGS

Paula Mulazzani Candiago¹, Elias Zientarski Michalski², Rosane Maria Lanzer³

Universidade de Caxias do Sul, Centro de Ciências Biológicas e da Saúda, Laboratório de Toxicologia e Limnologia – LTOLI

1- pmcandiago@ucs.br; 2- ezmichal@ucs.br; 3- rlanzer@ucs.br

INTRODUÇÃO METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO:

Prefeitura de Osório

PARCERIA: APOIO:

ISO/DIS 10872(2010). Water Quality – Determination of the toxic effect of sediment and soil
samples on growth, fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda);

FOSTER, Stephen [et al.]. Proteção da Qualidade da água subterrânea, um guia para empresas de
abastecimento de água, órgãos municipais e agências ambientais. São Paulo, Servmar – Serviços
Técnicos Ambientais Ltda.2006 Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento/Banco
Mundial.

BRASIL. Ministério da Saúde. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da água
para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de
2011.

No município de Osório, 34% da população é abastecida exclusivamente pela água
subterrânea provinda de poços. Ela é utilizada para diferentes fins como abastecimento,
dessedentação de animais, irrigação, lavagem de carros, entre outros. Porém processos
antrópicos (Fig.1) e naturais podem influir na qualidade e na potabilidade dessas águas.

A Portaria n°2914/11 do Ministério da Saúde, dispõe sobre o controle e vigilância da

qualidade da água, estabelecendo limites toleráveis de substâncias para garantir sua

potabilidade. Geralmente, as águas subterrâneas possuem boa qualidade física, química

e biológica. No entanto, muitas vezes, não existe monitoramento da qualidade destas

águas. A análise dessa água se torna de extrema importância visto que sua contaminação

natural ou decorrente de atividades humanas pode gerar risco à saúde da população

consumidora da mesma.

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 (Maupas,

1900).

Foram selecionados 30 poços para avaliação química, física e biológica distribuídos em Osório,

onde aqueles com medidas em desacordo com a Portaria n°2914/11 foram designados para

análise da toxicidade. Destes quatro poços foram selecionados (Fig.3 e 4). As coletas foram

realizadas entre novembro/2015 e março/2016.

Figura 1. Fontes de contaminação da água subterrânea de origem antrópica. Disponível em Foster, 2006.

Figura 2. Tipos de aquíferos: livre, suspenso e confinado. A litologia pertencente ao aquífero pode causar a contaminação 
natural das águas subterrâneas pelo intemperismo. Disponível em: http://valeverdeemacao.blogspot.com.br/  

A verificação da toxicidade crônica da água foi realizada seguindo norma ISO/DIS 10872 (2010),
utilizando o organismo-teste Caenorhabditis elegans (Fig.5). 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 dos testes ANOVA e Mann-Whitney
(α 0,05), conforme a normalidade dos dados, usando o programa IBM Statistics SPSS 21.

As análises comprovam que os poços estudados são impróprios para consumo humano devido à verificação de

toxicidade crônica e desacordo do disposto pela Portaria do MS nº2914/11 pela presença de substâncias cujas

medidas estão acima do permitido. O resultado encontrado no poço P4 evidenciam a importância da realização

de testes de toxicidade. A toxicidade foi evidenciada, embora nenhum parâmetro medido estava acima do

permitido. Esta constatação demonstra a necessidade do monitoramento da toxicidade da água de poços,

alertando a população sobre contaminantes.

Figura 3. Mapa 
de localização 
dos poços 
analisados na 
cidade de 
Osório-RS.

Poço Localização do poço Profundidade (m)

P1
Região de plantação de 

bananeiras
186

P2 Escola municipal 18

P3 Fazenda de criação de gado 15

P4 Propriedade particular 336

Figura 4. Localização dentro das propriedades e profundidade dos 
poços analisados na cidade de Osório-RS.

Figura 5. Esquema 
do teste de 
toxicidade crônica 
com o organismo-
teste Caenorhabditis 
elegans.

Figura 6. Inibição do crescimento de C. elegans (*) p≤0,05. Os valores negativos
sugerem efeito de hormese. Todos os poços apresentaram diferença significativa em
relação ao controle, em todas diluições.
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Figura 7. Inibição da reprodução de C. elegans (*) p≤0,05 . Os valores negativos
sugerem efeito de hormese. No poço P1, houve diferença significativa nas diluições
de 50% e 12,5%. No poço P4 resultados estatisticamente significativos ocorreram
nas diluições de 50%, 12,5% e 6,25%.

Figura 8. Valores físicos e químicos encontrados acima do permitido (exceto ortofosfato que não possui
limite estabelecido) nos poços P1, P2, P3 e P4. O poço P1 demonstrou presença de ortofosfato (0,175
mg/L) e Chumbo (0,012mg/L) ; P2 apresentou ortofosfato (0,018 mg/L), cor (75 uH), turbidez (5uT) e
fluoretos (2,83 mg/L); em P3 verificou-se ortofosfato (0,072 mg/L), cor (75uH), turbidez (18,7 uT) e ferro
(9,91 mg/L) e no poço P4 foi identificada a presença de fluoreto (1,5 mg/L) num valor limítrofe.

POÇO P1 – evidenciou inibição no crescimento e na
reprodução em todas as diluições, apresentando diferença
significativa no crescimento e nas diluições de 50% e
12,5% da reprodução. O metal chumbo foi encontrado em
valores acima do permitido e o parâmetro ortofosfato
também foi encontrado.

POÇO P2 - mostrou efeito de hormese sobre o
crescimento (25% e 50%) e a reprodução (25%), com
comprovação estatística para o crescimento. Fluoreto, cor
e turbidez foram encontrados em valores acima do
permitido juntamente com ortofosfato.

POÇO P3 – apresentou inibição em todas as diluições do
crescimento e a reprodução em 25%, demonstrando
diferença significativa no crescimento. Cor, turbidez, ferro
e ortofosfato foram parâmetros encontrados acima do
permitido.

POÇO P4 – demonstrou inibição para o crescimento e a
reprodução em todas as diluições. Embora o poço P4
tenha atendido a Portaria MS quanto às variáveis
medidas, foi verificada diferença significativa sobre o
crescimento e para as diluições de 50%, 12,5% e 6,25% da
reprodução.


