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RESUMO 

 

Na pesquisa realizada foram analisadas as concentrações de nitrato em 57 poços 
tubulares profundos perfurados no Aquífero Caiuá, entre os anos de 1970 e 2016. O 
Aquífero Caiuá é largamente utilizado para abastecimento público, uso doméstico e 
industrial, portanto torna-se importante o monitoramento da qualidade das suas águas 
subterrâneas. Os limites aflorantes das rochas que compõem o aquífero se localizam na 
porção noroeste do estado do Paraná, consistindo dos litotipos do Grupo Caiuá e da 
Formação Vale do Rio do Peixe, ambas preenchendo a Bacia Bauru. Os resultados 
obtidos revelaram uma tendência de aumento dos teores do composto nas águas 
subterrâneas da região. Os valores de média, mediana e máximos apresentaram 
tendência positiva ao longo das décadas, enquanto que as avaliações individuais dos 
poços indicam tendência de aumento das concentrações de nitrato em praticamente 
todos eles. Foi também observado que, ao comparar as análises mais recentes com as 
primeiras análises de cada poço, em somente três poços houve diminuição das 
concentrações em mg L-1 de N-Nitrato. A distribuição espacial verificada por meio de 
mapas temáticos revela que na década de 70 um poço no município de Icaraíma 
apresentava o maior valor da década; nos anos 80 se destacavam Umuarama, Icaraíma 
e Santa Cruz do Monte Castelo; nos anos 90 os municípios de Alto Paraná, Paranavaí e 
Cruzeiro do Oeste; na década 2000-2010 em Alto Paraná, Paranavaí e Rondon; 
enquanto que nos anos de 2010-2016 os poços com maiores concentrações eram de 
Icaraíma, Umuarama, Moreira Sales, Rondon e Cidade Gaúcha. Nos últimos anos os 
valores obtidos de N-Nitrato em Icaraíma, Umuarama e Moreira Sales foram de 
respectivamente 9,85 mg L-1, 9,25 mg L-1 e 9,00 mg L-1, bastante próximos ao limite de 
potabilidade para esse parâmetro - 10,00 mg L-1 de N-NO3

-. Icaraíma, Umuarama, 
Paranavaí, Rondon e Alto Paraná apresentaram poços cujas concentrações de nitrato 
estavam entre as mais elevadas em duas ou mais décadas diferentes. Dentre as 
principais fontes gerais de nitrato nestes municípios, destacam-se fontes potenciais 
como elevada produção de esterco em Icaraíma, Umuarama, Paranavaí e Alto Paraná; 
áreas urbanas e industriais em Umuarama e Paranavaí; ETEs em Alto Paraná, Rondon, 
Umuarama e Paranavaí; e utilização de aterros controlados como destino de resíduos 
sólidos em Icaraíma, sendo o município onde se observou o poço com a maior 
concentração de N-Nitrato dentre todos analisados. Em relação às fontes potenciais, 
foram levantadas somente hipóteses e coincidências, sem a realização de um estudo 
direcionado para esse objetivo. 

 

Palavras chave: Aquífero Caiuá, nitrato, contaminação de aquífero. 
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ABSTRACT 

 

In this research, nitrate concentrations were analyzed in 57 deep tubular wells drilled in 
the Caiuá Aquifer, from 1970 to 2016. The Caiuá Aquifer is largely used for public supply, 
domestic and industrial use, therefore it is important to monitor its groundwater. The 
outcrop limits of the rocks that compose the aquifer are placed in the northwestern portion 
of the Paraná state, consisting of the Caiuá Group and the Vale do Rio do Peixe 
Formation rocks, both filling the Bauru Basin. The results revealed an increasing trend in 
the nitrate contents in the groundwater of the region. The mean, median and maximum 
values showed a positive trend over the decades, while the individual evaluation of the 
wells indicate an increasing trend of nitrate concentrations in almost all of them. It was 
also observed that, when comparing the most recent chemical analysis with the first ones 
in each well, in only three wells the N-Nitrate concentrations (mg L-1) decreased. The 
spatial distribution reveals that in the 70s a well in city of Icaraíma had the highest amount 
of the decade; in the 80s it was possible to highlight Umuarama, Icaraíma and Santa Cruz 
do Monte Castelo; in the 90s the cities of Alto Paraná, Paranavaí and Cruzeiro do Oeste; 
in the 2000 decade in Alto Paraná, Paranavaí and Rondon; while in the 2000-2016 period 
the wells with the highest concentrations were in Icaraíma, Umuarama, Moreira Sales, 
Rondon and Cidade Gaúcha. In the last years the amount of N-Nitrate in Icaraíma, 
Umuarama and Moreira Sales were, respectively, 9,85 mg L-1, 9,25 mg L-1 and 9,00 mg 
L-1, which are very close to the potability limit for this parameter – 10 mg L-1 of N-NO3

-. 
Icaraíma, Umuarama, Paranavaí, Rondon and Alto Paraná have wells which nitrate 
concentrations were among the highest in two or more different decades. Between the 
main general sources of nitrate in these cities, it can be pointed the potential sources 
such as high manure production in Icaraíma, Umuarama, Paranavaí and Alto Paraná; 
urban and industrial areas in Umuarama and Paranavaí; sewage treatment station in Alto 
Paraná, Rondon, Umuarama and Paranavaí; and the usage of controlled landfills as the 
destination of solid waste in Icaraíma, which is the city where a well had the highest N-
Nitrate concentrations between all of the analyzed ones. About the potential sources, it 
was only pointed some hypotheses and coincidences, without directing this objective in 
the project. 

 

Keywords: Caiuá Aquifer, nitrate, aquifer contamination. 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido ao seu elevado potencial hidrogeológico, o Aquífero Caiuá é 

amplamente utilizado para o abastecimento público, uso doméstico e industrial nas 

cidades localizadas dentro dos seus limites (Celligoi & Duarte, 1998). Um possível 

aumento das concentrações do nitrato compromete a saúde pública, principalmente 

de indivíduos recém-nascidos devido à sua relação com a meta-hemoglobinemia, ou 

“Síndrome do Bebê Azul” (Silva & Brotto, 2014; Alaburda & Nishihara, 1998). 

Além da área da saúde, a esfera econômica também é afetada. De acordo com 

a Resolução CONAMA Nº 396 de 2008 (Brasil, 2008) e pela Portaria de Consolidação 

Nº 5 de 2017 (Brasil, 2017), o valor máximo permitido (VMP) para as concentrações 

de nitrato para abastecimento público é de 10 mg L-1 (expresso em N). Portanto, poços 

tubulares profundos cujos laudos físico-químicos apontem concentrações de nitrato 

acima desse valor não podem entrar em operação, ou deixam de operar por esse 

motivo. A perda do poço culmina em prejuízo financeiro devido aos gastos que 

envolvem a construção de poços substitutos, ou redes adutoras para a ligação com 

poços mais distantes da área com demanda de abastecimento. 

Portanto, o presente projeto visou observar a variação das concentrações do 

contaminante em poços perfurados no aquífero e apontar as suas possíveis fontes, 

pois, de acordo com Winter (1998), existem fontes rurais e urbanas que podem 

agravar este problema. 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 

No ano de 2009 um poço tubular profundo perfurado no município de Douradina 

– PR teve que ser desativado devido à alta concentração do nitrato, atingindo valores 

que ultrapassavam o valor máximo permitido (informação verbal)1. Desta forma, torna-

se importante a aquisição de conhecimento a respeito do comportamento do 

composto ao longo dos anos neste aquífero, a fim de diminuir a probabilidade de 

repetição deste tipo de problema.  

                                            

1  Informação verbal do Geólogo Adriano Razera Filho, na Gerência de Hidrogeologia (GHIG) da 
SANEPAR, em 17 de set. 2018. 
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1.2 OBJETIVOS 

O objetivo do projeto consistiu da análise da variação temporal e espacial do 

nitrato em poços perfurados nas rochas do Aquífero Caiuá, possibilitando o auxílio 

aos órgãos responsáveis na determinação da necessidade ou não de elaboração de 

campanhas para remediação e/ou controle das atividades antrópicas que possam 

agravar a poluição do aquífero pelo composto. 

Adicionalmente, pretende-se alertar a população local a respeito da qualidade 

da água subterrânea que utilizam, pois, de acordo com Celligoi & Duarte (2009), as 

condições hidrogeológicas do Aquífero Caiuá o tornam viável para a perfuração de 

poços cacimba para abastecer as pequenas propriedades locais. Esse tipo de prática 

geralmente é realizada sem que sejam feitas análises químicas periódicas para o 

monitoramento da qualidade dessa água, o que potencialmente pode interferir na 

saúde da população abastecida caso aquífero esteja comprometido, ou no caminho 

para este fim. 

De maneira complementar, objetivou-se apontar hipóteses sobre as potenciais 

fontes do nitrato em localidades que eventualmente possam estar comprometidas, 

com base na relação entre as principais fontes do composto e as práticas de uso do 

solo nestas localidades. 

1.3 LOCALIZAÇÃO 

A área de estudo consiste dos limites aflorantes das rochas do Grupo Caiuá, 

além da Formação Vale do Rio do Peixe, pertencentes à Bacia Bauru. Segundo 

Celligoi & Duarte (2002) essas rochas ocorrem na porção noroeste do território 

paranaense, abrangendo uma área de cerca de 24.000 km², cujas fronteiras 

correspondem aos rios Paraná, a oeste; Paranapanema, a norte; e Piquiri, a sul. O 

limite a leste consiste do contato das rochas do Grupo Caiuá com os basaltos do 

Grupo Serra Geral. (Figura 1). Dentre os principais municípios assentados sobre 

essas rochas pode-se destacar Umuarama (~110.000 hab.), Paranavaí (~87.000 hab.) 

e Cianorte (~81.000 hab.), segundo IBGE (2018). 
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Figura 1: Localização da área de estudo, destacando os municípios mais populosos da região. 

2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 CONTEXTO GEOLÓGICO 

De acordo com Fernandes (2004) e Fernandes & Coimbra (1994), as rochas do 

Grupo Caiuá afloram nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além 

de ocorrerem na porção nordeste do Paraguai. Os mesmos autores descrevem o 

Grupo Caiuá dividido em três Formações - Rio Paraná, Goio-Erê e Santo Anastácio – 

as quais foram caracterizadas da seguinte forma: 

Formação Rio Paraná: Atingindo espessura máxima registrada de 277 metros em 

perfuração, os litotipos encontrados nessa formação são arenitos marrom-

avermelhados a arroxeados, de granulação fina a média, compostos essencialmente 

por quartzo, com proporção subordinada de feldspato (arenitos subarcoseanos). Os 

arenitos são mineralogicamente supermaturos e texturalmente maturos, apresentam 

grãos arredondados nas frações mais grossas, com superfície fosca coberta por 

película ferruginosa. Dentre as principais estruturas sedimentares, encontram-se 

estratificações cruzadas tabulares de grande porte, tangenciais na base (Fernandes 
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& Coimbra, 1994). O ambiente deposicional foi caracterizado pelos mesmos autores 

como sendo a porção central de um sand sea, onde se desenvolveram dunas de 

grande porte de origem eólica. 

Formação Goio-Erê: Em contato transicional com a Formação Rio Paraná, a 

Formação Goio-Erê é constituída de arenitos marrom avermelhado a cinza arroxeado, 

de granulação fina a muito fina predominantemente, compostos por quartzo, com 

frequente ocorrência de feldspatos (Fernandes & Coimbra, 1994), além de 

subordinada presença de argilas. São arenitos mineralogicamente maturos e 

texturalmente submaturos, com frequente cimentação carbonática, formando 

concreções centimétricas. Os grãos comumente são foscos, cobertos por óxido de 

ferro, assim como ocorre nos arenitos da Formação Rio Paraná. Nesta unidade os 

arenitos são dispostos em camadas tabulares com estratificação cruzada acanalada 

de pequeno porte, tangencial na base, intercaladas com estratos maciços ou com 

estratificação sub-horizontal mal definida (Fernandes & Coimbra, 1994). Segundo os 

mesmos autores, o contexto deposicional dessa unidade consiste de áreas periféricas 

do sand sea (correspondente à Formação Rio Paraná), local onde não favoreceu 

depósitos eólicos de grande escala, associado a dunas de pequeno porte, porções 

interdunas e lagoas efêmeras. 

Formação Santo Anastácio: Assim como as duas formações que compõem o 

Grupo Caiuá, a Formação Santo Anastácio é composta por arenitos. São arenitos 

marrom-arroxeado, com granulação fina a muito fina, por vezes na fração silte, 

compostos essencialmente por quartzo e proporção subordinada de feldspato. 

Diferentemente das formações Rio Paraná e Goio-Erê, os estratos são maciços, com 

rara ocorrência de estratificação plano-paralela ou cruzada, mal definida. Os grãos 

são pobremente selecionados, sendo os mais grossos com aspecto fosco, cobertos 

por película de óxido de ferro. Faz contato transicional com a Formação Rio Paraná, 

e seu ambiente deposicional está relacionado à depósitos em planícies desérticas 

marginais ao sand sea (Fernandes & Coimbra,1994). 

Segundo Celligoi & Duarte (2002), o Aquífero Caiuá também abrange as rochas 

da Formação Adamantina, em proporção subordinada no Paraná. Fernandes (2004) 

reclassificou essas rochas como sendo da Formação Vale do Rio do Peixe, da Bacia 
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Bauru, caracterizadas por arenitos de granulação fina a muito fina, intercalados com 

níveis lamíticos e sílticos. 

Portanto, o aquífero Caiuá engloba rochas do Grupo Caiuá e, em menor 

proporção, os litotipos da Formação Vale do Rio do Peixe. A Figura 2 mostra a 

distribuição geográfica das rochas que compõem o aquífero, enquanto que a Figura 3 

mostra a relação estratigráfica entre as unidades mencionadas. 

 

Figura 2: Geologia da região noroeste do Paraná, destacando as formações do Grupo Caiuá e a 

Formação Vale do Rio do Peixe, do Grupo Bauru. Modificado de: Fernandes (2004). 
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Figura 3: Relação estratigráfica das formações da Bacia Bauru que compõem o Aquífero Caiuá. 

Modificado de: Fernandes (2004). 

2.2 HIDROGEOLOGIA DO AQUÍFERO 

O Aquífero Caiuá é classificado por Fernandes (1992) como livre devido à sua 

homogeneidade litológica, embora Rosa Filho et al. (2011) o classifique como semi-

confinado em alguns locais. A sua porosidade é primária granular em razão da 

composição essencialmente siliciclástica psamítica pouco silicificada, em que a 

silicificação é hidrotermal e localizada em relação à área total do aquífero (Fernandes 

et. al., 1993). As águas subterrâneas do mesmo são utilizadas para abastecer 

municípios, indústrias e propriedades particulares; sendo que o nível freático elevado 

favorece a perfuração de poços cacimba para o abastecimento de pequenas 

propriedades da região (Celligoi & Duarte, 2002). A vazão mediana dos poços 

tubulares profundos perfurados no aquífero é de 10 m³/h (Carta das Águas 

Subterrâneas do Paraná, MMA, 2015), enquanto que os demais parâmetros 

hidrodinâmicos constam na Tabela 1.
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Tabela 1: Características hidrodinâmicas e construtivas dos poços perfurados no Aquífero Caiuá no Paraná. Fonte: Carta das Águas Subterrâneas do 

Paraná (MMA, 2015). 
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O diagrama de Piper reflete a tipologia das águas do Aquífero Caiuá (Figura 4) 

em relação à sua composição química, sendo classificadas como bicarbonatadas 

cálcicas a mistas - com pH médio de 6,65 (Celligoi & Duarte, 1998). Segundo os 

mesmos autores, as águas do Aquífero Caiuá são menos mineralizadas em relação 

às do aquífero Serra Geral sotoposto. 

 

Figura 4: Diagrama de Piper das águas do Aquífero Caiuá. Fonte: Carta das Águas Subterrâneas do 

Paraná (MMA, 2015). 

De acordo com Rosa Filho et al. (2011), o Aquífero Caiuá é susceptível à 

contaminação por agroquímicos e erosão do solo devido à falta de proteção de 

vegetação original e florestas ciliares. Essa susceptibilidade é agravada devido à sua 

alta transmissividade das rochas, a qual é da ordem de 6,1x10-4 m²/s (Carta das Águas 

Subterrâneas do Paraná, MMA, 2015). Segundo a mesma fonte, no estado do Paraná 

os Aquíferos Caiuá e Serra Geral são os que apresentam as mais elevadas 

concentrações de nitrato em relação aos demais. 
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2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O NITRATO 

2.3.1 ORIGEM DO COMPOSTO 

Na atmosfera o nitrogênio é encontrado na forma N2, consistindo do gás em 

maior abundância, perfazendo 80% do ar que respiramos. Por meio dos processos 

naturais relacionados ao ciclo do nitrogênio, esse elemento químico pode ocorrer em 

diferentes formas no ecossistema, nas diferentes esferas que compõem o Planeta 

Terra, à medida que os organismos o utilizam para suas funções vitais (Bernhard, 

2010).  

De acordo com Silva & Brotto (2014), o ciclo do nitrogênio ocorre em 4 

principais etapas: fixação, amonificação; nitrificação e desnitrificação (Figura 5). A 

etapa de fixação permite a incorporação do nitrogênio no solo por meio de bactérias 

nitrificantes, anexando o gás N2 em suas moléculas. Após a fixação do nitrogênio 

ocorre a liberação de amônia que, ao reagir com a água presente no solo forma o 

hidróxido de amônio que, com a sua ionização, forma o amônio (NH4
+), finalizando a 

etapa de amonificação. O NH4
+ produzido é utilizado pelas nitrobactérias, as quais são 

quimiossintetizantes, que oxidam o amônio e o convertem para nitrito, que 

posteriormente é transformado em nitrato (NO3
-) através da etapa de nitrificação. A 

partir desse momento o nitrato pode ser lixiviado, podendo atingir águas superficiais 

e subterrâneas, potencialmente contaminando esses meios. O retorno do nitrogênio 

para a atmosfera na forma de N2 é concedido pelas bactérias desnitrificantes, as 

quais, por meio das suas funções metabólicas, transformam o NO3
- em N2 (Equipe 

eCycle, 2016). 
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Figura 5: Modelo simplificado ilustrando o ciclo do nitrogênio. Modificado de: Equipe eCycle (2016). 

2.3.2 POTENCIAL CONTAMINANTE 

O nitrato é um composto bastante solúvel, comumente encontrado em 

aquíferos e outros ambientes na natureza (Aschebrook-Kilfoy et al., 2012) (Wakida & 

Lerner, 2005).  Segundo Alaburda & Nishihara (1998), alguns autores consideram que 

valores de nitrogênio em nitrato (N-NO3
-) acima de 3 mg L-1 em águas de poços 

indicam interferência antropogênica, sendo que o aumento das concentrações deste 

composto nas águas consiste de um problema de escala global. 

Estudos realizados em Presidente Prudente – SP (Godoy et al., 2004) e na 

Região Metropolitana da Grande São Paulo – SP (Alaburda & Nishihara, 1998) 

mostraram um comprometimento da potabilidade das águas em relação ao nitrato. No 

primeiro trabalho foi observado que, dos 134 poços amostrados, 38 apresentavam 

teores do composto acima do valor máximo permitido no Brasil. O segundo trabalho 

revela que 91 das 607 amostras dos poços analisadas possuem pelo menos uma 

forma de nitrogênio com concentrações superiores ao que a legislação estadual 

permite. 

Nos estudos de Silva & Brotto (2014) afirma-se que aquíferos profundos 

tendem a apresentar menor grau de contaminação, pois as grandes profundidades os 

tornam menos sujeitos às principais fontes; além do fato de que a desnitrificação pode 

ocorrer com baixas quantidades de oxigênio, consistindo de uma remediação natural 
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para o nitrato. A partir disso pode se inferir que, pelo fato do Aquífero Caiuá ser 

relativamente raso, estaria mais susceptível à contaminação devido à proximidade 

com as fontes potenciais. 

2.3.3 PRINCIPAIS FONTES 

Segundo Silva & Brotto (2014), “O nitrito e o nitrato são encontrados de forma 

natural na água e no solo em baixas concentrações.”, porém a influência 

antropogênica pode provocar aumento das concentrações desses compostos.  

De acordo com Aschebrook-Kilfoy et al. (2012), elevados teores de nitrato em 

águas subterrâneas provém de diversas fontes, como fossas sépticas, resíduos 

animais e práticas agrícolas. As atividades que envolvem a agricultura, como a 

utilização de fertilizantes, são as fontes de contaminação por nitrato de maior 

relevância em áreas rurais (Lerner, 1999). Porém, estudos de Wakida & Lerner (2005) 

sobre fontes não agrícolas para o nitrato mostram que há pequena diferença entre as 

concentrações do composto em áreas rurais e urbanas, visto que a agricultura não é 

a única prática que contribui para esse cenário. No trabalho realizado por esses 

autores foram mencionadas fontes urbanas como: vazamento de redes de água e 

esgoto; despejo local de resíduos (fossas sépticas); resíduos animais; aterros 

sanitários; áreas industriais ativas ou abandonadas; interação entre rios e aquíferos; 

deposição atmosférica; fertilizantes de uso urbano (jardins, campos de golfe, hortas 

domésticas...); lixiviação intensificada por tempestades; além da construção civil. 

Ou seja, a ação antrópica vem comprometendo a qualidade das águas 

utilizadas para o abastecimento público tanto nas áreas rurais quanto urbanas, o que 

pode refletir em efeitos adversos à saúde para a própria população abastecida. 

2.3.4 CONSEQUÊNCIAS BIOLÓGICAS  

Dentre os numerosos estudos sobre o nitrato, dentre eles Silva & Brotto (2014) 

e Alaburda & Nishihara (1998), a alta concentração do composto está relacionada à 

metemoglobinemia. Essa doença ocorre em indivíduos recém nascidos (0-6 meses) 

ao ingerirem grandes quantidades de nitrato, o que, através de uma série de reações 

químicas, dificulta absorção e transferência de oxigênio para as células. Popularmente 

a doença é referida como “Síndrome do Bebê Azul”, devido à coloração que o recém-

nascido adquire por dificuldades respiratórias.  
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As mesmas autoras ainda mencionam a relação do nitrato com o câncer de 

estômago, porém citando que os resultados ainda são insatisfatórios para qualquer 

afirmação. Adicionalmente são citados trabalhos sobre o fato de que mulheres são 

mais susceptíveis ao câncer de mama quando ingerem água com teores mais 

elevados de nitrato (>2,46 mg L-1). Segundo Aschebrook-Kilfoy et al. (2012), a 

ingestão de concentrações elevadas do composto em mulheres também é relacionado 

ao hipotiroidismo subclínico, o que não foi detectado em homens, embora o próprio 

estudo destaque a limitação das evidências para tal associação. 

Além do NO3
-, outras formas de nitrogênio podem acarretar consequências 

negativas para a saúde da população, como o nitrito e o amônio, sendo que a ausência 

de nitrato em análises químicas não significa a inexistência destes outros compostos 

nas águas subterrâneas (Alaburda & Nishihara, 1998). 

2.3.5 POSSÍVEIS AÇÕES DE REMEDIAÇÃO 

Existem métodos de remediação de áreas contaminadas pelo nitrato, porém 

demandam investimentos altos, a diminuição da qualidade das águas é acompanhada 

de custos elevados para o tratamento da mesma (Randall et. al., 2012).  Godoy et al. 

(2004) citou o método da resina de troca iônica, a fim de recuperar poços previamente 

desativados por contaminação, porém o mesmo autor afirma que o custo x benefício 

para tal procedimento não compensa em comparação à construção de novos poços; 

sendo, portanto, um problema não só ambiental mas também financeiro. 

2.4 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE ESTUDO 

Conforme se verifica no mapa temático referente ao uso e ocupação do solo no 

território paranaense (Carta das Águas Subterrâneas do Paraná, MMA, 2015), do ano 

de 2014, a porção noroeste do estado é caracterizada pela predominância de 

pastagem artificial e campos naturais, com agricultura intensiva em menor proporção 

(Figura 6). Destaca-se, também, a existência de áreas urbanas e industriais, por 

exemplo nos municípios de Umuarama e Paranavaí. 
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Figura 6: Principais usos do solo nos limites aflorantes das rochas do Grupo Caiuá no PR, com os 

poços utilizados para a realização do projeto. Modificado de: Carta das Águas Subterrâneas do Paraná, 

MMA, 2015. 

Desta forma, existem diferentes fontes potenciais de contaminação por nitrato que 

podem ser lixiviadas, tornando-se propensas à infiltração nas rochas que compõem o 

aquífero; e, potencialmente, contaminar as suas águas subterrâneas. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

A fim de atingir o objetivo da pesquisa, foram utilizadas análises químicas das 

águas subterrâneas amostradas em 57 poços tubulares profundos perfurados no 

Aquífero Caiuá, distribuídos em 35 cidades do estado do Paraná. Os poços e as 

respectivas análises pertencem à Companhia de Saneamento do Paraná – 

SANEPAR. Para estudar o comportamento histórico do composto no aquífero foram 

comparadas as análises iniciais dos poços, feitas principalmente logo após a 

perfuração; com análises posteriores - sendo a maioria realizada ao renovar a outorga 

desses poços, porém não exclusivamente nesse momento.  
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Dos 57 poços analisados, um deles apresenta cinco análises; quatro 

apresentam quatro; 10 apresentam três; 40 apresentam duas; e dois poços 

apresentam somente uma análise disponível no intervalo de tempo abordado. Estes 

dois poços que contêm somente uma análise foram utilizados na observação do 

comportamento geral do nitrato ao longo das décadas, não sendo possível realizar 

comparações individuais nestes poços. 

As coletas para as análises foram realizadas na “boca do poço”, portanto 

refletem diretamente a qualidade da água do aquífero, sem que haja tratamento prévio 

para o nitrato. 

3.1 AQUISIÇÃO DAS ANÁLISES QUÍMICAS 

Os relatórios de ensaio dos poços foram coletados na própria SANEPAR. As 

análises químicas iniciais, referentes ao momento da perfuração dos poços, constam 

nos relatórios dos poços tubulares profundos, arquivados na Gerência de 

Hidrogeologia – GHIG; enquanto que as análises posteriores foram adquiridas na 

Gerência de Recursos Hídricos – GHID. O ANEXO I contém as cartas que autorizaram 

a utilização dos dados fornecidos pela Companhia de Saneamento do Paraná para a 

realização do projeto. Os nomes e as respectivas siglas das unidades da SANEPAR 

de onde foram retirados os dados foram modificados após a coleta dos mesmos, 

portanto nas cartas de autorização constam os nomes e siglas antigas. 

3.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

Visto que nas análises químicas o nitrato era majoritariamente expresso na 

forma de nitrogênio (N-Nitrato), foi utilizada esta forma no andamento do projeto. Em 

diversos estudos é utilizado o nitrato na forma do composto NO3
-, cuja relação com o 

N-NO3
- é popularmente expressa da seguinte forma: 

10,00 mg L-1 N-NO3
- = 44,26 mg L-1 NO3

- 

Uma vez que os dados foram coletados, foi construída uma tabela no software 

Microsoft Office Excel, em que as informações necessárias para a realização do 

estudo foram organizadas. As informações consistem do código do poço segundo o 

sistema utilizado pela SANEPAR (número SIA - Sistema de Informações Ambientais); 

o município; as coordenadas em UTM (X,Y,Z); e o valor da concentração do N-Nitrato 

em mg L-1 dos poços, com os respectivos anos das análises (ANEXO II). 
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Alguns valores do nitrato contidos nos relatórios de ensaio são informados 

como “não detectado” (ND), “inapreciável”, ou somente indicados como um traço (-). 

A fim de construir gráficos comparativos, mapas temáticos e o diagrama em caixa 

(BoxPlot) tornou-se necessária a quantificação desses valores. Desta forma, foi 

utilizado o valor em mg L-1 correspondente à metade do limite de detecção do método 

colorimétrico (0,05 mg L-1 de N-NO3
-), portanto o valor considerado foi de 0,025 mg L-

1 de N-NO3
-. Essa consideração têm como base as análises mais recentes – pós 2000 

– que constam que o método mais utilizado para quantificar a concentração do nitrato 

é o colorimétrico; apresentando, também, o limite de detecção supracitado. Em 

contrapartida, existem ensaios que apresentam valor inferior ao estipulado, para 

esses optou-se por manter os dados que constam nas análises. Por exemplo, no 

ensaio de um poço perfurado no município de Perobal no ano de 1984 foi obtido o 

resultado de 0,005 mg L-1 de N-NO3
-. 

Outra adaptação necessária foi realizada quando um poço apresenta mais de 

um ensaio dentro da mesma década. Nessa situação foi considerada a média dos 

resultados a fim de unificar a informação, permitindo a construção de gráficos e mapas 

que utilizam as décadas como elemento temporal de comparação. 

3.3 REPRESENTAÇÃO E ESPACIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

Após a aquisição e tratamento dos dados objetivou-se a demonstração dos 

resultados alcançados, para isso foram utilizados gráficos e mapas que abordam 

variáveis distintas, com diferentes finalidades, a fim de ilustrar as análises 

comparativas. 

3.3.1 GRÁFICOS COMPARATIVOS 

Foram construídos cinco gráficos comparativos: variação absoluta das 

concentrações médias do nitrato para cada década; diagrama em caixa (BoxPlot), 

também utilizando as décadas como variável temporal; deltas (Δ) de variação de cada 

poço, comparando a última análise vs. primeira análise dos mesmos; variação pontual 

do contaminante para cada poço, com suas respectivas linhas de tendência linear; 

além da evolução das concentrações máximas de N-Nitrato ao longo das décadas. 

Nos gráficos consta o valor “N” de cada década, o que corresponde à quantidade de 

poços com dados de nitrato disponíveis naquele intervalo de tempo. Tanto as tabelas 
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quanto a elaboração dos respectivos gráficos foram desenvolvidas através do 

software Microsoft Office Excel. 

3.3.2 MAPAS TEMÁTICOS 

Utilizando as coordenadas UTM, os poços foram marcados para a confecção 

de cinco mapas temáticos da variação das concentrações do nitrato ao longo dos 

anos, bem como sua distribuição no espaço utilizando o software ArcGIS. Os cinco 

mapas correspondem às cinco décadas utilizadas para a comparação das variações 

do nitrato, sendo as décadas de 70 (1970-1989); 80 (1980-1989); 90 (1990-1999), 

2000 (2000-2009) e 2010 (2010-2016), em que a última foi interrompida no ano de 

2016, visto que corresponde ao ano da última análise disponível. 

A observação dos resultados é obtida através da utilização de uma escala de 

cores para os poços, de acordo com o modelo utilizado na Carta das Águas 

Subterrâneas do Paraná (MMA, 2015). Os mapas de cada década mostram as 

porções menos contaminadas na cor cinza claro, variando gradualmente até as 

porções mais contaminadas, em vermelho escuro. A legenda para os mapas foi 

configurada no ArcGIS com base no cálculo estatístico dos percentis 5, 15, 25, 40, 50, 

65, 75, 85, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99 e o valor máximo em cada década. O tamanho 

dos pontos é proporcional ao percentil no qual as concentrações de N-NO3
- (mg L-1) 

se encontram em cada poço  (Figura 7). 

 

Figura 7: Escala de cores com os respectivos percentis representados na legenda dos mapas 

temáticos. 
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 Excepcionalmente para a década de 1970-1979, por apresentar somente 4 

poços com análises químicas disponíveis, utilizou-se uma cor única (preta) para 

representar os poços, acompanhados do valor das suas respectivas concentrações 

de N-Nitrato em mg L-1 na forma de label do ArcGIS. Para as demais décadas foi 

utilizada a legenda com escala de cores descrita anteriomente. 

3.4 INFERÊNCIAS SOBRE AS FONTES POTENCIAIS DE NITRATO 

Para a discussão das possíveis fontes do nitrato, foi feita uma adaptação do 

mapa temático da Carta das Águas Subterrâneas do Paraná (MMA, 2015) referente 

às fontes de poluição. Com o auxílio deste, foi realizada uma tentativa de correlação 

das práticas realizadas no noroeste do Paraná, com as fontes gerais de nitrato em 

águas subterrâneas, como descrito no subitem “2.3.3 – POSSÍVEIS FONTES”. Para 

isso, o mapa foi adaptado para conter os seguintes dados: locais das ETEs (Estações 

de Tratamento de Esgoto), indústrias, áreas urbanas e a produção de esterco animal 

(em Kg por dia); visto que, de acordo com o mapa de uso do solo (Figura 6), predomina 

a pastagem artificial, além de campos naturais, na região de afloramento das rochas 

do Grupo Caiuá. Adicionalmente, foi utilizado o mapa sobre o destino dos resíduos 

sólidos urbanos - lixão, aterros controlados e aterros sanitários - em cada município 

(Carta das Águas Subterrâneas do Paraná, MMA, 2015). 

Para direcionar o estudo aos municípios mais comprometidos, foram 

destacados aqueles cujos poços apresentaram as maiores concentrações relativas 

(maiores ou iguais ao percentil 90% da década) em mais de uma década distinta, com 

base nos mapas temáticos previamente construídos. 

4 RESULTADOS  

4.1 VARIAÇÃO DO NITRATO NO AQUÍFERO 

Ao análisar o gráfico referente às concentrações médias do nitrato em poços ao 

longo das décadas (Gráfico 1), pode-se identificar que dos anos 70 (0,22 mg L-1) aos 

anos 80 (0,29 mg L-1) os valores são aproximadamente mantidos, seguido de aumento 

nos anos 90 (1,36 mg L-1) e nos anos 2000 (3,12 mg L-1), com posterior redução nos 

últimos anos (2,67 mg L-1). A linha de tendência do gráfico apresenta valor de R² 

positivo, indicando que as médias das concentrações do composto tiveram tendência 

progressiva no decorrer das décadas. Embora o gráfico demonstre propensão a um 

aumento nas concentrações do composto, os valores encontrados não atingiram 
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sequer a metade do valor máximo permitido no Brasil - 10 mg L-1 de N-NO3
-. (Brasil, 

2017).  

 

Gráfico 1: Concentrações médias do N-Nitrato por década e a respectiva linha de tendência (tracejado 

preto). 

O Gráfico 2 consiste do BoxPlot, por meio do qual pode-se observar a variação 

das medianas, cuja linha de tendência – em verde pontilhado – indica tendência de 

aumento no decorrer das décadas.  Os valores das medianas são de 0,13 mg L-1 

(1970-1979); 0,12 mg L-1 (1980-1989); 0,46 mg L-1 (1990-1999); 3,46 mg L-1 (2000-

2009) e 1,56 mg L-1 (2010-2016). Em relação à dispersão dos dados do composto, 

percebe-se que nas décadas mais recentes há maior disparidade nas concentrações 

de N-Nitrato nos poços, enquanto que nas décadas de 1970-1979 e 1980-1989 há 

pouca dispersão; porém deve-se destacar o fato de que o número de poços analisados 

(N) varia entre as décadas abordadas, principalmente entre a primeira (N=4) e a última 

(N=50). Foi calculado que não há outliers inferiores, somente superiores, os quais 

consistem dos valores: 1,1 mg L-1 em 1980-1989; 6,72 mg L-1 em 1990-1999; 9,35 mg 

L-1 (primeiro outlier) e 9,85 mg L-1 (segundo outlier) nos anos 2010-2016.  

0.22 0.29

1.36

3.12

2.67

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2016

N-NO3
-

(mg L-1)
CONCENTRAÇÕES MÉDIAS DE N-NITRATO POR DÉCADA

N = 4 N = 24 N = 25 N = 19 N = 50

(N=número de dados)



19 
 

 

 

Gráfico 2: BoxPlot da variação das concentrações de N-Nitrato ao longo das décadas. 

 Adicionalmente, foi construída uma tabela referente ao delta (Δ) de variação 

dos poços, comparando último valor com o primeiro valor em mg L-1 de N-NO3
- para 

cada poço estudado, sem considerar eventuais análises intermediárias. Além da 

tabela, foi gerado o seu respectivo gráfico em barras (Gráfico 3), em que as variações 

negativas estão expressas na cor verde (diminuição do N-Nitrato), e as variações 

positivas em vermelho (aumento do N-Nitrato). Por conseguinte, dos 55 poços que 

permitem tal comparação, 52 apresentaram variação positiva; ou seja, aumentaram a 

concentração de nitrato, enquanto que somente 3 deles mostraram diminuição nos 

teores do composto. 
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Gráfico 3: Variação de N-Nitrato entre última e a primeira análise obtida por poço. 

 Foi também elaborado um gráfico de pontos referente às concentrações 

individuais do nitrato em cada poço, por  década, a fim de analisar individualmente a 

evolução do composto ao longo do tempo (Gráfico 4). Devido a alta quantidade de 

pontos do gráfico, tornou-se necessário a geração das linhas de tendência linear dos 

55 poços para permitir uma análise visual qualitativa. Os dados de nitrato estão 

plotados como pontos de formatos e cores diferentes, sendo cada símbolo referente 

a um determinado poço. A leitura do mesmo permite identificar que as linhas de 

tendência linear apresentam valores de R² predominantemente positivos (em 

vermelho), com diferentes graus de inclinação a depender da disparidade de valores 

obtidos nos relatórios de ensaio de cada poço no decorrer das décadas, 

representando a disposição geral de poluição das águas subterrâneas por nitrato na 

maioria dos poços analisados. Apesar da forte tendência de evolução do composto 

nos poços, observa-se que alguns destes apresentam linhas de tendência negativas 

(em verde), ou seja, apresentaram tendência de diminuição das concentrações de N-

Nitrato ao longo dos anos.  
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Gráfico 4: Concentrações de N-Nitrato em mg L-1 dos poços no decorrer das décadas, com as 

respectivas linhas de tendência positiva (vermelho) e negativa (verde). 

 O Gráfico 5, referente aos valores máximos do N-Nitrato (em mg L-1) ao longo 

das décadas, mostra uma nítida evolução do composto no aquífero. Na primeira 

década, 1970-1979, o valor máximo foi de 0,59 mg L-1; progredindo para 1,1 mg L-1 

nos anos 1980-1989; 6,72 mg L-1 em 1990-1999; 7,31 mg L-1 nos anos 2000-2009; até 

atingir a concentração máxima de 9,85 mg L-1, obtida último intervalo de tempo, 

correspondente aos anos 2010-2016. Nota-se que dos anos 80 aos anos 90 o valor 

máximo de N-NO3
- aumenta de forma expressiva, com variação de 1,1 mg L-1 para 

6,72 mg L-1. 

Embora os valores de média (Gráfico 1) e mediana (Gráfico 2) de nitrato 

apresentem um leve declínio na última década, os valores máximos do composto 

aumentaram. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VARIAÇÃO INDIVIDUAL DO NITRATO DOS POÇOS POR 
DÉCADA

2000-20091970-1979 1990-19991980-1989 2010-2016

N = 4 N = 24 N = 25 N = 19 N = 50
(N=número de dados)

N-NO3
-

(mg/L)



22 
 

 

 

Gráfico 5: Evolução das concentrações máximas de N-Nitrato nas décadas. 

4.2 ESPACIALIZAÇÃO DO COMPOSTO  

Os mapas temáticos objetivaram a espacialização das informações dos poços, 

utilizando suas respectivas coordenadas UTM e os dados obtidos nos relatórios de 

ensaio. O mapa referente à década de 1970-1979 só conta com 4 poços com 

informação do nitrato, limitando a sua visualização espacial. O que se observa é que 

os valores de N-Nitrato eram baixos, todos inferiores a 1 mg L-1, em que o maior valor 

foi encontrado em um poço no município de Icaraíma (0,60 mg L-1), seguido de Altônia 

(0,25 mg L-1); e Pérola e São Pedro do Paraná com o mesmo valor de 0,025 mg L-1 

(Figura 8). 
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Figura 8: Concentrações de N-Nitrato (mg L-1) em poços dos anos 1970-1979. 

 Para a década 1980-1989 torna-se possível a visão espacial do nitrato no 

aquífero, visto que são 24 poços com análises químicas neste intervalo de tempo. O 

mapa permite identificar que no município de Umuarama se localizava o poço com a 

concentração mais elevada da década – 1,1 mg L-1. Além de Umuarama, poços nos 

municípios de Icaraíma (0,91 mg L-1) e Santa Cruz do Monte Castelo (0,89 mg L-1) 

também apresentavam valores relativamente altos dentro do intervalo abordado, 

ambos acima do percentil 90% (Figura 9). 
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Figura 9: Concentrações de N-Nitrato (mg L-1) em poços dos anos 1980-1989. 

 O mapa referente aos anos 1990-1999 apresenta 25 poços com dados de 

nitrato, sendo possível perceber que as maiores concentrações deixaram de ser em 

Umuarama, onde só há um único poço com dado de nitrato, cuja concentração 

encontra-se no percentil 5% do intervalo de tempo. O valor máximo da década foi 

encontrado em um poço no município de Alto Paraná, com 6,72 mg L-1 de N-Nitrato. 

Também foram identificadas elevadas concentrações do composto em poços nos 

municípios de Paranavaí (5,60 mg L-1) e Cruzeiro do Oeste (4,41 mg L-1), cujos valores 

estão acima do percentil 90% da década (Figura 10). 
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Figura 10: Concentrações de N-Nitrato (mg L-1) em poços dos anos 1990-1999. 

 Para os anos de 2000-2009 há 19 poços com dados de parâmetros químicos. 

Observa-se que o valor máximo de N-Nitrato para a década era de um poço perfurado 

no município de Alto Paraná, com o valor de 7,31 mg L-1. Adicionalmente, poços em 

Paranavaí (7,00 mg L-1) e Rondon (5,99 mg L-1) também apresentaram concentrações 

relativamente elevadas do composto na década. Paranavaí apresentou teores no 

intervalo do percentil 95%, enquanto que o poço no município de Rondon se 

enquadrou no intervalo do percentil de 90% da década (Figura 11).  
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Figura 11: Concentrações de N-Nitrato (mg L-1) em poços dos anos 2000-2009. 

 O último intervalo de tempo abordado nos mapas temáticos é o de 2010-2016, 

consistindo nas informações mais recentes para a avaliação do nitrato no Aquífero 

Caiuá. São 50 poços com dados do composto, o que permite a melhor visão espacial 

da distribuição do mesmo no aquífero. O município de Icaraíma possui o poço com o 

valor máximo encontrado, cuja concentração é de 9,85 mg L-1, se aproximando 

bastante do valor máximo permitido pela legislação vigente - 10 mg L-1 de N-NO3
- 

(Brasil, 2017). Em Umuarama (9,35 mg L-1), Moreira Sales (9,00 mg L-1), Rondon (7,52 

mg L-1) e Cidade Gaúcha (6,89 mg L-1) também observa-se valores relativamente altos 

nos poços, superiores ao percentil 90% das concentrações obtidas neste intervalo de 

tempo (Figura 12). 
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Figura 12: Concentrações de N-Nitrato (mg L-1) em poços dos anos 2010-2016. 

4.3 FONTES POTENCIAIS DE CONTAMINAÇÃO 

Em relação às possíveis fontes do nitrato, não é possível determinar com 

exatidão devido à complexidade do estudo de proveniência do composto nos poços, 

sendo necessário a análise de isótopos (δ 15N) para este objetivo.  

Porém, a partir do mapa “potenciais poluidores vs. municípios mais 

comprometidos pelo nitrato” (Figura 13), pretende-se ilustrar as possíveis fontes de 

poluição por nitrato, com sobreposição dos municípios mais comprometidos pelo 

mesmo, sendo estes determinados de acordo com o subitem “3.4 - Inferências sobre 

as fontes potenciais” no Capítulo 3 (Material e Métodos). Visto que os municípios de 

Icaraíma, Umuarama, Paranavaí, Rondon e Alto Paraná apresentaram poços cujas 

concentrações de N-Nitrato estavam entre as mais elevadas (maiores ou iguais ao 

intervalo do percentil 90%) em mais de uma década distinta, estes municípios foram 

destacados como de situação mais preocupante da região. 
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Figura 13: Mapa temático com informações de fontes potenciais de poluição, com os municípios mais 

comprometidos pelo nitrato nas décadas estudadas. Modificado de: Carta das Águas Subterrâneas do 

Paraná, MMA, 2015. 

Adicionalmente ao mapa mencionado, foi utilizado o mapa da destinação dos 

resíduos sólidos urbanos por município (Figura 14), do ano de 2013, presente na Carta 

das Águas Subterrâneas do Paraná (MMA, 2015), a fim de consultar o tipo de destino 

dos resíduos sólidos nos municípios considerados mais comprometidos pelo nitrato 

nos anos abordados. 
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Figura 14: Mapa de destinação dos resíduos sólidos, com os municípios de interesse em destaque. 

Modificado de: Carta das Águas Subterrâneas do Paraná, MMA (2015). 

Por meio da leitura dos mapas, observa-se que no município de Icaraíma não 

há ETEs, com subordinada presença de áreas urbanas e industriais. Porém a 

produção de esterco é elevada (~1.700 toneladas/dia), além do fato de que os 

resíduos sólidos urbanos estão no campo de aterro controlado, nos quais não há 

impermeabilização do solo, nem tratamento do chorume gerado. Portanto, as 

condições favorecem a eventual infiltração de poluentes nas rochas de alta 

transmissividade do Aquífero Caiuá. Cabe destacar que o valor máximo de N-Nitrato 

obtido, dentre todos os relatórios de ensaio, foi de um poço em Icaraíma, com o valor 

de 9,85 mg L-1 de N-NO3
- no ano de 2014. 

Nos municípios de Umuarama e Paranavaí destaca-se a produção de esterco 

bastante elevada, sendo aproximadamente 3.600 toneladas/dia em Umuarama e 

3.400 toneladas/dia em Paranavaí. Em ambos os municipios também há elevada 

concentração urbana e industrial, além de ETEs como possíveis fontes de poluição. 

A destinação de resíduos sólidos nestes municípios é por aterro sanitário, o que é 

relativamente seguro, embora ainda possa haver vazamento de contaminantes, como 

o nitrato, para as águas subterrâneas.  
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No município de Alto Paraná encontra-se fontes potenciais de nitrato como: alta 

produção de esterco, de aproximadamente de 1.200 toneladas/dia; presença de área 

urbana; além de haver uma ETE. A destinação de resíduos sólidos é também por meio 

de aterro sanitário, sendo o método mais recomendável em relação aos demais. 

Em Rondon pode-se levantar hipóteses somente devido há produção 

moderada de esterco (908 toneladas/dia), além da presença de uma ETE com base 

nos dados presentes nos mapas. A concentração industrial e urbana são baixas, e a 

destinação de resíduos sólidos urbanos é através de aterro sanitário. 

A Figura 15 mostra dois contextos de possíveis fontes do nitrato em poços de 

Paranavaí e Alto Paraná, ambos no período de 2000-2009, nos quais as 

concentrações de N-Nitrato estavam entre as maiores da década. O poço de 

Paranavaí (SIA 401) se localiza em uma área rural, o qual apresentou concentração 

de 7,00 mg L-1 de N-NO3
- no ano de 2008. Já o poço de Alto Paraná (SIA 404) está 

localizado em uma área urbana, no qual foi obtido 7,31 mg L-1 de N-NO3
- em 2009. As 

imagens de satélite (Google, 2018) são de 2010. 

 

Figura 15: Poços com elevados teores de N-NO3
- em área rural e urbana na década de 2000-2009. 
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5 DISCUSSÃO 

 A partir da análise dos resultados, pode-se observar que a tendência das 

concentrações médias, medianas e máximos das concentrações de N-Nitrato nos 

poços é de aumento ao longo do tempo. Essa afirmação é reforçada pela variação 

entre as primeiras e últimas análises de cada poço, indicando que quase a totalidade 

destes apresentaram variação positiva (aumento do teor do composto); o que também 

corrobora com o comportamento das linhas de tendência individuais dos poços no 

decorrer dos anos, apresentando propensão à poluição do aquífero por nitrato na 

maioria dos poços, com diferentes taxas de evolução do mesmo. 

A Tabela 2 compara os dados de nitrato no Aquífero Caiuá obtidos no último 

intervalo de tempo (2010-2016) deste projeto com os dados obtidos das referências 

bibliográficas. Embora os diferentes projetos não envolvam necessariamente os 

mesmos poços, o que se observa é que os valores de N-Nitrato recém analisados 

apresentam os maiores valores de média, mediana e mínimo, enquanto que o valor 

máximo consiste de um poço utilizado na elaboração da Carta das Águas 

Subterrâneas do Paraná (MMA, 2015). 

Tabela 2: Comparação dos dados de nitrato das referências bibliográficas com os dados obtidos no 

projeto. 

 

 Com os mapas temáticos foi possível interpretar a distribuição espacial e 

quantitativa do composto no aquífero. A partir da observação destes, observou-se que 

as concentrações de nitrato em poços nos municípios de Icaraíma, Umuarama, 

Paranavaí, Rondon e Alto Paraná estavam entre as maiores (≥ percentil 90%) em mais 

de uma década. O município de Icaraíma apresentou poços com as maiores 

concentrações de N-Nitrato em três diferentes intervalos (1970-1979; 1980-1989; 

2010-2016), enquanto que os demais municípios mencionados estavam entre os mais 

poluídos em duas décadas distintas, como pode ser observado na Tabela 3. 

Média Mediana Máximo Mínimo

Celligoi & Duarte, 2002 0,25 - 2,33 ~0

Rosa Filho et.al. , 2011 1,41 0,65 8,63 0

Carta das Águas Subterrâneas do Paraná, 2015 1,49 0,62 23,15 0,002

Presente projeto (dados de 2010-2016) 2,67 1,56 9,85 0,08

DADOS DE N-NITRATO (mg L-1)
REFERÊNCIA
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Tabela 3: Tabela com as décadas analisadas e os respectivos municípios cujos poços apresentaram 

as maiores concentrações de N-Nitrato, em cada intervalo de tempo. 

 

Em relação às possíveis fontes do nitrato, foi somente possível apontar 

coincidências entre as principais fontes do composto e as práticas de uso de solo nos 

municípios mais comprometidos. O mapa temático da Figura 13 permite destacar a 

ampla produção de esterco animal na área de estudo, corroborando com o mapa de 

uso do solo (Figura 6), que mostra a predominância de pastagem artificial junto a 

campos naturais na região estudada. A tabela a seguir (Tabela 4) resume este cenário.  

Tabela 4: Fontes potenciais de nitrato nos municípios selecionados como preocupantes. 

 

DÉCADA
MAIORES CONCENTRAÇÕES DE 

N-NITRATO

1970-1979 Icaraíma

Umuarama

Icaraíma

Santa Cruz do Monte Castelo

Alto Paraná

Paranavaí

Cruzeiro do Oeste

Alto Paraná

Paranavaí

Rondon

Icaraíma

Umuarama

Rondon

Moreira Sales

Cidade Gaúcha

2010-2016

1980-1989

1990-1999

2000-2009

MUNICÍPIO FONTES POTENCIAIS DE NITRATO

Esterco (~1.700 ton./dia)

Aterro Controlado

Esterco (~3.600 ton./dia)

Área Urbana

Indústrias

ETE (1)

Esterco (~3.400 ton./dia)

Área Urbana

Indústrias

ETE (2)

Esterco (~1.200 ton./dia)

Área Urbana

ETE(1)

Esterco (~908 ton./dia)

ETE(1)

Alto Paraná

Rondon

Icaraíma

Umuarama

Paranavaí
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6 CONCLUSÕES 

A análise comparativa dos gráficos dos poços perfurados no aquífero Caiuá 

permitiu identificar a evolução do nitrato, visto que as concentrações apresentaram 

tendência de aumento no decorrer do tempo. 

Em termos geográficos, o maior valor de N-Nitrato encontrado no intervalo de 

tempo abordado foi em Icaraíma, no ano de 2014, com o valor de 9,85 mg L-1 de N-

NO3
-, o que se aproxima bastante do máximo valor permitido (10 mg L-1 de N-NO3

-). 

Desta forma, sugere-se nova análise físico-química deste poço, a fim de verificar se o 

nitrato ainda permanece dentro dos limites de potabilidade. Adicionalmente, poços em 

Umuarama e Moreira Sales também atingiram valores bastante próximos do limite nos 

últimos anos, com concentrações de N-Nitrato de 9,35 mg L-1 e 9,00 mg L-1 

respectivamente, portanto também exigem atenção quanto à potabilidade para este 

parâmetro. 

Poços em Icaraíma, Umuarama, Paranavaí, Rondon e Alto Paraná apresentaram 

concentrações de N-Nitrato maiores ou iguais ao percentil 90% em mais de uma 

década distinta. Este tipo de informação serve de alerta para a população local, devido 

à viabilidade de construção de poços cacimba no Aquífero Caiuá para o 

abastecimento de pequenas propriedades. Os poços caçimba são utilizados sem que 

haja monitoramento constante dos parâmetros químicos, estando possivelmente fora 

da potabilidade em relação ao nitrato sem que haja conhecimento dos indivíduos que 

o utilizam. 

Portanto, seria interessante o monitoramento mais frequente da qualidade das 

águas subterrâneas nos municípios assentados sobre o Aquífero Caiuá, bem como 

estudos de proveniência deste composto nas localidades mais afetadas devido à 

demonstrada evolução geral do nitrato ao longo dos anos. Medidas como estas 

permitiriam maior controle das concentrações do composto no aquífero, 

consequentemente evitando o comprometimento da saúde da população local, 

principalmente dos recém-nascidos, sujeitos à “Síndrome do Bebê Azul”. 

Em relação às hipóteses das possíveis fontes de nitrato dos poços nos municípios 

supracitados, nota-se: alta produção de esterco animal, principalmente em 

Umuarama, Paranavaí, Icaraíma e Alto Paraná; áreas urbanas e industriais em 
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Umuarama e Paranavaí; aterro controlado em Icaraíma; e ETEs em todos eles, exceto 

Icaraíma. Porém, estas são somente hipóteses, sendo necessários estudos 

direcionados para determinar a proveniência do composto nos poços destas 

localidades, utilizando assinatura isotópica δ 15N e considerando o raio de influência 

para cada poço. As informações de uso do solo utilizadas são de pequena escala, 

referentes a um único período de tempo, sendo, portanto, limitadas para este tipo de 

conclusão. 

 Uma vez detectadas as fontes do nitrato nos poços comprometidos, pode-se 

elaborar programas de remediação e/ou prevenção para cada situação, a fim de 

diminuir ou cessar o crescimento do composto nos poços do Aquífero Caiuá. 
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ANEXO I: Declarações de liberação de dados da SANEPAR. 

 



 

 
 



 

 
 

ANEXO II: Tabela com informações gerais dos poços. 

                      


