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1. INTRODUÇÃO 

O município de Maringá esta localizado na região noroeste do Estado de Paraná, Brasil, no 

paralelo 23⁰ 25', latitude"S" e meridiano 51⁰ 57", longitude "W". É cortada pelo Trípico de 

Capricórnio. O território do município tem uma superfície de 490,2 Km2 . Levando-se em 

consideração o fato de que a água de fontes subterrâneas não são puras e estão sim, muito 

suscetíveis a contaminação, notou-se a necessidade de elaboração de um trabalho em que o objeto 

de estudo seria as características físico-químicas relacionadas as águas de manancial subterrâneo 

utilizadas no município de Maringá-PR. Para tanto, foram feitas revisões bibliográficas a respeito e 

também um convênio entre o Instituto das Águas do Paraná (Águas Paraná) e Laboratório de 
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Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, para que 

fossem utilizadas como base de informações as outorgas de explotação e uso de água subterrânea 

presentes no banco de dados do Instituto de Águas do Paraná. As outorgas analisadas são datadas, 

predominantemente, do ano de 1997, sendo algumas delas em 1998 e anos posteriores. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Os estudos tiveram o seu começo num convênio do Grupo de Pesquisas Ecoeficiência 

Urbana, do laboratório do curso de engenharia sanitária e ambiental, da UniCesumar – Maringá, 

PR, com o Instituto das Águas do Paraná - Escritório de Maringá. A proposta inicial era a de criar e 

organizar um banco de dados com os elementos constantes das outorgas dos poços tubulares 

profundos existentes no município. Neste trabalho retomou-se as análises físico-químicas e 

procurou-se estabelecer, além do banco de dados algumas relações hidroquímicas e a classificação 

deste recurso. Optou-se por tomar as análises químicas que estavam anexadas com as outorgas, criar 

o banco de dados e testar o seu balanço iônico para avaliar a veracidade das análises e classifica-las 

segundo duas chaves. A primeira é o diagrama de Stiff e a segunda o diagrama de Sholler. 

 Foram analisados um total de 37 análises físico-químicas a partir de dados retirados de 

outorgas presentes no Águas Paraná, sendo a grande maioria delas referentes ao ano de 1997 com 

alguns casos em 1998 e um para o ano de 2000. A maior parte dos poços tubulares profundos 

estudados neste período estão localizados no centro de Maringá e com a finalidade de 

abastecimento residencial em condomínios verticais.  

A partir dessa metodologia, cálculo da Diferença do Balanço Iônico (DBI), pode-se 

averiguar a veracidade das análises físicas e químicas das águas. 

 Para os cálculos do DBI, foi utilizado o software de uso livre elaborado pela Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Qualigraf.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para todos os poços tubulares profundos estudados, foram feitos o cálculo de DBI com os 

dados retirados das análises químico-físicas de suas respectivas outorgas. Dessa forma pode-se 

averiguar quais delas seriam válidas para uma caracterização adequada das águas subterrâneas a 

cidade de Maringá.  Como observado na figura 1, juntamente com os resultados previstos por 

Rosa Filho (2010), observa-se que dos 37 poços analisados apenas 5 amostras foram aprovados no 

teste do DBI. Ou melhor, do montante total, estas 5 outorgas podem ser levadas em consideração 

para composição físico-química das águas subterrâneas que estão sendo utilizadas no município. 

 Para as outorgas aprovadas, foram feitas, também com o programa Qualigraf, Diagramas de 

Sitff de modo a caracterizar a água subterrânea. Como pode-se notar não há registros de Sódio e 

Potássio, assim como para Sulfatos. No caso dos primeiros, observa-se a ausência de dados nas 

outorgas, enquanto a concentração de Sulfatos é nula. Pode-se ainda fazer a caracterização das 

águas subterrâneas é bicarbonatas cálcico-magnesianas. Para todas as amostras, não foram obtidos 

resultados significativos para alcalinidade de hidróxidos, bem como odor e sabor foram 

considerados como não objetáveis. Além disso, nota-se presença significativa de íons, bicarbonato, 

cálcio e magnésio, caracterizando então estas águas como bicarbonatadas cálcicas-magnesianas, 

comprovando apenas as informações constantes em Rosa Filho (2011). 

 

4. CONCLUSÃO 

 A água subterrânea, para a época analisada, possui pH levemente básico, com valor médio 

de 7,66, com odor e sabor não objetáveis (sem exceção), pouca matéria orgânica (média de 0,499 

mg/l), boa condutividade elétrica (valor médio de 296,612 μS/cm), boas concentrações de íons 

bicarbonato, cálcio e magnésio (116,164 mg/l CaCO3, 95,99 mg/l CaCO3 e 35,215 mg/l CaCO3, 

respectivamente) e sem a presença de compostos amoniacais, com exceção de três pontos 

pesquisados que coincidem com áreas onde a água é utilizada para irrigação.  

 Pode-se, então, concluir que as outorgas analisadas possuem dados insuficientes para a 

caracterização física e química das águas subterrâneas. Baseado na SUDERHSA-DEOF, IN-001/06 



         

                                                                                                                                                       

                                                                                                                 

                                      

                                                                                                                                                

                                                                                                                 

 

X ENCONTRO NACIONAL DE ÁGUAS 

URBANAS 

 

September 16 – 18 de 2014 – São Paulo, Brazil 

notar que alguns dados essenciais, como as concentrações de sódio, potássio ou mesmo Demanda 

Química de Oxigêno (DQO) e o próprio DBI não constam nas análises. Conclui-se, também, que os 

íons presentes na água são, em sua grande maioria, provenientes do processo de recarga do aquífero 

e pelo tempo de confinamento (Rocha, 2009). Pretende-se, com a continuação deste trabalho, 

aumentar a área estudada, bem como o período de tempo e explorar diferentes mecanismos de 

estudo e caracterização da águas subterrâneas. Desta forma, caracterizar de forma adequada a água 

utilizada na cidade de Maringá e atestar sua qualidade físico-química.  
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