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RESUMO 
 
Em muitas cidades de nosso país ainda nos deparamos com sérios problemas 

à saúde, boa parte das doenças se deve por falta de tratamento adequado da 

água utilizada por parte da população brasileira, principalmente pela falta de 

tratamento de água em localidades rurais, a fim de avaliar a qualidade da água 

consumida pela população local. Foram coletadas cinco amostras de água em 

minas, identificadas de um a cinco, na localidade de Caetê Mirim, pertencente 

ao município de Ortigueira-PR. 
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ABSTRACT 

In many cities of our country is still faced with serious health problems, much of 

the disease is due to lack of proper water treatment used by the Brazilian 

population, especially the lack of water treatment in rural areas in order to 

assess the quality of water consumed by the people. five samples of water in 

mines were collected, identified one to five, in the town of Caeté Mirim, in the 

municipality of Ortigueira-PR. 
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INTRODUÇÃO 

 A muito tempo atrás já encontramos registros da preocupação com a 

qualidade da água.  Hipócrates, o pai da medicina, nos séculos III e IV, já 

salientava a importância em escolher um manancial correto como forma de 

prevenção a doenças.  Porem apenas no século XIX com a epidemia de cólera 



que se estabeleceu a relação entre a água consumida e a saúde publica. 

Perante nossas necessidades essências reconhecemos a importância da água, 

esse elemento tão precioso não pode ser deixado de lado em relação a 

manutenção de sua qualidade. Qualidade esta recomendada por órgãos 

competentes, pois águas fora das normas adequadas podem causar muitos 

prejuízo e grandes riscos a saúde de seus consumidores. 

 A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda que seja mantido 

uma certa faixa a quantidade em componentes da água, que podemos conferir 

coma realização de análises físico - químico, por isso a uma grande 

importância em buscar a realidade que algumas localidades rurais enfrentam, 

infelizmente essa famílias não tem acesso as medidas de saneamento básico e 

pela presença de atividade agropecuárias que também são altamente 

impactantes a essa qualidade. 

 

REFERÊNCIAL TEORICO-METODOLÓGICO 

Local: As amostras foram coletadas em Caetê Mirim, no Município de 

Ortigueira-PR. As amostras foram coletadas em frascos limpos e isentos de 

qualquer contaminante, e mantidas a 4ºC, onde foram encaminhadas para o 

laboratório da FAP onde foram realizadas as análises. 

Foram realizadas análises físico-químicas para avaliação a qualidade 

da água: 

◦ pH 

◦ Condutividade 

◦ Sólidos totais dissolvidos 

◦ Oxigênio dissolvido 

◦ Dureza 

◦ Cloreto 

 

CONCLUSÃO 

Apresentação dos resultados finais do trabalho: 

 

 



Amostra O.D PH TDS EC REDOX DUREZA CLORETOS 

1 6.8 5.0 77 156 257 1.8 1.3 

2 6.8 5.2 32 69 252 0.6 0.5 

3 6.8 4.0 48 101 265 1.2 1.0 

4 6.6 4.3 84 182 266 1.9 3.6 

5 6.7 5.4 90 192 257 2.6 0.6 
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