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RESUMO

Estima-se uma duplicação da população mundial nos últimos 60 anos, enquanto o consumo de água atual tem sido sete vezes o valor ponderado 
na última metade do século passado. Isto, devido, sobretudo ao crescimento populacional, mas também ao desperdício, à contaminação e à 
crescente utilização deste recurso no setor agrícola. No Brasil, a água destinada especificamente ao consumo humano deve atender ao padrão de 
potabilidade estabelecido nacionalmente e não oferecer riscos à saúde da população, devendo ainda estar isenta de qualquer contaminante que 
possa trazer prejuízo durante sua utilização. No município de Campos dos Goytacazes, o abastecimento deste recurso é efetuado, sobretudo pelas 
águas superficiais, através do rio Paraíba do Sul e pelas águas subterrâneas através de poços profundos. Contudo, como a água disponibilizada 
pela concessionária local não atende a toda a população, grande parte desta tem buscado alternativas para seu abastecimento. Neste contexto, a 
maneira mais econômica e prática encontrada tem sido a captação, principalmente por meio de poços rasos particulares. Desta forma, verifica-se 
a possibilidade destas águas subterrâneas não estarem dentro dos padrões de qualidade recomendados, estando vulneráveis a diversos tipos de 
poluição e/ou contaminação e mostrando a necessidade do estudo continuado da sua qualidade pela população rural municipal. Neste sentido, 
este projeto de pesquisa visou avaliar a qualidade e as principais propriedades das águas subterrâneas, na área rural do município de Campos dos 
Goytacazes, Rio de Janeiro, de acordo com os padrões exigidos para consumo humano e com as legislações em vigor. A metodologia utilizada 
consistiu na realização de um cadastro georreferenciado de poços uniformemente distribuídos e a realização das análises relacionadas à 
qualidade das águas subterrâneas, importantes fontes de abastecimento de água no município. Desta forma, pode-se concluir por meio da análise 
dos resultados do presente estudo, que entre os principais fatores que influenciam a qualidade da água subterrânea utilizada pela população rural 
do município, se destacam o estado de conservação dos poços, a proximidade com outros mananciais, o uso e a ocupação do solo, as possíveis 
fontes de contaminação no seu entorno e a presença de fossas sépticas.
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