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Introdução 

O bairro Pedra Noventa, localizado na região 

sudeste de Cuiabá-MT, enfrenta problemas de infra-

estrutura desde a sua implantação, e isso tem 

impulsionado a ocorrência de problemas 

relacionados a qualidade e quantidade das águas 

subterrâneas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

teor de metais (Cu, Mn, Cr, Cd, Fe, Ni e Pb) nas 

águas subterrâneas dos poços tipo cacimbas da 

região. Foram selecionados 32 poços. As coletas 

foram realizadas seguindo o Guia de Coleta de 

Amostras de Água da CETESB
1
 e foram analisadas 

segundo Standard Methods of Examination of Water 

and Wasterwater
2
. As coletas e análises foram 

realizadas em períodos distintos, julho de 2011 

(estiagem) e novembro de 2011 (chuva).      

Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos demonstraram que os teores 

de Cu, Cr, Cd e Ni encontraram-se abaixo do limite 

de quantificação do método empregado, assim se 

enquadram dentro da especificação estabelecida 

pela resolução do CONAMA 396/2008
3
 e a portaria 

2914 do Ministério da Saúde
4
. No entanto, o teor de 

Mn, ultrapassou as normas estabelecidas acima, 

tanto no período chuvoso quanto na estiagem. 

Acredita-se que a concentração elevada de Mn 

esteja associada às rochas da região.  Algumas 

concentrações de ferro se encontram acima dos 

valores recomendados pela legislação. Esses teores 

elevados, provavelmente estão relacionados aos 

solos (Plintossolo Pétrico e Plitossolo Argilúvico) e 

as rochas (filitos e metadiamictitos) ricas em ferro
5
.  

Em muitos pontos monitorados a concentração de 

chumbo apresentou grande número de resultados 

analíticos inferiores ao limite de detecção do 

método, no entanto, no período de estiagem, dois 

pontos se destacaram com valores muito acima do 

valor máximo permitido pela legislação. No período 

chuvoso observaram-se também, alguns pontos que 

apresentaram alguns valores elevados. Uma 

provável fonte de chumbo pode ser a formação 

geológica, visto que este metal ocorre com 

concentrações médias de 16 ppm em rochas 

ígneas, 14 ppm em arenitos e 80 ppm em folhelhos, 

além do que, as águas subterrâneas têm 

quantidades médias em torno de 20 mg/L
6
 e não 

apresenta nenhuma função essencial conhecida no 

corpo humano.  

Conclusões 

O estudo do aquífero freático frente à presença 

quantitativa dos metais na região do bairro Pedra 

Noventa, em Cuiabá, nos permitiu concluir que os 

parâmetros químicos estudados não apresentaram 

concentrações muito elevadas, somente o 

manganês, ferro e chumbo, apresentaram 

concentrações superiores aos Valores Máximos 

Permissíveis para o consumo humano, exigidos pela 

portaria 2914/2011 e a resolução do CONAMA 

396/2008. As concentrações elevadas de 

manganês, ferro e chumbo, provavelmente se 

originam da formação geológica, indicando que as 

fontes dos mesmos estão relacionadas com a 

composição dos solos e das rochas da região. 
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