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Resumo: O principal objetivo do trabalho é obter dados que subsidiem o enquadramento
da água subterrânea em Porção do aquífero Salto das Nuvens, do grupo de aquíferos
Parecis no município de Tapurah, de acordo com a resolução CONAMA nº 396/2008. De
acordo com o plano municipal de saneamento básico do município, a produtividade hídrica
subterrânea da região é classificada como muito alta (Q≥100,0) m 3/h, sendo a água captada
por meio de poços tubulares profundos. O projeto de pesquisa proposto é relevante ao
sistema brasileiro de gerenciamento de recursos hídricos, pois trata-se de proposta que visa
fornecer dados que poderão ser utilizados na rede de monitoramento integrado das águas
subterrâneas, visto que a região do aquífero Parecis carece de dados hidrogeológicos e de
qualidade da água. O projeto está utilizando como metodologia a revisão de literatura,
além de trabalhos em campo e análises de amostras. Foram selecionados estudos originais
do ano 1990 até o ano de 2019, que tiveram como metodologia revisão bibliográfica ou
estudos de campo com os seguintes descritores: águas subterrâneas, enquadramento de
águas subterrâneas; além disso, também serão utilizados documentos legislativos emitidos
por governos, tais como decretos, leis, portarias e diretrizes relacionados à gestão dos
recursos hídricos e às águas subterrâneas. Estão sendo analisados em amostras de água
bruta variáveis físico-químicas como cor aparente, turbidez, pH, dureza, condutividade;
parâmetros microbiológicos, entre eles coliformes totais, Escherichia coli e bactérias
heterotróficas; além de variáveis orgânicas, inorgânicas, organolépticas e de
radioatividade. Espera-se, ao final do projeto, obter uma proposta de enquadramento de
águas subterrâneas para porção do aquífero Salto das Nuvens, do Grupo Parecis, que possa
servir de modelo a ser adotado em outras regiões do Estado e do país, pois o
enquadramento é um dos instrumentos que menos tem sido implementado dentro da
Política Nacional de Recursos Hídricos.
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