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RESUMO: A importância da água, e mais especificamente da água potável, é amplamente conhecida 

como condição fundamental para a existência da vida e para a manutenção da saúde. Dessa forma, o 

presente trabalho tem como objetivo analisar os parâmetros físico-químicos da água subterrânea no 

semiárido sergipano para o consumo humano no semiárido do Estado de Sergipe. Os dados utilizados 

foram: amônia, cloreto, dureza, ferro, pH, sódio, sulfato e sólidos dissolvidos totais, disponibilizados 

pela Embrapa Tabuleiros Costeiros. Os valores médios calculados desses parâmetros foram 

comparados com os Valores Máximos Permitidos (VMPs) de acordo com as Portarias 518/2004 e 

5/2017, ambas do Ministério da Saúde. Constatou-se que o cloreto, sódio, sulfato e SDT apresentaram 

valores acima do permitido, refletindo as características climáticas e litológicas e os processos 

geológicos de intemperismo químico na circulação de água nas fraturas dos aquíferos fissurais 

predominantes na área de estudo. Dos 262 poços tubulares profundos analisados, cerca de 199 poços 

se apresentaram com níveis acima dos VMPs para o consumo humano, inviabilizando a utilização da 

água subterrânea. Como as escassas reservas hídricas subterrâneas da área de estudo possuem um 

papel fundamental no abastecimento público urbano e rural, recomenda-se o tratamento prévio. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Moreira (2005), os recursos hídricos subterrâneos, por se tratar de uma vasta 

reserva de água, são estratégicos para o consumo humano. Conforme Cruz et al. (2010), a água 

subterrânea possui um papel fundamental para o abastecimento público e privado, principalmente em 

regiões com grande predominância de escassez hídrica como o semiárido no estado de Sergipe. Dessa 

forma, as águas subterrâneas são alternativas de reserva hídrica para suprir a demanda urbana e rural 

no semiárido sergipano. 

Cruz (2009) apresenta o comportamento espaço-temporal das precipitações médias e anuais e 

a diminuição da intensidade da precipitação no sentido do litoral para o interior sergipano (agreste e 
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semiárido). Além do baixo índice pluviométrico com altas taxas de temperatura e evaporação, as 

rochas cristalinas do semiárido sergipano impedem o fluxo hídrico (infiltração, percolação e 

armazenamento), em decorrência da ausência da porosidade e permeabilidade primária. Dessa forma, 

as condições climáticas e as características litológicas são fatores que limitam e/ou inviabilizam a 

exploração de água subterrânea no semiárido do Estado de Sergipe. 

Os aquíferos fissurais, onde o fluxo da água é restrito às fraturas (porosidade e permeabilidade 

secundárias), como os que ocorrem no semiárido sergipano, são reservatórios inadequados para 

fornecerem água subterrânea. Além disso, de acordo com Ferreira et al. (2007), podem ocorrer 

concentrações de elementos químicos por processos geogênicos e/ou antrópicos, necessitando de 

tratamentos prévios para os diversos usos. Cruz et al. (2008), Resende et al. (2009) e Cruz et al. (2010) 

apresentam as análises da qualidade de água com as devidas restrições para a irrigação no semiárido 

do Estado de Sergipe. 

A partir dos mesmos dados utilizados pelos autores supracitados, foi definido o objetivo desse 

trabalho: analisar os parâmetros físico-químicos dos recursos hídricos subterrâneos do semiárido 

sergipano para fins de consumo humano. Dessa forma, foram apresentados os resultados preliminares 

do Projeto de Iniciação Científica que está sendo realizado no Laboratório de Geoprocessamento do 

Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Sergipe. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A região semiárida do Estado de Sergipe abrange pouco mais de 50% da área territorial total 

do estado, na qual possui aproximadamente 11 mil km2, sendo composta por 27 municípios e 

população total de aproximadamente 478.935 habitantes. Através do Projeto Cadastro da 

Infraestrutura Hídrica do Nordeste, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) efetuou o cadastro e 

levantamento de todos os poços do estado, que contabilizou pouco mais de 3.900 poços. Destes, os 

dados qualitativos e quantitativos de 1.064 poços foram cedidos pela Embrapa Tabuleiros Costeiros. 

Dessa forma, são dados secundários de poços tubulares profundos que foram sintetizados em Um 

Banco de Dado Georreferenciado e submetido a tratamento estatístico e geoestatísco por Resende et 

al. (2009). A região semiárida sergipana apresentou cerca de 262 poços de amostragem de todo o 

estado, no qual compreende a 24,62% do total de poços demarcados (Figura 1). Outra fonte de 

informação foi o Banco de Dados do Atlas Digital de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS). 

  

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo contendo os pontos amostrais  
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A base de dados utilizada foi composta por arquivos no formato shapefile do polígono do 

semiárido sergipano e dos parâmetros físico-químicos ou índices quali-quantitativos, esta última 

nomenclatura empregada por Souza (2001). Os índices ou parâmetros selecionados foram a amônia, 

cálcio, cloreto, condutividade elétrica, dureza, ferro, magnésio, pH, sólidos dissolvidos totais (SDT), 

sódio, sulfato e a vazão. 

Os dados foram importados para o software QGIS e realizou-se a coleta dos valores dos 

parâmetros físico-químicos de cada poço, os quais foram incorporados em uma tabela no Excel para 

comparar com a Portaria nº 518/2004 e com a Portaria nº 5/2017, ambas do Ministério da Saúde, onde 

estabelecem os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, na qual determina parâmetros físicos, 

químicos e biológicos e seus Valores Máximos Permitidos (VMP).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 podem ser vistos a comparação dos valores dos parâmetros físico-químicos cedidos 

pela Embrapa Tabuleiros Costeiros (Valor Médio Calculado) com a Portaria nº 518/2004 do 

Ministério da Saúde e com a Portaria nº 5/2017 também do Ministério da Saúde (Valor Máximo 

Permitido). 

Tabela 1 – Parâmetros usados na análise 

Parâmetros 
Valor Médio 

Calculado 

Valor Máximo 

Permitido (VMP) 

Amônia 0,0625 (mg/L) 1,5 (mg/L) 

Cálcio 194,18 (mg/L) Não determinado 

Cloreto 525,24 (mg/L) 250 (mg/L) 

Condutividade Elétrica 4,74 (dS/m)  Não determinado 

Dureza 452,62 (mg/L) 500 (mg/L) 

Ferro 0,008 (mg/L) 0,3 (mg/L) 

Magnésio 147,41 (mg/L) Não determinado 

pH 7,7 6,0 – 9,5 

Sódio 244,38 (mg/L) 200 (mg/L) 

Sólidos Dissolvidos Totais 1.382,8 (mg/L) 1.000 (mg/L) 

Sulfato 1.59,97 (mg/L) 250 (mg/L) 

Foi constato que apenas 24,05% das amostras indicavam potabilidade aceitável para o consumo 

humano. Dos 75,95% de poços classificados como impróprios para o consumo humano, em ordem 

decrescente, o cloreto, SDT, sódio, dureza, sulfato e ferro foram os que apresentaram parâmetros 

físico-químicos que apresentaram os maiores percentuais (Figura 2). Essa concentração pode ser 

explicada pelas variadas litologias e mineralogia que são intemperizadas quimicamente. Como a as 

precipitações não são intensas, o processo de lixiviação tende a concentrar elementos químicos no 

solo e no aquífero.  
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Figura 2 – Percentual dos poços tubulares com níveis acima do permitido a partir de cada parâmetro  

 Os cloretos estão presentes em quase todas as águas naturais, e a sua concentração pode ser 

decorrente da dissolução de minerais pelo intemperismo químico ocasionado pelo lento movimento 

das águas por entre as fraturas das rochas. As águas subterrâneas, na sua maioria, não possuem sólidos 

em suspensão, porém podem apresentar um alto teor de sólidos dissolvidos totais devido ao mau 

dimensionamento do filtro ou pelo contato direto com a rocha matriz. A condutividade elétrica está 

relacionada com os sais dissolvidos e possui uma relação direta com o SDT. O sódio é relevante em 

diversos processos biológicos e consequentemente para a saúde humana, mas a concentração elevada 

acarreta danos à saúde. A dureza da água na região semiárida é muito dura e provém principalmente 

da concentração de cálcio e magnésio (sais alcalinos terrosos que apresentam comportamentos 

químicos semelhantes). Embora não citados explicitamente na legislação nacional referente à 

qualidade de águas para consumo humano, em teores elevados proporcionam sabor desagradável. 

O sulfato origina-se da oxidação do enxofre presente nas rochas e da lixiviação de compostos 

sulfatados. A presença deste em grandes concentrações causar efeitos laxativos. O ferro férrico possui 

baixo teor em quase todas as águas subterrâneas. O seu consumo é de grande importância para o 

organismo, pois é responsável pelo transporte de oxigênio, participa na formação de enzimas e é um 

dos principais componentes dos glóbulos vermelhos e células musculares.  Em apenas 2 poços, a 

concentração de amônia não está em conformidade com a legislação e o pH apresentou-se com valor 

acima de 9,5 apenas em oito poços. 

A vazão mesmo sendo um parâmetro sem relevância para a classificação quanto a potabilidade 

da água, possui grande influência para se determinar a capacidade efetiva de exploração do aquífero. 

No semiárido sergipano, poucos poços apresentam grandes vazões em decorrência dos tipos de 

aquíferos (aquíferos fissurais), onde apenas 62 poços retêm cerca de 65,59% da vazão total que é de 

1.684,58 m³/h. Contabilizando a vazão apenas dos poços que estão com níveis de potabilidade 

aceitáveis pela legislação, apenas 257,58 m³/h poderiam ser consumidos, totalizando somente 15,29% 

da água disponível de todos os poços contidos no semiárido sergipano (Figura 3). 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 5 

 

Figura 3 – Gráfico da vazão total e da vazão de água potável  

CONCLUSÕES 

Este estudo permitiu uma caracterização inicial das águas subterrâneas no semiárido sergipano 

relativamente a variáveis quali-quantitativas para fins de consumo humano. Em ordem decrescente, 

o cloreto, SDT, sódio, dureza e ferro foram os parâmetros físico-químicos que apresentaram os 

maiores percentuais de ocorrência. Foi possível constatar que o cloreto, sódio, sulfato e SDT foram 

os parâmetros que se apresentaram com os valores acima do Valor Médio Permitido (VMP) de acordo 

com as Portarias nº 518/2004 e nº 5/2017do Ministério da Saúde.  

Aproximadamente 24,05% dos poços tubulares analisados não atendem aos padrões de 

potabilidade analisados para fins de consumo humano, podendo representar riscos à saúde da 

população. De acordo com a vazão dos poços que estão com níveis de potabilidade aceitáveis, apenas 

257,58 m³/h poderiam ser consumidos, totalizando somente 15,29% da água disponível de todos os 

poços contidos no semiárido sergipano. 

Os valores obtidos para as variáveis indicadoras da qualidade da água refletiram as 

características climáticas e litológicas e os processos geológicos de intemperismo químico na 

circulação de água nas fraturas dos aquíferos fissurais predominantes na área de estudo. Como as 

reservas de água subterrânea possuem um papel fundamental no abastecimento público da região, 

recomendasse um tratamento físico-químico prévio da água subterrânea para atender a legislação e 

consequentemente e se tornar própria para o consumo humano. 
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