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RESUMO: A garantia da qualidade das águas subterrâneas para abastecimento humano segundo 

os padrões de potabilidade é um fator primordial para a saúde pública. Por ser um recurso 

vulnerável a depender das características litológicas e das atividades do entorno dos poços, o risco 

a contaminação sempre é um fator preocupante. Logo, esse estudo objetivou analisar os parâmetros 

físico-químicos das águas subterrâneas da região Leste sergipana por meio de técnicas de 

geoprocessamento, e em seguida, avaliar a potencialidade dessas águas para fins de abastecimento 

humano de acordo com os Valores Máximos Permitidos (VMP) pela Portaria nº 888/21 do Ministério 

da Saúde. Observou-se que na média dos valores encontrados para cada parâmetro dentro dos 8 

analisados, 5 encontram-se abaixo do VMP, enquanto 3 estão com valores acima do permitido. Na 

análise gráfica, os parâmetros ferro e SDT foram os que apresentaram o maior número de poço não-

potáveis, e numa análise geral 52% dos poços da região encontram-se potáveis, enquanto que 48% 

foram classificados como não potáveis. Os resultados apontam um percentual alto de poços 

classificados como não potáveis, logo, faz-se necessário um tratamento físico-químico prévio e um 

monitoramento constante dessas águas para assim tornarem-se próprias para o consumo humano. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento demográfico em função do desenvolvimento das cidades aliado aos problemas 

de escassez hídrica traz como consequência o aumento da demanda por água potável no planeta. Desta 

forma, uma das grandes dificuldades da atualidade, segundo Pinto e Araújo Neto (2009), é equalizar 

o crescimento populacional com o uso sustentável dos recursos hídricos, sem aumentar as 

disparidades de abastecimento e sem comprometer as gerações futuras. Nesta seara, as reservas 

subterrâneas são alternativas para atender o abastecimento humano, industrial, dessedentação animal 

e irrigação. 

De acordo com Cruz et al. (2008), o Serviço Geológico do Brasil (SGB) contabilizou cerca de 

3900 poços tubulares no estado de Sergipe, sendo que destes 1900 encontram-se em funcionamento. 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS) mantém uma 

base cartográfica para recursos hídricos através do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 
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(SIRHSE), que disponibiliza informações, no formato vetorial, no Atlas Digital sobre Recursos 

Hídricos de Sergipe. Neste contexto, é uma ação em direção à modificação do cenário adverso 

exposto por Bomfim et al. (2002), pois a exploração excessiva e/ou a perfuração inadequada de poços 

tubulares podem comprometer tanto a quantidade como a qualidade da água subterrânea. 

A garantia da qualidade da água para o consumo humano segundo os padrões de potabilidade 

adequada é de extrema importância para saúde pública. O consumo de água contaminada por agentes 

biológicos ou físico-químicos, de acordo com a literatura científica, é a causa de aproximadamente 

80% das doenças que ocorrem nos países em desenvolvimento. A água subterrânea é um recurso 

vulnerável à contaminação, pois depende das características litológicas ou das atividades antrópicas, 

segundo Lavoie et al. (2015). Os aquíferos do tipo granular, como é o caso do presente trabalho, é 

muito mais vulnerável à contaminação do que os aquíferos fissurais.  

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de técnicas de 

geoprocessamento, os parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas da região Leste sergipana, 

visando avaliar a potencialidade dessas águas para fins de abastecimento humano de acordo com os 

Valores Máximos Permitidos (VMP) pela legislação vigente.  

MATERIAL E MÉTODO 

A região Leste Sergipana localiza-se entre as coordenadas 10°15’24” e 11°28’36” de latitude 

Sul e meridianos 36°10’18” e 37°41’32” de longitude Oeste, compreende 40 municípios, sendo estes 

distribuídos pelas 8 bacias hidrográficas do Estado. Caracteriza-se por ser a mesorregião de maior 

adensamento populacional pela presença da região metropolitana de Aracaju. Apresenta clima 

tropical úmido, caracterizada por altas taxas de precipitação, com médias de 1.355 mm/ano. A área 

de estudo está inserida no domínio hidrogeológico das Formações Superficiais Cenozoicas, que 

determina o comportamento de aquífero granular, caracterizado por possuir uma porosidade e 

permeabilidade primárias, com elevadas condições de armazenamento e fornecimento de água. A 

região detém cerca de 278 poços, correspondendo a aproximadamente 26,13% dos 1.064 pontos de 

amostragem de todo o estado. Sendo o destaque para a Região Metropolitana de Aracaju, com a maior 

concentração de poços tubulares. 

  

Figura 1 – Mapa de localização do Leste Sergipano. 
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Para realização deste trabalho, realizou-se um levantamento bibliográfico, assim como, o uso 

de softwares e arquivos eletrônicos para avaliação dos poços do estado de Sergipe. Utilizou-se os 

dados de poços de Sergipe disponibilizados pela Embrapa Tabuleiros Costeiros, e em seguida com o 

conjunto de dados vetoriais do Atlas Digital de Recursos Hídricos da SEDURBS foi possível realizar 

a confecção dos mapas temáticos e análises em gráficos com o auxílio dos softwares QGIS versão 

3.14.1, SPRING e do Microsoft Excel. 

Para a elaboração dos mapas foram utilizados, como referência, os VMP definidos pela Portaria 

nº 888/2021 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2021) e com auxílio da tabela de atributos do QGIS 

foi realizou-se a confecção de gráficos para análise dos parâmetros. Para padronização das unidades 

de medida dos parâmetros (cloreto, sulfato e sódio) realizou-se uma conversão de mmol/l para mg/l, 

por meio da equação 1: 

                                               𝑚𝑔 = 𝑚𝑚𝑜𝑙.
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑣𝑎𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
                                           (1) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 1 podem ser vistos a comparação dos parâmetros físico-químicos disponibilizados 

pela Embrapa Tabuleiros Costeiros com os respectivos valores máximos permitidos pela legislação 

mais atual, Portaria nº 888/21 do Ministério da Saúde. É importante ressaltar que foram escolhidos 

os parâmetros físico-químicos que apresentavam os VMP. De posse da tabela de atributos, realizou-

se uma média de todos os parâmetros para avaliar se os valores se encontram dentro do valor máximo 

permitido. É possível perceber que entre os 8 parâmetros, 5 deles (pH, sulfato, sódio, dureza e amônia) 

encontram-se abaixo do VMP, enquanto que 3 deles (cloreto, ferro e SDT) estão acima do permitido, 

ou seja, em desacordo com a legislação. 

Tabela 1- Parâmetros físico-químicos analisados. 

Parâmetro Valor Máximo Permitido Fonte Valor médio calculado 

Amônia 1,2 mg/L Portaria nº 888/21 0,15 mg/L 

Cloreto 250 mg/L Portaria nº 888/21 263,29 mg/L 

Dureza 300 mg/L Portaria nº 888/21 196,40 mg/L 

Ferro 0,3 mg/L Portaria nº 888/21 0,53 mg/L 

SDT 500 mg/L Portaria nº 888/21 718,59 mg/L 

Sódio 200 mg/L Portaria nº 888/21 131,85 mg/L 

Sulfato 250 mg/L Portaria nº 888/21 34,33 mg/L 

pH 6-9 Portaria nº 888/21 7,23 

 

Analisando os 278 poços encontrados na região Leste Sergipana quanto aos parâmetros físico-

químicos, foi possível perceber a quantidade de poços que estão potáveis e não potáveis para o 

consumo humano conforme a figura 2. Entre os parâmetros, o Ferro e o SDT foram os que 

apresentaram o maior número de poços classificados como não potáveis, ou seja, não estão aptos para 

o abastecimento humano e consequentemente oferecem riscos à saúde da população, informações que 

podem também serem vistas por meio dos mapas temáticos (figuras 3 e 4). 
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Figura 2 – Potabilidade frente dos parâmetros físico-químicos segundo o VMP da legislação vigente. 

O ferro apresentou 67 ou 24,10% dos 278 poços classificados como não potáveis para o 

consumo humano. De acordo com Santos (2008); Scorsafava et al. (2010); CETESB (2019), a 

presença de altos teores de ferro nas águas subterrâneas pode ser proveniente da dissolução do minério 

pelo gás carbônico da água, mas também de uma possível ocorrência de ferrobactérias, lixiviação do 

solo, poluição industrial, ou ainda o contato da água com as tubulações metálicas, como por exemplo, 

a corrosão do revestimento ou filtro do poço. Para os autores desse trabalho, a alta concentração de 

ferro está relacionada com intemperismo químico dos níveis conglomeráticos ferrosos do arenito do 

Grupo Barreiras. É importante ressaltar que a alta pluviosidade intensifica o processo de 

intemperismo químico e a alta permeabilidade do aquífero granular facilita o fluxo da água 

(infiltração, percolação e armazenamento) contendo ferro adsorvido no corpo hídrico subsuperficial. 

 

Figura 3 – Espacialização do parâmetro ferro 

Enquanto que o SDT apresentou 56 ou 20,14% dos 278 poços classificados como não potáveis 

para o consumo humano segundo a legislação vigente. Segundo Piveli e Kato (2005); Von Sperling 
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(2005), os sólidos dissolvidos totais (SDT) em sua maioria são oriundos da dissolução das rochas, 

solos e também da matéria orgânica, além disso, todos os contaminantes da água, com exceção dos 

gases dissolvidos, contribuem para o aumento de carga de sólidos na água. 

 

Figura 4 – Espacialização do parâmetro SDT 

Na figura 5, analisou no geral o quanto dos 278 poços da região Leste Sergipana encontram-se 

potáveis e não potáveis para o consumo humano. É possível perceber que quase metade dos poços 

(48%) foram classificados como não potáveis, enquanto que 52% foram classificados como potáveis. 

 

Figura 5 – Classificação geral dos poços do Leste Sergipano quanto a potabilidade 

CONCLUSÃO 

O presente estudo permitiu uma caracterização preliminar da qualidade das águas subterrâneas 

da região Leste Sergipana para fins de abastecimento humano. Foi possível constatar que entre os 

oito parâmetros analisados, três deles (cloreto, ferro e SDT) merecem uma atenção por apresentarem 

na média geral valores acima do Valor Máximo Permitido pela Portaria do Ministério da Saúde. Por 

outro lado, os outros cinco parâmetros apresentaram na média valores abaixo do VMP e estão dentro 

dos padrões esperado pela legislação. Na análise das variáveis indicadoras de qualidade da água para 

52%48%
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cada um dos 278 poços, percebeu-se que o ferro (67 ou 24,10% dos poços) e o SDT (56 ou  20,14% 

dos poços) apresentaram o maior número de análises  consideradas não potáveis  e isso pode ser um 

reflexo principalmente  das características litológicas e dos processos geológicos de intemperismo 

que  predominam na área de estudo,  mas também das ações antrópicas que  podem ser um fator 

determinante para o excesso desses elementos. Na área de estudo houve um percentual considerável 

de poços classificados como não potáveis para ao abastecimento humano, quase que metade dos 

poços (48%) estão inadequados para o consumo humano, enquanto que 52% estão adequados para o 

abastecimento humano. Desta forma, faz-se necessário um tratamento físico-químico prévio e um 

monitoramento constante dessas águas para assim tornarem-se próprias para o consumo humano. 
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