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RESUMO: As águas distribuídas à população precisam obedecer padrões de potabilidade para 

garantir que não ofereçam riscos inerentes às doenças de veiculação hídrica. Esses padrões físico-

químicos e biológicos são definidos, em âmbito nacional, pela Portaria 2.914 de 2011 do Ministério 

da Saúde e pela Resolução CONAMA 396 de 2008, no tocante a águas subterrâneas. Objetivou-se 

avaliar a qualidade microbiológica, condutividade elétrica e pH da água de 15 poços tubulares, 

utilizados preferencialmente para distribuição à população, localizados na Bacia Hidrográfica do 

Rio Piauí, em Sergipe. Foi observada a presença de microrganismos coliformes totais e/ou 

Escherichia coli em 86,67% dos poços estudados, que as torna impróprias ao consumo humano, 

atribuídos a atividades antrópicas realizadas no entorno como lançamentos de efluentes não 

tratados, agropecuária e fossas sépticas. Altos valores de condutividade (>2000 μs cm-1) foram 

observados nos pontos sob o domínio cárstico, relacionado a interação água-rocha, que favorece a 

concentração de íons. O pH se mostrou em desacordo com a legislação para 13,33% dos poços, 

podendo ser uma condição natural de ambiente sedimentar. Fica evidente a necessidade de um 

tratamento prévio para a distribuição e um acompanhamento de parâmetros de qualidade para 

garantir a potabilidade a longo prazo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A utilização de recursos hídricos subterrâneos no Nordeste brasileiro ocorre de forma mais 

intensa quando em comparação às outras regiões do país, concentrando cerca de 52,2% dos poços 

tubulares perfurados, evidenciando a carência no acesso a água de qualidade para consumo, conforme 

dados do IBGE (2010).  

Segundo Salgado (2016), a água subterrânea é vulnerável à poluição, em virtude da exposição 

a processos de urbanização sem o devido planejamento, atividades agropecuárias, de mineração, além 

de lançamentos de efluentes de maneira inadequada. 

Cerca de 48,2% das residências da região Nordeste do país ainda utilizam fossas sépticas, o 

que permite infiltrar no solo e contaminar os lençóis freáticos. Essa contaminação decorrente da ação 

antrópica pode ocorrer de forma lenta e atingir grandes proporções em relação a saúde pública, nas 

localidades onde a água subterrânea representa a principal fonte para distribuição, de acordo com 

IBGE (2010). 

A segurança do consumo da água obedece a padrões de potabilidade importantes para a saúde 

e bem-estar público. Brasil (2011) apresenta a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde que dispõe sobre 

os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e padrão de 

potabilidade. Enquanto, Brasil (2008) apresenta a Resolução 396 de 2008 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), onde dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas, a fim de caracterizar os aquíferos e a qualidade natural da 

água. Os limites dos parâmetros avaliados neste estudo podem ser observados na tabela 1. 

 

Tabela 1: Valores máximos permitidos para alguns parâmetros conforme órgãos reguladores 

nacionais. 

Parâmetro Portaria 2.914 MS Resolução CONAMA 396 

Coliformes totais Ausência em 100 mL Ausência em 100 mL 

Escherichia coli Ausência em 100 mL Ausência em 100 mL 

Condutividade elétrica - 2000 μs cm-1 

pH 6 – 9,5 6 – 8,5 

 

Logo, este trabalho se propõe a avaliar alguns parâmetros de qualidade da água subterrânea, 

para manutenção da saúde humana, de poços tubulares distribuídos na Bacia Hidrográfica do Rio 

Piauí, situada na porção centro-sul do Estado de Sergipe. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A  região do estudo compreende a bacia hidrográfica do rio Piauí, apresentada na figura 1, 

situada na porção centro-sul do Estado de Sergipe, localizada entre as coordenadas  10°41’05” e 

11°30’36” de latitude sul e meridianos 38°01’50” e 37°11’17” de longitude oeste.  Conforme dados 

de Sergipe (2015), a bacia do rio Piauí recobre aproximadamente 19% da área total do Estado com 

3.953,4 km².  
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Figura 1: Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Piauí. 

Os pontos amostrais correspondem a poços tubulares registrados, disponíveis no Sistema de 

Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil 

(SGB), no qual contém módulos capazes de realizar pesquisas, consultas e geração de relatórios.  Os 

poços escolhidos são preferencialmente utilizados para abastecimento público, e estão localizados na 

zona rural dos municípios Simão Dias, Lagarto, Estância, Salgado, Arauá, Boquim e Riachão do 

Dantas, conforme mostrado na figura 1. 

A escolha de cada poço obedeceu ao critério de representar os diferentes domínios 

hidrogeológicos, contemplando cinco poços em cada domínio presente na Bacia Hidrográfica do rio 

Piauí. No domínio cárstico os pontos P1 a P5, no domínio cristalino os pontos P6, P12-P15 e no 

domínio sedimentar os pontos P7 a P11. 

Para a coleta, os frascos foram higienizados e preparados utilizando-se 2 gotas de tiossulfato 

de sódio a 10% dentro de cada frasco, colocada uma tira de papel alumínio entre a boca e a tampa do 

frasco, vedando ao final com papel alumínio. 

Preparo dos meios de cultura utilizando-se de caldo lactosado, caldo lactosado verde brilhante 

Bile 2%, caldo EC e Plate Count Agar. Utilizou-se água de diluição para se determinar Número Mais 

Provável (NMP) de coliformes.  

No teste confirmativo toma-se o número de tubos do teste presuntivo que deram positivos 

(formação de gás) nas três diluições 1:1, 1:10 e 1:100, tomando igual número de tubos contendo o 

meio de cultura verde brilhante Bile 2%, adicionou-se uma porção da amostra na sequência sendo 

incubado a 44,5 ± 0,2 °C no período de 24 ± 2h (coliformes termotolerantes), e a 35 ± 0,5 °C pelo 

período de 24/48h (coliformes totais). Se no final desse período houver a formação de gás no tubo 

Durhan o teste é considerado positivo, realizando a contagem dos coliformes. 

A expressão dos resultados é dada em NMP/100 mL de amostra, verifica-se a combinação 

formada pelo número de tubos positivos que apresentaram nas três diluições do ensaio, verificados 

no Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater (2017). 
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A condutividade elétrica foi determinada, através de condutivímetro (modelo W120, marca 

BEL ENGINEERING, China). Inicialmente o equipamento foi calibrado e posteriormente feita a 

medida imergindo o eletrodo na amostra, após a estabilização foi anotado o valor. 

O pH foi determinado utilizando-se do pHmetro (modelo P1000, marca PHOX, China). 

Inicialmente foi realizada a calibração do equipamento e posteriormente inserido o eletrodo na 

amostra aguardando a estabilização anotando-se o valor medido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 2 são apresentados os resultados das análises para cada parâmetro estudado nas 

amostras de água subterrânea coletadas na  Bacia Hidrográfica do Rio Piauí, em Sergipe. 

Tabela 2: Resultado das análises de parâmetros das águas subterrâneas bacia hidrográfica do 

rio Piauí. 

Amostra 
Coliformes 

Termotolerantes 

NMP/100 mL 

Coliformes 

Totais 

NMP/100 mL 

Limite de 

Quantificação 

Condutividade 

Elétrica μs 

cm-1 

pH 

P1 < LQ 1,1 x 103 1,8 5290 6,52 

P2 2,3 x 10 2,3 x 10 1,8 4030 6,73 

P3 4,0 x 10² 4,0 x 10² 1,8 4010 7,17 

P4 2,0 2,0 1,8 2430 6,71 

P5 6,8 x 10² 2,2 x 10³ 1,8 3850 7,57 

P6 4,5 6,8 1,8 2750 6,84 

P7 3,3 x 10² 7,9 x 10² 1,8 408 6,68 

P8 2,4 x 10² 2,4 x 10³ 1,8 855 6,58 

P9 < LQ < LQ 1,8 420 4,61 

P10 < LQ 2,0 1,8 169 5,70 

P11 4,5 4,5 1,8 111 6,32 

P12 7,8 1,3 x 10 1,8 602 6,34 

P13 < LQ < LQ 1,8 296 6,49 

P14 < LQ 2,0 1,8 834 6,28 

P15 2,0 4,9 x 10 1,8 218 6,07 

 

Na análise de coliformes termotolerantes (E. coli) constatou-se a não-conformidade de 

66,67% dos poços amostrados. Observou-se pelo menos quatro pontos acima de 200/100 mL o que 

tornaria a água imprópria até para a dessedentação animal. O trabalho de Macedo et al. (2020) 

realizado em poços de um assentamento rural na região Sul do Brasil, demonstrou que havia 

contaminação por E. coli em 62,1% das suas amostras, as condições de contaminação eram 

favorecidas pela baixa profundidade dos poços aliada a existência de atividades antrópicas como a 

pecuária e a ausência de um sistema de coleta do esgoto doméstico, condições semelhantes às 

encontradas nesse estudo. O trabalho de Silva et al. (2016) realizado em poços residenciais do 

município de Rio Verde – GO, observou a presença de E. coli em 50% das amostras analisadas, 

provavelmente relacionada a presença de sumidouros aliados a falta de impermeabilização adequada 

dos poços, algo bastante comum para poços não cadastrados na bacia do rio Piauí. 

Em relação a análise de coliformes totais, verificou-se a não-conformidade para 86,67% dos 

poços amostrados, sendo que em pelo menos cinco deles os valores estiveram acima de 200/100 mL, 

com valor máximo observado de 2400/100 mL. A maioria das bactérias desse grupo pertence aos 

gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, além de outros gêneros menos 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 5 

expressivos, conforme apresentado por Brasil (2013). O trabalho de Macedo et al. (2020) apontou a 

presença de coliformes totais em todas as suas amostras. Já o trabalho de Arruda et al. (2010) 

realizado no Agreste de Pernambuco evidenciou a presença de coliformes totais em 47% de suas 

amostras, nesse caso a contaminação foi atribuída a presença de fossas sépticas nas proximidades dos 

poços, assim como construção inadequada e influência de esgotos, o que também pode ser observado 

em muitas partes da região estudada neste trabalho. 

Segundo Nogueira et al. (2015) a condutividade elétrica (CE) fornece uma boa indicação de 

alterações na composição de águas subterrâneas, onde aumenta a medida que mais sólidos são 

dissolvidos durante a percolação, indicando também o grau de mineralização e interação com o 

substrato rochoso. O trabalho de Franco et al. (2018) realizado no aquífero Rio Branco no Acre, 

apresenta baixos valores de condutividade não ultrapassando 320 μs cm-1 valor concordante para 

domínios sedimentares. Comportamento semelhante ao observado nos poços do domínio sedimentar 

(P7 – P11) deste estudo, que apresentaram os valores médios mais baixos de condutividade, seguidos 

pelos poços do domínio cristalino (P6, P12 – P15). 

Ambientes cársticos, normalmente possuem altos valores de condutividade, uma vez que a 

água dissolve as rochas a medida que se infiltra e enriquece em íons, como apresentado no trabalho 

de Costa et al. (2019), que avaliou alguns parâmetros físico-químicos em ambientes carbonáticos do 

Estado da Bahia, obtendo valores de condutividade elétrica de até 3270 μs cm-1. Neste trabalho 

também foram observados os maiores valores de CE para os poços do domínio cárstico (P1 – P5), e 

para o poço P6 do domínio cristalino, muito provavelmente devido a proximidade com o ambiente 

carbonático.  

Apenas dois pontos apresentaram valores de pH abaixo do recomendado, P9 e P10 inseridos 

no domínio sedimentar. Semelhante ao observado no trabalho de Franco et al. (2018), em que 

encontraram baixos valores, atribuídos a presença de fossas sépticas nas proximidades dos poços, que 

podem contribuir para acidificação, também a presença natural de ácidos húmicos livres e CO2. 

 

CONCLUSÃO 

 

Como observado, as fontes de água subterrânea representam uma parcela importante para o 

abastecimento, principalmente em regiões mais secas e rurais. Poços com baixa profundidade, que 

não seguem diretrizes de construção e se localizam em municípios com saneamento deficitário 

apresentam maior vulnerabilidade a contaminações. Como observado, a contaminação 

microbiológica é recorrente em águas subterrâneas e pode se tornar um problema de saúde pública 

quando a população só tem acesso a esse tipo de recurso. Como medida paliativa, os consumidores 

podem melhorar a qualidade microbiológica de forma simples e barata, através da cloração da água, 

pois é um processo de inativação de microorganismos patogênicos e oxidação da matéria orgânica 

por meio de produtos a base de cloro. Para tornar águas de condutividade elevada adequadas ao 

consumo costuma-se utilizar filtros com membranas capazes de reter os sais dissolvidos. No entanto, 

para resolução de problemas dessa natureza a longo prazo, se faz necessário, um investimento em 

saneamento básico e também acompanhamento da qualidade da água dos poços utilizados pela 

população. 
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