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RESUMO - Com a ocupação populacional inadequada, os aspectos ambientais podem ser 

negligenciados. Sendo assim, a contaminação das águas subterrâneas é um fator importante a ser 

levado em consideração, já que estas vêm sendo utilizadas para diversos fins. Um dos principais 

contaminantes, encontrado com frequência e em níveis elevados de concentração é o nitrato, sendo 

que suas principais fontes de poluição podem ser de natureza antrópica, seja pelo uso de 

fertilizantes no solo ou pela carência de saneamento. Visto isso, esse trabalho teve como objetivo 

identificar a possível relação entre o uso do solo e a contaminação das águas subterrâneas por 

nitrato em aquífero urbano através de modelagem de imagens de satélite, e fazer ainda um estudo de 

análise de risco, tendo como área de estudo a região delimitada pelo projeto ASUB-AL, na Região 

Metropolitana de Maceió (RMM), localizada no estado de Alagoas. Os resultados mostram uma 

relação significativa de poços contaminados com o uso do solo onde há atividades urbanas, tendo 

como destaque as atividades cemiteriais. A área de risco de contaminação cujo risco foi considerado 

elevado ocupa boa parte da área de estudo, havendo ainda áreas cujo risco é muito elevado, 

moderado ou baixo.  

ABSTRACT – With inadequate population occupation, environmental aspects can be 

overlooked. Thus, contamination of groundwater is an important factor to be taken into account, as 

these have been used for various purposes. One of the main contaminants found frequently and at 

high levels of concentration is nitrate, and its main sources of pollution can be of anthropogenic 

nature, or by the use of fertilizers in the soil or the lack of sanitation. Seen it, this study aimed to 

identify the possible relationship between the use of soil and groundwater contamination by nitrate 

in urban aquifer through satellite imagery modeling, and still make a risk analysis study, with the 

area study the area bounded by asub-AL project, the metropolitan area of Maceió (RMM), located 

in the state of Alagoas. The results show a significant relationship wells contaminated with land use 

where there is urban activities, with the highlight the cemeterial activities. The contamination risk 

area where the risk was considered high occupies much of the study area, there are still areas where 

the risk is very high, moderate or low. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento acelerado da população nas últimas décadas, as águas subterrâneas 

passaram a ser usadas para diversos fins, seja no meio urbano ou rural (SILVA, 2013), por conta da 

grande demanda disponível e por acreditar-se que estas estão naturalmente protegidas.  

A princípio, as águas subterrâneas encontram-se mais protegidas da contaminação do que as 

águas superficiais, mas essa ocorre quando, por lixiviação, a água da chuva ou de irrigação ao 

percolar o solo arrasta consigo contaminantes que poderão ter como destino o lençol freático ou os 

aquíferos profundos (RESENDE, 2002).  

O nitrato é o contaminante mais comumente encontrado em aquíferos, e é utilizado 

mundialmente como indicador de contaminação das águas subterrâneas devido à sua alta 

mobilidade, podendo atingir extensas áreas (VARNIER et al., 2009).  

As principais fontes fornecedoras dos compostos nitrogenados, entre eles o nitrato, são as 

aplicações de fertilizantes orgânicos e sintéticos nitrogenados, a utilização de fossas negras ou 

sépticas, os vazamentos das redes coletoras de esgoto, lixão, resíduos enterrados em valas sem 

impermeabilização e a influência de rios contaminados na zona de captação de poços 

(KAMINISHIKAWAHARA et al., 2011).  

Essas fontes estão diretamente ligadas ao crescente aumento da população, e aliadas a outras 

atividades urbanas, caracterizam o uso do solo como fator importante para a contaminação por 

nitrato. 

Em Maceió, segundo a CASAL (2015), existem cerca de 200 unidades de poços profundos 

espalhados por toda a cidade, totalizando uma vazão de 1.880L/s, que corresponde a 68% da vazão 

produzida na capital. Já em relação à coleta de esgoto sanitário, apenas 35,4% da população da 

cidade possui sistema coletor, e o restante utiliza outros sistemas de coleta.  

Dessa maneira, percebe-se a importância deste trabalho, que tem como objetivo avaliar se há 

relação entre uso do solo e contaminação das águas subterrâneas por Nitrato em aquíferos urbanos, 

tendo como área de estudo a região delimitada pelo ASUB-AL, projeto que visa a integração dos 

instrumentos de outorga, enquadramento e cobrança para a gestão das águas subterrâneas. 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo está inserida na Região Metropolitana de Maceió (RMM), localizada no 

estado de Alagoas. A RMM é composta por 13 municípios, sendo eles: Maceió, Marechal Deodoro, 

Barra de São Miguel, Pilar, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Satuba, Rio Largo, Messias, 

Paripueira, Barra de Santo Antônio, São Miguel dos Campos e Murici. Porém esse estudo engloba 

apenas parte de Maceió, Rio Largo, Satuba e Santa Luzia do Norte. O estudo realizado por SILVA 
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(2013) mostra que a área total da região estudada é de aproximadamente 21 276 km² e localiza-se 

na porção central do litoral alagoano, sendo banhado a leste pelo Oceano Atlântico e a sul e a oeste 

pela laguna Mundaú, como é mostrado na Figura 1: 

 

Figura 1 - Área de Estudo. Fonte: Silva, 2013. 

2.1.Topografia e Geologia 

Maceió compõe a maior parte da área de estudo, e projeta-se pelo litoral alagoano, alcançando 

a região dos tabuleiros. Suas encostas apresentam declives que oscilam entre 20% e 30%, e cortam 

toda a cidade de Maceió, sendo o limite central que separam a planície marinho-lagunar da região 

do tabuleiro. Essas encostas possuem altitude que variam de 40 a 60 metros e são constituídas de 

sedimentos friáveis do Grupo Barreiras, atual Formação Barreiras (OLIVEIRA, 2004).  

A área encontra-se na subsuperfície a Bacia de Alagoas e está representada pelo grupo 

Piaçabuçu (onde encontramos a formação Marituba) sobreposto pela Formação Barreiras.  

A formação Marituba ocorre em subsuperfície. Nesta unidade predomina arenito médio a 

grosso cinzento e seu contato com a Formação Barreiras é caracterizado por um nível de argila 

cinza a esverdeada.  

A formação Barreiras recobre quase toda área de estudo, e apresenta-se sob a forma de 

extensos tabuleiros costeiros formando uma superfície elevada, plana e pouco dissecada, com 

drenagem dada por vales jovens ou rejuvenescidos com perfis em forma de “V” agudo que os 

retalham profundamente, chegando, às vezes, a desnudar as unidades da Bacia de Alagoas. 

2.2.Sistema de aquíferos Barreiras/Marituba 

De acordo com o estudo de NOBRE (2005), o aquífero Barreiras tem espessura homogênea, 

que pode alcançar até 150 m. Testes de aqüífero convencionais realizados nesta formação revelaram 
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valores de permeabilidade que variam entre 10-3 a 10-2 cm/s e coeficiente de armazenamento da 

ordem de 0,0001. 

O Aquífero Marituba não ocorre em superfície, mas, como subafloramento Pré-Barreiras e 

Sedimentos de Praia e Aluvião, e abrange uma faixa de aproximadamente 20 km, a partir de Maceió 

em direção nordeste.  

A recarga do Sistema Aquífero Marituba acontece exclusivamente por percolação vertical, 

através da Formação Barreiras e dos Sedimentos de Praia e Aluvião que tem seu contato 

caracterizado pela presença de camada de argila cinza esverdeada que ocorre sempre na base desses 

aquíferos, indicando uma faixa de transição (SILVA, 2013). 

O sistema Barreiras/Marituba, constituído pelos dois horizontes permeáveis possui 

comportamento livre na zona superior e diversos horizontes confinados, com espessura que varia de 

30 a 450 metros. As potencialidades hidráulicas verificadas são excelentes, com valores de 

permeabilidade que variam entre 10
-3

 a 10
-1

 cm/s. A recarga a este sistema aquífero faz-se através 

da infiltração direta a partir das precipitações, em particular na época de inverno (NOBRE, 2006).  

Para SILVA (2013), o sistema aquífero Barreiras em conjunto com o Marituba, representa o 

principal manancial hídrico em condições hidrogeológicas e hidroquímicas, com uma zona livre 

superior e diversas camadas confinantes e descontínuas que separam horizontes mais permeáveis, 

constituindo o principal manancial na região dos tabuleiros, sendo vastamente explotado para 

abastecimento público, privado e industrial. 

3. METODOLOGIA 

Foram disponibilizados pela CASAL dados de qualidade de 117 poços perfurados na Região 

Metropolitana de Maceió, cujas análises dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos foram 

realizadas no período de 2012 a 2014, com suas respectivas coordenadas geográficas. 

Complementando os dados já existentes, foram feitas análises de qualidade em 12 poços nos dias 02 

e 03 de setembro de 2015.  

Com os dados descritos acima, foi gerado um mapa com a localização dos poços cuja 

concentração de Nitrato é superior ao limite de 10ml/L definido pela portaria 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde. 

Foi gerado também um mapa de usos do solo com potenciais fontes de contaminação das 

águas subterrâneas por Nitrato na área de estudo, sendo elas: indústrias, lixão, aterro sanitário, 

cemitérios, lagoas de detenção de águas pluviais, lagoas de saneamento e estações de saneamento. 

A geração deste mapa se deu a partir da modelagem de imagens do satélite Quickbird para a 

região do ASUB, disponibilizado pela SEPLANDE (Secretaria de Estado do Planejamento e do 

Desenvolvimento Econômico). Para isso, utilizou-se o software ArcGis 10.2.2. Além deste, foi 



5 
XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

utilizado também o mapa de uso do solo da EMBRAPA (2008), onde foi possível verificar 

diferentes classes de uso do solo já definidas para a região. 

A partir da obtenção desses dados, foram cadastradas as fontes potenciais de contaminação, 

plotando os empreendimentos destacados como principais contaminantes para o parâmetro Nitrato, 

tendo como resultado um mapa geral de uso do solo. 

As áreas urbanizadas foram obtidas pelo IBGE (2016), que disponibiliza em seu site o 

mapeamento de áreas urbanizadas a partir de imagens de satélite CBERS-2B em escala de 

1:100.000, sendo que a data da maioria das imagens que serviram de base para o mapeamento está 

compreendida entre os anos de 2005 e 2007. As manchas urbanizadas são classificadas em três 

categorias: muito densa, densa e pouco densa.  

Para o estudo de análise de risco, foi utilizado o estudo de SILVA (2013), que analisou a 

vulnerabilidade das águas subterrâneas à contaminação na região metropolitana de Maceió por três 

métodos: DRASTIC, GOD e IS.  

O mapa de vulnerabilidade resultante do método IS foi utilizado neste estudo, pois levou em 

consideração a identificação de algumas fontes potenciais de poluição pontual e difusa (Lixão e 

Aterro Sanitário, Postos de Combustíveis, Cemitérios, Indústrias, Porto, Aeroporto, urbanização e 

etc.), atribuindo índices que identificassem seus possíveis impactos as águas subterrâneas.  

De posse destes dados, foram sobrepostos os mapas de vulnerabilidade, uso geral do solo e 

mancha urbana, e, a partir daí, os diferentes parâmetros foram agrupados de modo que para cada 

situação apresentada na união dos mapas, fosse considerado um grau de risco, como mostrado na 

tabela 1: 

Tabela 1 - Grau de Risco. Fonte: Autora, 2016. 

 

*Demais usos: Pastagem em área úmida; Remanescente de mata atlântica e Solo exposto. 
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4. RESULTADOS 

Dos 117 poços cujos dados foram fornecidos pela CASAL, 24 apresentaram concentração de 

Nitrato acima do limite estabelecido pela legislação. Além destes, 5 dos 12 pontos cujas análises 

foram feitas em setembro de 2015 também apresentaram concentração elevada de Nitrato, 

totalizando 29 poços cujas águas estão contaminadas. 

A partir da localização dos poços contaminados, foram inicialmente identificadas, através de 

imagem de satélite, fontes potenciais localizadas nas proximidades destes poços, como mostrado 

nas figuras 2, 3, 4 e 5. 

 

Figura 2 - Poço dentro do cemitério São José. 
Fonte: Autora, 2016.        

       

Figura 3 - Poço próximo ao cemitério Nossa 
Senhora da Piedade. Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 4 - Poço próximo ao Riacho do Ferro. 
Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 5 - Poço próximo ao Riacho Salgadinho. 
Fonte: Autora, 2016. 
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A Figura 2 mostra o poço que está localizado dentro do cemitério São José, no bairro do 

Trapiche. Neste caso, a alta concentração de Nitrato neste poço (26,94mg/L) pode ser relacionada 

com a atividade cemiterial. 

O poço mostrado na Figura 3, também localizado no bairro do Trapiche, fica próximo ao 

cemitério Nossa Senhora da Piedade (Figura 8), que pode estar influenciando de maneira negativa a 

qualidade da água deste poço, visto que sua concentração de nitrato foi de 21,12 mg/L e o fluxo de 

águas subterrâneas favorece a contaminação. Além da atividade cemiterial, a qualidade da água do 

poço pode ainda sofrer influência do antigo Instituto médico Legal (IML), onde durante 78 anos 

foram realizados exames cadavéricos (necropsia), exame de corpo de delito, exame odontologia 

legal e exames laboratoriais. 

O poço mostrado na Figura 4, cuja concentração de Nitrato foi de 13,05mg/L, está localizado 

próximo ao Riacho do Ferro, no bairro de Mangabeiras. O Riacho do Ferro ou de Águas Férreas 

recebe esgoto bruto da população de entorno, além de receber o chorume que era produzido pelo 

agora desativado lixão de Maceió. Percebe-se então que o fluxo subterrâneo indica que o poço sofre 

influência deste Riacho. 

Já o poço localizado no bairro do Farol (Figura 5), fica próximo ao Riacho Salgadinho, recebendo 

influencia deste, que nasce no bairro da Santa Lúcia e percorre 12 bairros da capital, desaguando na 

praia da Avenida. Desde o início de seu percurso, o Riacho recebe lançamentos de efluente sanitário 

bruto, tornando-se um esgoto a céu aberto. 

Foram identificadas ainda outras fontes contaminantes na área de estudo, como lagoas de 

saneamento, indústrias, o antigo lixão, aterro sanitário, lagoas de detenção de águas pluviais, e 

estações de saneamento. 

Identificadas as fontes potenciais para contaminação, foi feito um mapa de uso geral do solo 

(Figura 7) com base no mapa de uso e ocupação do solo da EMBRAPA (2008), que define as classes de 

uso do solo em cana de açúcar, área urbana, pastagem em área úmida, remanescente de mata atlântica e 

solo exposto (Figura 6). 

De posse do mapa de uso do solo, foram utilizados os mapas da mancha urbana (Figura 8) e de 

vulnerabilidade obtido através do método IS (figura 9) para compor o mapa de 

risco. 
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Figura 6 - Uso do Solo. Fonte: EMBRAPA, 2008. 

 

 

 

 

Figura 8 - Mancha Urbana. Fonte: IBGE, 2016. 

 

 

Figura 9 - Vulnerabilidade. Fonte: Silva, 2013.

Figura 7 - Uso geral do solo. Fonte: Adaptado da Embrapa 
(2008) apud Autora (2016). 
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O mapa de risco foi composto através da sobreposição de imagens (figuras 7, 8 e 9) e 

classificado de acordo com a Tabela 1. Os poços contaminados foram plotados no mapa de risco a 

fim de analisar a relação do risco de contaminação por conta do uso do solo, vulnerabilidade e as 

altas concentrações de Nitrato. 

 

Figura 7 - Mapa de Risco. Fonte: Autora, 2016. 

Fica claro perceber a influência negativa dos Riachos do Ferro e Salgadinho para os poços de 

abastecimento, bem como atividades cemiteriais, visto que poços localizados nas proximidades 

destes riachos e de cemitérios na Região Metropolitana de Maceió apresentaram concentrações 

elevadas do parâmetro Nitrato. 

Somado a isto, o aglomerado urbano que faz uso de fossas sépticas para dispor o efluente 

doméstico e a vulnerabilidade à contaminação do aqüífero permitem que seja feito um estudo de 

análise de risco à contaminação por Nitrato, unindo estas informações a potenciais fontes de 

contaminação, como indústrias e lagoas de saneamento.  

O mapa de risco mostra que são poucas as áreas cujos riscos são reduzidos ou moderados, 

isso se dá por conta da área urbanizada, onde se encontram as maiores densidades populacionais, 

somada ao uso do solo para atividade de cana de açúcar, que ocupa quase toda a área rural da 

cidade. 
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