
  
    
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

1 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA DE POÇOS DE 

MONITORAMENTO NA CIDADE DE ARACAJU  
 

Nathália Krissi Novaes Oliveira1; Carlos Alexandre Borges Garcia2; Helenice Leite Garcia3 & 

Ranyere Lucena de Souza4 

 
RESUMO – Águas subterrâneas representam grande porcentagem da água doce de fácil acesso, e 
muitas vezes, são as únicas opções para abastecimento de água potável. Em geral, possuem melhor 
qualidade devido às interações com o solo durante a percolação. Em áreas urbanas, porém, diversas 
atividades comprometem sua qualidade e demanda, como instalação de fossas negras, esgotos 
domésticos sem tratamento ou com tratamento inadequado, disposição inadequada de resíduos 
sólidos, impermeabilização de zonas de recarga, armazenamento de produtos perigosos em tanques 
subterrâneos ou aéreos sem bacia de contenção, dentre outros. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 
contaminação do aquífero livre na cidade de Aracaju/SE, através da análise de parâmetros físico-
químicos e biológicos de amostras de água coletadas em poços rasos, relacionando com fontes 
potenciais de contaminação, avaliando os efeitos da sazonalidade e comparando com os limites de 
potabilidade da Portaria n° 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Os resultados mostraram que todas 
as amostras estavam impróprias para consumo humano, para pelo menos um dos 13 parâmetros 
analisados, e com alteração mais significativa no período seco. 
 
Palavras-Chave – Água Subterrânea, Qualidade de Água, Critérios de Potabilidade 
 
ABSTRACT– Groundwater is a large percentage of sweet easily accessible water and is often the 
only option for drinking water supply. In general, it possesses better quality due to interactions with 
the ground during percolation. In urban areas, however, various activities compromise its quality and 
demand, such as installation of black tanks, wastewater without treatment or with inadequate 
treatment, improper disposal of solid waste, waterproofing recharge areas, storage of dangerous 
products in underground or air tanks without basin containment, among others. The aim of this study 
was to evaluate the contamination of the unconfined aquifer in Aracaju, SE, through the analysis of 
physical, chemical and biological parameters of water samples from shallow wells, relating to 
potential sources of contamination, evaluating the effects of seasonality and comparing them to the 
limits of potability of Decree No. 2,914 / 2011 of the Ministry of Health, the results show that all 
samples were unfit for human consumption for at least one of the 13 analyzed parameters, with the 
most significant change in the dry season.. 
 

INTRODUÇÃO 

 As águas subterrâneas, em geral, possuem boa qualidade para consumo humano, exigindo 

menos custos com tratamento do que águas superficiais, o que a torna mais acessível à população 

(LAVOIE et al, 2015). Ainda que parcela significativa dos municípios brasileiros utilizem água 

subterrânea para abastecimento, ainda são poucos os estudos sobre o recurso, seu potencial hídrico e 

                                                        
1) Mestra do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos/UFS, São Cristóvão-SE, nathaliakrissi@yahoo.com.br 
2) Professor do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos/UFS, São Cristóvão-SE, cgarcia@ufs.br 
3) Professora do Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal de Sergipe, Avenida Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, São 
Cristóvão, SE, CEP 49100-000, helenice@ufs.br. 
4) Professor da Universidade Tiradentes, Av. Murilo Dantas 300, Farolândia, 49032-490, Aracaju-SE, Brazil. 



  
    
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

2 

qualidade, sendo a maior parte destes voltados para questões pontuais em caracterização de áreas 

contaminadas (ANA, 2007; IBGE, 2015).  

 De acordo com Araújo (2009), regiões com solos arenosos e rochas sedimentares, como é o 

caso de Aracaju, são potenciais fornecedoras de água subterrânea, pela porosidade e alta 

permeabilidade dessa formação, permitindo a exploração de vazões significativas.  

 Por ser mais superficial, o aquífero livre é o mais explorado pela população, e é bastante 

suscetível a contaminação (SILVA E ARAÚJO, 2003; LIBÂNIO, 2005; SILVA et al, 2014). A 

contaminação destes aquíferos se reflete em um importante problema de saúde pública, visto que o 

consumo humano de água potável é um dos principais meios de prevenção de doenças (SILVA E 

ARAUJO, 2003). 

 De acordo com dados publicados pelo IBGE (2015), somente 26 municípios sergipanos 

possuem coleta de esgoto, e destes somente 07 realizam algum tipo de tratamento. A inexistência de 

um sistema de saneamento ambiental eficiente obriga a utilização de fossa-filtro-sumidouro, 

contribuindo para contaminação do lençol freático, naturalmente alto nos terrenos arenosos 

(FRANÇA, 2011). Garcia et al (2011) identificaram áreas contaminadas na Grande Aracaju 

associadas a efluentes domésticos e industriais não tratados, a partir da análise de metais traços em 

sedimentos de rios, potenciais à contaminação do aquífero. 

 A CETESB divulgou, em 2014, que 5.148 áreas contaminadas, das quais 74,3% relacionadas a 

postos de combustíveis e 16,74% a indústrias. Combustíveis possuem compostos como Benzeno, 

Tolueno, Etilbenzeno e Xileno, que possuem elevada toxicidade e potencial carcinogênico, afetando 

diretamente o sistema nervoso central. Uma vez presentes no aquífero, processos de descontaminação 

são necessários, em geral com altos custos de aplicação  

 Devido à susceptibilidade a tantas fontes potenciais de poluição, muitas vezes do cotidiano do 

município, a análise de parâmetros físico-químicos é importante tanto para aferir a qualidade da água 

em relação à legislação, como também avaliar seu comportamento junto à contaminação, como por 

exemplo, seu potencial de degradação.  

 Neste contexto, o objetivo desse trabalho é avaliar a contaminação do aquífero livre da zona 

norte do município de Aracaju/SE, através da análise de parâmetros físico-químicos e biológicos de 

amostras de água coletadas em poços rasos, relacionando com atividades antrópicas e fontes 

potenciais de contaminação, e comparando com os limites de potabilidade da Portaria n° 2.914/2011 

do Ministério da Saúde. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

 A área de estudo é a zona norte da cidade de Aracaju, no leste sergipano, inserida na bacia dos 

Rios Sergipe e Vaza Barris (Figura 1). Dados publicados pelo IBGE (2016), a população estimada de 

Aracaju em 2015 foi de 632.744 habitantes, sendo a cidade mais populosa do estado. O clima da 

região é o megatérmico sub-úmido, com temperatura média mensal variando entre 24,65°C e 

27,32°C, período chuvoso entre abril e agosto, e período seco entre setembro e março. O aquífero 

predominante é o aquífero granular, formado por rochas sedimentares das formações superficiais 

cenozoicas, com boa capacidade de armazenamento e fornecimento de água, devido a porosidade 

primária e alta permeabilidade dos terrenos arenosos (PINTO et al, 2000; ARAUJO, 2009; SERGIPE, 

2012; JESUS, 2015, INMET, 2016). 

 
      Fonte: Sergipe, 2012. 

Figura 1: Localização da área de estudo e pontos de amostragem 

Procedimentos Metodológicos 

 Foram selecionados 10 poços de monitoramento rasos (até 8 m de profundidade) para coleta, 

todos já existentes, perfurados manualmente com trado e localizados no aquífero livre da zona norte 

de Aracaju. O tamanho da amostra foi estabelecido em função do custo das análises e dos poços 

disponíveis para coleta. As amostragens foram efetuadas em maio (período chuvoso) e em novembro 

e dezembro (período seco), avaliando o efeito sazonal para os parâmetros ambientais: pH, 

temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, turbidez, cor, oxigênio dissolvido, 

cloro residual livre, nutrientes (nitrato, nitrito, amônia e fosfato), coliformes totais, coliformes 

termotolerantes. 

 As amostragens foram realizadas com amostrador manual bailer de válvula dupla, descartável, 

e transferidas imediatamente para os vasilhames apropriados a cada análise, devidamente 
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identificados com etiquetas, e preservadas em gelo. A válvula existente no bailer permite que a 

amostra seja transferida para os recipientes de amostragem com menor perda dos compostos voláteis 

(ASTM, 2010). Foram preenchidas as fichas de coleta com os dados referentes à amostra coletada 

(local, data, número da amostra, condição do tempo), e o nível estático do poço.  

 A preservação das amostras e análise dos parâmetros estudados seguiram a metodologia 

analítica descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). 

As análises foram realizadas no Laboratório de Química Analítica Ambiental – LQA da Universidade 

Federal de Sergipe, com exceção dos coliformes totais e termotolerantes, que foram analisados no 

Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS. 

 Os resultados foram analisados para período seco e chuvoso, e, quando foi o caso, comparados 

com os valores máximos permissíveis recomendados pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde, e com a CONAMA nº 420/2009, a fim de caracterizar a qualidade da água subterrânea para 

fins de potabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os resultados obtidos neste trabalho foram tabulados e analisados em relação aos parâmetros 

físico-químicos anteriormente citados.  

Temperatura e pH 

 A temperatura das amostras variou entre 29,4 e 35 °C no período chuvoso e entre 32,1 a 35,8 

°C no período seco. O pH é função do gás carbônico dissolvido na água, e em águas subterrâneas 

costuma variar entre 5,5 e 8,5 (SANTOS, 2000). Os valores de pH variaram entre 6,07 a 7,16 no 

período chuvoso e 4,10 a 7,29 no período seco. A Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde não 

estabelece um valor para consumo humano, porém recomenda pH entre 6,0 a 9,5 no sistema de 

distribuição. Para esta faixa, somente a amostra do P10 (pH=4,1), período seco, estaria fora dos 

padrões, e exigiria uma correção de pH.  

Condutividade elétrica (CE) 

 A condutividade elétrica é fruto dos sais dissolvidos na água, sob a forma de íons (SANTOS, 

2000; LIBÂNIO, 2005). Na época seca, houve elevação da condutividade em todos os pontos 

analisados. Os valores encontrados variaram entre 119,7 e 1.047,0 µS.cm-1 no período de chuvoso, e 

578,0 e 4.705,0 µS.cm-1 no período seco. Esse comportamento, em geral, é consequência da maior 

diluição dos compostos durante o período chuvoso. Capp et al (2012) associou os altos valores de 
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condutividade elétrica detectados em quatro amostragens sazonais de poços rasos na zona urbana de 

Anastácio/MS à ausência de um sistema sanitário eficiente e de políticas públicas que efetuassem um 

controle mais efetivo de fontes de poluição (Tabela 1). 

Sólidos totais dissolvidos (STD), turbidez e cor 

 Seguindo a mesma tendência da condutividade, as concentrações de sólidos totais dissolvidos 

foram maiores no período seco em todos os pontos analisados, variando entre 59,9 e 522,0 mg.L-1 no 

período seco, e entre 287,5 e 2.360,0 mg.L-1 no período chuvoso (Tabela 1). Em 7 dos 10 pontos 

analisados no período seco, a amostra não atende aos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde, 

que determina o valor máximo de 1.000 mg.L-1 

 A turbidez representa uma interferência à passagem de luz na água em decorrência dos sólidos 

em suspensão (SANTOS, 2000; LIBÂNIO, 2005). Todas as amostras analisadas, nas duas 

campanhas, apresentaram turbidez abaixo de 5 ut, atendendo assim aos padrões de potabilidade. Cor, 

por sua vez, é comumente resultado de compostos dissolvidos, como o ferro e o manganês, e pode 

estar relacionada à decomposição da matéria orgânica ou à influência antrópica (LIBÂNIO, 2005; 

BRASIL, 2013). Dos pontos analisados, somente o P07 apresentou valores de cor dentro do limite 

estabelecido pela portaria do Ministério da Saúde (abaixo de 15 uH ou 15 mg.L-1 Pt-Co) nas duas 

campanhas analisadas, com valores iguais a 6,67 uH e 9,27 uH nos períodos chuvoso e seco, 

respectivamente (Tabela 1). 

Oxigênio dissolvido (OD) e cloro residual livre 

 Apesar da concentração de oxigênio dissolvido na água não influenciar na potabilidade, sua 

avaliação permite entender a dinâmica do sistema e relaciona-se diretamente com a degradação de 

alguns compostos orgânicos. A maioria das amostras analisadas apresentou concentração de oxigênio 

dissolvido mais baixa ou ausente no período seco, com exceção dos pontos P04, P05 e P06. O ponto 

P02 não apresentou oxigênio dissolvido em nenhuma das campanhas efetuadas. É possível que esta 

ausência esteja relacionada a biodegradação de compostos orgânicos oriundos de uma contaminação 

recente por esgotos domésticos, comprovada pelos altos teores de amônia identificados. 

 Cloro residual livre não foi detectado em nenhum dos pontos estudados. 

 As tabelas 1 e 2 mostram os resultados dos parâmetros nos períodos chuvoso e seco, 

respectivamente. 
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Tabela 1 - Parâmetros físico-químicos analisados nas amostras de água subterrânea para o período 
chuvoso 

Sitio T pH CE STD Turbidez Cor OD 
°C mg.L-1 µS.cm-1 mg.L-1 NTU mg.L-1 Pt-Co mg.L-1 

P01 34,7 7,14 ±0,13 957,00 ±34,69 485,00 ±18,19 25,40 ±12,49 27,59 ±1,49 0,21 ±0,05 
P02 31,6 6,76 ±0,19 1.047,00 ±32,49 522,00 ±17,63 76,00 ±9,08 40,55 ±1,88 0 
P03 33,0 6,53 ±0,27 283,00 ±35,52 142,00 ±15,08 49,00 ±9,00 41,84 ±0,98 0,83 ±0,09 
P04 31,2 6,07 ±0,18 441,00 ±20,21 224,00 ±26,03 41,80 ±10,15 23,15 ±0,40 1,38 ±0,15 
P05 31,4 6,07 ±0,19 241,00 ±27,45 121,00 ±11,39 26,70 ±3,15 37,77 ±1,24 0,83 ±0,14 
P06 30,4 6,69 ±0,26 965,00 ±23,93 483,00 ±6,32 68,60 ±11,24 22,04 ±0,40 0,69 ±0,05 
P07 29,4 7,16 ±0,19 158,30 ±57,49 79,70 ±31,58 17,90 ±5,35 6,67 ±0,99 2,76 ±0,13 
P08 35,0 6,70 ±0,26 540,00 ±33,01 271,00 ±6,30 13,53 ±2,75 9,26 ±1,13 0,96 ±0,12 
P09 30,4 7,06 ±0,21 119,70 ±36,47 59,90 ±18,76 18,22 ±5,58 12,59 ±0,85 2,62 ±0,07 
P10 29,9 6,69 ±0,14 814,00 ±30,11 407,00 ±27,17 16,02 ±14,49 34,07 ±2,09 0,69 ±0,10 

 

Tabela 2 - Parâmetros físico-químicos analisados nas amostras de água subterrânea para o período 
seco 

Sitio T pH CE STD Turbidez Cor OD 
°C mg.L-1 µS.cm-1 mg.L-1 NTU mg.L-1 Pt-Co mg.L-1 

P01 34,5 6,80 ±0,16 3.080,00 ±6,73 1.550,00 ±27,66 71,40 ±6,25 66,13 ±0,32 n.d. 
P02 32,6 6,80 ±0,12 3.590,00 ±25,40 1.790,00 ±29,68 66,80 ±10,42 60,92 ±1,50 n.d. 
P03 34,3 7,09 ±0,31 2.205,00 ±12,44 1.095,00 ±11,29 38,00 ±6,73 138,77 ±1,44 n.d. 
P04 33 6,32 ±0,16 2.950,00 ±40,33 1.475,00 ±19,06 12,34 ±6,81 61,52 ±1,29 1,65 ±0,15 
P05 32,9 7,29 ±0,23 578,00 ±13,27 287,50 ±31,04 13,02 ±6,25 87,38 ±0,35 1,59 ±0,04 
P06 32,1 6,74 ±0,17 4.705,00 ±15,69 2.360,00 ±29,85 58,80 ±4,79 45,07 ±1,63 3,72 ±0,10 
P07 32,6 6,94 ±0,28 1.910,00 ±25,27 950,00 ±17,31 23,40 ±4,76 9,27 ±0,88 0,96 ±0,11 
P08 34,5 6,98 ±0,17 2.650,00 ±10,16 1.330,00 ±18,88 20,40 ±7,50 27,40 ±2,12 0,41 ±0,03 
P09 32,9 6,85 ±0,27 1.535,00 ±38,23 775,00 ±15,47 8,67 ±1,00 27,78 ±0,84 1,38 ±0,10 
P10 35,8 4,10 ±0,14 4.360,00 ±42,93 2.175,00 ±12,48 56,40 ±5,14 98,38 ±0,97 n.d. 

   n.d. não detectado 

Nutrientes: Nitrato, Nitrito, Amônia e Fosfato 

 Os nutrientes são representados por compostos de nitrogênio e fósforo, e em geral, estão 

relacionados a contaminação por fertilizantes agrícolas e esgotos. Dos compostos de nitrogênio, o 

nitrato é o mais comumente encontrado nas águas subterrâneas, por ser a forma mais estável do 

nitrogênio dissolvido, e representa uma contaminação mais antiga, enquanto que concentrações mais 

altas de nitrito, por exemplo, correspondem a uma contaminação mais recente (FILHO, 2000; 

SANTOS, 2000).  

 Nitrato, Nitrito, Amônia e Fosfato apresentaram concentrações superiores no período seco, 

quando ocorre menor diluição dos poluentes existentes. Apenas 03 pontos apresentaram teores de 

nitrato acima do limite de 10 mg.L-1 previsto pela legislação brasileira para consumo humano – P04, 

P06 e P08. Os pontos P06 e P08 possuem canais de drenagem pluvial nas proximidades, que pelo 

odor e aspecto são clandestinamente utilizados para lançamento de esgotos domésticos, e podem 

influenciar nessas elevadas concentrações identificadas. O P04 está localizado em uma região 
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predominantemente residencial, com acentuada verticalização, e os teores encontrados devem estar 

relacionados a contaminação por fossas negras, principalmente das residências e prédios mais antigos.  

 No que se refere a nitrito, as concentrações foram abaixo do limite legal (1 mg.L-1), sendo que 

em 03 pontos não foram detectadas concentrações em nenhuma das campanhas (P01, P02 e P09) e 

nos pontos P05 e P07 somente foram detectadas no período seco.  

 Seis pontos analisados apresentaram valores de amônia dentro dos padrões de potabilidade, 

abaixo de 1,5 mg.L-1. Os demais pontos extrapolaram, sendo o P02 de maior criticidade, com 26,54 

e 32,04 mg.L-1 nos períodos chuvoso e seco, respectivamente, indicativo de uma contaminação 

recente por esgotos domésticos. A ausência do oxigênio dissolvido neste ponto pode ser resultado de 

processos de oxidação e biodegradação destes compostos. 

 Fosfato não possui valor máximo definido pela legislação pois não apresenta risco a saúde. Sua 

relevância ambiental se deve ao fato de estar fortemente relacionado a presença de detergentes, 

fertilizantes e esgotos (FILHO, 2000; SANTOS, 2000). De acordo com Santos (2000) e Silva et al 

(2014), concentrações acima de 1 mg.L-1 são indicativos de águas poluídas, o que seria o caso das 

águas coletadas dos pontos P01, P04, P06 e P08, tabela 3. 

 O aumento das concentrações de nutrientes observado nos pontos P04, P05 e P06, associado ao 

aumento das concentrações de oxigênio dissolvido, indica que as condições locais não favorecem a 

biodegradação destes compostos. 

Tabela 3 - Concentração total de nutrientes na água subterrânea nos períodos chuvoso e seco 

 
n.d. não detectado 

Coliformes totais e termotolerantes 

 A análise microbiológica é um importante instrumento de controle de qualidade de água, pois 

doenças como cólera, febre tifoide, gastroenterites, leptospirose, diarreias, entre outras, são 

transmitidas por organismos patógenos presentes nas fezes, que atingem a água subterrânea através 

de esgotos domésticos sem tratamento e desinfecção (GARCIA e ALVES, 2006).  

Chuvoso Seco Chuvoso Seco Chuvoso Seco Chuvoso Seco
P01 2,624 ±0,204 2,691 ±0,190 n.d. n.d. 2,128 ±0,019 2,220 ±0,010 n.d 1,086 ±0,019
P02 3,034 ±0,119 3,492 ±0,189 n.d. n.d. 26,536 ±0,007 32,044 ±0,018 0,036 ±0,014 0,038 ±0,21
P03 8,092 ±0,133 9,779 ±0,209 0,044 ±0,008 0,049 ±0,007 0,595 ±0,008 0,646 ±0,015 n.d. n.d.
P04 36,244 ±0,196 38,187 ±0,120 0,026 ±0,003 0,027 ±0,007 0,585 ±0,015 0,628 ±0,011 0,991 ±0,021 1,045 ±0,015
P05 4,225 ±0,148 5,154 ±0,170 n.d. 0,0013 ±0,0009 0,758 ±0,012 0,893 ±0,014 0,091 ±0,012 0,110 ±0,020
P06 49,597 ±0,119 59,312 ±0,165 0,294 ±0,054 0,320 ±0,087 2,383 ±0,010 2,503 ±0,016 2,197 ±0,010 2,507 ±0,020
P07 5,309 ±0,192 5,851 ±0,206 n.d. 0,023 ±0,005 0,654 ±0,018 0,721 ±0,014 0,119 ±0,019 0,130 ±0,015
P08 32,483 ±0,100 36,183 ±0,141 0,396 ±0,083 0,467 ±0,069 0,393 ±0,010 0,415 ±0,006 3,309 ±0,018 3,608 ±0,020
P09 5,536 ±0,108 6,522 ±0,099 n.d. n.d. 0,669 ±0,021 0,805 ±0,018 0,102 ±0,012 0,122 ±0,016
P10 4,995 ±0,205 5,961 ±0,195 n.d. 0,093 ±0,006 6,071 ±0,011 6,929 ±0,006 0,029 ±0,018 0,033 ±0,014

Fosfato / mg.L-1

Sitio Nitrato / mg.L-1 Nitrito / mg.L-1 Amônia / mg.L-1
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 Foi detectada a presença de coliformes totais e termotolerantes em todas as amostras analisadas 

no período chuvoso. No período seco, coliformes totais foram detectados em 7 dos 10 pontos 

analisados e coliformes termotolerantes encontrados em dois pontos, o P01 e P10. Na época chuvosa, 

o maior aporte de água provoca inundação de fossas sépticas, e carreia contaminantes e organismos 

patogênicos para o meio em maior quantidade do que a percolação natural das fossas, o que explica 

a maior concentração desses organismos nas amostras do período chuvoso. De acordo com a Portaria 

n° 2.914/11, coliformes totais devem ser ausentes em 100 mL de amostra, e no que se refere a 

termotolerantes faz menção somente a Escherichia Coli, que é um indicador mais específico de 

contaminação fecal recente (BRASIL, 2013). Deste modo, todos os pontos estariam impróprios para 

consumo humano em pelo menos uma das campanhas. Estudos de avaliação de água subterrânea de 

poços rasos tem encontrado resultados semelhantes (SILVA E ARAÚJO, 2003; SILVA et al, 2013; 

SILVA et al, 2014). 

 Sendo assim, a análise da qualidade do aquífero livre para consumo humano foi feita com base 

nos valores máximos permitidos pela Portaria de Potabilidade n° 2.914/11, do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011). Dos 13 parâmetros analisados neste estudo, 7 possuem limites máximos definidos 

pela referida portaria, e determinam se a água está própria ou não para este uso. Foi observado que 

todos os 10 pontos analisados estão impróprios para consumo humano para pelo menos um parâmetro 

de potabilidade. Resultado semelhante foi obtido por Cordeiro et al (2011) na análise de 10 poços 

rasos usados para abastecimento doméstico no município de Macaé/RJ, identificando 9 pontos com 

água fora dos padrões de potabilidade, e, portanto, também imprópria para consumo humano. 

 Em número de parâmetros excedidos, os pontos P01, P02 e P10 apresentaram os resultados 

mais críticos, pois estariam impróprias para 9, 10 e 5 parâmetros no período chuvoso, e para 10, 9 e 

12 parâmetros no período seco, respectivamente. O parâmetro que mais apresentou alteração dentre 

as 20 amostras analisadas foi coliformes totais, que esteve presente em 17 amostras (10 amostras no 

período chuvoso e 7 no período seco). Coliformes termotolerantes também estiveram presentes na 

maioria das amostras analisadas, sendo detectado em todas as amostras do período chuvoso e em duas 

amostras no período seco, P01 e P10. Cor também foi representativo, com valores excedidos em 16 

amostras, sendo 7 no período seco e 9 no período chuvoso.  

 

CONCLUSÕES 

 Aracaju apresenta vulnerabilidades que permitem inferir uma má qualidade do aquífero livre, 

pois além da existência dos diversos impactos inerentes às zonas urbanas, a predominância de solos 
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arenosos cria uma condição propícia a contaminação. Os resultados diagnosticaram que a água 

encontra-se imprópria para consumo humano em todos os pontos analisados, para pelo menos um 

parâmetro de potabilidade. 

 Altos teores de nitrogênio e coliformes foram encontrados, provavelmente como consequência 

da utilização de fossas negras ou sistemas de tratamento de efluentes domésticos inadequados pela 

população. A coleta de esgoto doméstico não é feita em todas as regiões da cidade, sendo necessária, 

muitas vezes, a implantação de sistemas alternativos pela população.  

 No que se refere a sazonalidade, em 8 dos 13 parâmetros analisados os resultados foram mais 

elevados no período seco, relacionados principalmente à maior diluição dos compostos no período 

chuvoso. No que se refere a coliformes, todavia, ocorre o inverso, os valores foram maiores no 

período chuvoso (maior número de amostras contaminadas), pois refletem a inundação das fossas 

nesse período, e o carreamento dos organismos patogênicos. 
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