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Resumo – As águas subterrâneas se mostram com importância estratégica, uma vez que oferecem 
uma alternativa de suprimento de qualidade a relativo baixo custo. Muitas cidades brasileiras 
utilizam a água subterrânea como fonte de abastecimento em diferentes camadas, como é o caso de 
Maceió, onde esse recurso representa 60% da fonte de abastecimento (CASAL, 2009). Este trabalho 
avaliou a qualidade das águas subterrâneas na cidade de Maceió - AL no período de janeiro de 2009 
a novembro de 2010. Os fluxos subterrâneos foram simulados através de um modelo subterrâneo, 
denominado Visual MODFLOW. A distribuição espacial da concentração dos parâmetros de 
qualidade analisados nos aquiferos foi obtida a partir da interpolação dos dados monitorados. Os 
resultados obtidos dão indícios de contaminação que provavelmente tem origem em função das 
atividades antrópicas e das potenciais fontes poluidoras. 

Abstract – Groundwater shows its strategical importance once it can offer an alternative water 
supply of good quality and at low cost. Many brazilian cities use groundwater as a source of supply 
in different proportions, as the capital of Alagoas, Maceio, where it accounts for about 60% of the 
total water supply (CASAL, 2009). This study evaluated the quality of groundwater in the city of 
Maceió-AL from January 2009 to November 2010. The groundwater flow was simulated using the 
modeling software Visual MODFLOW. The spatial distribution of the quality parameters analyzed 
for the aquifer was obtained from the interpolation of monitoring data. The results give evidence of 
contamination originated from human activities and potential pollution sources. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A água tem papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico dos países e, neste 

sentido, identifica-se uma situação que merece crescente preocupação: garantir o abastecimento 

econômico e seguro de água potável nos meios urbano e rural, sem comprometer a oferta e 

qualidade de tais recursos hídricos. Nesse contexto, as fontes de água subterrânea se mostram com 

importância estratégica, uma vez que oferecem uma alternativa de suprimento de qualidade a 

relativo baixo custo. No entanto, apesar das vantagens do uso de águas subterrâneas em relação aos 

mananciais superficiais, quando contaminadas, têm um custo muito mais alto de recuperação, além 

de exigir um tempo muito longo nesse processo (LIBÂNIO, 2008).  

 As características químicas das águas subterrâneas refletem os meios por onde percolam, 

guardando uma estreita relação com os tipos de rochas drenados e com o uso do solo. Desse modo, 

a qualidade da água subterrânea é decorrente de processos físicos, químicos e biológicos que 

determinam uma grande variedade de substâncias presentes na água, decorrentes dos tipos 

litológicos e da atividade antrópica, originária principalmente de cargas pontuais domésticas e 

industriais e de cargas difusas de origem urbana e rural. (CETESB, 2010) 

Embora o impacto de cada fonte de poluição ou contaminação varie em função das 

características do solo e profundidade do aqüífero, os principais poluentes são a agropecuária, com a 

poluição difusa do plantio e uso de pesticidas agregados à água que se infiltra no solo, da produção 

de animais e a industrialização de alimentos. No meio urbano, os diferentes tipos de poluentes são 

transferidos para o subsolo por meio de vazamento no sistema da rede de esgoto, uso de fossas 

sépticas, depósitos de lixo e/ou rejeitos, postos de gasolina, entre outros. Esta contaminação se 

distribui por toda a cidade.  

Sabe-se que muitas cidades brasileiras utilizam a água subterrânea como fonte de 

abastecimento em diferentes camadas (TUCCI; CABRAL, 2003), como é o caso de Maceió, onde as 

águas subterrâneas representam 60% da fonte de abastecimento (CASAL, 2009). Esses mananciais 

estão sofrendo processo contínuo de degradação e diminuição de suas reservas devido ao uso 

insustentável e à falta de planejamento na exploração desse recurso. 

Este trabalho corresponde a um dos sub-projetos do projeto de pesquisa intitulado “Integração 

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

ASUB”, da chamada pública MCT/FINEP/CT-HIDRO-IGRH 01/2007. O projeto maior está sendo 

desenvolvido em rede constituída pelas seguintes instituições: Universidade Federal de Campina 

Grande (Executora), Universidade Federal de Alagoas (Co-Executora) e Universidade Federal de 

Santa Maria (Co-Executora).  
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Este estudo tem como objetivo avaliar a qualidade das águas subterrâneas em pontos 

localizados na região metropolitana de Maceió, e a influência do fluxo subterrâneo na dispersão dos 

parâmetros de qualidade de água analisados, o que possibilitará a compreensão das alterações da 

qualidade da água em função das atividades antrópicas que influenciam na qualidade de vida e na 

saúde da população que tem este recurso como principal fonte de abastecimento. 

 
 

1.1 Padrões de qualidade de água 

Na explotação de recursos subterrâneos, além da vazão a ser obtida, a qualidade da água deve 

atender ao uso proposto. 

A qualidade da água pode ser determinada por diversos parâmetros, que informam sobre suas 

principais características físicas, químicas e biológicas. Os padrões de água são utilizados para 

regulamentar os níveis de qualidade a serem mantidos em um corpo de água, em função de um 

determinado uso previsto. Vale lembrar que os padrões de qualidade das águas buscam 

principalmente a proteção da saúde pública. 

Do ponto de vista do controle de poluição das águas subterrâneas alguns instrumentos legais 

são utilizados para avaliar a evolução da sua qualidade. 

No Brasil a Portaria 518 de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde, atualmente em 

processo de revisão, estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras 

providências. 

A Resolução CONAMA nº 396/2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 

para o enquadramento das águas subterrâneas, definiu seis classes para enquadramento das águas 

subterrâneas segundo os usos preponderantes. As classes de água variam desde a qualidade mais 

protegida, Classe Especial, destinada à preservação de ecossistemas em unidades de conservação de 

proteção integral e que contribuam para os trechos de corpos de água superficial enquadrados como 

classe especial, até a Classe 5, de qualidade alterada por atividades antrópicas, destinadas a 

atividades que não possuem requisitos de qualidade de uso. Foram estabelecidos valores máximos 

permitidos para as substâncias de interesse de forma a garantir água com qualidade adequada a cada 

uso específico (CONAMA, 2008). 

 

1.2 Sistemas Aquíferos da área de estudo 
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Rocha (2005) apud Lima (2008), com base em dados de poços da PETROBRAS, SEMARH e 

CASAL e do quadro geológico da região de Maceió, identificou os sistemas aqüíferos: Marituba, 

Barreiras-Marituba, Barreiras e Sedimentos de Praia e Aluvião. 

 

1.2.1 Sistema Barreiras 

Este aqüífero em conjunto com outras unidades litoestratigráficas ou isoladamente é o mais 

explotado na região (SEMARH, 2004). 

Constitui um complexo sistema hidrodinâmico com uma zona livre superior e diversas 

camadas confinantes não contínuas que separam horizontes mais permeáveis. A descontinuidade 

horizontal dos níveis confinantes faz com que o potencial das águas subterrâneas seja comandado 

pela superfície piezométrica da zona livre. Conforme a seqüência litológica predominante, podendo 

se comportar como um sistema livre ou livre com cobertura (SEMARH, 2004).  

 

1.2.2 Sistema Barreiras/Marituba 

Diversos poços explotam a Formação Barreiras em conjunto com a Formação Marituba, 

funcionando sob o ponto de vista hidráulico, como um só sistema. É caracterizado, geralmente, por 

uma zona livre superior e diversos horizontes confinados, cuja potencialidade é comandada pela 

superfície da zona livre (Lima, 2008). 

 

1.2.3 Sistema Marituba 

O Sistema Aqüífero Marituba não ocorre em superfície, entretanto, como subafloramento Pré-

Barreiras e dos Sedimentos de Praia e Aluvião, abrange toda a região de Maceió (Rocha, 2005 apud 

Lima, 2008). É um dos sistemas aqüíferos mais importantes da área, em função da potencialidade e 

boas condições hidrogeológicas e hidroquímicas, sendo explotado principalmente pela CASAL 

(Companhia de Saneamento de Alagoas)  para abastecimento público. 

 

1.2.4 Sistema Sedimentos de Praia e Aluvião 

Os sedimentos Praia e Aluviões se encontram a uma espessura de até 45 metros, mas não 

apresentam muito interesse hidrogeológico por fornecerem baixas vazões e estarem comprometidos, 

em grande parte, pela invasão de água salgada. Nos sedimentos Barreiras e Sedimentos de Praia e 

Aluvião, a alimentação processa-se por infiltração direta a partir da precipitação e por contribuição 

da rede hidrográfica (SEMARH, 2004). 
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1.3 Modelagem do Fluxo 

Na Região Metropolitana de Maceió verifica-se um alto grau de vulnerabilidade, pois Maceió 

possui aproximadamente 27% da cidade saneada (CASAL, 2009), cemitérios instalados e operados 

de maneira inadequada, existência de lixões, bem como grande quantidade de tanques subterrâneos 

de combustível, constituindo-se como elementos potenciais de contaminação do sistema aqüífero. 

Nesse contexto, a utilização da modelagem computacional serve como ferramenta de apoio, 

sendo possível estimar o fluxo subterrâneo de maneira a subsidiar os órgãos gestores em suas 

tomadas de decisões (SOUZA et al, 2008). 

No entanto todo modelo matemático necessita passar por um processo de calibração, que 

consiste no ajuste do modelo matemático simulado ao comportamento real do sistema 

hidrogeológico analisado. 

  

2. METODOLOGIA 

2.1 Pontos, freqüência de coleta e parâmetros de monitoramento  

Para definição dos pontos de monitoramento foram realizadas visitas a campo para 

reconhecimento da área de estudo. A escolha dos poços de monitoramento (Tabela 1) está associada 

aos locais onde foram observadas as potenciais fontes de contaminação das águas subterrâneas, bem 

como a distribuição espacial na Região Metropolitana de Maceió. A localização desses poços pode 

ser verificada na Figura 1. 

Tabela 1 – Poços de coleta e respectivas localizações 

Poço de coleta Localização 
Georreferenciamento (GPS) 

Latitude Longitude 

P1 
Cemitério Nossa 

Senhora Mãe do Povo 
09° 40' 10,2'' 35° 43' 07,6'' 

P2 Lava-jato  1 09° 40' 08,1'' 35° 43' 11,2'' 
P3 Lava-jato 2 09° 40' 13,8'' 35° 44' 44,5'' 
P4 Cemitério São José 9°40'20.63" 35°45'16.10" 
P5 Cemitério São José 09° 40' 18,0'' 35° 45' 10,9'' 
P6 Empresa 1 09° 36' 25,1'' 35° 44' 23,0'' 

P7 
Condomínio 
Residencial 1 

09° 35' 34,6'' 35° 44' 18,1'' 

P8 
Condomínio 
Residencial 2 

09° 38' 32,8'' 35° 44' 15,9'' 

P9 
Poço situado no sopé da 

região do Lixão de 
Maceió 

09° 37' 01,9'' 35° 41' 33,7'' 

P10 Empresa 2 09° 34' 39,9'' 35° 39' 34,0'' 
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P11 Floricultura 09° 39' 31,9'' 35° 43' 43,9'' 
P12 Empresa 3 09° 34' 11,3'' 35° 46' 12,5'' 

P13 
Condomínio 
Residencial 3 

09° 33' 38,0'' 35° 44' 33,2'' 

P14 Igreja 09° 33' 31,4'' 35° 44' 35,8'' 
P15 Posto de gasolina 09° 32' 49,8'' 35° 43' 44,9'' 

P16 
Condomínio 
Residencial 4 

09° 35' 17,9'' 35° 46' 41,3'' 

P17 Órgão Público 09° 37' 18,7'' 35° 44' 56,0'' 

P189 
Montante do Cemitério 
Nossa Senhora Mãe do 

Povo 
9°40'4.13" 35°43'2.95" 

 

 
Figura 1 – Mapa de localização dos poços monitorados. 

A coleta de campo compreendeu o período de janeiro de 2009 a novembro de 2010, 

totalizando 17 coletas, com freqüência aproximadamente mensal. 

Considerando a Resolução CONAMA nº396/2008, os parâmetros escolhidos para a análise da 

água foram: cor aparente, turbidez, STD (sólidos totais dissolvidos), nitrato, cloretos e E. coli.  

 

2.2 Caracterização físico-química e microbiológica das águas subterrâneas 

As amostras foram cuidadosamente coletadas e mantidas devidamente refrigeradas até a 

entrega ao laboratório, onde foram feitas as análises. 

                                                           
9 O poço P18 começou a ser monitorado a partir da terceira coleta (Mai-Jun/2009) 
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As análises para caracterização físico-química das águas subterrâneas foram realizadas no 

Laboratório de Saneamento Ambiental (LSA) do Centro de Tecnologia da UFAL, conforme os 

procedimentos descritos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 1998). Na Tabela 2 estão indicados os métodos analíticos e equipamentos utilizados. 

 

Tabela 2 – Análises físico-químicas e métodos analíticos. 

Parâmetros Métodos analíticos e equipamentos utilizados 

Cor aparente (uC) Aquacolor Marca Policontrol 

Turbidez (NTU) 
Método Nefelométrico. Turbidímetro modelo 

AP2000iR Marca Policontrol 

STD (mg/L) 
Método gravimétrico. Filtração em membrana com 

diâmetro de poro de 1,2 µm. 

Cloretos (mg Cl-/L) Método Argentométrico (Método de Mohr) 

Nitrato (mg N-NO3
=/L) Determinação segundo Mackereth et al. (1978) 

 

O indicador de contaminação microbiológica avaliado foi Escherichia coli. Assim como as 

análises físico-químicas, os exames microbiológicos foram executados no Laboratório de 

Saneamento Ambiental (LSA) da UFAL. 

A contagem de E.coli foi realizada por meio da técnica de filtração em membrana, utilizando 

como meio de cultura o Chromocult Coliformen ® Agar da Merck (cat. 1.10426) com substrato 

cromogênico.  

O procedimento para quantificação dos microrganismos consistiu na filtração de 100 mL de 

amostra diluída através de membrana com diâmetro de poro de 0,45 µm. Após a filtração, a 

membrana contendo bactérias era colocada em placa de Petri sobre o meio de cultura, e incubada a 

36ºC ± 1ºC por 24 h ± 1h (Incubadora QUIMIS Q315M). Após o tempo de incubação, a contagem 

das unidades formadoras de colônias (UFC) era realizada baseada na seguinte coloração para 

identificação dos microrganismos: azul escuro a violeta para E. coli. Os resultados foram expressos 

em UFC/100 mL. 

 

2.3 Interpolação dos dados e mapa de fluxo 

Com os dados obtidos nas análises foi utilizado o software SURFER versão 8.0 para fazer a 

interpolação desses dados através do método inverso da distância. Como mapa base foi utilizado o 
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polígono delimitado pelo projeto ASUB-AL, onde de acordo com a geologia da região estabeleceu 

como área de estudo, parte da Região Metropolitana de Maceió - RMM (Figura 2), situando-se na 

bacia sedimentar de Alagoas, compreendida entre a Região Hidrográfica do Pratagy ao norte, a 

Bacia Hidrográfica do rio Mundaú e o Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba – CELMM 

ao sul, a oeste pela linha da falha principal no contato com o cristalino e a leste pelo oceano 

Atlântico. Esta região é conhecida como zona da mata de Alagoas, compreendendo os municípios 

de Rio Largo, Satuba e Santa Luzia do Norte. 

 
Figura 2 - Parte da Região Metropolitana de Maceió  

Fonte: Adaptado de Xavier e Freire (2010) 

 

Como estimativa do escoamento subterrâneo na área de estudo foi utilizado o mapa de fluxo 

subterrâneo gerado conforme calibração realizada por Menezes Jr. (2011) através de modelagem 

matemática com o uso do software Visual Modflow pro (figura 3).   
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Figura 3 - Mapa de fluxo subterrâneo para parte da Região Metropolitana de Maceió  

Fonte: Menezes Jr. (2011)  

 
Partindo do mapa de concentração de nitrato, STD, cloretos, cor aparente e turbidez e do mapa 

de fluxo subterrâneo foi avaliada a relação da variação e dispersão desses parâmetros com o 

escoamento subterrâneo, bem como a análise e justificativa das concentrações considerando-se as 

ações antrópicas na região. 

 

3. RESULTADOS 

A qualidade das águas subterrâneas analisadas apresenta-se influenciada pelo uso e ocupação 

do solo, pelas condições climáticas locais, pelo tipo de solo e pela falta de saneamento básico. 

3.1 Cor 

A cor de uma amostra de água está associada ao grau de redução de intensidade que a luz 

sofre ao atravessá-la, devido à presença de sólidos dissolvidos. Esta pode ser resultante de processos 

naturais, como decomposição da matéria orgânica, ou da ação antrópica, através de resíduos e 

esgotos domésticos. Com relação ao abastecimento público, a cor é padrão de potabilidade (valor 
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máximo permissível 15 uC10 de acordo com a Portaria 518 do Ministério da Saúde). O mapeamento 

desse parâmetro está mostrado na figura 4. Verificou-se que a parte baixa da cidade apresentou os 

valores mais elevados de cor, estando em desconformidade com os padrões de potabilidade. Esta 

desconformidade pode estar associada à quantidade de sólidos dissolvidos carreados das regiões 

mais altas, visto que, conforme ilustrado na Figura 3, o fluxo subterrâneo na parte baixa da cidade 

segue para o oceano e para a Lagoa Mundaú. Assim essa região pode sofrer influência de outros 

pontos da cidade, onde a cor e outros parâmetros podem sofrer alterações com a influência do 

oceano e da Lagoa Mundaú.   
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Figura 4 – Mapa com valores de cor aparente. 

                                                           
10 Unidades de cor 
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3.2 Turbidez 

190000 195000 200000 205000

8930000

8935000

8940000

8945000

8950000

P1P2P3P4P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13P14

P15

P16

P17

P18

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

Turbidez (NTU)

 

Figura 5 – Mapa com valores de turbidez 

A turbidez também é um parâmetro que indica a qualidade estética das águas para 

abastecimento público, e o padrão de potabilidade é de 5,0 UNT11, de conforme a Portaria 

518/2004. De acordo com os resultados mostrados na figura 5, esse parâmetro está acima do padrão 

exigido pela legislação em parte da cidade. Observa-se que os maiores valores para turbidez são 

encontrados próximos às condições de contorno da região, podendo o fluxo estar interferindo 

diretamente nesses resultados através do carreamento de sólidos e contaminantes. A parte baixa 

mais uma vez apresentou valores elevados. Esses resultados podem ser justificados por grande parte 

do fluxo subterrâneo da RMM estar direcionado para essa região. 

 
3.3 Nitrato 

O nitrato representa grande impacto sobre a água subterrânea, pois possui alta mobilidade e 

pode contaminar extensas áreas; são tóxicos, causando uma doença chamada metahemoglobinemia, 
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que é letal para as crianças. Há estudos sobre a correlação entre o consumo de água potável com 

teor de nitrato acima dos valores estabelecidos e a ocorrência de abortos em mulheres (BITTON, 

2005). 

A presença de concentrações elevadas de nitrato (Figura 6) pode estar associada à influência 

de esgotos sanitários (fossas sépticas/sumidouros, vazamentos de redes coletoras de esgoto) ou 

influência na zona de captações dos poços, além da possível contaminação por necrochorume nos 

pontos onde ocorre atividade cemiterial (P1, P3, P4, P5 e P18). A parte baixa da cidade, onde é 

captada água do aquífero Sedimentos de Praia e Aluviões, apresentou os maiores teores de nitrato. 

O ponto P16, que capta água do aquífero Barreiras, também apresentou elevados teores de nitrato. 

Todos esses poços não estão atendendo aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria 

518/2004 do Ministério da Saúde. 

Na região de tabuleiros costeiros, norte da cidade, não foi possível o monitoramento de poços, 

por isso o mapa mostrado na figura 6 pode não representar as reais concentrações de nitrato nessa 

região. Essa área é ocupada pela atividade de plantação de cana, onde é usado o vinhoto, composto 

rico em nitrato, na fertirrigação dessa cultura. 
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Figura 6 – Mapa da concentração de nitrato. 

 

3.4 Cloretos 

                                                                                                                                                                                                 
11 Unidades Nefelométricas de Turbidez 
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Todas as águas, em maiores ou menores quantidades, apresentam íons cloreto. O cloreto é o 

ânion Cl- que se apresenta nas águas subterrâneas através da dissolução de solos e rochas (VON 

SPERLING, 2005). Nas regiões costeiras, através da chamada intrusão salina, são encontradas 

águas com níveis altos de cloreto. 

O padrão de potabilidade indicado pela Portaria 518 (2004) do Ministério da Saúde é de 250 

mg/L. De acordo com os resultados obtidos (figura 7), os valores de concentração do íon cloreto 

estão abaixo do valor máximo permitido para o consumo humano. No entanto, percebe-se que há 

regiões com teores mais elevados de cloretos, que pode estar associado ao processo de intrusão 

salina (região costeira) e à contaminação por esgotos sanitários. 
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Figura 7 – Mapa da concentração de cloretos. 

 

3.5 Sólidos Totais Dissolvidos 

Os sólidos totais dissolvidos, STD, resultam, sobretudo, da dissolução das rochas e solos, mas 

também contêm matéria orgânica dissolvida. O excesso de sólidos pode representar a perda da 
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qualidade da água. O padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria 518/04 é 1000 mg/L de 

STD. Os valores de STD encontrados atendem aos padrões de potabilidade (figura 8). 
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Figura 8 – Mapa de sólido totais dissolvidos (STD). 

 
Como observado para alguns parâmetros analisados, os resultados obtidos para STD estão 

diretamente ligados a direção do fluxo. Portanto, a quantidade de STD aumenta gradativamente das 

regiões mais altas para as regiões mais baixas. Assim observam-se valores maiores de STD 

próximos às condições de contorno, como próximo ao rio Mundaú, a Lagoa Mundaú e ao oceano 

Atlântico. 

 

3.6 E. coli 

Na tabela 3 estão indicados os resultados da mediana, 3º quartil e desvio padrão, referentes à 

contagem de E. coli, indicador microbiológico de contaminação de origem exclusivamente fecal. A 

presença desses microrganismos indica a possibilidade da contaminação por patógenos, fezes 

humanas e/ou de animais de sangue quente. O padrão microbiológico de potabilidade da água para 

consumo humano é ausência em 100 mL para E.coli. 
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Tabela 3 – Concentração de E.coli nas amostras coletadas no período de janeiro de 2009 a novembro de 

2010. 

 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 3, verifica-se que os poços onde há 

atividade cemiterial (P1, P2, P4, P5 e P18) apresentaram os maiores valores de E.coli, em 75% das 

amostras analisadas, estando todas em desconformidade com os padrões de potabilidade. 

 Os poços dos cemitérios públicos em estudo situam-se na parte baixa da cidade, fazendo 

parte das formações dos sedimentos Praia e Aluviões e, de acordo com dados da SEMARH (2004), 

estão inseridos em áreas consideradas de vulnerabilidade moderada à alta. Estudos anteriores 

realizados por Santos et al (2007) nessa região constataram a presença de microrganismos 

indicadores de contaminação, concluindo que esse tipo de atividade não é indicada para essa região, 

pois o nível freático é inferior a 5 m (SEMARH, 2004), e o tipo de solo não permite que haja 

barreiras entre o contaminante e o aqüífero. 

  
4. CONCLUSÕES 

O estudo realizado mostrou alterações da qualidade das águas subterrâneas nos aquíferos na 

cidade de Maceió, que provavelmente tem origem em função das atividades antrópicas e das 

potenciais fontes poluidoras. As condições higiênicas e sanitárias das águas estudadas não são 

satisfatórias, pois as amostras coletadas apresentaram E. coli, turbidez, cor e nitrato acima dos 

padrões de referência para o consumo humano, conforme estabelece a portaria 518/2004 do M.S e a 

Pontos 
de coleta 

E.coli (UFC/100mL) 
Mediana 3° quartil Desvio padrão 

P1 1,0X10² 7,90X10² 465,57 
P2 2 1,0X10¹ 30,89 
P3 Ausente Ausente 12,47 
P4 2,55X10² 4,25X10² 7432,65 
P5 2,50X10² 1,18X10³ 734703,86 
P6 Ausente Ausente 6,24 
P7 Ausente Ausente 0,54 
P8 Ausente 0,25 0,45 
P9 Ausente 0 33,29 
P10 Ausente 0,25 12,47 
P11 Ausente Ausente 47,36 
P12 Ausente 1,5 2,38 
P13 Ausente 0,25 0,45 
P14 Ausente 2,25 2,63 
P15 1,5 5,25 10,71 
P16 Ausente Ausente 0,34 
P17 Ausente Ausente 0,25 
P18 5,5 1,52X10¹ 2400,58 
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resolução CONAMA nº 396 /2008. Isso representa grande preocupação, visto que a cidade usa as 

águas subterrâneas como fonte de abastecimento. 

Também foi observado no estudo que os parâmetros de qualidade da água sofrem influência 

direta do fluxo subterrâneo, ou seja, a qualidade da água de uma região pode ser afetada através da 

dispersão dos contaminantes. 
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