
                                                                       Rev trab. Iniciaç. Cient. UNICAMP, Campinas, SP, n.26, p.        out. 2018 

 

doi:10.20396/revpibic.v0i0.id    

 
 
Geoquímica de água de consumo humano em duas escolas em Santarém, Pará e sua 
relação com a geologia regional 
 

Jorge L. B. Mesquita*, Anderson C. Mendes, Bernardino R. Figueiredo 

 

Resumo 

Na cidade de Santarém, Pará, grande parte do abastecimento de água provém do aquífero Alter-do-Chão (Tancredi, 

1996). Foram coletadas amostras de água de duas escolas em Santarém, além de amostras de rocha para se 

conhecer melhor como ocorre a interação água-rocha nesta região. Foram realizadas análises de ICP-MS e 

Cromatografia Iônica das amostras de água, e de  Fluorescência de Raio X e Difração de Raio X das amostras de 

rocha. Os resultados indicam haver uma possível contaminação do aquífero menos profundo por fossas sépticas 

devido aos elevados teores de nitrato em água. Concentrações altas de alumínio em água deve ser resultado da 

desestabilização dos feldspatos presentes nas rochas deste aquífero.  
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Introdução 
 As amostras de água que foram coletadas em 
duas escolas de ensino fundamental em Santarém são 
originárias do Aquífero Alter-do-Chão. Foram realizadas 
análises geoquímicas dessas águas e de amostras das 
rochas para que se conhecer melhor a interação água-
rocha para este aquífero. A escola localizada no bairro 
Maracanã é abastecida por um poço profundo do sistema 
de distribuição COSANPA (>250m), enquanto a escola 
localizada no bairro Nova República é abastecida por um 
poço menos profundo (<18m) 

Resultados e Discussão 
 As coletas de águas foram realizadas pela Dr.ª 
Marina (Meschede, 2018) nos bebedouros e torneiras da 
cozinha das escolas durante a estação seca (Set, Out e 
Nov de 2016) e chuvosa (Jan, Fev e Mar de 2017). 
Foram obtidos valores de pH e de alcalinidade, além de 
análises por ICP-MS e por Cromatografia Iônica. Já as 
amostras de rochas foram coletadas durante o trabalho 
de campo em julho de 2017. Estas amostras foram 
submetidas à análises de Fluorescência de Raio X e de 
Difração de Raio X. 
 Dessa forma, observou-se que a água é 
bicarbonatada sódica e possui valores elevados de 
nitrato e de alumínio (Tabela 1), seus valores de pH 
variam de 4,5 a 5,2, caráter ácido anteriormente indicado 
por Tancredi (1996). Já as rochas são constituídas por 
arenitos podendo possuir cimentação ferruginosa, 
argilito, conglomerado e concreções ferruginosas. Os 
minerais encontrados são quartzo, caulinita e feldspato, 
podendo ocorrer hematita localmente. As variedades de 
arenito apresentam concentrações de SiO2 (variando de 
97,52 a 90,75¨%), Al2O3 (2,63 a 0,3%), Fe2O3 (8,07 a 
0,12%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Concentração de nitrato e metais em água de 
consumo em duas escolas em Santarém - PA 

 
Conclusões 

 Os valores elevados de nitrato podem indicar 
uma possível contaminação de aquífero superficial por 
esgotos e fossas sépticas, o que explica os valores mais 
elevados na escola de Nova República. Com relação aos 
valores de alumínio superiores aos valores 
recomendados para água de consumo humano pela 
Portaria 2914 do Ministério da Saúde, chegou-se à 
conclusão de que se devem aos processos de interação 
água-rocha, em que a desestabilização dos feldspatos 
poderia explicar a presença elevada do alumínio nas 
águas do aquífero. 
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