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PROJETO BEER: ANÁLISE DA SITUAÇÃO DOS POÇOS RASOS DA 
BACIA DO RIO GRAMAME 

Davi de Carvalho Diniz Melo1; Juliana de Albuquerque Silveira2, André Nóbrega Gadelha3; 
Vanderlan Alves de Lima Júnior4; Cristiano das Neves Almeida5; Renato de Queiroz Porto6; Uiara 

Talitta Martins Araújo7; Flávia Augusta dos Santos8, Alysson Apolônio Dias da Cunha9  

RESUMO – Este artigo trata do monitoramento quali-quantitativo realizado em poços rasos da 
bacia do rio Mamuaba. O estudo tratou da verificação em campo das condições de salubridade 
ambiental desses poços e do acompanhamento da variação mensal de seus níveis estáticos. O estudo 
foi realizado no âmbito do projeto BEER (Bacias Experimentais e Representativas do Semi-Árido), 
no qual é feito o monitoramento das fases do ciclo hidrológico, que ocorrem da bacia experimental 
do rio Guaraíra. Os resultados mostram um alto índice de fontes poluidoras nas proximidades dos 
poços monitorados. Constatou-se também que a variação do lençol freático apresenta certa 
variabilidade espacial que difere entre os períodos de estiagem e chuvosos. 
 
 
ABSTRACT  – This paper presents the results of a quali-quantitative monitoring held in wells 
located in the Gramame watershed. The study was done to verify on field the conditions of wells in 
terms of environmental salubrity, and the monitoring of their monthly static water levels. The study 
was carried out under the BEER (Experimental and Representative Watersheds) Project’s scope, in 
which the monitoring of hydrological events that occur in the experimental Guaraíra watershed is 
carried out. The results show that there are several polluting sources near to the monitored wells. It 
was also found that the variation of the ground water table presents certain spatial variability that 
differs among dry and rainy seasons. 
 
Palavras-chave: águas subterrâneas, poços rasos, salubridade ambiental. 
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1.0  INTRODUÇÃO 
 
 No Brasil, o abastecimento humano e a coleta de esgoto nas zonas rurais podem ser 

considerados ainda um problema, uma vez que os grandes investimentos nestes serviços foram e 

são concentrados nos centros urbanos. Segundo o IBGE (2007), no Brasil, o número de residências 

em áreas urbanas com abastecimento d’água é de mais de 93,1%, na zona rural este número cai para 

28,22%. Em se tratando de coleta de esgoto, 59,46% das residências urbanas são atendidas 

enquanto que na zona rural, apenas 5,5% das residências são atendidas por este tipo serviço. 

 Na Paraíba, segundo a CAGEPA (2005) (Companhia de Água e Esgoto da Paraíba), no ano de 

2004 a população urbana atendida com água potável era de 95,15% e apenas 3,15% da população 

rural contava com este serviço. Dados do IBGE (2000) mostram ainda que somente 22,8% da 

população de todo o Estado é atendida por rede de esgoto sanitário. Pergunta-se então qual o 

destino final desses 77,2% restantes? 

 Considerando estes números, observa-se que os dados de atendimento com água potável em 

áreas urbanas indicam um alto índice de atendimento de abastecimento de água e rede de esgoto. 

Entretanto, esses mesmos dados mostram que as áreas rurais não tiveram a mesma prioridade, 

quando do planejamento da companhia estadual de água e esgoto. 

 Em função da carência de sistemas de abastecimento em zonas rurais, a utilização de poços 

amazonas (poços rasos) se mostrou uma alternativa prática e pouco onerosa frente às dificuldades 

encontradas por populações rurais, que não podem fazer uso da água diretamente captada do rio por 

falta de salubridade. 

 Outros fatores que levam ao aumento da exploração do lençol subterrâneo são: a deterioração 

dos mananciais superficiais, a falta d’água, o crescimento do parque industrial e a agricultura 

irrigada (Quinino et al., 2002). 

 Apesar das águas que escoam na bacia hidrográfica do rio Gramame, de uma maneira geral, 

ainda se apresentarem potabilizáveis, o risco de poluição dessas são evidentes devido aos serviços 

inadequados de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos domésticos. Segundo 

Veríssimo et al. (2008), a expansão populacional desordenada e sem existência de rede coletora de 

esgoto, como citado, leva ao lançamento de águas servidas nos córregos, constituindo uma fonte 

poluidora. 

 Outro agravante é o uso indiscriminado de agrotóxicos na agropecuária e irrigação. Ainda 

assim, graças aos sistemas coletivos de abastecimento d’água, 89,1 % da população da bacia do 

Gramame utiliza água de boa qualidade (Gadelha & Diniz, 2002). 
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 No que diz respeito à qualidade das águas subterrâneas, o quadro é um pouco mais 

preocupante pelo fato de que não há controle rigoroso por parte dos órgãos competentes na 

exploração dos mananciais subterrâneos na região da bacia do rio Gramame. O estudo da qualidade 

dessas águas é difícil pelo fato de que os dados sobre o assunto são considerados escassos, falhos e 

antigos (Quinino et al., 2002). Essa falta de controle ocorre quando da construção de poços rasos, 

onde não há adoção de critérios técnicos, questão também identificada por Neto et al. (2002).  

 Ainda segundo Quinino et al. (2002), as águas subterrâneas não apresentam restrições ao 

consumo humano e ao sistema aqüífero do rio Gramame e oferecem poucas restrições qualitativas à 

irrigação. 

 Considerando a situação descrita da água subterrânea do aqüífero livre da bacia do rio 

Gramame, decidiu-se realizar um estudo sobre os poços amazonas perfurados no aqüífero em uma 

região da bacia do rio Gramame. O estudo realizado é parte integrante do projeto BEER (Bacias 

Experimentais Representativas do Semi-Árido), que tem como objetivo o monitoramento quali-

quantitativo de processos hídricos da bacia do rio Gramame. 

 No caso específico do estudo sobre os poços desta bacia, foi realizado um monitoramento de 

poços perfurados no aqüífero livre em uma região a montante do rio Mamuaba. Este monitoramento 

diz respeito a questões da situação sanitária dos poços e da variação mensal do nível estático.  

 Face ao exposto, o objetivo deste trabalho é, através de um levantamento qualitativo das 

condições ambientais nas áreas adjacentes aos poços, avaliar a vulnerabilidade das águas 

subterrâneas da bacia do rio Gramame utilizada para os mais diversos fins pela população local. 

 

2.0  - METODOLOGIA 
 

  Para que os dados coletados no trabalho de monitoramento dos poços pudessem ser melhor 

analisados, adotou-se uma metodologia de trabalho que estabeleceu a seguinte seqüência de 

trabalho: escolha do local de estudo; cadastro dos poços; levantamento das possíveis fontes de 

contaminação do local; e monitoramento do nível estático. 

 

2.1 – A área de estudo 

  Os poços monitorados encontram-se na sub-bacia do rio Mamuaba, que se encontra na bacia 

hidrográfica do rio Gramame, localizada no litoral sul do Estado da Paraíba. Esta bacia encontra-se 

situada entre os paralelos de 7o 11’ e 7o 23’ (Sul) e os meridianos de 34o 48’ e 35o 10’ (Oeste), 
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conforme a Figura 1. Possui uma área de drenagem de aproximadamente 589 km2, onde escoam três 

rios principais: Gramame, Mamuaba e Mumbaba. Nela localiza-se o açude Gramame-Mamuaba, 

com 56 milhões de m3, o qual é responsável pelo abastecimento de cerca de 24% da população do 

Estado da Paraíba. Nesta região ainda estão instaladas as principais indústrias do Estado. Desta 

forma, esta bacia tem uma importância fundamental para o desenvolvimento socioeconômico da 

Paraíba. O período chuvoso está compreendido entre março e julho, tendo uma precipitação anual 

média de aproximadamente 1600 mm (SEMARH, 2000). Segundo a classificação de Köppen 

(1948), quase toda a região envolvida neste estudo localiza-se em clima tropical chuvoso. A 

evaporação, medida em tanque classe, apresenta um valor médio de 1.300 mm/ano. 

 

Figura 1 – Área de Estudo 
 

 A escolha da área de estudo iniciou-se no laboratório, tendo sido levado em consideração para 

tal decisão fatores, tais como: proximidade do curso d’água principal; tamanho da área de estudo e 

quantidade significativa de poços. 

 De modo a possibilitar a coleta de dados com um maior contato com a população local e sem 

a necessidade de um meio de transporte, foi escolhida uma área de aproximadamente 0,9 km² dentro 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  
 
 
 
 

5 

da sub-bacia do rio Mamuaba, e próxima à bacia do riacho Guaraíra, que é monitorada no âmbito 

do projeto BEER. 

 

2.2 – Cadastro dos poços e monitoramento do nível estático 

 Tendo sido escolhida a área de estudo, foi feita uma visita ao local para verificar se a 

quantidade de poços seria significativa o suficiente de modo que, em havendo dados inconsistentes 

ou não fosse feita a coleta em determinado(s) poço(s), ainda assim houvesse significativa 

quantidade de dados. O principal objetivo em se criar fichas cadastrais foi de catalogar todas as 

informações pertinentes aos poços, que seriam necessárias para o trabalho de monitoramento dos 

mesmos. Para isso, foi feita inicialmente uma pesquisa de trabalhos semelhantes, observando quais 

informações seriam importantes de serem coletadas. Em seguida, foram acrescentadas outras 

questões consideradas relevantes não encontradas na pesquisa inicialmente realizada. 

 A ficha cadastral está dividida em quatro seções:  

Identificação - contém informações relativas à localização geográfica e a um código identificador 

do poço; 

Uso do poço – elenca os diversos tipos de utilização da água, vazão captada e sua finalidade; 

características físicas e geométricas do poço; 

Condições ambientais locais – possui questões relativas às condições ambientais locais; 

Monitoramento do nível estático – espaço destinado a anotações sobre o monitoramento do nível 

estático observado mensalmente.  

 Através das questões existentes na ficha cadastral, que tratam das condições ambientais, fez-

se um levantamento estatístico. Este levantamento teve a finalidade de verificar a existência de 

fontes de contaminação, verificando se a mesma era um evento isolado ou contínuo, identificando 

se o poço estaria vulnerável à contaminação das águas subterrâneas da bacia do rio Mamuaba. 

 Idas a campo possibilitaram o cadastro dos poços utilizados para o abastecimento pela 

população rural da área estudada. Na primeira visita a cada poço, foram tomadas as coordenadas 

geográficas com um GPS do tipo GARMIM – GPSmap76CSx. Foi realizada uma entrevista com o 

proprietário do poço, a fim de obter as informações da seção “Uso do Poço” da ficha cadastral. Um 

número identificador foi dado a cada poço, pois o mesmo deveria ser visitado mensalmente, para 

acompanhamento do nível estático (NE). Os dados levantados em campo e anotados nessa ficha 

foram então cadastrados numa planilha do Excel®. Um total de 31 poços rasos foi cadastrado na 

região de estudo. 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  
 
 
 
 

6 

 Mensalmente, foram feitas visitas nas quais foram realizadas as medições dos níveis estáticos 

de 28 poços durante um ano, como mostrado na Figura 2. Utilizou-se um medidor de nível de água 

Brasbailer com sinal eletro-sonoro para realizar o monitoramento do nível estático. 

 

Figura 2 – Monitoramento do nível estático 
 
 
2.3 – Criação de mapa de uso do solo 

Foi elaborado um mapa de uso do solo através de imagens de sensoriamento remoto 

LANDSAT-5-TM do dia 26/08/2006 em formato TIFF. Este dispõe de resolução espectral de sete 

bandas, sendo disponibilizadas pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). No presente 

trabalho, foram utilizadas para composição as bandas: três quatro e cinco; em seguida com a 

utilização de SIGs obteve-se a classificação segundo apresentada nos resultados.  
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3.0  - ANÁLISE DOS RESULTADOS  
  

3.1 - Análise Qualitativa  

  A análise dos resultados se pautou numa avaliação estatística realizada a partir das 

informações coletadas in loco. A Tabela 1 apresenta um resumo das informações coletadas em 

campo, a partir dela são feitas as análises.  

Tabela 1 – Resumo das Informações dos poços monitorados 
Fontes de contaminação: 

Nº 
Poço 

Finalidade Situação  
Possui 
tampa de 
proteção 

Possui 
proteção 
Anelar Galinheiro 

Águas 
Servidas Fossa 

1 CH / UD Em uso Sim Não X X   
2 CH / UD Em uso Sim Não X X   
3 CH / UD Em uso Não Não   X   
4 CH / UD Em uso Não Não X X X 
5 CH / UD Em uso Sim Não     X 
6 CH / UD Em uso Sim Não       
7 CH / UD Em uso Não Não     X 
8 CH / UD Em uso Sim Não X X X 
9 CH / UD Em uso Sim Não       
10 CH / UD Em uso Sim Não   X   
11 CH / UD Em uso Sim Não     X 
12 CH Em uso Sim Não       
13 CH / UD Em uso Sim Não     X 
14 CH / UD Em uso Sim Não X   X 
15 CH / UD Em uso Sim Não     X 
16 CH Em uso Sim Não X X   
17 CH / UD Em uso Sim Não X X   
18 CH / UD Em uso Sim Não X   X 
19 CH / UD Em uso Não Não       
20 CH Em uso Sim Não X   X 
21 CH / UD Em uso Sim Não       
22 CH / UD Em uso Não Não X   X 
23 CH / UD Em uso Sim Não       

24 
Uso 
Doméstico Em uso Sim Não   X   

25 CH Em uso Sim Não     X 
26 CH Em uso Sim Não   X   
27 Abandonado Abandonado Sim Sim   X   
28 CH / UD Em uso Sim Não       
29 CH / UD Em uso Não Não       
30 CH / UD Em uso Sim Não       
31 CH / UD Em uso Sim Não       

* CH – Consumo humano e UD – Uso doméstico. 
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  O cadastro mostrou que, dentre os 31 poços inicialmente cadastrados, apenas 7% não são 

destinados ao consumo humano, 22% são destinado apenas ao uso doméstico, sendo que 97% estão 

em funcionamento. Não houve ocorrência de poços destinados ao uso industrial ou para irrigação, e 

apenas uma ocorrência de abandono. 

 O consumo de água de poços rasos por parte da população rural ocorre sem os devidos 

cuidados pela potabilidade da mesma. Este fato foi facilmente constatado no cadastramento dos 

poços, quando foi verificado que não há o devido controle dos poços, seja na fase de construção, 

seja na fase de operação. Foi contabilizado apenas 1 poço com cimentação de proteção do espaço 

anelar, como recomenda a ABNT, sendo este justamente o único poço cadastrado que se encontra 

abandonado. Assim, todos os poços, atualmente utilizados na região de estudo, não possuem essa 

proteção anelar, que é importante para impedir a infiltração direta de agentes poluidores. A Figura 3 

mostra um poço sem este tipo de proteção. Segundo Oliveira et al. (2002), a grande quantidade de 

poços com revestimento inadequado aliado à falta de saneamento básico e proteção sanitária, tal 

como encontrado na área de estudo, causa uma acentuada degradação ambiental do meio físico. 

 

Figura 3 – Poço sem proteção 
 

 Foi constatado que mais de 80% dos poços possuem tampa de proteção, havendo ainda uma 

parcela significativa dos mesmos onde a água subterrânea fica exposta à contaminação direta. Tal 

contaminação pode ser originada a partir de fezes e urina de insetos e outros animais.  

 A proteção do poço, em muitos casos, é feita somente por uma tela ou lona de plástico, como 

mostrado na Figura 5 e na Figura 4. 
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Figura 4 – Poço protegido por lona plástica 
 

 

Figura 5 – Poço protegido por tela 
 

 As fontes poluidoras em potencial com maiores freqüências identificadas: 

• Galinheiros; 

• Lançamento de esgoto doméstico; 

• Fossas Sépticas; 

• Sanitários. 
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 Em sua grande maioria, as fossas, bem como os sanitários, estão a cerca de 15 m de distância 

dos poços. Entretanto, foram identificados casos em que a distância entre poços e o banheiro é 

inferior a 2 m, quando não completamente juntos (Figura 6). 

 

Figura 6 – Poço junto a um banheiro  
 

As imagens a seguir mostram algumas situações que despertam preocupação do ponto de vista 

das condições ambientais encontradas na área de estudo. A Figura 7 é de uma fossa a céu aberto e 

sem o devido revestimento das paredes internas. Neste caso, a fossa construída sem o devido 

planejamento passa a ser um elemento potencial de contaminação do aqüífero livre. A Figura 8 se 

trata de uma bancada onde são lavadas panelas cujas águas servidas são lançadas no próprio local. 

Por último, tem-se uma situação presente em grande parte dos poços: criadouro de animais (Figura 

9). 
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Figura 7 – Fossa a céu aberto 
 

 

Figura 8 – Bancada para lavagem de louças 
 

 

Figura 9 – Poço próximo a um galinheiro 
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 Como descrito na metodologia, foi elaborado um mapa de uso do solo da área de estudo 

(Figura 10). Observando esse mapa, percebe-se que a grande maioria dos poços está inserida num 

meio antropizado. Esse fato aumenta o risco à contaminação, pois se trata de uma área cujas 

atividades humanas podem ser degradantes ao ambiente. 

 

Figura 10 - Mapa de uso do solo 
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 Outro fator agravante é a proximidade dos poços e de uma ramificação do rio Mamuaba, 

como pode ser notado na Figura 11. Uma vez estes poços não sendo tratados com os devidos 

cuidados, podem passar a serem fontes de contaminação do rio, pois, passado o período chuvoso, a 

vazão do referido rio é a vazão de base. Esta vazão de base origina-se da água subterrânea 

armazenada no lençol freático. O rio Mamuaba um dos principais tributário da bacia do Gramame, 

que abastece grande parte de João Pessoa.  

 

Figura 11 - Proximidade dos poços à ramificação do rio Mamuaba 
 
3.2 – Análise Quantitativa 

 Conforme descrito no item 2.2, foram monitorados inicialmente 31 poços rasos no período de 

um ano, tendo início em abril/2008 até março/2009. Desses 31 poços, escolheu-se 21 para se fazer a 

análise quantitativa dos mesmos.  

 De modo a observar a influência na variação dos NE’s devido à precipitação, que é medida 

diariamente no posto pluviométrico cuja área de influência abrange a área de estudo, foram 

escolhidos 5 poços representativos, mostrados em destaque na Figura 12. Num mesmo gráfico, 

foram plotados os NE’s e a precipitação acumulada mensalmente. De modo a melhor visualizar a 

variação dos NE’s, tais valores foram colocados no gráfico com valores negativos já que o que é 

medido é a distância da cota do terreno à cota do espelho d’água. Assim, um aumento do NE 

representa uma diminuição da leitura feita. 
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Figura 12 – Poços representativos 
 
 Analisando a variação do nível estático com a precipitação mostrado na Figura 13, observa-se 

que, normalmente, a precipitação de um mês é rapidamente percebida no aumento do NE do mês 

seguinte. Já nos meses de menor intensidade pluviométrica, a diminuição do mesmo se apresenta de 

forma mais suave. Nota-se que o NE no poço 1 quase não varia com a precipitação, enquanto que o 

NE no poço 6, inicialmente inferior, sobe e o ultrapassa após dois meses. 

 É interessante que, a partir de julho, com exceção do poço 17 em agosto, não houve subida do 

NE mesmo havendo mais de 200 mm de precipitação nesse período. Para esse fato, duas 

possibilidades são levantadas. A primeira é que nos meses de inverno a intensidade pluviométrica é 

maior, fazendo com que uma maior parcela da mesma alcance a zona saturada e as perdas por 

evaporação sejam menores. Já no verão, a precipitação ocorre de forma mais distribuída ao longo 

do mês, reduzindo a parcela da mesma que chega à zona saturada. A segunda seria que a medição 

do NE tenha sido feita anteriormente a um evento pluviométrico de significativa intensidade. 
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Figura 13 – Variação mensal do NE 
 

 Com respeito à variabilidade espacial do NE, 4 situações foram levadas em conta para análise: 

variação absoluta e relativa durante o período chuvoso, variação absoluta e relativa no período de 

estiagem. Para a variação absoluta tomou-se a diferença do NE medido entre dois meses 

consecutivos. Para o período chuvoso, os meses de maio e junho, enquanto que para o período de 

estiagem os meses de outubro e novembro. Já para a variação relativa, tomou-se a proporção com 

que o NE varia entre dois meses, ou seja, calculou-se a diferença entre as duas medições e dividiu-

se pelo NE do primeiro mês.  

 Dessa forma, observou-se que no período chuvoso o maior aumento do NE está situado entre 

1,380 m e 1,198 m. De uma maneira geral, os poços que apresentaram as mesmas faixas de 

aumento de NE estão, aproximadamente, igualmente distanciados do rio. Entretanto, houve casos 

onde o aumento no NE foi de apenas 10,5 cm ou ainda que apresentassem diminuição do NE.  

 Já no período de estiagem, o NE teve uma variação máxima de 70 cm e, contrariamente ao 

esperado, também apresentou um aumento do nível estático, ainda que mínimo.  

 As Figura 14 e Figura 15 mostram a variação espacial absoluta do NE durante o período 

chuvoso e de estiagem. No primeiro caso, percebe-se que a variação do NE ocorre de forma um 

tanto quanto aleatória, enquanto que durante o verão, nota-se uma tendência a diminuir a variação 

do mesmo à medida que se distancia do rio.  
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 Figura 14 – Variação espacial absoluta, em metro – Período chuvoso 

 

 

Figura 15 – Variação espacial absoluta, em metro – Período de estiagem 
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 Observando a variação relativa nos períodos de chuva e estiagem, vê-se que, em termos 

percentuais, esta também ocorre com maior intensidade no período chuvoso, quando chega a 

ocorrer o aumento do NE próximo a 35%. Já no período seco, esta não ultrapassa os 24%.  

 Através da análise dessas figuras, se faz possível a escolha de pontos mais adequados a uma 

eventual perfuração de poços rasos. Um caso favorável seria situação a qual, durante período 

chuvoso, o aumento do NE fosse bastante significativo e, no período de estiagem, a diminuição do 

NE ocorresse de forma mais lenta. No entanto, as Figura 16 e Figura 17 mostram que os pontos 

onde ocorre esse aumento significativo são os mesmo onde a diminuição do NE é também 

relevante. Assim, seria mais prudente buscar pontos onde essas duas situações possam ocorrer de 

forma mais equilibrada.  

 

Figura 16 – Variação espacial relativa, em % - Período chuvoso 
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Figura 17 – Variação espacial relativa, em % - Período de estiagem 
 

4.0  - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  Neste trabalho de análise das condições ambientais dos poços da sub-bacia do rio Mamuaba, 

buscou-se, através dos dados levantados em campo, identificar possíveis fontes contaminadoras das 

águas desta sub-bacia. Conclui-se que há a necessidade de promover a conscientização das 

comunidades rurais no que diz respeito à correta forma de construir e manter um poço de forma a 

não alterar as condições ambientais naturais. Também se faz necessária a iniciativa das autoridades 

governamentais no sentido de criar alternativas viáveis para abastecimento d’água e tratamento de 

efluentes para o meio rural, o que eliminaria ou reduziria a vulnerabilidade do aqüífero livre do rio 

Gramame. 

  Com respeito ao monitoramento quantitativo, o lençol freático da área de estudo apresentou 

uma variação espacial mais uniforme no período de estiagem que no período chuvoso, sendo menor 

a variação próxima ao leito do rio. Também se verificou uma variação mais brusca do nível estático 

(NE) nos meses chuvosos. A visualização da variação espacial do NE no ano se apresenta como 

uma ferramenta relevante para adoção de decisão quanto aos pontos mais adequados para a 

perfuração de poços rasos. 
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