
XIX Simpósio Nacional de Recursos Hídricos 

VARIAÇÃO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NA 

BACIA DO RIO GRAMAME/PB 
Jaqueline Vígolo Coutinho1; Diego Ferreira Targino2; Cristiano das Neves Almeida3; Carmem 

Lúcia Moreira Gadelha4 

Resumo – A água subterrânea é uma fonte estratégica de água doce para garantir, principalmente, o 
abastecimento humano e também atividades agropecuárias e industriais. Porém, o manejo 
inadequado das reservas subterrâneas tem acarretado inúmeros problemas de degradação da 
qualidade da água, o que torna importante o seu controle e monitoramento. Este trabalho objetivou 
analisar a variação espacial da qualidade da água subterrânea na bacia do rio Gramame, no Estado 
da Paraíba.  A análise foi realizada através da determinação dos parâmetros DBO5, cloretos e nitrato 
em amostras de água coletadas em 18 poços rasos (perfurados no aquífero livre) localizados na área 
rural da bacia.  O período de estudo deu-se entre outubro de 2010 a abril de 2011, com frequência 
de coleta mensal. Para auxiliar a análise dos resultados, utilizou-se um Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) que permite a visualização do comportamento espacial dos parâmetros de 
qualidade. Na avaliação das condições ambientais ao redor dos poços, notou-se a falta de 
conhecimentos técnicos por parte da população, sobre os cuidados sanitários, tendo sido verificada 
a presença de fossas negras e banheiros próximos aos poços. Entretanto, não foi detectada, pelos 
parâmetros analisados, contaminação da água subterrânea pela introdução de esgoto doméstico.  
 
Abstract - Groundwater is a strategic source of fresh water to ensure human supplies, agricultural 
and industrial activities. However, inadequate management of groundwater resources has led to 
numerous problems of degradation of water quality, which makes it important to its control and 
monitoring. This study aimed to analyze the spatial variation of groundwater quality in the 
Gramame watershed, in Paraiba State. The analysis was carried out by determining the parameters 
BOD5, chloride and nitrate in water samples collected from 18 shallow wells (drilled in the 
unconfine aquifer) located in rural areas of the basin. The study period was from October 2010 to 
April 2011 with monthly frequency of sample collection. A Geographic Information System (GIS) 
was used to help the visualization of the spatial behavior of quality parameters. The local 
environmental conditions around the shallow wells are not appropriate. It was observed lack of 
technical knowledge among the population, on hygienic conditions. It was found pit latrines and 
inadequate bathrooms near to the shallow wells. However, it was not detected groundwater 
contamination by the introduction of domestic sewage. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é o recurso natural primordial para a realização de todas as atividades sociais e 

econômicas do homem, desde o próprio funcionamento regular corporal até a atividade 

agropecuária e industrial.  

Efeito dessa interdependência é que, com o crescimento acentuado da população humana, 

acompanhado ao da agropecuária e da indústria, também cresce no mesmo ritmo, ou até maior, o do 

consumo da água (ALMASRI & KALUARACHCHI, 2004) e a consequente busca por novas fontes 

para adquirir esse recurso. 

Em regiões semi-áridas, caracterizadas pela irregularidade quantitativa de água devido ao 

regime de chuvas, essa busca é focalizada na utilização de água subterrânea presente em seus 

aquíferos e captada através de poços perfurados, inclusive pelos próprios usuários, sem a 

preocupação higiênico-sanitária necessária, como a instalação próxima a sistemas sépticos que 

permite uma conexão direta com o poço (KATZ et al, 2010). Essa condição leva, quase sempre, a 

degradação da qualidade da água. Além disso, existe a influência do ciclo hidrológico, uma 

condição natural (MOREIRA, 2005). No processo da infiltração das águas pluviométricas, elas 

transportam substâncias oriundas da atmosfera e da superfície do solo podendo chegar às águas do 

lençol freático contaminando-as.  

Assim, a poluição e ou contaminação da água é, principalmente, fruto de um conjunto de 

atividades humanas, sendo que os poluentes alcançam as reservas subterrâneas de formas diversas. 

Certos parâmetros como Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO5, cloretos e nitrato indicam uma 

possível contaminação da água por esgoto doméstico. Segundo Von Sperling, (2005), cloretos 

podem ser de origem natural (intrusão de água salgada) ou antrópica através de despejos 

domésticos, industriais e águas utilizadas na irrigação. Em determinadas concentrações, aderem à 

água um sabor salgado. Já Foster, 1993 apud CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental, ressalta que, como o nitrato possui uma grande estabilidade e mobilidade, é considerado 

uns dos poluentes mais ocorrente em águas subterrâneas, ainda mais por ser relacionado ao número 

de sistemas sépticos segundo Katz et al. (2010).  Nas águas naturais, a DBO5 representa a demanda 

potencial de oxigênio consumido que poderá ocorrer devido à estabilização dos compostos 

orgânicos biodegradáveis. As águas subterrâneas apresentam geralmente valores inferiores a 1,0 mg 

L-1 de O2. Valores mais elevados indicam contaminação.  Um elevado valor da DBO5 pode produzir 

sabores e odores desagradáveis na água (CETESB, 2007). 

Nesse contexto, considerando-se a importância do monitoramento da água subterrânea para 

garantir qualidade adequada a que se destina, este trabalho analisa a variação espacial mensal de 

qualidade das águas subterrâneas do aquífero livre da bacia hidrográfica do rio Gramame/PB, 
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coletadas em poços rasos, perfurados no aquífero livre, principal fonte de abastecimento da 

população local. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo e cadastro dos poços 

A bacia do rio Gramame localiza-se entre as latitudes 7º11’ e 7º23’ Sul e as longitudes 

34º48’ e 35º10’ Oeste, no litoral sul do estado da Paraíba (Figura 1). Limita-se a leste com o 

Oceano Atlântico, a oeste e norte com a bacia do rio Paraíba e ao sul com a bacia do rio Abiaí. A 

área de drenagem da bacia é de 589,1 km². O principal curso d’água é o rio Gramame, com 

extensão de 54,3 km, cujos principais afluentes são os rios Mumbaba, Mamuaba e Água Boa. A 

barragem de Gramame -Mumbaba possui importância superlativa para a cidade de João Pessoa e 

seu entorno, pois, através dela, quase um quarto da população da Paraíba é abastecido para diversos 

fins. A bacia hidrográfica é responsável por cerca de 70% do sistema de abastecimento de água da 

chamada Grande João Pessoa, que compreende os municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e 

parte de Santa Rita e das cidades de Pedras de Fogo e Conde (PDRH, 2001). 

 
Figura 1 - Localização da área 

A área de estudo encontra-se disposta sobre a Bacia Paraíba-Pernambuco, especificamente 

na sua sub bacia de Alhandra, uma das três sub bacias que subdividem a bacia sedimentar, 

delimitada ao sul pela falha de Itabaiana. Nesse limite, encontram-se quatro unidades 

litoestratigráficas (Figura 2) originadas em períodos geológicos e ambientes (continental ou 

marinho) distintos. 
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A unidade basal e mais antiga é a formação Beberibe, representada por arenito friável médio 

a fino, intercalados por síltico-argilosas. Apresenta uma espessura média de 230 a 280 metros, e 

máxima de 360m (LEAL E SÁ, 1998 apud. FURRIER et al. 2006). 

Acima da formação Beberibe repousa, em sua maioria no ambiente marinho, a formação 

Gramame com predominância de rochas carbonáticas, principalmente compostas por fosforito, 

calcarenito e calcário (CPRM, 2011). 

Soberante sob a bacia do rio Gramame e a mais recente formada na época do Mioceno, a 

formação Barreiras caracteriza-se com um arenito pouco consolidado, às vezes conglomerático, e 

com níveis de argila de coloração variante. Seus sedimentos provem fundamentalmente da ação do 

intemperismo sobre o embasamento cristalino, principalmente de rochas cristalinas do planalto da 

Borborema (FURRIER, 2006). 

Essa região apresenta um clima quente e úmido, caracterizado por estações hidrológicas, 

com chuvas predominantes entre os meses de maio e agosto, sendo a pluviometria média anual de 

1.400 a 1.800 mm/ano. 

Para o cadastro dos poços, realizou-se um levantamento de informações sobre aqueles 

instalados no aquífero livre da bacia do rio Gramame, levando-se em consideração também a 

espacialização dos mesmos de forma a melhor representar o comportamento da qualidade da água 

Figura 2. Unidades litoestratigráficas na sub-bacia Alhandra (Fonte: FURRIER, 2006) 
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subterrânea em toda a bacia hidrográfica. Criou-se, então, uma base de dados georreferenciados. O 

georreferenciamento de 18 poços foi realizado com o auxílio de um GPS do tipo GARMIN – 

GPSmap76CSx, permitindo a espacialização dos mesmos para posterior análise da qualidade da 

água quanto às  finalidades de uso e condições de salubridade local.  

   

2.2. Análise dos parâmetros de qualidade da água 

Foram realizadas coletas de água de todos os poços georreferenciados para análises em 

laboratório. Seguindo orientação de Feitosa et al (2008), com relação às análises mais 

frequentemente realizadas em estudo hidroquímico de águas subterrâneas, foram monitorados os 

seguintes parâmetros: temperatura, cor, turbidez, pH, acidez, alcalinidade, dureza, cloretos, nitrato, 

nitrito, sulfatos, OC (oxigênio consumido) e DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio). As 

análises laboratoriais foram realizadas segundo os métodos descritos no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (1995). O estudo foi realizado entre outubro de 2010 e abril 

de 2011, ou seja, no período de estiagem, compreendendo cinco campanhas de coleta de água. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dezoito poços georreferenciados (Figura 3) têm profundidade média de 11,5 metros, com 

variações de 3,5 a 32,0 metros, sendo todos perfurados no aquífero livre da região em estudo, 

conforme já comentado. No geral, esses poços foram perfurados pela comunidade para atender às 

demandas localizadas de água, não supridas pelo serviço público de abastecimento. Por isso, devido 

à falta de conhecimentos técnicos e higiênico-sanitários, muitos poços são perfurados nas 

proximidades de fossas negras ou de áreas de usos inadequados. Tais sistemas sépticos inadequados 

podem ser potenciais poluidores das águas subterrâneas da região em estudo. 
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Figura 3 - Poços cadastrados 

Dos parâmetros analisados, foram selecionados para discussão: a DBO5; os cloretos (Cl-); e 

o nitrato (NO3
-), tendo como justificativa o comportamento dos mesmos, na água subterrânea da 

bacia do rio Gramame, ao longo do período de estudo. Os três parâmetros analisados conjuntamente 

podem inferir esgoto doméstico como possível responsável pelas alterações da qualidade da água 

subterrânea na área em estudo.  

No entanto, índices elevados de cloretos e nitratos em águas subterrâneas podem também ter 

influências de condicionantes naturais como pedologia (solos) e geologia (substrato rochoso), bem 

como de atividades antrópicas como usos inadequados de fertilizantes e pesticidas. No caso de 

cloretos ainda pode indicar a proximidade com o mar. A DBO5 indica a presença de carga orgânica 

nas águas subterrâneas proveniente de possível lançamento e infiltração de esgoto doméstico ou 

resíduos industriais no solo.  

Considerando os dezoito poços monitorados, a Tabela 1 apresenta para os parâmetros 

selecionados para análise, os valores médios, máximos e mínimos obtidos, juntamente com o desvio 

padrão e os respectivos valores máximos estabelecidos pela Resolução 396/2008 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Nota-se que o parâmetro cloretos variou desde 6,0 mgL-1 

de Cl- até 176,80 mgL-1 de Cl-, apresentando um desvio padrão elevado (34,65) em comparação aos 

outros parâmetros. Esse elevado desvio padrão está associado a um pico de cloretos que ocorreu no 

ponto P2 que pode indicar um possível evento de contaminação por esgoto doméstico já que as 

condições do ambiente ao redor do referido poço são precárias e propícias a ocorrência de tal 

evento.  
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Além disso, no período estudado o comportamento dos cloretos seguiu uma tendência 

crescente até o mês de novembro de 2010, quando ocorreu a maior concentração, mês no qual 

poderia ter havido um evento de contaminação, havendo, posteriormente, uma queda de seu valor.  

O nitrato também apresentou o mesmo padrão de comportamento mensal dos cloretos ao 

longo do período estudado. Porém, seu desvio padrão foi bem mais baixo (1,02) do que para os 

cloretos, com concentração variando de 0,38 mgL-1 a 15,5 mgL-1 de N. Novamente, o valor máximo 

(15,5 mgL-1) foi obtido no poço P2 e também no P17 indicando a ocorrência de concentração de 

nitrato acima do máximo permitido (10,0 mgL-1) pela Resolução CONAMA 396/2008 para águas 

subterrâneas. 

Por outro lado, a DBO5 apresentou valores baixos, como o desvio padrão (0,70), o que 

aparenta, em primeira análise, não haver correlação com os outros dois parâmetros analisados 

(cloretos e nitratos).  

Tabela 1 - Análise estatística dos resultados dos parâmetros analisados 

Análise físico-química da água subterrânea 
Parâmetros   

  Número de 
Amostras 

Resolução 
CONAMA 396 -  Média  Mínimo  Máximo Desvio 

Padrão  

DBO (mgL-1 de O2) 90 Sem indicação 0,41 0 4,51 0,70 

Cloretos (mgL-1 de Cl-) 90 250,00 25,44 6,00 176,80 34,65 

Nitrato (mgL-1 de N) 90 10,00 4,33 0,38 15,5 1,02 
 

As imagens da Figura 4 apresentam a distribuição espacial do parâmetro cloretos na água 

subterrânea da bacia do rio Gramame. Espacialmente, o comportamento de cloretos mostra-se, de 

certa forma, estável ao longo do período de monitoramento, podendo estar relacionado a 

condicionantes naturais como pedologia e geologia, já comentadas. Novamente, observa-se que as 

maiores concentrações aparecem na área do poço P2, e também em P10, P16 e P25 podendo, estes 

poços, estarem sofrendo influências naturais, em termos de qualidade da água subterrânea, em 

decorrência de suas localizações próximas de áreas de influência de rocha calcária.  
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Figura 4 - Distribuição espacial dos cloretos 

Espacialmente, o nitrato apresenta um comportamento semelhante ao de cloretos em relação 

à sua estabilidade (Figura 5). Também para o nitrato, o poço P2 e ainda, P16 e P22 apresentam as 

maiores concentrações ao longo do período de análise.  

Os parâmetros cloretos e nitrato evidenciam uma possível contaminação, não se descartando 

ser esta por matéria orgânica oriunda, principalmente de esgoto doméstico.  
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Figura 5 - Distribuição espacial dos nitratos 

O ser humano elimina por meio de sua urina, íons cloreto e amônia, que é oxidada para a 

forma iônica do nitrato. A presença de banheiros e fossas negras próximas aos poços (Figura 6) é 

uma possível fonte desse tipo de contaminação. 
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Figura 6 - Condições ambientais ao redor do poço 

Analisando conjuntamente as espacializações dos cloretos e dos nitratos, verifica-se que 

ambos coincidem no que diz respeito a questões pontuais de contaminação da água subterrânea da 

área estudada. Observa-se que onde há os maiores valores em termos de cloretos, também ocorrem 

as maiores concentrações de nitratos (P2, P3, P16, P17 e P22). Relacionando-os com a DBO5, pode-

se apontar uma possível contaminação por esgoto doméstico.  

Quando se analisa o comportamento mensal da DBO5 (Figura 7), que retrata de forma 

indireta o teor de matéria orgânica presente num corpo hídrico, ela apresenta, de maneira geral, um 

comportamento estável, com um pico de concentração no mês de dezembro de 2010. Porém, 

verifica-se também que os maiores valores concentram-se na cabeceira da bacia, não coincidindo 

espacialmente com os de nitrato e cloretos. Dessa forma, em princípio, parece não haver uma 

relação direta entre os parâmetros analisados, já detectado, o que carece de uma avaliação mais 

acurada.  

Não havendo relação direta com a carga orgânica presente na água subterrânea, evidenciada 

através da DBO5, pode-se dizer que as concentrações elevadas de cloretos e nitratos estão 

relacionadas a outros fatores como a prática de atividade agrícola e pecuária na área de estudo, uso 

e ocupação do solo, ou fatores naturais, como características pedológicas ou geológicas, uma vez 

que, a região da bacia do rio Gramame, possui em suas proximidades vários afloramentos rochosos 

de calcários, evidenciando uma proximidade de tal substrato rochoso do nível freático. Tais rochas 

podem interferir em questões de propriedades químicas do solo, bem como de padrões de qualidade 

de água subterrânea, influenciando assim em outros padrões como dureza elevada da água, sólidos 

dissolvidos totais, condutividade elétrica e cloretos. Também podendo influenciar em padrões de 

nitratos associados a fatores locais naturais.  
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Figura 7 - Distribuição espacial da demanda bioquímica de oxigênio 

Quando se observa o mapa de uso e ocupação do solo da bacia (Figura 8) verifica-se que os 

pontos onde ocorrem as maiores concentrações de cloretos e nitrato coincidem com áreas ocupadas 

com plantio de cana-de-açúcar ou de abacaxi o que explica, de certa forma, uma possível 

contribuição dessas atividades no comportamento desses parâmetros. 
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Figura 8 - Uso e ocupação do solo 

A maioria dos fertilizantes é composta por elementos de nitrogênio que, ao entrarem em 

contato com bactérias nitrificantes presentes no meio ambiente, reduzem os elementos de nitrogênio 

em nitratos. Eles são utilizados com o intuito de melhorar e/ou acelerar o cultivo. Com isso a 

demanda de nutrientes à base de nitratos que não são consumidos pelas plantas são lixiviados e pela 

infiltração podem atingir o nível freático contaminando os aquíferos.  

Observa-se nas espacializações que, o P2, em termos de cloretos, sempre se apresentou com 

valores altos em todos os meses de monitoramento. O mesmo ocorreu para o nitrato, mas, em 

apenas um mês, esse parâmetro ultrapassou os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA – 

396/2008. Esse fato pode estar relacionado ao excessivo uso de fertilizantes nas proximidades do 

poço referido, uma vez que a região possui uma vasta área de cultivo de cana-de-açúcar, podendo 

também estar relacionado a características naturais da pedologia e geologia da região. Sendo assim, 

pela análise da espacialização nota-se que não só o poço P2, mas também P3, P16, P17 e P22 

podem estar sofrendo tais influências.   
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4. CONCLUSÃO 

O monitoramento mensal de qualidade de água subterrânea da bacia do rio Gramame 

revelou para os parâmetros analisados um comportamento espacial, relativamente, estável ao longo 

do tempo. Porém, não foi constatada uma relação entre os parâmetros analisados, o que se então, 

não se pode afirmar, portanto, uma contaminação das águas subterrâneas da bacia advinda de 

esgotos domésticos, apesar das condições favoráveis a essa ocorrência.  

O nitrato apresentou índices acima do permitido pela Resolução CONAMA 396/2008 para 

água subterrânea. Suas maiores concentrações, aliadas a de cloretos, coincidiram com áreas 

ocupadas com agricultura, possibilitando uma possível interferência dessa atividade na qualidade da 

água.  

Neste trabalho mostra-se uma avaliação preliminar, da qualidade da água subterrânea, pois, 

os pontos de possíveis contaminações dos poços ainda requerem mais investigações e meses de 

monitoramento, para assim saber se esse comportamento dos parâmetros analisados está 

relacionado a uma situação natural ou a atividades antrópicas.  
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