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RESUMO: A água é um dos recursos naturais renováveis mais importantes para a manutenção da
vida na Terra e decorrente ao aumento da produção agrícola e o aumento de produtos químicos as
águas subterrâneas estão sendo contaminadas. Nesse contexto, a pesquisa foi realizada no município
de Pombal na Paraíba, objetivando-se monitorar a água de dos poços da zona rural de Pombal/PB
utilizados na irrigação de hortaliças. Foram monitorados 18 poços e georreferenciados no período de
dezembro de 2013 a abril de 2014 e foram analisados em campo os seguintes parâmetros: ph,
temperatura (T) e oxigênio dissolvido (OD). Comparados com os valores estabelecidos pela Resolução
do Conselho Nacional de Meio Ambiente, Nº 357, de 17 de março de 2005, para água de Classe 1. As
águas dos poços estudados apresentaram temperaturas variáveis entre 26,2°C a 41,2°C, influenciando
na apreciação do sabor da água, quando para consumo. O oxigenio dissolvido variou de 4,1 a 22,4
mg/L em relação a todas as épocas. A água dos poços podem ser utilizados para irrigaçãod e hortaliças
de acordo com os parametros analisados, porem é necessário estudo de outros parâmetros para garantir
a qualidade da água.
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ABSTRACT: Water is one of the most important for the maintenance of life on Earth and due to
increased agricultural production and the increase of chemicals renewable natural resources
groundwater being contaminated. In this context, the research was conducted in the municipality of
Pombal in Paraíba, aiming to monitor the water from the wells of rural Pombal/PB used to irrigate
vegetables. 18 wells were georeferenced and monitored from December 2013 to April 2014 and the
following parameters were analyzed in the field: pH, temperature (T) and dissolved oxygen (DO).
Compared to the values established by the National Council for the Environment, No. 357, March 17,
2005, for Class 1 water. Waters of the wells studied showed variable temperatures between 26.2° C to
41.2° C influencing the assessment of the taste of water, while for consumption. The dissolved oxygen
ranged between 4.1 and 22.4 mg / L for all ages. Water wells can be used to irrigation and vegetables
according to the parameters analyzed, however it is necessary to study other parametric to ensure
water quality.
KEYWORDS: Groundwater, irrigation water quality.
INTRODUÇÃO: A água é um recurso natural com maior importância, pois sua disponibilidade e
acesso são necessários a todo tipo de vida no planeta, bem como para a maioria dos meios de produção
(Sardinha et al., 2008). Das principais categorias de uso da água (agrícolas, industrial e doméstico) o
setor agrícola evidência- se como a maior categoria que necessita da água na maioria dos países em
desenvolvimento. Estima-se que nesses países a irrigação utiliza 70% de toda a água retirada de rios,
lagos e mananciais subterrâneos (Pruski et al., 2004). A procura por maior produção agrícola tem
aumentado os índices de utilização inadequada de produtos químicos, como fertilizantes e agrotóxicos,

implicando em sérios problemas para a qualidade e quantidade dos alimentos e das águas superficiais
(Telles, 2002; Milhome et al., 2009). Sá Barreto (2006) afirma que em água subterrâneas estes
compostos também são considerados uma ameaça potencial à qualidade da água, principalmente
quando os aquíferos estão localizados ou próximos de uma região onde ocorrem atividades agrícolas .
A intensificação da agricultura impacta de formas diferentes o meio ambiente em relação à qualidade
de água. Portanto, é necessário o monitoramento de diversos indicadores de qualidade e entre eles a
avaliação dos resíduos de agrotóxicos. A maioria dos contaminantes químicos presentes em águas
subterrâneas e superficiais está relacionada às fontes industriais e agrícolas. De acordo com Hu & Kim
(1994) a variedade é enorme, com destaque para os agrotóxicos, compostos orgânicos voláteis e
metais. Os agrotóxicos assumem caráter destacado enquanto contaminantes pela intensidade podendo
oferecer risco ambiental e grave problema a saúde. Sua presença nos mananciais pode trazer
dificuldades para o tratamento da água em virtude da eventual necessidade de tecnologias mais
complexas do que aquelas normalmente usadas para a potabilização. Portanto, o uso e a decorrente
exposição aos agrotóxicos podem comprometer os usos múltiplos da água pela comunidade presente,
principalmente às próximas áreas cultivares. Neste contexto, objetiva-se com este trabalho monitorar a
água dos poços na zona rural de Pombal/PB utilizados em irrigação de hortaliças.
MATERIAL E MÉTODOS: O estudo foi desenvolvido na comunidade Várzea Comprida das
Oliveiras e de Bezerros, localizada na zona rural a 11 km do município de Pombal, Estado da ParaíbaPB, nas coordenadas geográficas 6º48’16” de latitude S e 37º49’15” de longitude W, a uma altitude de
144 m. Foram monitorados 18 poços da região sendo georreferenciados (Tabela 1) com um GPS no
período de dezembro de 2013 a abril de 2014 e coletadas amostras de água subterrânea nas saídas das
bombas dos poços artesianos após um descarte inicial. Em locais onde não houvesse saída de água das
bombas, esta era coletada diretamente das residências que possuíam água subterrânea encanada,
deixando-se escorrer a água por alguns minutos antes da coleta. As coletas foram realizadas sempre
período da manhã. Foram analisados em campo: pH, temperatura (T) e oxigênio dissolvido (OD).Os
resultados foram comparados, com os valores estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (CONAMA) Nº 357 de 17 de março de 2005, para água de Classe 1 que são
destinadas a irrigação de hortaliças consumidas cruas.
Tabela 1. Georreferenciamento dos poços monitorados das comunidades da zona rural de Pombal/PB
Poço
Nome do poço - comunidade de Bezerros
Coordenadas
1
João Batista Freire- horta
S 06º 45.154’
W 037º 52.081’
2
João Batista Freire – consumo
S 06º 45.083’
W 037º 52.075’
3
Zé de Velho (Zé Juvêncio)
S 06º 44.990’
W 037º 52.168’
4
Lourenço Freire de Lima
S 06º 45.982
W 037º 47.981
5
Maricelio Freire Caminho
S 06º 45.144’
W 037º 52.318’
6
Geraldo Nobrega de Almeida
S 06º 45.032’
W 037º 52.408’
7
Alexsandro de Matos Freire
S 06º 45.027’
W 037º 52.738’
Nome do Poço - Comunidade de Várzea
Comprida dos Olivedos
8
Glauciene
S 06º 44.842’
W 037º 51.709’
9
Agimiro Ferreira de Matos
S 06º 44.814’
W 037º 51.761’
10
Tereza Ferreira dos Santos
S 06º 44.876’
W 037º 51.640’
11
Antônio Januário de Oliveira
S 06º 44.935’
W 037º 51.660’
12
Francisco Ferreira Freires
S 06º 45.199’
W 037º 51.568’
13
Francisca Maria Freires
S 06º 45.192’
W 037º 51.533’
14
Solange
S 06º 45.471’
W 037º 51.656’
15
Francisco Nobrega de Almeida
S 06º 45.445’
W 037º 51.832’
16
Edgar freires de Lima
S 06º 45.277’
W 037º 51.852’
17
Damião Freire Almeida
S 06º 45.294’
W 037º 51.147’
18
Doraci Matos Ferreira
S 06º 45.475’
W 037º 51.458’

RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com Schwarzbach & Morandi (2000) a temperatura
pode ser considerada a característica mais importante do meio aquático, uma vez que as propriedades
físicas, químicas e biológicas da água sofrem influência da temperatura. Pode afetar a palatabilidade
da água pela intensificação de gosto e odor, sendo desagradável ao paladar águas com temperaturas
superiores a 27,0°C. As águas dos poços estudados apresentaram temperaturas variáveis entre 26,2°C
a 41,2°C, influenciando na apreciação do sabor da água, quando para consumo. De acordo com a
resolução n° 357 do CONAMA (2005), que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, o pH indicado é de 6 a 9. Verifica-se na Figura 1 que
apenas duas amostras não estão de acordo com a resolução estando o pH com valores abaixo de 6.
Houve uma oscilação no pH em alguns poços. Ressalta-se que a temperatura da água subterrânea
medida no interior do poço sofre de influencia da temperatura atmosférica. Pequena variabilidade no
valor do pH entre estações secas e chuvosas também foi observada por Franca et al (2006), ao
analisarem a qualidade das águas de uma bateria de poços tubulares, que abastece o município de
Juazeiro do Norte (CE).

Figura 1. Análise temporal do pH da água dos poços das comunidades.
A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se diretamente devido a seus efeitos
sobre a fisiologia das diversas espécies. Também o efeito indireto é muito importante podendo,
determinadas condições de pH contribuir para a precipitação de elementos químicos tóxicos como
metais pesados; outras condições podem exercer efeitos sobre as solubilidades de nutrientes
(CETESB, 2004). Quando ocorre a alteração do pH pode indicar a presença de agrotóxicos (Santos &
Wilson,2008). Na Figura 2 percebe-se que o oxigenio dissolvido variou de 4,1 a 22,4 mg/L, na
primeira amostragem analisada de oxigenio dissolvido (OD1) todos as águas dos poços não se
enquadram nos padrões exigidos. No OD2 houve uma melhora nos indices em alguns poços, porém
nas demais epocas analisadas todos os poços estão em conformidade com a rresolução nº 375/05 do
CONAMA onde não pode ser inferior a 6 mg L-1.

Figura 2. Análise temporal do oxigênio dissolvido da água dos poços das comunidades.

Para irrigação de hortaliças á agua em alguns periodos esta de acordo com os parametros comparados
com a rresolução nº 375/05 do CONAMA, sendo necessário um estudo mais detalhado de outros
parâmetros.
CONCLUSÕES: Os poços analisados de acordo com os parâmetros analisados a água é adequada em
alguns meses para irrigação de hortaliças. O monitoramento é importante para acompanhar as
oscilações nas estações secas e chuvosas como também a possível contaminação da água.
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