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ESTUDO SOBRE A VARIABILIDADE ESPACIAL E TEMPORAL DE ATRIBUTOS 

QUÍMICOS DA ÁGUA EM DUAS MESORREGIÕES DO SEMIÁRIDO 

PARAIBANO 
 

RESUMO 
 

A pesquisa está baseada nos dados correspondentes ao período de 2010 a 2014 de duas 

Mesorregiões do semiárido paraibano; Borborema e Sertão. Os parâmetros de qualidade de 

água avaliados foram: Razão de Adsorção de Sódio, Condutividade Elétrica, Sólidos Totais 

Dissolvidos e Balanço Iônico. Portanto o objetivo geral é avaliar espacial e temporalmente a 

qualidades das águas subterrâneas e superficiais, em duas Mesorregiões do semiárido 

paraibano. Para essa avaliação foi usado o banco de dados do Laboratório de Análise de Solo 

e Água, pertencente à Universidade Federal de Campina Grande, Campus Patos PB. 

Classificaram-se estas águas em conformidade com a descrição da Resolução Nº 357, de 17 

de Março de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), da teoria de Logan 

de 1965 do Balanço Iônico (BI) e do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos (USSL). 

Para tratamento dos dados e classificação das águas, usou-se o software QUALIGRAF do 

Departamento de Recursos Hídricos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos. Foram analisadas 238 amostras, 42 Municípios, 09 Microrregiões e 02 

Mesorregiões. Nas análises dos dados levaram-se em consideração os aspectos da natureza da 

fonte de água (subterrânea ou superficial) e o período da coleta (estação de inverno ou de 

verão). Essas águas foram classificadas em 8 categorias, criando-se assim um ranking em 

ordem crescente  e de acordo com a qualidade das águas. Para todos os métodos de 

classificação das águas; CONAMA, USSL e BI, os resultados indicaram que as águas da 

Mesorregião do Sertão apresentam menor risco de impactos no solo e para as culturas que as 

águas da Borborema. Os principais fatores para esta diferença é o índice pluviométrico, no 

Sertão é mais elevado e a variedade geomorfológica, no Sertão pode-se destacar um 

predomínio das depressões como unidade geomorfológica, na Borborema existem inúmeras 

feições residuais, como campos de inselbergs e maciços cristalinos. De acordo com os dados 

analisados, o risco das águas provocarem problemas de salinidade no solo durante a irrigação 

é maior que o risco de sodicidade, independente da área analisada e do período de coleta da 

amostra. Espera-se que estes conhecimentos, possam contribuir na recuperação de área 

degradada, no aperfeiçoamento de projetos acadêmicos e no planejamento de lavouras.  

 

Palavras - chave: semiárido, qualidade da água, irrigação. 

  



 
 

STUDY ON THE SPATIAL VARIABILITY AND TIME OF CHEMICAL 

ATTRIBUTES OF WATER IN TWO MESOREGIONS OF SEMIARID PARAIBA 
 

ABSTRACT 
 

 The research is based on data corresponding to the period 2010 to 2014 two 

Mesoregions of Paraiba semiarid; Borborema and Hinterland. The quality parameters of water 

were evaluated: Sodium Adsorption Ratio, Electrical Conductivity, Total Dissolved Solids 

and Ionic Balance. So the overall goal is to evaluate the spatial and temporal qualities of 

ground and surface waters in two Mesoregions the semiarid Paraiba. For this evaluation, we 

used the database of Soil and Water Analysis Laboratory, belonging to the Federal University 

of Campina Grande, PB Campus Ducks. Were classified these waters in accordance with the 

description of Resolution No. 357 of March 17, 2005 the National Council of Environment 

(CONAMA), the Logan's theory of 1965 Ionic Balance (BI) and Salinity Laboratory of the 

United States (USSL). For data processing and classification of waters, we used the software 

QUALIGRAF the Department of Water Resources Cearense of Meteorology and Water 

Resources Foundation. 238 samples were analyzed, 42 municipalities, 09 and 02 Mesoregions 

Microregions. In the analyzes of the data were taken into account aspects of the water supply 

of nature (underground or surface) and the collection period (winter or summer season). 

These waters were classified into 8 classes, thus, creating a ranking in ascending order and in 

accordance with the water quality. For all water classification methods; CONAMA, USSL 

and BI, the results indicated that the Hinterland Mesoregion waters have a lower risk of 

impacts on soil and crops that the waters of Borborema. The main factors for this difference is 

the rainfall in the hinterland is higher and geomorphological variety, in the Hinterland can 

highlight a prevalence of depression as geomorphological unit in Borborema there are 

numerous residual features such as inselbergs fields and crystalline massifs. According to the 

analyzed data, the risk of water salinity cause problems in the soil during irrigation is greater 

than the risk of sodicity, regardless of the analyzed area and the sample collection period. It is 

hoped that this knowledge, can contribute to the degraded area recovery, improvement of 

academic projects and planning fields. 

 

Key - words: semiarid, water quality, irrigation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Polígono das Secas é caracterizado por uma distribuição irregular das chuvas no 

tempo e no espaço, solos rasos, rios intermitentes e escassos recursos hídricos subterrâneos. 

Essas características climáticas, pedológicas e hidrológicas, constituem restrições para a 

utilização regular dos recursos hídricos no Semiárido Nordestino. Este quadro de incerteza 

produz insegurança na tomada de decisão de políticas de recursos hídricos e de 

desenvolvimento agropecuário e socioeconômico, necessitando de medidas, planejamento e 

gestão das águas. Diante deste quadro o desenvolvimento da agricultura depende de projetos 

direcionados para irrigação, racionalizando o suprimento de água para as culturas.  

 As áreas que mais consomem água no Brasil, de acordo com matéria divulgada na 

Revista EM DISCUSSÃO do SENADO FEDERAL (2014), são: agricultura, produção 

energética, atividade industrial e abastecimento humano. O crescimento constante da 

população mundial exige mais alimentos e energia elétrica. As Organizações das Nações 

Unidas ONU (2015), prevê que até 2030, a sociedade vai necessitar de: 35% a mais de 

alimentos, 40% a mais de água e 50% a mais de energia elétrica.  

 Colocando-se o Semiárido do Brasil (SAB) neste contexto e para que essas metas 

referentes à agricultura possam ser atingidas, vários fatores devem ser observados, entre eles a 

disponibilidade e a qualidade da água, as características do solo a ser utilizado e a distribuição 

da precipitação na região (REIS et al., 2012 e SHAO et al., 2014). 

 O SAB apresenta características climáticas de má distribuição temporal e espacial da 

precipitação. Em geral, observa-se que diversos municípios do SAB apresentam precipitações 

entre 280 a 800 mm de médias anuais (COELHO et al., 2009).  

 A distribuição de chuvas irregulares ocasiona deficiências socioeconômicas, 

retardando o desenvolvimento da região e dificultando a produção agrícola (BARROSO et 

al.,2011). Assim, faz-se necessário a utilização de recursos hidráulicos para obter, transportar 

e armazenar água. Entre estas intervenções pode-se citar: o barramento de rios (açudes), 

adutoras, sistemas de irrigação, perfuração de poços, entre outros.  

 A irrigação é uma prática agrícola milenar, hoje com uso intensivo de tecnologia, que 

coloca a água sob o controle do agricultor e elimina riscos de perdas ocasionadas por 

estiagens e secas, possibilita ainda, um aumento da produtividade pelo uso mais eficiente de 

máquinas, energia, e insumos como fertilizantes, defensivos, sementes melhoradas e mão de 

obra (PRONI, 1986 e REIS et al., 2012).  

 A irrigação, como técnica que garante a produção agrícola, é considerada oficialmente 
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como elemento fomentador do desenvolvimento socioeconômico. A Lei do GOVERNO 

FEDERAL 8.171/91, que dispõe sobre a Política Agrícola, define a irrigação como fator de 

bem estar social de comunidades rurais. 

 A água utilizada para a irrigação deve ter qualidade tal que não afete as plantas, nem 

prejudique o solo. A qualidade da água pode ser definida segundo a concentração de 

substâncias inorgânicas ou orgânicas e a composição e estrutura da biota aquática presente no 

corpo d’água. A quantidade e a qualidade das águas subterrâneas dependem do clima e do 

solo da região, da vegetação circundante, da forma e tamanho do ecossistema e da influência 

antrópica. A qualidade, portanto, está diretamente atrelada a processos internos e externos ao 

corpo de água (STRASKRABA e TUNDISI, 2000). Portanto, a água deve ser avaliada não 

apenas no que diz respeito à quantidade disponível, mas principalmente em relação à sua 

qualidade. Dependendo das características físicas, químicas e biológicas, a sua utilização pode 

ser limitada ou até mesmo tornar inviável o seu uso. Apesar do uso de água na irrigação 

contribuir de forma significativa para o aumento da produtividade, ela também pode levar ao 

acúmulo de conteúdo de sais no solo, reduzindo o potencial osmótico e de fertilidade do 

mesmo em determinadas situações, sobretudo em zonas de clima árido e semiárido (MAIA e 

RODRIGUES, 2012). 

 A determinação da qualidade da água para suas diversas finalidades envolve certo grau 

de complexidade. Para um monitoramento satisfatório, é necessário considerar que, além dos 

fatores naturais, como a interação da água com as rochas cristalinas, a interferência da ação do 

homem sobre o sistema de fluxo e a introdução de novas substâncias, estas variam espaço-

temporalmente promovendo alterações da qualidade dos recursos hídricos (VIDAL, 2003).  

 De modo a avaliar e compreender a qualidade das águas para irrigação, o uso do 

Balanço Iônico (BI), Sólidos Totais Dissolvidos (STD), Condutividade Elétrica (CE) e Razão 

de Adsorção do Sódio (RAS) são indicados (MÖBUS, 2015).   

 Dentro deste contexto o objetivo geral da pesquisa é avaliar espacial e temporalmente 

a qualidades das águas subterrâneas e superficiais, em duas Mesorregiões do semiárido 

paraibano. 

 . 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Avaliar espacial e temporalmente a qualidades das águas subterrâneas e superficiais, 

em duas Mesorregiões do semiárido paraibano.    

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

          Avaliar os parâmetros de qualidade de água: RAS, CE, STD e BI.  

Classificar as águas de duas Mesorregiões (Borborema e Sertão) do semiárido paraibano 

no período compreendido entre 2010 e 2014, nas épocas de chuvas e de verões de acordo com 

as metodologias de BI, CONAMA e USSL; 

Comparar numa escala decrescente os resultados de qualidade de água obtidos com as 

classificações estudadas na Resolução 357/2005 do CONAMA, com as classificações 

proposta por Logan 1965 (Balanço Iônico) e classificação das águas de acordo com o USSL 

(United States Salinity Laboratory);  

Confeccionar uma escala decrescente de qualidade de água, em cada Microrregião, das 

duas Mesorregiões estudadas.  

Avaliar a metodologia do LASAG (Laboratório de Análise de Solo e Água – UFCG) 

para análises químicas das águas para irrigação. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Águas no mundo 

 

A água é um recurso hídrico, fundamental para vida em todos os seus aspectos. 

Entende-se água como recurso hídrico quando a garantia deste recurso está associada à 

qualidade. De acordo com KELMAN e REBOUÇAS (2006) a água deve ser acessível a todos 

os setores populacionais que dela necessitem. 

Segundo as Organizações das Nações Unidas (ONU, 2011), a água ocupa 

aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta, no entanto 97,5% das águas do planeta 

são salgadas. Da parcela de água doce, 68,9% encontram-se nas geleiras, calotas polares ou 

em regiões montanhosas, 29,9% em águas subterrâneas, 0,9% compõe a umidade do solo e 

dos pântanos e apenas 0,3% constitui a porção superficial de água doce presente em rios e 

lagos. 

A água doce não está distribuída uniformemente pelo globo. Sua distribuição depende 

essencialmente dos ecossistemas que compõem o território de cada país, segundo o Programa 

Hidrológico Internacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO). Encontra-se na figura 1 o resumo do relatório. 

A UNESCO (2006) informa ainda que na América do Sul encontra-se 26% do total de 

água doce disponível no planeta e apenas 6% da população mundial, enquanto o continente 

asiático possui 36% do total de água e abriga 60% da população mundial. 

 

Figura 1: Distribuição dos recursos hídricos, da superfície e da população em % no Mundo. 

 
Fonte: Plano Nacional de Recursos Hídricos – Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 

Ambiente, 2006.   
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O consumo diário de água é muito variável ao redor do globo.  Além da 

disponibilidade desta no local, o consumo médio de água está fortemente relacionado com o 

nível de desenvolvimento do país e como nível de renda das pessoas, (CETESB – SP, 2015). 

Uma pessoa necessita de pelo menos, 40 litros de água por dia para beber, tomar 

banho, escovar os dentes, lavar as mãos e cozinhar, no entanto, os números indicam que um 

europeu, que tem em seu território 8% da água doce no mundo, consome em média 150 litros 

de água por dia. Já um indiano, consome 25 litros por dia (ONU, 2015). 

No mundo, o uso dos recursos hídricos cada vez mais é acentuado, produzindo 

desequilíbrios regionais e conflitos, este é um processo que não é de hoje. Segundo 

MORENO (1996), o consumo crescente deste recurso hídrico não só afeta a quantidade, mas 

também a qualidade da água. Segundo relatório da ONU (2015), até 2030 a necessidade de 

recursos hídricos aumentará em 40%. 

 

De acordo com esse relatório as causas são conhecidas e dificilmente evitáveis:  

 O aumento da população e sua concentração em grandes núcleos urbanos;  

 O elevado grau de desmatamento e deterioração da vegetação resultando em 

um menor aproveitamento das precipitações;  

 Os efeitos negativos da exploração excessiva dos aquíferos (salinização e 

aumento dos custos de exploração);  

 O crescente dano por contaminação da qualidade das águas superficiais, entre 

outros. 

 

3.2. Águas no Brasil 

 

O Brasil é hoje o quinto país do mundo tanto em extensão territorial como em 

população, com uma área de aproximadamente 8.514.876 km
2
 e mais de 190 milhões de 

habitantes (IBGE, 2010). 

Em função de suas dimensões continentais, o Brasil apresenta grandes contrastes 

relacionados não somente ao clima, vegetação original e topografia, mas também à 

distribuição da população e ao desenvolvimento econômico e social, entre outros fatores.  

De maneira geral, o Brasil é um país privilegiado quanto ao volume de recursos 

hídricos, pois abriga 13,7% da água doce do mundo, porém a disponibilidade desses recursos 

não é uniforme. Como demonstrado na figura 2, mais de 73 % da água doce disponível no 

país encontra-se na bacia Amazônica, que é habitada por menos de 5% da população.   
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 Apenas 27 % dos recursos hídricos brasileiros estão disponíveis para as demais 

regiões, onde residem 95% da população do país de acordo com o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH, 2006). 

Não só a disponibilidade de água não é uniforme, mas a oferta de água tratada reflete 

os contrastes no desenvolvimento dos Estados brasileiros. Enquanto na região Sudeste 87,5% 

dos domicílios são atendidos por rede de distribuição de água, no Nordeste a porcentagem é 

de apenas 58,7%PNRH (2006). O Nordeste também apresenta desequilíbrio entre a 

quantidade da água superficial 3,3 %, a área superficial 28,91 % e a população 28,91% de 

acordo com a figura 2. 

 O PNRH, estabelecido pela Lei nº 9.433/97, foi aprovado em 30 de janeiro de 2006, é 

um dos instrumentos que orienta a gestão das águas no Brasil. O conjunto de diretrizes, metas 

e programas que constituem o PNRH foi construído em amplo processo de mobilização e 

participação social. O plano foi dividido inicialmente em duas partes: 2006 a 2011, 

implantação e mobilização. Em 2012 foi elaborado o documento que constitui a primeira 

revisão do PNRH, e estabelece as 22 prioridades do Plano para o período de 2012 a 2015. 

Nesta revisão não foram apresentados novos valores referente à distribuição de recursos 

hídricos, da superfície e da população em % no Brasil. 

 

Figura 2: Distribuição dos recursos hídricos, da superfície e da população em % no Brasil. 

 
Fonte: Plano Nacional de Recursos Hídricos – Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 

Ambiente, 2006. 

 

3.3. Águas no Semiárido do Brasil 
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A delimitação atual do Semiárido brasileiro ocorreu no ano de 2005, e abrange cerca 

de 1.135 municípios inseridos nos estados nordestinos (exceto o Maranhão), e inclui os do 

extremo norte e nordeste do estado de Minas Gerais. A região politicamente delimitada é 

classificada como Semiárido, mas não se refere necessária e restritamente aos locais de clima 

semiárido. A extensa região representa aproximadamente 11,5% da área do território nacional 

(MEDEIROS, 2012). 

O SAB apresenta reduzido volume de escoamento superficial em sua rede de 

drenagem, apresentando coeficientes de escoamento muito baixos, variando entre 0,06 e 0,26 

com média aproximada de 0,12 (VIEIRA, 2004) 

 Segundo VIEIRA (2004), o déficit de evapotranspiração real em relação à 

evapotranspiração potencial varia de50 mm até valores superiores a 1.000 mm, caracterizando 

alto índice de aridez. 

As razões para a existência de um grande espaço de clima semiárido, inserido num 

quadrante de um continente predominantemente úmido são relativamente complexas. 

AB’SABER (2003) explica que o fenômeno ocorre porque as massas de ar tropical atlântico 

(incluindo a atuação dos ventos alísios) em alguns momentos têm baixa condição de penetrar 

de leste para oeste, beneficiando apenas a Zona da Mata e interferindo na falta de precipitação 

durante alguns meses no domínio geral dos Sertões.  

 

Figura 3: Nova delimitação do semiárido, Ministério da Integração Nacional (MI). 

 
Fonte: Adaptado do MI (2005).  
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 Desde que se têm registros deste fenômeno climático, a seca tem acometido a vida 

social e econômica da população no SAB. Políticas públicas foram desenvolvidas pelo Estado 

para tentar combatê-la.   

 As ações de combate às secas são fortemente criticadas por autores como OLIVEIRA 

(1981) que considera conservadora a forma de pensar o problema da falta de água na região 

nordeste. De acordo com o autor, a classe política nunca pretendeu colocar em discussão as 

verdadeiras causas relacionadas à miséria material da população acometida pela seca, as 

discussões se concentram nas questões de cunho climático, entendidos como aqueles que se 

referem aos aspectos naturais da falta de água. 

Com predominância da área localizada sobre formações do tipo cristalino, com solos 

pouco profundos e de baixa capacidade de infiltração e armazenamento, a ocorrência das 

águas subterrâneas no semiárido está limitada a fraturas e fissuras nas rochas e a zonas de 

aluviões dos rios, formadas pela deposição de sedimentos fluviais. Há de se ressaltar, 

entretanto, a existência de bacias sedimentares, de ocorrência localizada, com grande 

potencial hídrico (FALKENMARK e CHAPMAN, 1993). 

Segundo FALKENMARK e CHAPMAN (1993), a elevada predominância de rios 

temporários dificulta, sobremaneira, a gestão dos recursos hídricos na região e a implantação 

de políticas públicas associadas, limitando as alocações e suprimentos. Este quadro de 

incertezas quanto à disponibilidade e à qualidade das águas, gera insegurança na tomada de 

decisão de políticas de recursos hídricos e de desenvolvimento agropecuário e 

socioeconômico para a região necessitando, portanto, de medidas de planejamento e gestão 

dos recursos hídricos, visando atender à demanda da população, de forma permanente. 

As regiões semiáridas se caracterizam por seu balanço hídrico deficitário, 

particularmente no que se refere às trocas com a atmosfera (ARAÚJO e PIEDRA, 2009). 

De acordo com FALKENMARK e CHAPMAN (1993), uma região semiárida tem 

coeficiente de aridez entre 0,20 e 0,50. O coeficiente de aridez consiste na razão entre a 

precipitação média anual e a evaporação potencial anual (ARAÚJO e PIEDRA, 2009). 

Do ponto de vista hidrológico, seu aspecto mais proeminente é a contínua interrupção 

na disponibilidade natural de água. Em contraponto, nas regiões áridas há constante 

indisponibilidade natural, enquanto nas regiões úmidas há disponibilidade natural contínua. 

Como consequência ocorre, no semiárido, a intervenção humana para que a vida social se 

viabilize (ARAÚJO, 2004), fazendo com que tais regiões sejam de baixa densidade 

populacional nos diversos continentes.  

No caso brasileiro, a região semiárida (possivelmente amais habitada do globo entre as 
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regiões semiáridas) apresenta a mesma densidade média do país, superior a 20 habitantes por 

Km², o que gera um desafio incontestável, que exige solução efetiva e não paliativa 

(ARAÚJO, 2004). 

Entende-se, água como recurso hídrico quando a garantia deste recurso está associada 

à qualidade e quantidade. Neste contexto se reitera, como fundamental, a existência de um 

sistema participativo de gestão das águas, através de comitês representativos de bacias 

(CALHEIROS et al., 2004).  

De acordo com o Instituto Nacional do Semiárido INSA (2012), são três os principais 

desafios para a boa gestão dos recursos hídricos do semiárido:  

 

 A redução de perdas nos sistemas de transporte;  

 A melhoria na eficiência da irrigação; 

 O reuso das águas. 

 

No SAB os sistemas de armazenamento, adução e transporte de água são, em geral, 

relevante fonte de desperdício, construídos geralmente por organismos governamentais, 

entregues à operação de usuários e, usualmente, permanecem sem manutenção adequada. Faz-

se necessário, também, nessa instância, dar poder (política, técnica e financeiramente) aos 

usuários para monitorar reservatórios, adutoras, estações de bombeamento, canais de diversos 

níveis hierárquicos e comportas, para que seja dada manutenção tão logo surjam os primeiros 

sinais de vazamento no sistema. Segundo o INSA 2012, estima-se que tais perdas 

correspondam a até 35% da vazão escoada. 

 

3.4. Gestão das águas 

 

Em nível Nacional o órgão gestor dos recursos hídricos é a Agência Nacional das 

Águas (ANA). No âmbito Estadual da Paraíba, até 2005 era a Agência de Águas, Irrigação e 

Saneamento do Estado da Paraíba (AAGISA), hoje a Agência Executiva de Gestão das Águas 

do Estado da Paraíba (AESA) é o órgão responsável por este gerenciamento.  

 

3.4.1 Aspectos legais da AESA 

 

 A AESA foi criada pela Lei n° 7.779, de 07/07/2005, sob a forma jurídica de uma 

Autarquia, com autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Estado da 
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Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente (SECTMA). 

Conforme o Art. 3° da lei acima citada é objetivo da AESA, o gerenciamento dos 

recursos hídricos subterrâneos e superficiais de domínio do Estado da Paraíba, de águas 

originárias de bacias hidrográficas localizadas em outros Estados que lhe sejam transferidas 

através de obras implantadas pelo Governo Federal e, por delegação, na forma da Lei, de 

águas de domínio da União que ocorrem em território do Estado da Paraíba. 

A AESA participa do Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (SIGERH), que foi instituído pela Lei N° 6.308/1996 e tem como 

finalidade a execução da Política Estadual de Recursos Hídricos e a formulação, atualização e 

aplicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, em consonância com os órgãos e entidades 

estaduais e municipais, com participação da sociedade civil organizada.  

 

Figura 4: Organograma da AESA. 

 
Fonte: AESA (2005). 

 

Em poucos lugares do semiárido há água disponível e suficiente para irrigar os 

terrenos cultiváveis. Esta falta de água para a agricultura, associada à necessidade de 

aumentar a produção de alimentos, aumenta a necessidade de utilização de águas de inferior 

qualidade, que vão limitando a produtividade agrícola e produzindo a degradação dos solos 

(ALMEIDA, 2000).  



32 
 

Para MALVEZZI (2008) a reforma hídrica, deve contar com o total empenho do 

Estado para garantir que a água continue um bem comum, acessível a todos, fora das regras 

do mercado. 

Portanto o que se espera do Estado é a realização de uma governança da água que, 

para VIANNA (2002), se constitui como um novo paradigma que foi difundido pelo mundo 

através do impulso de organizações internacionais, como o Banco Mundial (BM), e de 

especialistas e consultores de gestão das águas, certos de que uma gestão sustentável dos 

recursos hídricos passa obrigatoriamente por uma gestão descentralizada e integrada. 

 

3.4.2. Outorga 

 

Outorga é o ato ou efeito de consentir, dar uma concessão de uso da água, por tempo 

determinado e nos termos e nas condições expressas no respectivo ato administrativo (AESA, 

2015). 

Segundo o art. 4º, Inciso IV, da Lei Federal 9.984/2000, compete a Agência Nacional 

de Águas (ANA), outorgar, através de autorização, o direito de uso dos recursos hídricos de 

domínio da União, bem como emitir outorga preventiva.  

De acordo com o art. 8º da mesma lei, a ANA publica as solicitações e autorizações no 

Diário Oficial da União e do respectivo Estado, contendo o nome do requerente, a validade da 

outorga, o município, a finalidade e o manancial de intervenção. 

Para a emissão de outorga, a ANA utiliza a Resolução, como ato administrativo. A 

Resolução de outorga contém a identificação do outorgado, as características técnicas e as 

condicionantes legais do uso de água autorizado. A outorga é necessária porque a água tem 

diversos usos, ou seja: abastecimento humano, dessedentação animal (saciar, matar a sede), 

irrigação, indústria, geração de energia elétrica, preservação ambiental, paisagismo, lazer, 

navegação, e outros. Com a outorga há uma melhor organização na distribuição e controle da 

água. 

Os seguintes usos de água, entre outros, estão sujeitos à outorga conforme art. 12º da 

Lei Federal 9.433/1997: 

 

 A derivação ou captação de parcela de água em um corpo d'água para consumo final, 

inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 

 A extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo 

produtivo. 
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3.4.3. Regulamentação para o uso da água 

 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente, por meio da Resolução CONAMA 357, de 

17 de março de 2005 (BRASIL, 2005), fixou limites para diversas variáveis em sistemas de 

água doce, salobra e salina (quadros: 1; 2 e 3). 

 
Quadro 1: Águas doces, segundo a resolução CONAMA n°357 - 2005. 

Águas Doces 

Usos 
Classes 

Esp. 1 2 3 4 

Consumo 
Humano 

Com desinfecção      

Com tratamento simplificado      

Com tratamento convencional      

Com tratamento convencional ou avançado      

Proteção e 
Conservação 

Equilíbrio natural comunidades aquáticas      

Ambientes aquáticos em UCPI      

Das comunidades aquáticas      

Comunidades aquáticas em terras indígenas      

Recreação 
Contato primário conf. 274/2000      

Contato secundário      

Irrigação 

Hortaliças consumidas cruas e frutas rente ao solo      

Hortaliças, planta, parques, jardins c/ contado direto      

Culturas arbóreas e forrageiras       

Aquicultura e atividade de pesca      

Pesca amadora      

Dessedentação de animais      

Navegação      

Harmonia paisagística       

Fonte: SANTOS (2015). 

 

As águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são classificadas, segundo a 

qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade. As águas 

de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigente, desde que este não 

prejudique a qualidade da água, atendidos outros requisitos pertinentes e de acordo com os 

quadros: 1; 2 e 3.   

 

Quadro 2: Águas, segundo a resolução CONAMA n°357 - 2005. 

Águas Salinas 

Usos 
Classes 

Esp. 1 2 3 

Proteção e 
Conservação 

Equilíbrio natural comunidades aquáticas     

Ambientes aquáticos em UCPI     

Das comunidades aquáticas     

Recreação 
Contato primário conf. 274/2000     

Contato secundário     

Aquicultura e atividade de pesca     

Pesca amadora     

Navegação     

Harmonia paisagística      

Fonte: SANTOS (2015). 
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Desde o início de sua vigência, o documento tem sido analisado tecnicamente pela 

comunidade científica (REIS e MENDONÇA, 2009) e tornou-se referência inclusive para 

pesquisas acadêmicas.  

 

Quadro 3: Águas salobras, segundo a resolução CONAMA n° 357 - 2005. 

Águas Salobras 

Usos 
Classes 

Esp. 1 2 3 

Consumo 
Humano 

Com tratamento convencional ou avançado 
    

Proteção e 
Conservação 

Equilíbrio natural comunidades aquáticas     

Ambientes aquáticos em UCPI     

Das comunidades aquáticas     

Recreação 
Contato primário conf. 274/2000     

Contato secundário     

Irrigação 
Hortaliças consumidas cruas e frutas rente ao solo     

Hortaliças, planta, parques, jardins c/ contado direto     

Aquicultura e atividade de pesca     

Pesca amadora     

Navegação     

Harmonia paisagística      

Fonte: SANTOS (2015). 

 

Tais pesquisas comumente promovem uma comparação entre os resultados obtidos em 

determinado ambiente aquático e os respectivos limites associados ao seu enquadramento. 

A Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, complementa e altera a Resolução nº 

357/2005, no que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) publicou a Portaria nº 2.914/2011 fixando novas 

normas sobre o controle e vigilância da água para consumo humano. O documento revoga a 

Portaria 518/2004. 

As disposições desta Portaria não se aplicam à água mineral natural, à água natural e 

às águas adicionadas de sais, destinadas ao consumo humano após o envasamento, e a outras 

águas utilizadas como matéria prima para elaboração de produtos. Toda água destinada ao 

consumo humano, distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da 

água, (MS. 2011). 

 

3.5. A água para agricultura 

 

Para o desenvolvimento amplo e eficiente da agricultura, vários fatores devem ser 

observados, entre eles a disponibilidade e a qualidade da água, as características do solo a ser 

utilizado e a distribuição da precipitação na região (SHAO et al., 2014). 
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Com o continuo crescimento demográfico, superando o aumento da produtividade e à 

incorporação de terras de zonas úmidas e subúmidas à produção agrícola, a humanidade se vê 

compelida a utilizar a irrigação para complementar as chuvas nestas zonas, como também 

para fazer produtivas as zonas áridas e semiáridas do globo, neste caso o consumo da água 

neste setor supera e muito o consumo de água em outras atividades como mostra a figura 5. 

 

Figura 5: Distribuição dos recursos hídricos, da superfície e da população em % no Brasil. 

 

Fonte: Plano Nacional de Recursos Hídricos – Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 

Ambiente, (2005). 

 

A produção de cultivos nestas regiões é dependente de um abastecimento adequado de 

água, água em quantidade suficiente e de qualidade apropriada e facilmente disponível para a 

irrigação ao longo da temporada para suprir as necessidades dos cultivos. 

 

Quadro 4: Diagrama ilustrativo da água como recurso estratégico. 

 
Fonte: Adaptada de Brito (2007). 

 

Prediz-se que pelo menos a metade do aumento requerido na produção de alimento nas 

próximas décadas deve proceder das terras irrigadas do mundo. 
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À vista do papel da agricultura irrigada como a máquina alimentícia do mundo, a 

competição pela água não pode converter-se em um crescimento menor da produção de 

alimento ou em uma redução absoluta da área irrigada no mundo (Hill, 1994).  

O desafio do setor da agricultura irrigada é, portanto, produzir mais alimento mediante 

uma melhor transformação da água utilizada. Uma das maneiras obvia para se enfrentar o 

desafio para o melhor aproveitamento das águas aptas para irrigação, está em reduzir a 

quantidade de água aplicada em cada irrigação. Outra forma é usar a fração não consumida de 

água de irrigação já desviada, visto que, ao nível de campo (FREDERIKSEN, 1992), uma 

grande parte da água de irrigação aplicada (aproximadamente a metade) não é realmente 

consumida pelo cultivo e, portanto, acaba como água de drenagem. 

Os estudos da água visando determinar sua qualidade para utilização na agricultura 

irrigada são muito antigos. Entretanto, a definição favorável ou contrária à utilização de uma 

água para fins de irrigação depende não somente das condições químicas que apresenta no 

momento que é analisada como, também, das características físicas e químicas dos solos em 

que vão ser aplicadas e da susceptibilidade e resistência dos cultivos que vão ser irrigados 

(FREDERIKSEN, 1992). 

 

3.6. A água para irrigação 

 

O consumo mundial de água nas últimas décadas tem se intensificado drasticamente, 

pois o crescimento populacional acelerado impulsionou o desenvolvimento industrial e a 

necessidade do aumento da produção de alimentos. Segundo TUNDISI (2003), os vários usos 

múltiplos da água e as permanentes necessidades de água para fazer frente ao crescimento 

populacional e as demandas industriais e agrícolas têm gerado permanente pressão sobre os 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

A produção de alimentos, principalmente devido à irrigação, é a atividade que mais 

utiliza água no mundo, sendo responsável por 68,3% do consumo, seguido da indústria com 

23,1% e do uso doméstico com 8,6% (TUNDISI, 2003).  

No Brasil a demanda estimada de água pelo setor agrícola é semelhante a do mundo, 

sendo a atividade que mais utiliza os recursos hídricos, com 72,3% do volume captado, 

seguido do abastecimento com 18,0% e do uso industrial com 9,5% (SETTI et al., 2001). 

A alta demanda de água para a produção de alimentos está ligada ao fato das plantas 

perderem muita água por evapotranspiração, exigindo consideráveis quantidades para a 

reposição hídrica. Embora seja a atividade econômica que mais consome água, a suficiência 
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mundial de produção de alimentos, depende da agricultura irrigada, porque embora ocupe 

somente 16% da área produtiva, é responsável por 40% da produção total de alimentos 

(ITURRI, 1999, citado por SETTI et al., 2001). 

PAZ, TEODORO e MENDONÇA (2000) estimam que, em média, a eficiência de 

irrigação é de 37% a nível mundial. 

Quanto às características da qualidade da água para irrigação, de modo geral, deve ser 

analisada com relação a cinco parâmetros básicos (SALASSIER, 1995):  

 

 Concentração total de sais (salinidade) – A principal consequência do aumento da 

concentração de sais solúveis de um solo é a elevação de seu potencial osmótico. Em 

razão da facilidade e rapidez de determinação, a condutividade elétrica (CE) passou a 

ser o procedimento padrão, a fim de expressar a concentração total de sais para 

classificação e diagnose das águas destinadas à irrigação;  

 Proporção relativa de sódio, em relação a outros cátions (capacidade de infiltração do 

solo). A capacidade de infiltração de um solo cresce com o aumento de sua 

salinidade e decresce com o aumento da razão de adsorção de sódio (RAS) e, ou, 

decréscimo de sua salinidade;  

 Concentração de elementos tóxicos – Os elementos encontrados nas águas de 

irrigação e que mais comumente causam problemas de toxidez às plantas são íons de 

cloro, sódio e boro. A magnitude do problema depende da concentração do íon na 

água de irrigação, da sensibilidade da cultura ao íon, da demanda da 

evapotranspiração da região e do método de irrigação em uso. Estes íons geralmente 

acumulam-se nas folhas, onde causam problemas com excesso de cloro e queima dos 

tecidos, reduzindo a produção vegetal ou mesmo chegando à morte da planta, quando 

o seu acúmulo é muito elevado;  

  Concentração de bicarbonatos – Nas águas que contêm concentrações elevadas de 

íons bicarbonato, há tendência para a precipitação do cálcio e magnésio, sob a forma 

de carbonatos, reduzindo, então, a concentração de cálcio e magnésio na solução do 

solo e, consequentemente, aumentando a proporção de sódio, uma vez que a 

solubilidade do carbonato de sódio é superior à dos carbonatos de cálcio e magnésio;  

 Aspecto sanitário – Quanto ao aspecto sanitário, há três casos a considerar: a 

contaminação do irrigante durante a condução da irrigação, a contaminação da 

comunidade ao redor do projeto de irrigação e a contaminação do usuário dos 

produtos irrigados.  
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A importância dada aos aspectos de qualidade das águas, segundo AYRES e 

WESTCOT, (1991), pode buscar a literatura direita, pois a mesma é um clássico da 

classificação de água para irrigação citado por GERVÁSIO et al., (2000), só começou a ser 

reconhecida nos últimos anos. A falta de atenção dedicada a esta questão foi devido à 

disponibilidade de água de boa qualidade e de fácil utilização.  

Entretanto, esta realidade está mudando em vários lugares do mundo, em função do 

aumento de consumo por águas de boa qualidade, restando como alternativa a este fato, o uso 

de águas de qualidade inferior.  

Dentre as características que determinam a qualidade da água para a irrigação, a 

concentração de sais solúveis ou salinidade é um fator limitante ao desenvolvimento de 

algumas culturas. O problema de salinização e/ou alcalinização em solos é mais frequente em 

regiões tropicais de clima quente e seco, caracterizado por elevadas taxas de 

evapotranspiração e baixos índices pluviométricos, a exemplo do semiárido paraibano, onde 

no contexto regional, concentram-se atualmente as terras mais intensamente cultivadas; com o 

uso da irrigação esse risco é ainda maior (SOUZA et al.,2000).  

Toda a água superficial ou subterrânea contém certo teor de sais em solução, sendo 

que em regiões áridas e semiáridas a concentração é geralmente maior, o que vai se somar ao 

sempre presente problema de salinização e alcalinização dos solos. A orientação geral é de se 

determinar a qualidade da água de acordo com a concentração de sais (DAKER, 1988). 

Os dados da tabela 1 são experimentais citados por PIZARRO (1996), o qual mostra a 

salinidade média de alguns locais do planeta. 

 

Tabela 1: Composição média da água dos rios no mundo. 

 
Fonte: Adaptado de Pizarro (1996). 

 

O acúmulo de sais no solo é geralmente evidenciado através de um balanço salino 
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onde as concentrações que entram na área de influência do sistema radicular das plantas são 

maiores que as encontradas na saída. Esse fenômeno pode ser considerado uma consequência 

de concentrações elevadas de sais nas águas utilizadas em irrigação (DAKER, 1988). 

A água usada na irrigação, em geral, contém sais solúveis em níveis variados e, 

quando esta é aplicada ao solo na ausência de lixiviação ou com drenagem restrita e na 

presença de evapotranspiração excessiva, produz acúmulo dos sais na zona radicular em 

concentrações prejudiciais às plantas (BERNSTEIN, 1974). 

Todas as águas de irrigação têm um conteúdo maior ou menor de sais solúveis, ainda 

que as águas naturais raras vezes contenham sais suficientes para ocasionar danos imediatos 

aos cultivos (RHOADES, 1972). 

Os aspectos específicos de salinidade sobre o solo, os efeitos fisiológicos sobre as 

plantas e a tolerância ao sal pelas plantas, resulta a dificuldade de estimar o rendimento 

relativo de um cultivo, mesmo conhecendo-se as informações sobre a qualidade da água, o 

solo, o clima, e a gestão (GRATTAN, 1994).  

A planta, solo e os fatores atmosféricos mudam ao longo do tempo e a tolerância ao 

sal dos cultivos pode variar dependendo da idade, condições do solo, temperatura, umidade, e 

contaminação do ar (MAAS, 1990). 

 

3.6.1. Águas Subterrâneas  

 

A Infiltração é o processo pelo qual a água entra no solo, que perdura enquanto houver 

fornecimento de água. Este processo é de grande importância prática, pois sua taxa ou 

velocidade muitas vezes determina o deflúvio superficial ou enxurrada responsável pelo 

fenômeno da erosão durante precipitação pluvial. A infiltração determina o balanço de água 

na zona das raízes (REICHARDT, 1990). 

A água é um solvente quimicamente muito ativo capaz de reagir com o meio 

percolado incorporando substâncias orgânicas e inorgânicas. Desta forma, quando 

considerados exclusivamente processos naturais, os principais constituintes presentes nas 

águas resultam de processos físicos e químicos de intemperismo de rochas (MAAS, 1990).  

O intemperismo físico está associado à fragmentação das rochas. Já o intemperismo 

químico envolve processos de alteração mineral por meio de reações de hidratação,/hidrólise, 

dissolução, precipitação, oxirredução e complexação (FAUST e ALY, 1981).  

Na formação de minerais secundários são liberados íons solúveis e incorporados ao 

ambiente aquático. Visto que as rochas apresentam condições de instabilidade na presença de 
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água, o intemperismo químico pode ser interpretado como a tendência do sistema água/rocha 

a alcançar o equilíbrio físico-químico (FAUST e ALY, 1981). 

 

3.6.2. Águas Superficiais 

 

A água que flui nos cursos consiste no escoamento direto do líquido precipitado que 

escorreu sobre a superfície do solo, no extravasamento de lagos e pântanos, ou naquela que 

surge através do solo, vinda das terras altas para os vales. A proporção entre as correntes 

destas diferentes origens varia de estação para estação e conforme a estrutura geológica e 

utilização da área de drenagem (MACEDO e BRANCO, 1964). 

As características naturais das águas podem ser alteradas em função do uso e ocupação 

do meio físico. A disposição inadequada de resíduos domésticos, industriais, de mineração, a 

utilização de pesticida e fertilizante constitui as principais fontes de poluição ou contaminação 

dos recursos hídricos superficiais (DREVER, 1997). 

 

3.7. Qualidades da água 

 

Além de água em quantidade, a qualidade é outro aspecto muito importante a se 

considerar na irrigação, pois dependendo das suas características físicas, químicas e 

biológicas, o seu uso pode se tornar limitado ou inviabilizado (AYERS e WESTCOT, 1987).  

SETTI et al., (2001) afirmam que uma análise completa da água natural indicaria a 

presença de mais de cinquenta constituintes nela dissolvidos ou em suspensão. Esses 

elementos, em geral, são sólidos dissolvidos ionizados, gases, compostos orgânicos, matéria 

em suspensão, incluindo microrganismos e matéria coloidal. No entanto, as variações 

quantitativas desses elementos em águas superficiais, dependem do clima e da litologia da 

região, da vegetação circundante, do ecossistema aquático e da influência do homem, sendo 

este último o maior responsável pelas alterações na composição da água (PORTO, BRANCO 

e LUCA, 1991).  

Os constituintes da água, sejam de origem natural ou antrópica, conferem 

características qualitativas que podem influenciar o dimensionamento e escolha do tipo de 

sistema de irrigação, a necessidade de filtragem SOCCOL (2005), o tipo de cultura a ser 

irrigada e a necessidade ou não de um pré-tratamento da água (PESCOD, 1992).  

Um dos principais problemas de qualidade de água para a irrigação, e que estão 

relacionados com a operação dos equipamentos, é a obstrução física de tubulações e 
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emissores, sobretudo em sistemas de irrigação localizada, onde os orifícios de passagem são 

de pequenos diâmetros (NAKAYAMA e BUCKS, 1986). 

Outro problema, é que quando a água da irrigação é retirada de um manancial que 

recebe efluente de estação de tratamento de esgoto e, dependendo do tipo de cultura a ser 

irrigada, existe a possibilidade de transmissão de doenças por microrganismos patogênicos, de 

intoxicação por químicos prejudiciais a saúde, as plantas e ao solo, e de salinização do solo, e, 

consequentemente, devem ser considerados (VON SPERLING, 1996). 

Deste modo, a avaliação da qualidade de água para a irrigação deve integrar três 

fatores: 

 

 Se a qualidade de água pode comprometer a operacionalização do sistema de 

irrigação;  

 Se há risco de contaminação dos alimentos irrigados; 

 Se há risco de salinização do solo.  

 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), estabeleceu por 

meio da resolução nº 357 de 17 de março de 2005, a classificação das águas e seus respectivos 

padrões de qualidade (VON SPERLING, 1996). 

O conjunto de parâmetros a serem considerados na avaliação da qualidade da água 

para a irrigação deve contemplar o conjunto de características físicas, químicas e biológicas 

que definem sua adequação ou não para o uso.  

Habitualmente as determinações que se realizam nas águas são: Potencial 

Hidrogeniônico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Total de Sais Dissolvidos (TSD), íons: 

sódio (Na
+
), potássio (K

+
), cálcio (Ca

2+
), magnésio (Mg

2+
), cloretos (Cl

-
), sulfatos (SO4

2-
), 

carbonatos (CO3
2-

) e bicarbonatos (HCO3
-
). 

Com estes parâmetros, determina-se a classificação das águas usadas em irrigação, de 

acordo com: o grau de sodicidade e salinidade, a variação das águas entre doce, salgada e 

salobra e o comportamento entre as cargas positivas (cátions) e negativas (ânions).  

 

3.8. Padrões de qualidade de água 

 

A seguir são apresentadas as descrições, definições e a importância de cada um dos 

parâmetros utilizados na determinação dos cátions e ânions, assim como os compostos 

inorgânicos presentes em águas naturais. Os métodos para determinação desses parâmetros 
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são apresentados no item Métodos Analíticos deste trabalho.  

 

3.8.1. Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O potencial Hidrogeniônico (pH) é um valor que representa a concentração de íons de 

hidrogênio H
+
 (em escala logarítmica), dando uma indicação sobre a condição de acidez, 

neutralidade ou alcalinidade da água (VON SPERLING, 1996). 

O pH é um parâmetro químico que pode contribuir para a obstrução de tubulações e 

emissores em sistemas localizados. Águas com valores de pH acima de 7 podem favorecer a 

precipitação de carbonatos de cálcio e magnésio em águas com alta dureza (NAKAYAMA e 

BUCKS, 1986) e a precipitação de alguns fertilizantes fosfatados de baixa solubilidade, 

quando utilizados para a fertirrigação, que é a aplicação de fertilizantes dissolvidos na água 

(COELHO, OLIVEIRA e BORGES, 2002). 

As águas naturais, frequentemente, possuem pH na faixa de 4 a 9 e, na maioria das 

vezes, é ligeiramente básica devido à presença de bicarbonatos e carbonatos dos metais 

alcalinos e alcalinos terrosos (CLESCERI et al, 1999). 

 

3.8.2. Condutividade elétrica (CE) e Salinidade
 

 

No Brasil, 40 % das terras irrigadas no Nordeste são afetadas pela salinidade como 

resultado da irrigação inadequada (STOCKLE, 2001). 

A tabela 2 mostra as possibilidades para classificação das águas de acordo com a 

salinidade C0 a C5 e sodicidade S1 a S4, portanto 24 possibilidades. 

 

Tabela 2: Critérios para classificação de água para irrigação (USSL). 

 
Fonte: Adaptada do International Finance Corporation (IFC, 2006). 
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Segundo STOCKLE (2001) a condutividade elétrica da água de irrigação (CE) 

considera basicamente a quantidade total de sais presentes na água, sem especificá-los.  

Salinidade é o resultado da acumulação de sais na dissolução do solo, aumentando o 

potencial osmótico, o que impede ou dificulta, a captação de água por parte da planta e ainda 

origina alterações na absorção não seletiva de nutrientes (STOCKLE, 2001).  

Na figura 6 o diagrama desenvolvido pela FUNCEME (2014), relaciona a RAS com a 

CE, possibilitando a classificação das águas de C0S1 a C5S4. 

 

Figura 6: Diagrama de classes de risco. 

 
Fonte: FUNCEME (2014). 

 

O principal agente causador da salinidade do solo é a qualidade da água utilizada na 

irrigação, agravando-se quando o manejo da irrigação com essas águas é utilizado 

inadequadamente. Por sua vez, a condutividade elétrica (CE), devido à facilidade de sua 

determinação, é o parâmetro considerado para determinar a sua potencialidade de salinizar um 

solo (STOCKLE, 2001). 
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As unidades são expressas em micromhos por cm (µmohs cm
-1

), milimhos por 

centímetro (mmohs cm
-1

) ou, pela unidade do Sistema Internacional (SI), desiemens por 

metro (dS m
-1

), ou microsiemens por cm (µS cm
-1

), todas as unidades expressas a 25 ºC, 

definida como sendo a maior ou menor facilidade que tem a corrente elétrica de atravessar 

uma solução, sendo a seguinte equivalência de unidades; 1dS m
-1

 = 1mmohs cm
-1

= 1 mS cm
-1

 

= 1000 µS cm
-1

 = 1000 µmohs cm
-1

.O gráfico (figura 6) a CE varia de 100 a 20000 µmohs 

cm
-1

à 25 °C. 

Quanto maior o conteúdo salino de uma solução maior será a CE da água, a medida da 

CE é um indicador do perigo da salinidade do solo (TOMES, 1965). 

Outra forma de expressar a salinidade de uma água é mediante a quantidade Total de 

Sais Dissolvidos (TSD), cujo valor se determina somando as concentrações de cada um dos 

íons analisados em uma amostra de água, expressados em mg.L
-1

 ou g.L
-1

. 

De acordo com TOMES (1965), nas zonas semiáridas o conteúdo de sal da água de 

irrigação pode ser muito mais elevado que nas zonas áridas sem causar danos, visto que a 

quantidade de água que se necessita para complementar a chuva é menor. 

Quando a salinidade da água é expressa pela CE ou TSD, suas unidades de medida não 

são estritamente equivalentes. A CE de uma água depende do número e tipo de íons presentes, 

sendo maior a capacidade condutora dos íons de maior carga iônica, que os de menor carga. 

Assim, duas águas podem apresentar valores iguais de CE e possuir diferentes TSD 

(MEDINA, 1997). 

Segundo RHOADES (1974), interações entre o potencial osmótico da água no solo 

(concentração salina) e o potencial mátrico (capacidade do solo de reter água) fazem com que 

as plantas possam superar um alto nível de potencial osmótico se o potencial mátrico é baixo, 

e suportar alta salinidade em profundidade por meio de adição de água com baixa salinidade 

na superfície, capaz de suprir as necessidades para evapotranspiração.  

Para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos USDA, (1997) o princípio 

básico para se evitar a salinização de um solo é manter o equilíbrio entre a quantidade de sais 

que é fornecida ao solo, através da irrigação, com a quantidade de sais que é retirada através 

da drenagem.  

Independente da relação de adsorção de sódio (RAS), o teor absoluto de sais de uma 

água é um fator limitante de seu uso na agricultura, em que pese à grande variação de 

tolerância a sais por parte da vegetação. A salinidade total da água age tanto sobre o solo 

como sobre as plantas, interferindo em seu processo osmótico, (CLESCERI et al, 1999). 

O USDA desenvolveu o diagrama, que estabelece o risco devido à salinidade, em 
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função, basicamente, de dois fatores: o índice RAS e o TSD da água, estimado a partir de sua 

condutividade elétrica. 

De acordo com o diagrama a classe de risco pode ser: 

 

 Nulo (C0): Não há perigo de salinização do solo; 

 Baixo (C1): Não há perigo de salinização do solo, a menos que a permeabilidade seja 

muito baixa (solos argilosos). 

 Médio (C2): Para evitar a salinização os solos necessitam de drenagem moderada. 

 Alto (C3): O solo necessita boa drenagem. 

 Muito Alto (C4): inútil, a menos que o solo tenha uma drenagem ótima. 

 Excepcionalmente alto (C5): só utilizáveis em solo com excelente drenagem e para 

vegetais com ótima tolerância a sais. 

 

A tolerância dos vegetais à salinidade é extremamente variável, havendo desde os que 

são absolutamente intolerantes, mesmo a pequenos teores, até vegetais que se desenvolvem 

bem em ambientes altamente salinizados (EMBRAPA, 1997). 

  

3.8.3. Relação de adsorção de sódio (RAS) e Sodicidade 

 

Este índice denota a proporção relativa em que se encontra o Na
+
 em relação com o 

Ca
2+

 e o Mg
2+

, cátions bivalentes que competem com o sódio pelos lugares de intercâmbio do 

solo. Esta consideração é de grande importância quando há predominância do íon sódio, que 

induzirá trocas de íons cálcio e magnésio pelos de sódio nos solos, o que pode conduzir à 

degradação do mesmo, com a consequente perda de sua estrutura e permeabilidade (USSL, 

1954). 

A RAS é expressa em raiz quadrada do milequivalente por litro (meq L
-1

)
1/2

 ou do 

milimol carga por litro (mmolc L
-1

)
1/2

, e serve como indicadora do perigo de sodicidade ou 

alcalinidade do solo, sendo os valores da concentração dos elementos expressos em meq L
-1

 e 

a RAS definida de acordo com a expressão matemática desenvolvida pelo USSL (1945). O 

QUALIGRAF para o cálculo da RAS usa a equação (1) que demonstra a relação existente 

entre o sódio (Na
+
) que é um elemento químico monovalente e os dois elementos bivalentes; 

cálcio (Ca
++

) e magnésio (Mg
++

). 
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Quando a concentração de sais de sódio atinge valores muito altos, o Na
+
 solúvel 

começa a ser adsorvido pelo complexo de troca, iniciando-se aí a primeira etapa do processo 

de sodificação, que leva à formação dos solos sódicos. A passagem do Na
+
 para o complexo 

de troca começa a ser importante quando este cátion constitui a metade ou mais dos cátions 

solúveis da solução do solo (USSL, 1954).  

Segundo AYERS e WESTCOT (1999) a agricultura irrigada depende tanto da 

quantidade como da qualidade da água. A qualidade desejável para a água usada na irrigação 

varia em função dos tipos de culturas onde será aplicada.  

Vários autores WILCOX, DURUM (1967) e ALLISON (1964) apontam quatro 

características básicas determinantes da qualidade da água para irrigação: 

 

 Concentração total de sais solúveis; 

 Concentração relativa do sódio em relação a outros cátions; 

 Concentração de íons tóxicos; 

 Concentração de carbonatos em relação à concentração de cálcio e magnésio.  

 

Hoje em dia a metodologia mais utilizada para determinação dos parâmetros de 

avaliação de água é a descrita por RICHARDS. Segundo RICHARDS (1954), ao se classificar 

uma água para irrigação, se supõe que ela será usada sob condições médias com respeito à 

textura do solo, velocidade de infiltração, drenagem, quantidade de água usada, clima e 

finalmente à tolerância dos cultivos aos sais.  

Segundo AYERS e WESTCOT (1999), a qualidade da água para irrigação está 

relacionada aos seus efeitos prejudiciais aos solos e às culturas, requerendo muitas vezes 

técnicas especiais de manejo para controlar ou compensar eventuais problemas associados a 

sua utilização.  

Considerando que a água é fundamental na produção vegetal e que a concentração de 

sais nas águas de irrigação varia de acordo com a taxa de evaporação e com a composição 

química das rochas e dos solos onde essas águas circulam, a falta de análises sobre sua 

qualidade pode conduzir ao uso de águas inapropriadas, com consequentes efeitos prejudiciais 

sobre as propriedades físicas e químicas do solo (GURGEL, 2001). 
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A avaliação da água para irrigação fundamenta-se na identificação de suas 

características químicas e de possíveis problemas relativos ao risco de salinização dos solos, 

de infiltração de íons, indicando se a água pode ou não ser utilizada para irrigação (SANTOS, 

2000).       

A USDA que estabelece além do risco devido à salinidade, também estabelece o risco 

em função, basicamente, de dois fatores: o índice RAS e o TSD da água, estimado a partir de 

sua condutividade elétrica. 

De acordo com a figura 6 a classe de risco pode ser: 

 

 Baixo (S1): Pode ser usada para irrigação em quase todos os solos, com pouco perigo 

de desenvolvimento de problemas de sodificação; 

 Médio (S2): Estas águas só devem ser usadas em solos de textura arenosa ou em solos 

orgânicos de boa permeabilidade, uma vez que em solos de textura fina (argilosos) o 

sódio representa perigo; 

 Forte (S3): Pode produzir níveis tóxicos de sódio trocável na maior parte dos solos, 

necessitando assim de práticas especiais de manejo tais como: drenagem, fácil 

lavagem, aplicação de matéria orgânica; 

 Muito Forte (S4): É geralmente inadequada para irrigação exceto quando a salinidade 

for baixa ou média ou o uso de gesso ou outro corretivo torne possível o uso dessa 

água. 

 

3.8.4. Sólidos totais dissolvidos (STD) 

 

 Para os Sólidos Totais Dissolvidos (STD), somam-se todos os constituintes químicos 

dissolvidos na água. Medindo assim a concentração das substâncias iônicas, sendo expressa 

em mg L
-1

 CONAMA 2005. 

 A principal aplicação da determinação dos STD é classificar a água em classes de 

acordo com a Resolução 357 do (CONAMA, 2005). Serve também como um indicador 

agregado da presença de produtos químicos contaminantes (tabela 3). 

 
Tabela 3: Classificação proposta pela resolução do CONAMA 357/2005.  

 
Fonte: Adaptada do CONAMA (2005).  
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As fontes primárias de STD em águas receptoras são agrícolas e residenciais, de 

lixiviados de contaminação do solo e de fontes pontuais de descarga de poluição das águas 

industriais ou estações de tratamento de esgoto. As substâncias dissolvidas contêm íons 

inorgânicos (como o carbonato, bicarbonato, cloreto, sulfato, fosfato, nitrato, cálcio, magnésio 

e sódio) que em concentrações elevadas podem ser prejudiciais à vida aquática (CONAMA, 

2005) 

Uma das formas de estimar a STD é através da conversão da medida de condutividade 

elétrica. Para converter a condutividade elétrica da amostra em concentração aproximada de 

sólidos totais dissolvidos, o valor de CE é multiplicado por um fator de conversão, que 

depende da composição química da STD e pode variar entre 0,54 e 0,96. A maioria dos 

instrumentos que possuem medidor de condutividade faz essa conversão. Uma vez que a 

condutividade varia com a temperatura, os instrumentos contêm circuitos que a compensam 

automaticamente para corrigir as leituras com um padrão de 25 °C. O limite máximo 

permitido de STD na água para consumo humano é de 1.000 mg L
-1

 (CONAMA, 2005). 

 

3.8.5. Cálcio (Ca
+2

) e magnésio (Mg
+2

)  

 

De acordo com a American Public Health Association APHA, (1998), a presença de 

cálcio na água resulta do contato do corpo hídrico com depósitos de calcita (CaCO3), dolomita 

[CaMg(CO3)2] e gipsita (CaSO4.2H2O). A solubilidade dos carbonatos é controlada pelo pH e 

CO2 dissolvido. O cálcio pode ser encontrado em corpos d’água em concentrações em torno 

de 15 mg L
-1

 e, em águas subterrâneas, em concentrações que variam de 10 a >100 mg L
-1

.  

O magnésio ocorre geralmente nos minerais magnesita (MgCO3) e dolomita 

[CaMg(CO3)2] APHA, (1998), e é encontrado em águas naturais em concentrações próximas 

dos 4 mg L
-1

 e em águas subterrâneas em concentrações em torno de 5 mg L
-1

.  

Ca
+2

 e Mg
+2

 são os cátions que mais contribuem para a dureza total da água, seguidos 

de Ba
+2

 e Sr
+2

 (CLESCERI et al, 1999). 

 

3.8.6. Sódio (Na
+
) e potássio (K

+
) 

 

As águas naturais contêm sódio devido à sua abundância e alta solubilidade de seus 

sais em água, encontrados na forma iônica (Na
+
) (CLESCERI et al, 1999). 

A concentração de sódio na água potável geralmente não ultrapassa os 20 mg L
-1

 e o 

valor máximo recomendável de sódio na água para potabilidade é 200 mg L
-1

(Brasil, 2005). 
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Em águas superficiais, ocorrem em concentrações abaixo de 50 mg.L
-1

, em águas 

subterrâneas, frequentemente, excedem esse valor.  

O potássio é um elemento essencial tanto na nutrição das plantas quanto na dos 

humanos, e ocorre em águas subterrâneas como resultado da dissolução mineral de material 

vegetal em decomposição, e escoamento agrícola. Diferentemente de outros íons, como o 

sódio, o potássio não permanece em solução, pois é rapidamente assimilado pelas plantas, e 

facilmente incorporado em argilas CLESCERI et al, (1999). Concentrações de potássio em 

águas superficiais variam de 1 a 3 mg L
-1

. Águas subterrâneas apresentam valores inferiores a 

10 mg L
-1

, sendo mais frequente entre 0,5 e 5 mg L
-1

(CLESCERI et al, 1999). 

 

3.8.7. Sulfato (SO4
2-

) 

 

 O enxofre pode se apresentar de diversas formas, tais como sulfato (SO4
-2

), sulfito 

(SO3
-2

), sulfeto (S
2-

), sulfeto de hidrogênio (H2S), dióxido de enxofre (SO2), ácido sulfúrico 

(H2SO2), enxofre molecular (S
0
) e associado a metais (como FeS). Dentre essas várias formas, 

o sulfato e o sulfeto de hidrogênio são as mais frequentes (CLAIR e HINDAR, 2005).  

As fontes de enxofre para os ambientes aquáticos são principalmente decomposição de 

rochas, chuvas (lavagem da atmosfera) e agricultura (através da aplicação de adubos contendo 

enxofre). Os sulfatos podem ser dissolvidos dos minerais gipsita (CaSO4.2H2O), anidrita 

(CaSO4), barita (BaSO4) entre outros. Altas concentrações de sulfato em águas naturais são 

mais comuns associadas à presença desses minerais (SARTI et al., 2008).  

O processo biológico envolve microrganismos com funções específicas de redução e 

oxidação. Em condições anaeróbias, ocorre a redução a sulfetos, como o sulfeto de 

hidrogênio.  

Gases e materiais particulados na atmosfera contendo enxofre reagem com o vapor 

d’água na atmosfera, transformam-se em ácido sulfúrico (H2SO4) diluído, e juntamente com o 

ácido nítrico (HNO3) precipitam-se como chuva ácida. Na atmosfera, esses ácidos também 

reagem com outras substâncias químicas formando poluentes secundários, como o ozônio 

(CLAIR e HINDAR, 2005). 

A chuva ácida tem sido a principal causa para o aumento da concentração de enxofre 

em corpos d’água (CLAIR e HINDAR, 2005). 

As descargas diretas ou indiretas de águas residuais contendo sulfato, em corpos 

receptores, também podem prejudicar a qualidade das águas e interferir no ciclo natural do 

enxofre (SARTI et al., 2008).  
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3.8.8. Cloreto (Cl
-
) 

 

O cloreto é um dos principais ânions inorgânicos presentes na água e sua concentração 

é maior em águas residuais do que em água bruta, pois o cloreto de sódio (NaCl) é um sal 

comumente usado na dieta humana e passa inalterado através do sistema digestivo 

(CLESCERI et al., 1999). 

O cloreto é advindo da dissolução de sais, podendo, em altas concentrações, imprimir 

um sabor salgado à água, podendo também indicar a presença de águas residuárias ROCHA et 

al., (2006) e causar toxidez às culturas mais sensíveis (JÚNIOR et al., 2006). 

O tipo de irrigação a ser utilizado também apresenta maior ou menor intensidade de 

absorção do cloreto, ou seja, quando da utilização do método de irrigação por aspersão a 

toxicidade é mais rápida, pois a absorção é realizada diretamente pelas folhas. Essa absorção 

pode ser afetada pela qualidade da água que está sendo usada na irrigação e também pela 

capacidade da planta em excluir o seu conteúdo no solo, o qual se controla com a lixiviação 

(JÚNIOR et al.,2006). 

 

3.9. Balanço Iônico da água 

 

 

 

 A qualidade da água pode ser avaliada de acordo com o balanço iônico, ou seja, pelo 

cálculo do erro da análise.  Numa análise química de água completa, a concentração total dos 

cátions deve ser aproximadamente igual à concentração total dos ânions. O desvio percentual 

desta igualdade é determinado pelo coeficiente de erro da análise (E%) de acordo com a 

equação (2), O somatório de cátions e ânions, dividido pela subtração de cátions e ânions, 

deve ser multiplicado por 100, para que esse coeficiente de erro seja encontrado.  

 Usa-se no cálculo do erro de acordo com o balanço iônico e considerando os intervalos 

encontrados na tabela 4 (Logan 1965).  

 

Tabela 4: Erro admissível nas análises dos íons maiores.  

 
Fonte: Adaptada de Logan (1965).  
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De acordo com a definição de LOGAN (1965), o erro teórico é o erro prático máximo 

permitido levando-se em consideração os valores dos ânions ou cátions, conforme a tabela 4. 

 

3.10. O Laboratório de Análises de Água e Fertilidade do Solo (LASAG) 

 

 O Laboratório de Análises de Água e Fertilidade do Solo (LASAG), da Universidade 

Federal de Campina Grande, está localizado no Município de Patos, na Mesorregião do 

Sertão, do Estado da Paraíba. O referido laboratório atende aos Programas de Graduação e 

Pós – Graduação e produtores rurais de vários estados do Nordeste, sendo a grande maioria 

dos usuários pertencem aos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Esses 

pesquisadores e produtores buscam, através da análise da água usada na irrigação, a base para 

uma tomada de decisão no planejamento agrícola.  

 O LASAG atende além dos produtores rurais, a comunidade acadêmica desta e de 

outras regiões.  

 Segundo AYERS e WESTCOT (1991), a agricultura irrigada depende tanto da 

quantidade como da qualidade da água. No entanto, o aspecto qualidade tem sido desprezado 

devido ao fato de que no passado as fontes de água, no geral, eram abundantes, de boa 

qualidade e de fácil utilização. Esta situação, todavia, está se alterando em muitas localidades. 

 Sabe-se que, em regiões áridas e semiáridas, a concentração de sais nas águas de 

irrigação varia bastante de um local para outro e há evidência dessa variação ao longo do 

tempo, principalmente no caso de pequenos açudes (COSTA, 1982). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Origens das águas: natureza, localização. 

 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (1990), as 

Mesorregiões do Estado da Paraíba estão divididas (figura 7) em: Sertão, Borborema, Agreste 

e Mata Paraibana, foram estabelecidos os seguintes critérios para a identificação das 

mesorregiões, o processo social como determinante, o quadro natural como condicionante, a 

rede de comunicação e de lugares como elemento da articulação espacial.  

 

Figura 7: Divisão do Estado da Paraíba em Mesorregiões. 

 
Fonte: Adaptado do Programa de ação estadual de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca no 

estado da Paraíba, PAE (2011). 

 

Estas mesorregiões estão divididas em 23 microrregiões (figura 8), para identificá-las 

foram selecionados dois indicadores básicos; a estrutura da população (produção agropecuária 

e nível de tecnologia), interação espacial (coleta, beneficiamento e destruição dos recursos 

naturais). 
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Figura 8: Microrregiões do Estado da Paraíba. 

 

 
Fonte: Adaptado do IBGE, (2000). 

 

O Semiárido paraibano é a área mais extensa do Estado, com 43.513,65 km
2
 (77,1% 

do total do Estado). Sua população, em 2014 segundo o INSA era de 2.170.530 habitantes 

(55,6% do total do Estado), o que representava uma densidade demográfica de 29,8 hab/km
2
. 

Da categoria semiárida paraibana aqui considerada, fazem parte do estudo os seguintes 

espaços:  
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 Mesorregião do Sertão Paraibano (Microrregiões Geográficas de Catolé do Rocha, 

Sousa, Patos, Piancó, Itaporanga e Serra do Teixeira);  

 Mesorregião da Borborema (Microrregiões do Seridó Ocidental, Cariri Ocidental e 

Cariri Oriental), tal como classificada pelo IBGE. 

 

Foram estudadas 3 Microrregiões com 16 municípios na Mesorregião da Borborema e 

6 Microrregiões com 26 Municípios (figura 9) na Mesorregião do Sertão. Essa área é a de 

maior atuação do LASAG. 

No geral foram estudados:  

 

 2 Mesorregiões; 

 9 Microrregiões;   

 42 Municípios;  

 238 amostras. 

 

Figura 9: Distribuição espacial dos Municípios por Micro e Mesorregião.  

 
Fonte: Próprio Autor. 

  

A tabela 5 relaciona os Municípios das duas Mesorregiões que tiveram amostras 

analisadas no LASAG, no período de 2010 a 2014, a seguência dos Municípios é a mesma da 

figura 9.   
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Tabela 5: Número de amostras por Municípios de acordo com a figura 9. 

Mesorregião Microrregião Nº do  

Município 

Nome do 

Município 

Nº de  

Amostras 

Total de 

Amostras 

Borborema 

Seridó  

Ocidental 

1 Junco do Seridó 2 

48 

2 Salgadinho 3 

3 Santa Luzia 30 

4 São José do Sabugi 2 

5 São Mamede 5 

6 Várzea 6 

Cariri 

Ocidental 

7 Assunção 1 

24 

8 Monteiro 6 

9 São José dos Cordeiros 1 

10 Parari 1 

11 Prata 2 

12 Serra Branca 4 

13 Sumé 9 

Cariri 

Oriental 

14 Boqueirão 3 

06 15 Gurjão 1 

16 São João do Cariri 2 

Sertão 
Catolé do 

Rocha 

17 Belém do Brejo do 

Cruz 

1 

02 

18 Catolé do Rocha 1 

Sousa 

19 Condado 6 

15 
20 Malta 2 

21 Pombal 5 

22 Vista Serrana 2 

Patos 

23 Cacimba de Areia 1 

100 

24 Mãe D’água 2 

25 Passagem 2 

26 Patos 75 

27 Quixaba 12 

28 Santa Terezinha 3 

29 São José de Espinharas 2 

30 São José do Bonfim 3 

Piancó 

31 Aguiar  1 

14 

32 Catingueira 2 

33 Igaracy 2 

34 Piancó 5 

35 Santana dos Garrotes 4 

Itaporanga 
36 Ibiara 1 

13 
37 Itaporanga 12 

Teixeira 

38 Imaculada 3 

16 

39 Jurú 6 

40 Maturéia 3 

41 Tavares 1 

42 Teixeira 3 

Total 09 42 - 238 238 
Fonte: Próprio Autor. 

 

A maioria das amostras são de águas subterrâneas, provenientes de poços artesianos, 

tubulares e/ou amazonas, pois o espelho d’água nas áreas estudadas basicamente se resume 

aos açudes: Estevam Marinho (Coremas) e Epitácio Pessoa (Boqueirão). Outro fator 
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importante é o período de coleta da amostra, no inverno ou verão. No entanto, o período da 

pesquisa, de 2010 a 2014, corresponde ao período de estiagem na região. 

 

4.2. Análises das águas: metodologia 

 

Aqui são apresentados métodos, definições e importância de cada um dos parâmetros 

utilizados pelo LASAG na determinação de elementos inorgânicos presentes em águas para 

irrigação. No quadro 5 há presença do sulfato, no entanto este parâmetro foi estimado. 

 
Quadro 5: Parâmetros analisados no LASAG.  

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

4.2.1. Métodos analíticos 

 

Qualquer discussão sobre análises ambientais seria incompleta sem mencionar os 

critérios utilizados para seleção dos métodos analíticos. Na química analítica, assim como nas 

demais áreas de estudo, há várias maneiras de realizar um procedimento, mas há sempre um 

procedimento mais adequado que o outro em função dos objetivos das análises, considerando 

fatores como, precisão sensibilidade, repetição, segurança e custo do método. Por isso, a 

seleção do método de análise é vital para a solução de um problema analítico.  

Os métodos analíticos usados pelo LASAG e estimativas da pesquisa: 

 

 Físicos - fazem uso de uma ou mais propriedades físicas dos analitos (substâncias ou 

soluções que devem ser analisadas) para separação e/ou quantificação 

(espectroscopia, espectrometria, turbidimetria, etc.). Por estes métodos são 

analisados os íons de sódio e potássio;  

 Químicos - fazem uso de transformações químicas como base primária de separação 

e quantificação (titulometria, volumetria, gravimetria, combustão, etc.). Por estes 

métodos são analisados os íons de cloro, cálcio, magnésio, carbonatos e 
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bicarbonatos; 

 Eletroquímicos - são baseados em medidas de voltagens ou fluxos de correntes que 

são associadas com transformações químicas (potenciometria, condutometria ou 

condutivimetria, etc.). Por estes métodos são analisados os parâmetros condutividade 

elétrica e pH; 

 A RAS, STD e sulfatos foram estimados pelo QUALIGRAF; 

 Os métodos para determinação destes parâmetros estão descritos no manual da USP, 

(2004) e EMBRAPA, (2011). 

 

4.2.2. Cálcio + Magnésio 

 

O método de determinação é titulométrico ou volumetria de complexação. 

Originalmente, água dura era entendida como sendo a capacidade da água em precipitar 

sabão, sendo que tal fato se dava em virtude da presença, sobretudo, de íons cálcio (Ca
2+

) e 

magnésio (Mg
2+

). Correntemente, a dureza total de uma água é definida como sendo a soma 

da concentração desses dois íons, sendo expresso em miligrama de carbonato por litro (mg/L), 

CaCO3/L. 

Para sua determinação, o Etilenodiaminotetracético sal dissódico (EDTA) 

(C10H16O8N2) forma um complexo quando em contato com cálcio mais o magnésio. 

Adicionando uma pequena quantidade de indicador preto de eriocromo (T), a solução, numa 

faixa de pH (10 +/-0,1), fica com uma cor rósea. Com a adição de Etilenodiaminotetracético 

sal dissódico (EDTA), os íons cálcio e magnésio são, por ele, complexados, e a solução passa 

de rósea para uma coloração azul, indicando o ponto final da reação.  

 

4.2.3. Cálcio. 

 

O método de determinação usado é o titulométrico ou volumétrico de complexação. A 

presença de cálcio na água resulta do contato do corpo hídrico com depósitos de calcita 

(CaCO3), dolomita (CaMg(CO3)2) e gipsita(CaSO42H2O). A solubilidade dos carbonatos é 

controlada pelo pH e CO2 dissolvido. O cálcio pode ser encontrado em águas superficiais em 

torno de 15 mg L
-1

 e, em águas subterrâneas, em concentrações que variam de 10 a >100 

mg.L
-1

 (EMBRAPA, 2011). 

No princípio do método o quelante Etilenodiaminotetracético sal dissódico (EDTA) 

forma um complexo quando em contato com o cálcio.  
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4.2.4. Magnésio 

 

O método de determinação é o titulométrico ou volumétrico de complexação. O 

magnésio ocorre geralmente nos minerais magnesita (MgCO3) e dolomita (CaMg(CO3)2), 

segundo APHA (1998), e é encontrado em águas naturais em concentrações próximas dos 4 

mg L
-1

 e em águas subterrâneas em concentrações em torno de 5 mg L
-1

. As reações de 

equilíbrio do carbonato para o magnésio são mais complicadas do que para o cálcio, e as 

condições para precipitação direta da dolomita em águas naturais não são comuns, 

(CLESCERI et al, 1999).  

 

4.2.5. Sódio 

 

Para sua determinação é usada a fotometria de chama. As águas naturais contêm sódio 

devido à sua abundância e alta solubilidade de seus sais em água encontrados na forma iônica 

(Na
+
). Concentrações de sódio em corpos d’água variam consideravelmente, dependendo das 

condições geológicas do local e das descargas de efluentes. A concentração de sódio na água 

potável geralmente não ultrapassa os 20 mg L
-1

 e o valor máximo recomendável de sódio na 

água para potabilidade é 200 mg L
-1

 (BRASIL, 2005). Em águas superficiais, incluindo 

aquelas que recebem efluentes, ocorrem em concentrações abaixo de 50 mg L
-1

, em águas 

subterrâneas, frequentemente, excedem esse valor.  

No método de determinação a amostra é aspirada e dispersa numa chama de gás na 

forma de spray e a excitação é conduzida sob condições controladas e reprodutíveis. A linha 

espectral de interesse é isolada com o uso de filtros ou sistema óptico adequado. A 

intensidade da luz a 589 nm é proporcional à concentração de íons sódio na amostra. 

 

4.2.6. Potássio 

 

O método de determinação é a fotometria de emissão de chama. O potássio é um 

elemento essencial tanto na nutrição das plantas quanto na dos humanos. Ocorre em águas 

subterrâneas como resultado da dissolução mineral de material vegetal em decomposição e 

escoamento agrícola. Diferentemente de outros íons, como o sódio, o potássio não permanece 

em solução, pois é rapidamente assimilado pelas plantas e facilmente incorporado em argilas 

(CLESCERI et al, 1999). Concentrações de potássio em águas superficiais variam de 1 a 3 mg 

L
-1

. Águas subterrâneas apresentam valores inferiores a 10 mg L
-1

, sendo mais 

frequentemente 0,5 e 5 mg L
-1

.  
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O princípio do método consiste em aspirar à mostra e dispersa numa chama de gás na 

forma de spray e a excitação é conduzida sob condições controladas e reprodutíveis. A linha 

espectral de interesse é isolada com o uso de filtros ou sistema óptico adequado. A 

intensidade da luz a 766,5 nm é proporcional à concentração de íons de potássio na amostra. 

 

4.2.7. Cloreto 

 

O método de determinação é o titulométrico de precipitação. O cloreto é um dos 

principais ânions inorgânicos presentes na água e sua concentração é maior em águas 

residuais do que em água bruta, pois o cloreto de sódio (NaCl) é um sal comumente usado na 

dieta humana e passa inalterado através do sistema digestivo (CLESCERI et al, 1999). Em 

águas residuais que contêm esgotos sanitários, as concentrações ultrapassam 15 mg L
-1

 Cl
-

(CETESB - SP, 2001). 

No método uma solução neutra ou levemente alcalina de cromato de potássio 

(K2CrO4) pode ser usada com indicador do ponto final de uma titulação de nitrato de prata 

(AgNO3) contra uma amostra contendo cloretos.A reação entre o AgNO3 e o K2CrO4 resulta 

num precipitado de cor vermelho tijolo, devido à formação do Ag2CrO4 (cromato de prata), e 

a reação entre o AgNO3 e o íon Cl
-
 resulta num precipitado branco, devido à formação do 

AgCl (cloreto de prata), porém o produto de solubilidade do cloreto de prata é maior que a do 

cromato de prata, logo, esse irá ter preferência na reação, de tal forma que apenas quando 

todos íons cloretos tiverem reagidos e sido retirados da solução por meio de precipitação, é 

que, a menor quantidade de nitrato de prata promoverá o aparecimento do precipitado do 

cromato de prata, indicando o ponto final da reação. 

 

4.2.8. Carbonato 

 

Volumétrico é o método de determinação, onde os carbonatos de uma amostra de água 

são determinados por neutralização de certo volume de amostra com um ácido mineral 

padrão, em presença de indicadores ácido base. O indicador utilizado para titular os 

carbonatos é a fenolftaleína pH (8,3), o ponto final da titulação vem indicado pela mudança de 

cor da dissolução de rosa a incolor. 

 

4.2.9. Bicarbonato 

 

No método de determinação para o bicarbonato é o volumétrico os bicarbonatos de uma 
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amostra de água são determinados por neutralização de certo volume da amostra com um 

ácido mineral padrão, em presença de indicadores ácido base. O indicador utilizado para 

titular os bicarbonatos. O indicador utilizado é o metilorange (pH 4,3), o ponto final da 

titulação vem indicado pela mudança de cor da dissolução de amarelo para laranja.A reação 

que ocorre é método de determinação, potenciometria. ( é a determinação da concentração de 

uma espécie iônica através da medida do potencial). 

 

4.2.10. pH 

 

O pH é uma grandeza que varia de 0 a 14 e indica a intensidade da acidez (pH < 7,0), 

neutralidade (pH = 7,0) ou alcalinidade (pH > 7,0) de uma solução aquosa. É uma das 

ferramentas mais importantes e frequentes utilizadas na análise da água. A influência direta 

do pH nos ecossistemas aquáticos é exercida por seus efeitos sobre a fisiologia das diversas 

espécies. O efeito indireto também ocorre, pois determinadas condições de pH podem 

contribuir para a precipitação de elementos químicos tóxicos como metais pesados (PIVELI; 

KATO, 2005).  

A determinação do pH é baseada no método da diferença de potencial existente entre 

um eletrodo de vidro e o eletrodo de referência. Esta diferença de potencial é função linear da 

atividade dos íons hidrogênios presente na dissolução problema, a uma determinada 

temperatura, e é definido como – log [H
+
]. 

 

4.3. Classificação das águas 

 

Classificaram-se as 238 amostras de acordo com: a Mesorregião; Borborema ou 

Sertão; o período de coleta; inverno ou estiagem e a fonte; subterrânea ou superficial. Dentro 

do intervalo de 5 anos de 2010 a 2014.  

Criou-se uma ordem de classificação (Ranking) para qualidade das águas de acordo 

com o percentual para os parâmetros: BI, CE, RAS e STD. 

Essa ordem de classificação varia da 1ª posição para a 8ª posição, essa variação é 

proporcional a má qualidade das águas.  

Dividiram-se as águas em 8 categorias para as duas Mesorregiões de acordo com os 

períodos (inverno e estiagem) e fontes (subterrâneas e superficiais). 

 

Classificaram-se as águas coletadas na Mesorregião da Borborema em: 
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1. BSbE – Borborema, Subterrânea, Estiagem, com 40 amostras; 

2. BSbI – Borborema, Subterrânea, Inverno, com 21 amostras; 

3. BSpE – Borborema, Superficial, Estiagem, com 09 amostras; 

4. BSpI – Borborema, Superficial, Inverno, com 08 amostras. 

 

Classificaram-se as águas coletadas na Mesorregião do Sertão em: 

 

5. SSbE – Sertão, Subterrânea, Estiagem, com 68 amostras; 

6. SSbI – Sertão, Subterrânea, Inverno, com 36 amostras; 

7. SSpE – Sertão, Superficial, Estiagem, com 52 amostras; 

8. SSpI – Sertão, Superficial, Inverno, com 04 amostras. 

 

4.4. Balanço Iônico - BI 

 

O balanço iônico de uma análise química fica definido quando se verifica que a 

somados ânions é aproximadamente igual à soma dos cátions em meq/L ou mg/L, resultando 

num coeficiente de erro máximo de 10 % (LOGAN,1965). Ressalta-se que o erro de uma 

analise é função direta de STD e deve-se considerar também o método analítico usado na 

análise. Usou-se o BI como um dos parâmetros de comparação para qualidade das águas neste 

trabalho.  

 

4.5. Interpretação dos Dados 

 

O software usado para tratamento e interpretação dos dados foi o QUALIGRAF, é 

uma ferramenta que auxilia na interpretação da análise da qualidade de amostras d'água.  

O Programa foi concebido para dar apoio na parte gráfica das análises mais usuais de 

qualidade da água. 

Desenvolvido em 2001, como ferramenta de uso interno no Departamento de Recursos 

Hídricos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos FUNCEME acabou por 

receber uma interface mais amigável e posto a disposição do público em 2002 através do site 

da instituição. Em 2014, o programa foi atualizado, ampliando o número de opções das 

análises gráficas. (FUNCEME, 2014). Os componentes do QUALIGRAF usados neste 

trabalho foram; estatísticas básicas, classificação por balanço iônico, classificação das águas 

pelos sólidos totais e classificação das águas para fins de irrigação de acordo com o USSL.  



62 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1. Número de amostras e índices pluviométricos 

 

Na tabela 6 estão os valores correspondentes às quantidades de amostra por ano com 

seus percentuais correspondentes, esses dados foram comparados com os da tabela 7, que são 

os índices pluviométricos das principais cidades de cada microrregião. 

 

Tabela 6: Total de amostras com a contribuição percentual. 

Ano da Amostra Quantidade Percentual (%) 

2010 35  14,71 

2011 55  23,11 

2012 55  23,11 

2013 52  21,85 

2014 41  17,22 

Total 238               100,00 

Fonte: SANTOS (2015). 

 

Nos anos de 2011 e 2012, foram registrados os maiores volumes de amostras 

analisadas, correspondendo respectivamente a 23,11 e 23,11% do total das amostras 

analisadas no período do estudo (Tabela 7). Nos demais anos, observa-se que o volume total 

de amostras analisadas anualmente apresenta certa variação de 35 a 52 amostras de água. 

Esses picos de máximos e mínimos não coincidem com os anos de menores ou maiores 

precipitações pluviométricas, apesar de haver, por parte do Estado, incentivos para o 

financiamento da agricultura irrigada e, consequentemente,maior interesse dos usuários na 

busca de resultados de análises de águas de seus diferentes mananciais. 

 

Tabela 7: Chuvas acumuladas no período de 2010 a 2014 (mm) e suas respectivas médias para a temperaturas 

nos Municípios com maior contribuição por  número de amostras por Micro e Mesorregião.  

Municípios 2010 2011 2012 2013 2014 Média Temperatura média anual (ºC) 

Santa Luzia 546,4 674,8 190,8 253,5 348,3 402,76 25,3 

Sumé 522,9 814,7 27,0 350,8 58,1 354,70 22,9 

Boqueirão 469,4 689,7 273,4 397,0 454,5 456,80 23,7 

Patos 661,6 888,9 199,1 379,6 983,8 622,60 27,5 

C. do Rocha 669,6 1080,3 410,0 864,8 905,1 786,02 26,0 

Sousa 677,9 1085,1 406,5 1082,6 823,7 815,16 26,7 

Piancó 492,8 835,9 232,6 698,1 813,1 614,50 25,7 

Itaporanga 659,0 1059,3 388,7 780,6 632,9 704,10 25,7 

Teixeira 700,8 970,3 176,6 549,2 981,0 675,58 21,5 

Média 593,04 899,88 256,07 595,13 666,72 ---- --------------- 

 Mesorregião da Borborema Mesorregião do Sertão 

Fonte: SANTOS (2015). 
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No ano de 2011 teve-se maior índice pluviométrico e em 2012 menor, no entanto, o 

número de análises foi o mesmo na região estudada. Fica evidente na tabela 7 a superioridade 

da mesorregião do Sertão em termos pluviométricos quando se compara com a mesorregião 

da Borborema. Verifica-se também que a média da temperatura é maior no sertão. 

 

5.2. Águas superficiais e subterrâneas  

 

Na Tabela 8 relaciona-se o número de amostras que tem como fonte águas superficiais 

e subterrâneas: aproximadamente 70 % das amostras referem-se à água subterrânea. Esses 

números ficam mais evidentes quando se comparam com os índices pluviométricos na tabela 

10. Nos anos de 2013 e 2014 praticamente não teve análises de águas superficiais, 

consequência de um longo período de estiagem. 

 

Tabela 8: Número de amostras quanto à origem e o tipo de fonte da água. 

Ano da Amostra Subterrânea Superficial 

2010 22  13 

2011 17  38 

2012 35  20 

2013 51  01 

2014 40  01 

Total 165  73 

% 69,33  30,67 

Fonte: SANTOS (2015). 

 

Os períodos de estiagem e inverno foram caracterizados de acordo com o método das 

estações pluviométricas ou de “Chuvas” desenvolvido por AUBREVILLE (1961), ALVES e 

NASCIMENTO (2010), conforme destacado na tabela 9. 

Analisaram-se as condições climatológicas de cada Mesorregião (estiagem ou 

inverno), com base nas datas dos dados coletados nos laudos do LASAG. 

 

Tabela 9: Identificação dos meses secos a partir do regime pluviométrico. 

 Média da precipitação mensal (mm) Classificação do regime pluviométrico 

P > 59  Chuvoso 

40,0 – 59,0  Intermediário 

3,0 – 40,0  Semiárido ou eco-seco 

P < 3,0  Árido 

P = Precipitação  

Fonte: Adaptado de Alves e Nascimento (2010). 

 

5.3. Período da coleta das amostras 
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De acordo com a classificação do regime pluviométrico adotada, os meses de inverno 

(chuvosos) foram: fevereiro, março, abril e maio. O período de junho a janeiro foi 

considerado de estiagem (semiárido ou eco-seco), pois os índices pluviométricos para essa 

região variam entre 3,0 e 40,0 mm mensais. 

No total de 238 amostras, a maioria foi coletada no período de estiagem 71 %, esse 

valor se intensifica à medida que o período de estiagem se intensifica (tabela 10). 

 

Tabela 10: Número de amostra de acordo com o período de coletas. 

Ano da Amostra   Inverno Estiagem 

2010 07  28 

2011 10  45 

2012 23  32 

2013 18  34 

2014 11  30 

Total 69  169 

% 29,00  71,00 

Fonte: SANTOS (2015). 

 

5.4. Parâmetros químicos (Balanço Iônico) por Mesorregiões, fontes e períodos.  

 

Tabela 11: Porcentagem de cada parâmetro químico com valores permitidos de acordo com o BI.. 

 Nº de Amostras (Am) por Mesorregião no limite permitido 

Categorias BSbE
1
  BSbI

2
  BSpE

3
 BSpI

4
  SSbE

5
  SSbI

6
  SSpE

7
 SSpI

8
  

Parâmetros    Am.    % Am.    % Am.    % Am. % Am.   % Am. % Am.  % Am.  % 

CE 28      70  11   52,5    05   55,5 08    100  54     79   32      89   45      87   04    100  

STD 17      42 12    57 08    90  05    62,5  44     65   27     75   44      85   03    75  

Ca
2+ 

36      90  13    62  09   100  08    100  63     93   34     94   52     100   04    100  

Mg
2+ 

17      42 08    38  01    11  04     50  39     57   22     61   33      63   04    100  

Na
+ 

27      67 10    48  04   44,5  05    62,5 52     76   23     64   47      90   04    100  

K
+ 

38      95  19    90,5  08    90  08    100  68    100   34     94   48      92   04    100  

CO3
2- 

35      87 20    95  03    33  08    100  67     98   30     83   48      92   04    100  

HCO3
- 

39      90  21   100 09   100  08    100  67     98   35     97   48      92   04    100  

Cl
- 

14      35  05    24  01    11  05    62,5  32     47    20     56   34      65   03    75  

SO4
2- 

 --        --  --      --  --      --  --       --  --       -- --      -- --       --  --      -- 

pH 38      95  21   100  09   100  08     100  62     91   35     97   47     90   04    100  

RAS 39      97  19   90,5   09   100  07    87,5  67     98   36    100   52    100   04    100  

Total de 

Amostras     40     21     09     08     68   36   52     04 

Fonte: SANTOS (2015). 
Categorias: 

1. BSbE– Borborema, Subterrânea, Estiagem; 

2. BSbI – Borborema, Subterrânea, Inverno; 

3. BSpE – Borborema, Superficial, Estiagem; 

4. BSpI – Borborema, Superficial, Inverno; 

5. SSbE – Sertão, Subterrânea, Estiagem; 

6. SSbI – Sertão, Subterrânea, Inverno; 

7. SSpE – Sertão, Superficial, Estiagem; 

8. SSpI – Sertão, Superficial, Inverno.  
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Na tabela 11 encontram-se definidos todos os parâmetros químicos, com seus 

comportamentos individuais para cada Mesorregião (Borborema ou Sertão), de acordo com a 

fonte (subterrânea ou superficial) e período (estiagem ou inverno).  

Cada Mesorregião apresenta um par de números para cada parâmetro químico 

analisado, a 1ª coluna representa o número de amostra dentro do limite aceito pelo BI e o 2º 

número o percentual correspondente a esse parâmetro. 

Estes valores da tabela 11 foram determinados pelo QUALIGRAF, e a unidade usada 

para os parâmetros foi mg/L. 

 

5.4.1. Borborema, Subterrânea, Estiagem (BSbE) 

 

Na Mesorregião da Borborema no período de 2010 a 2014, tendo como fonte as águas 

subterrâneas, como base os meses de junho a janeiro que correspondem ao período de 

estiagem, foram analisadas 40 amostras, destas destacam-se 3 parâmetros químicos críticos: o 

STD que apresenta 17 amostras dentro dos limites permitidos para irrigação (tabela 11), 

correspondendo a um total de 42,5%; o Mg
2+

 que apresenta o mesmo percentual do STD, o 

Cl
-
 que apresentam apenas 14 amostras dentro dos limites permitidos, correspondendo a 35% 

do total de amostras. 

Segundo LOGAN (1965) o equilíbrio entre os íons (cátions e ânion) obedece a um 

erro prático, em uma análise hidroquímica completa, a concentração total, expressa em mg/L, 

os íons positivos (cátions), deve ser aproximadamente igual à concentração de íons negativos 

(ânions). O desvio percentual desta igualdade é determinado pelo coeficiente de erro da 

análise. O programa realiza o cálculo do erro prático (Ep%) por duas técnicas. Uma 

considerando os valores da Condutividade Elétrica (CE) da água, e outra levando em 

consideração os valores dos somatórios dos cátions ou ânions. Esse erro é inversamente 

proporcional a diferença de concentração entre os íons, de acordo com o quadro 6. 

 

Quadro 6: Balanço iônico e erro prático. 

 
Fonte: FUNCEME (2014).  
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Submetendo-se as 40 amostras ao software QUALIGRAF (2014), foi observado que 

apenas 11 amostras estão dentro dos limites de erro permitido quando o balanço iônico é 

analisado, isso significa que 72,5% das amostras apresentam desequilíbrio iônico, porque de 

acordo com a FUNCEME (2014) nestas amostras o desequilíbrio entre os cátions e ânions 

superou os 15 %. 

Tendo-se como base o equilíbrio iônico dos parâmetros químicos, pode-se considerar 

as águas da BSbE ocupando a 4ª posição quando comparada com as outras categorias. 

 

5.4.2. Borborema, Subterrânea, Inverno (BSbI) 

 

Tendo-se como fonte as águas subterrâneas, como base os meses de fevereiro a maio 

que correspondem ao período de inverno, foram analisadas 21 amostras, destas destacam-se 3 

parâmetros químicos críticos: o Mg
2+

 que apresenta 08 amostras dentro dos limites permitidos 

para irrigação, um total de 38%; o Na
+
 que apresenta 10 amostras 48% e o Cl

-
 com a presença 

de apenas 05 das amostras dentro dos limites permitidos, correspondendo a 24%. 

Submetendo-se as 21 amostras ao QUALIGRAF observou-se que apenas 04 estão 

dentro dos limites de erro permitido, quando o balanço iônico é analisado, isso significa que 

80,9% das amostras apresentam desequilíbrio iônico. 

Tendo-se como base o equilíbrio iônico dos parâmetros químicos, pode – se considerar 

as águas da BSbI, ocupando a 7ª posição quando comparada com as outras categorias. 

 

5.4.3. Borborema, Superficial, Estiagem (BSpE) 

 

Tendo-se como fonte as águas superficiais, como base os meses de junho a janeiro que 

correspondem ao período de estiagem, foram analisadas 09 amostras, destas destacamos 3 

parâmetros químicos críticos: o Na
+
 que apresenta 04 amostras dentro dos limites permitidos 

para irrigação, um total de 44,5%; o CO3
2-

 com 03 amostras dentro dos limites, 33% do total 

de amostras e o Cl
-
 que apresenta apenas 01 amostra dentro dos limites permitidos, 

correspondendo a 11% apenas. 

Submetendo-se as 09 amostras ao QUALIGRAF foi observado que apenas 01 amostra 

está dentro dos limites de erro permitido quando o balanço iônico é analisado, isso significa 

que 88,8% das amostras apresentam desequilíbrio iônico. 

Tendo-se como base o equilíbrio dos parâmetros químicos, pode-se considerar as 

águas da BSpE, ocupando a 8ª posição quando comparada com as outras categorias. Estas são 

as piores águas entre todas, quando se analisa os parâmetros químicos individualmente. 
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5.4.4. Borborema, Superficial, Inverno (BSpI) 

 

 Na Mesorregião da Borborema no período de 2010 a 2014, tendo-se como fonte as 

águas superficiais, como base os meses de fevereiro a maio que correspondem ao período de 

inverno, foram analisadas 08 amostras, todas apresentam resultados satisfatórios, o Mg
2+

 

apresenta o pior resultados, 50% das amostras dentro dos limites permitidos para irrigação. 

Submetendo-se as 08 amostras ao QUALIGRAF observou-se que apenas 02 amostras estão 

dentro dos limites de erro permitido, quando o balanço iônico é analisado, isso significa que 

75% das amostras apresentam desequilíbrio iônico. 

Tendo-se como base o equilíbrio iônico dos parâmetros químicos, pode-se considerar 

as águas da BSpI ocupando a 5ª posição quando comparada com as outras categorias. 

 

5.4.5. Sertão, Subterrânea, Estiagem (SSbE) 

 

Na Mesorregião do Sertão no período de 2010 a 2014, tendo-se como fonte as águas 

subterrâneas, como base os meses de junho a janeiro que correspondem ao período de 

estiagem, foram analisadas 68 amostras, destas destaca-se 1 parâmetro químico crítico, o Cl
-
 

que apresenta apenas 32 amostras dentro dos limites permitidos, correspondendo a 47%. 

Submetendo as 68 amostras ao QUALIGRAF observou-se que 23 amostras estão 

dentro dos limites de erro permitido, quando o balanço iônico é analisado, isso significa que 

66,2% das amostras apresentam desequilíbrio iônico. 

Tendo-se como base o equilíbrio iônico dos parâmetros químicos, pode-se considerar 

as águas da SSbE, ocupando a 3ª posição quando comparada com as outras categorias. 

 

5.4.6. Sertão, Subterrânea, Inverno (SSbI) 

 

Tendo-se como fonte as águas subterrâneas, como base os meses de fevereiro a maio 

que correspondem ao período de inverno, foram analisadas 36 amostras, todos os resultados 

apresentaram padrões adequados dentro dos limites aceitáveis. 

Submetendo-se as 36 amostras ao QUALIGRAF, foi observado que 14 amostras estão 

dentro dos limites de erro permitido, quando o balanço iônico é analisado, isto significa que 

61,1% das amostras apresentam desequilíbrio iônico. 

 Tendo-se como base o equilíbrio iônico dos parâmetros químicos, pode-se considerar 

as águas da SSbI, ocupando a 2ª posição quando comparada com as outras categorias. 
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5.4.7. Sertão, Superficial, Estiagem (SSpE) 

 

Tendo-se como fonte as águas superficiais, como base os meses de junho a janeiro que 

correspondem ao período de estiagem, foram analisadas 52 amostras, todos os resultados 

apresentaram padrões adequados dentro dos limites aceitáveis de acordo. Submetendo as 52 

amostras ao QUALIGRAF, foi observado que 11 amostras estão dentro dos limites de erro 

permitido, quando o balanço iônico é analisado, isso significa que 78,1% das amostras 

apresentam desequilíbrio iônico. 

Tendo-se como base o equilíbrio iônico dos parâmetros químicos, pode-se considerar 

as águas da SSbE, ocupando a 6ª posição quando comparada com as outras categorias. 

 

5.4.8. Sertão, Superficial, Inverno (SSpI) 

 

 Tendo-se como fonte as águas subterrâneas, como base os meses de fevereiro a maio 

que correspondem ao período de inverno, foram analisadas 04 amostras, todos os resultados 

apresentaram padrões adequados dentro dos limites aceitáveis. 

Submetendo-se as 4 amostras ao QUALIGRAF, observou-se que 02 amostras estão 

dentro dos limites de erro permitido, quando o balanço iônico é analisado, isso significa que 

50% das amostras apresentam desequilíbrio iônico. 

Tendo-se como base o equilíbrio iônico dos parâmetros químicos, pode-se considerar 

as águas da SSbI, ocupando a 1ª posição quando comparada com as outras categorias. 

O equilíbrio iônico das águas da BSpE são as que apresentam maior desequilíbrio 

iônico, SSpI apresentam o melhor equilíbrio iônico. As águas do Sertão apresentam melhores 

condições para prática da irrigação que as águas da Borborema, quando submetidas ao 

QUALIGRAF e analisadas de acordo com Logan (1965). 

 Observa-se ainda que a diferença no número de amostras possa interferir na 

comparação entre águas de áreas diferentes, no entanto comparou-se, neste trabalho, o 

percentual de amostras dentro do limite permitido para o balanço iônico.  

Resumindo, tem-se que; as melhores águas encontram-se na Mesorregião do Sertão e 

as piores na Borborema de acordo com a tabela 12. 

O balanço iônico de uma análise química fica definido quando se verifica que a soma 

dos ânions é aproximadamente igual à soma dos cátions em meq/L ou mg/L (definido pelo 

QUALIGRAF, 2014). O erro de uma analise definida pelo QUALIGRAF (2014) é 

considerada ˂1 a ˃ 30 meq/L ou 1 mg/L, portanto erro permitido de até15 %.  
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Para irrigação de acordo com a FUNCEME (2014), água boa erro ˂ 15%, água ruim 

erro ˃ 15%. 

 
Tabela 12: Classificação das águas de acordo com o BI (meq/L). 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

5.5. STD ( mg/L) e a classificação das águas de acordo com o CONAMA Resolução 357 

 

O valor máximo de STD admitido pela Portaria n°. 2914/11 do MS em águas para 

consumo humano e alguns tipos de irrigação é de 1000 mg/L. Os valores obtidos na coleta de 

dados foram classificados de acordo com; as Mesorregiões, as fontes e os períodos. Os tipos 

de águas foram classificados baseados na metodologia de Logan (1965).  

 

5.5.1. Borborema, Subterrânea, Estiagem (BSbE) 

 

Na BSbE encontrou-se 17,5 % de água doce e 82,5 % de água salina + salgada, de 

acordo a figura 10, das 40 amostras: 07 são de água doce, 18 de água salobra e 15 de água 

salgada. 

Tendo-se como base o STD, pode-se considerar as águas da BSbE, ocupando a 7ª 

posição quando comparada com as outras categorias. A figura 10 mostra que 07 amostras 

estão dentro dos padrões para irrigação estabelecidos pela Portaria Nº 357 do CONAMA, 

onde o valor máximo tolerável de STD é de 1.000 mg/L.  

Segundo Oliveira et al. (2000), a irrigação com líquidos contendo altas concentrações  
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de sólidos pode provocar alterações na capacidade de infiltração de água no solo, ocasionadas 

pelo entupimento dos macroporos e pela formação de crostas em sua superfície. A formação 

de crostas superficiais ocasiona problemas de infiltração.   

 

Figura 10: Número de amostras com água (doce, salobra ou salgada) de acordo com o STD 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

5.5.2. Borborema, Subterrânea, Inverno (BSbI) 

 

Na BSbI foi encontrado 28,6% de água doce e 71,4% de água salina + salobra, de 

acordo com a figura 11, das 21 amostras; 06 são de água doce, 04 são de água salobra e 11 de 

água salgada.  

Tendo como base o STD, pode-se considerar as águas da BSbI, ocupando a 6ª posição 

quando comparada com as outras categorias. 

 

Figura 11: Número de amostras com água (doce, salobra ou salgada) de acordo com o STD

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

5.5.3. Borborema, Superficial, Estiagem (BSpE) 
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Na BSpE encontrou-se 11,1% de água doce e 88,9% de água salina + salobra, de 

acordo com a figura 12, das 09 amostras; 01 apenas é de água doce e 08 amostras são de água 

salgada. 

 

Figura 12: Número de amostras com água (doce, salobra ou salgada) de acordo com o STD 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Tendo-se como base o STD, pode-se considerar as águas da BSbI, ocupando a 8ª 

posição quando comparada com as outras categorias.  

 

5.5.4. Borborema, Superficial, Inverno (BSpI) 

 

 Na BSpI encontrou-se 17,5% de água doce e 82,5% de água salina + salobra, de 

acordo com a figura 13, das 08 amostras; 04 são de água doce, 03 são de água salobra e 01 de 

água salgada.. 

 

Figura 13: Número de amostras com água (doce, salobra ou salgada) de acordo com o STD.

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Tendo-se como base o STD, pode-se considerar as águas da BSpI, ocupando a 3ª 

posição quando comparada com as outras categorias.  
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5.5.5. Sertão, Subterrânea, Estiagem (SSbE) 

 

Na SSbE encontrou-se 38,2% de água doce e 61,8% de água salina + salobra, de 

acordo com a figura 14, das 68 amostras; 26 são de água doce, 27 são de água salobra e 15 de 

água salgada. 

 

Figura 14: Número de amostras com água (doce, salobra ou salgada) de acordo com o STD.

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Tendo-se como base o STD, pode-se considerar as águas da SSbE, ocupando a 5ª 

posição quando comparada com as outras categorias. 

 

5.5.6. Sertão, Subterrânea, Inverno (SSbI) 

 

Na SSbI encontrou-se 38,9% de água doce e 61,1% de água salina + salobra. De 

acordo com a figura 15, das 68 amostras; 14 são de água doce, 16 são de água salobra e 06 de 

água salgada. 

 

Figura 15: Número de amostras com água (doce, salobra ou salgada) de acordo com o STD.

 
Fonte: SANTOS (2015). 
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Tendo como base o STD, pode-se considerar as águas da SSbI, ocupando a 4ª posição 

quando comparada com as outras categorias. 

 

5.5.7. Sertão, Superficial, Estiagem (SSpE) 

 

Na SSpE encontrou-se 80,8,% de água doce e 19,2% de água salina + salobra. De 

acordo com a figura 16, das 52 amostras; 42 são de água doce, 03 são de água salobra e 07 de 

água salgada. 

 

Figura 16: Número de amostras com água (doce, salobra ou salgada) de acordo com o STD.

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Tendo-se como base o STD, pode-se considerar as águas da SSpE, ocupando a 1ª 

posição quando comparada com as outras categorias. 

 

5.5.8. Sertão, Superficial, Inverno (SSpI) 

 

Na SSpI encontrou-se 75,0 % de água doce e 25,0 % de água salina + salobra. De 

acordo com a figura 17, das 04 amostras; 03 são de água doce, 01 são de água salobra, não 

apresenta água salgada. 

 

Figura 17: STD Número de amostras com água (doce, salobra ou salgada) de acordo com o STD. 

 
Fonte: SANTOS (2015).  
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Tendo-se como base o STD, pode-se considerar as águas da SSpI, ocupando a 2ª 

posição quando comparada com as outras categorias. 

Resumindo, tem-se que as melhores águas encontram-se na Mesorregião do Sertão e 

as piores na Borborema de acordo com a figura 18. As amostras analisadas estão 

representadas com suas respectivas classificações.  

Nem todas as amostras tiveram valores dentro do limite estabelecido pela portaria. As 

classificações estão de acordo com o tipo de água (doce ou salina + salobra) e representadas 

de acordo com as cores, quanto maior a intensidade da cor pior a qualidade da água, baseada 

na Resolução 357 do CONAMA. 

No diagrama resumo, há uma proporcionalidade entre a intensidade das cores e a 

qualidade das águas, quanto mais intensa as cores, pior é a qualidade das águas.  

As melhores águas encontram-se na Mesorregião do SSpE, com 80,8 % de águas doce 

e 19,2 % de águas salina + salobra, nesta área foram analisadas 52 amostras. O fato de tratar-

se de águas superficiais e suas coletas efetuarem-se no período de estiagem, nestas condições 

esperava-se águas com baixa qualidade, devido à alta taxa evapotranspiração nesta época, no 

entanto este fato pode ser explicado por um período de inverno irregular. 

As piores águas são da Mesorregião da BSpE, apresentando 11,1 % de água doce e 

88,9 % de águas salgada + salobra. Nesta área foram analisadas 9 amostras. 

 

Figura 18: Diagrama resumo para: STD e classificação das águas de acordo com o CONAMA Resolução 357. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

Classificação: 

AD – Água doce; 

ASS – Água salina + salobra. 
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5.6. CE (µS cm
-1

), RAS (mmolc
-1

) 
-1/2

 e a classificação das águas de acordo com o USSL 

 

Utilizando-se os valores de CE e RAS, as águas em estudo foram classificadas quanto 

ao perigo de salinidade e sodicidade de acordo com a classificação proposta por RICHARDS 

(1954).  

 

5.6.1. Borborema, Subterrânea, Estiagem (BSbE) 

 

Os dados da tabela 13 evidenciam a grande variabilidade das águas para a BSbE, de 

acordo com a estatística básica para CE e RAS. 

Das 40 amostras analisadas a CE passou de 170 para 12300 µS cm
-1

, variando da 

Classificação C1 para C5. A RAS passou de 0,16 para 154 (mmolc
-1

) 
-1/2

, variando da 

classificação S1 para S4, as águas desta categoria apresentam todas as possibilidades em 

ternos de qualidade para a sodicidade. Portanto, todos os outros dados estatísticos (médias, 

variância e desvio padrão) tiveram valores altos.  

 

Tabela 13: Estatística em relação a CE e a RAS para BSbE. 

 
Fonte: SANTOS (2015) 

 

A tabela 14 mostra a distribuição das classes de risco de sódio e de salinidade para as 

40 amostras da BSbE. 

Apresentam risco de sodicidade baixo ou médio 92,5% das amostras para as classes S1 

e S2, enquanto que 7,5% das amostras se enquadram nas classes S3 e S4, com forte ou muito 

forte risco de sodicidade. 

Apresentam risco de salinidade baixo ou médio 17,5% das amostras para as classes C1 

e C2. Considerando as classes C3, C4 e C5 como risco alto, muito alto ou excepcionalmente 

alto, 82,5% destas águas apresentam risco de salinidade. Portanto, de acordo com o USSL há 

uma grande restrição quanto ao uso destas águas para irrigação.  

De acordo com o USSL (2014), a maioria das águas utilizadas na agricultura 

apresentam CE inferior a 2.000 µS/cm. Em todo o mundo, colheitas que utilizaram águas com 
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CE superior a esse valor, em geral, não foram satisfatórias para o desenvolvimento adequado 

dos vegetais. Existem. 

 

Tabela 14: Distribuição das classes de risco de sódio e de salinidade para BSbE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

 Dados da tabela 15 permitem observar que 17,5% das águas pertencem às categorias 

C1S1 e C2S1, as quais são consideradas de boa qualidade, podendo ser utilizadas 

praticamente em todos os solos com baixo perigo de salinização e sodificação (AYERS e 

WESTCOT, 1991). 

As águas classificadas como C3S1, C3S2, C3S4, C4S1, C4S2, C4S3, C5S1 e C5S2, 

com perigo de salinidade ou sodicidade, foram encontradas em 82,5% das amostras e podem 

ser utilizadas na irrigação de culturas tolerantes quando se adotar práticas especiais de manejo 

de água e solo (AYERS e WESTCOT, 1991). 

 

Tabela 15: Distribuição das categorias das classes de águas para BSbE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Na figura 19 estão distribuídas as 39 amostras analisadas das 40 da BSbE. Nota-se na 

distribuição espacial que apenas 2 amostras apresentam forte risco de sodicidade S3. Nesta 

área há 1 amostra de classificação S4, sodicidade muito forte, no entanto não aparece na 

classes S1 e S2, apresentando baixo e/ou médio risco de sodicidade.  
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Quanto a salinidade, 7 amostras distribuem-se em baixa C1 e média C2, 32 amostras 

apresentam distribuição C3 alta, C4 muito alta e C5 excepcionalmente alta e 1 amostra não é 

representada na figura 19 por estar fora dos padrões para a RAS. 

Analisando-se a figura 19 e tendo-se como base o risco de sodicidade e salinidade, 

neste caso, pode-se considerar as águas da BSbE, ocupando a 7ª posição (numa classificação 

de 1 a 8),em termos de qualidade quando comparada com águas de outras áreas. 

Em geral, a condutividade aumenta com a temperatura, por isso deve-se medir a 

temperatura de referência da água amostrada, para posterior conversão ao padrão. No entanto, 

praticamente todos os equipamentos disponíveis no mercado, utilizados para medir a 

condutividade de uma água e conhecidos por condutivímetros, já fornecem o valor corrigido 

de acordo com a temperatura padrão (LIMA 2013). 

 

Figura 19: Distribuição das 40 amostras quanto a CE e RAS para BSbE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 
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5.6.2. Borborema, Subterrânea, Inverno (BSbI) 

 

Na tabela 16 evidencia-se a grande variabilidade das águas para a BSbI. Das 21 

amostras analisadas a CE passou de 380 para 16700 µS cm
-1

, variando da Classificação C2 

para C5. A RAS passou de 0,46 para 586 (mmolc 
-1

)
1/2

, variando da classificação S1 para S4.  

Todos os outros dados estatísticos (médias, variância e desvio padrão) tiveram valores 

altos. A tendência dos dados estatísticos explica-se pelo fato destas águas apresentarem 

praticamente todas as classificações possíveis, apresentando uma grande variação para os 

valores mínimos e máximos. 

 
Tabela 16: Estatística em relação a CE e a RAS para BSbI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

A tabela 17 distribui as 21 amostras da BSbI de acordo com a distribuição das classes 

de risco de sódio e de salinidade. O risco de sodicidade é baixo ou médio em 62,0% das 

amostras, para as classes S1 e S2, considerando as classes S3 e S4 como risco forte ou muito 

forte, estas águas apresentam um risco de sodicidade de 38,0%. O risco de salinidade é médio 

em 29,0% das amostras para a classe C2, nesta área não há presença de C0 ou C1, 

considerando-se as classes C3, C4 e C5 como risco alto, muito alto ou excepcionalmente alto, 

estas águas apresentam risco de salinidade de 71,0%. 

 

Tabela 17: Distribuição das classes de risco de sódio e de salinidade para BSbI. 

 
Fonte: SANTOS (2015).  
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Na tabela 18 verifica-se que 28,6% das águas pertencem à categoria C2S1, a qual é 

considerada de boa qualidade, podendo ser utilizadas praticamente em todos os solos com 

médio perigo de salinização e sodificação (AYERS e WESTCOT, 1991). 

Na distribuição das categorias de alto risco tabela 18, as águas são classificadas como 

C3S1, C3S2, C4S1, C4S2, C4S3, C5S3 e C5S2, apresentam 71,4% de perigo de salinidade ou 

sodicidade, podendo ser utilizadas na irrigação de culturas tolerantes quando se adotar 

práticas especiais de manejo de água e solo. 

 
Tabela 18: Distribuição das categorias das classes de águas para BSbI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Na figura 20 estão distribuídas as 20 amostras analisadas das 21 da BSbI. Nota-se na 

distribuição espacial que 7 amostras apresentam forte risco de sodicidade S3 e/ou S4. Nesta 

área há 4 amostras de classificação S4, sodicidade muito forte, no entanto 1 não aparece na 

figura 24 por apresentara RAS superior a 30 (mmolc 
-1

)
1/2

. 12 amostras distribuem-se entre as 

classes S1 e S2, apresentando baixo e/ou médio risco de sodicidade. 

Quanto a salinidade 6 amostras distribuem-se na classe C2, com risco de salinidade 

médio. 14 amostras apresentam distribuição C3 alta, C4 muito alta e C5 excepcionalmente 

alta. 1 amostra não é representada na figura 20 por estar fora dos padrões para a RAS. 

Analisando-se a figura 20 e tendo-se como base o risco de sodicidade e salinidade, 

neste caso, pode-se considerar as águas da BSbI, ocupando a 6ª posição em termos de 

qualidade das águas, comparando-se com as águas de outras áreas.  

Considerando-se a classificação que vai de 1 a 8 e atribuindo-se essa classificação a 

qualidade das águas de melhor para pior nesta ordem.  
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Figura 20: Distribuição das 21 amostras quanto a CE e RAS para BSbI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

5.6.3. Borborema, Superficial, Estiagem (BSpE) 

 

Na tabela 19 evidencia-se a variabilidade das águas para a BSpE, das 09 amostras 

analisadas a CE passou de 580 para 6320 µS cm
-1

 variando da Classificação C2 para C5. A 

RAS passou de 0,33 para 8,15 (mmolc
-1

)
1/2

 variando da classificação S1 para S3. Portanto, os 

dados estatísticos (médias e desvio padrão) tiveram valores próximos. A variância para CE 

apresentou-se com um alto valor, provavelmente devido à diferença entre o valor mínimo e 

máximo. 

 
Tabela 19: Estatística em relação a CE e a RAS para BSpE. 

 
Fonte: SANTOS (2015).  
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A tabela 20 distribui as 09 amostras da BSpE de acordo com a distribuição das classes 

de risco de sódio e de salinidade.  

O risco de sódio é baixo ou médio em 89,0% das amostras para as classes S1 e S2, 

considerando a classe S3 como risco, estas águas apresentam um risco de sódio de 11,0%. 

Apresentam risco de salinidade médio 11,0% das amostras para a classe C2, 

considerando as classes C4 e C5 como risco muito alto ou excepcionalmente alto, estas águas 

apresentam risco de salinidade de 89,0%.  

 

Tabela 20: Distribuição das classes de risco de sódio e de salinidade para BSpE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

A tabela 21 distribui as águas classificadas como: C4S1 com 5 amostras, 55,6%; C4S2 

com 2 amostras, 22,2% e C5S3 com 1 amostra, 11,1% (tabela 20) apresentam 88,9% de 

perigo de salinidade. 

 

Tabela 21: Distribuição das categorias das classes de águas para BSpE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 
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Na figura 21 estão distribuídas as 9 amostras analisadas na BSpE. Nota-se na 

distribuição espacial que 1 amostra apresenta forte risco de sodicidade S3, com sodicidade 

forte. 8 amostras distribuem-se entre as classes S1 e S2, apresentando baixo e/ou médio risco 

de sodicidade. 

Quanto a salinidade 1 amostra encontra-se na classe C2, com risco de salinidade 

médio. 8 amostras apresentam distribuição C3 alta e C4 muito alta. 

Analisando-se a figura 21 e tendo-se como base o risco de sodicidade e salinidade, 

neste caso, pode-se considerar as águas da BSpE, ocupando a 8ª posição, quando comparada 

com as outras categorias. Considera-se essas águas as piores entre todas. 

 

Figura 21: Distribuição das 09 amostras quanto a CE e RAS para BSpE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

5.6.4. Borborema, Superficial, Inverno (BSpI) 

 

A tabela 22 apresenta os dados estatísticos para as águas da BSpI, das 08 amostras 

analisadas a CE passou de 10 para 2720 µS cm
-1

 variando da Classificação C0 para C4.  
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A RAS passou de 0,29 para 19,89 (mmolc
-1

)
1/2

 variando da classificação S1 para S3. 

Portanto os dados estatísticos (médias e desvio padrão) tiveram valores próximos. A variância 

para CE apresentou um alto valor devido à diferença entre o valor mínimo e o valor máximo. 

 

Tabela 22: Estatística em relação a CE e a RAS para BSpI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

A tabela 23 distribui as 08 amostras da BSpI de acordo com a distribuição das classes 

de risco de sódio e de salinidade.  

O risco baixo e/ou médio de sódio ocorre em 88 % das amostras das classes S1e/ou 

S2. Considerando a classe S3 com alto risco de sódio, estas águas apresentam 12 %. 

A salinidade apresenta risco nulo e/ou médio em 50,0% das amostras das classes C0 

e/ou C2. Considerando as classes C3 e C4 como risco, estas águas apresentam 50,0% de risco 

de salinidade. 

 

Tabela 23: Distribuição das classes de risco de sódio e de salinidade para BSpI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

De acordo com a tabela 24, as águas classificam-se em: C0S2 e C2S1, com 4 

amostras, 50,0%representam as águas de risco nulo e/ou médio de salinidade; C3S2 com 2 

amostras, 25,0%; C3S3 com 1 amostra, 12,5% e C4S1 com 01 amostra e 12,5%. 
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Tabela 24: Distribuição das categorias das classes de águas para BSpI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Na figura 22 estão distribuídas 6 amostras analisadas das 8 da BSpI. Nota-se na 

distribuição espacial que apenas 1 amostra apresenta forte risco de sodicidade S3. 5 amostras 

distribuem-se entre as classes S1 e S2, apresentando baixo e/ou médio risco de sodicidade. 2 

amostras não são representadas na figura 26 devido ao comportamento da salinidade. 

A salinidade de 1 amostra classifica-se como C4 muito alta, 3 amostras classificam-se 

como C3 alta. Para classe C2 observa-se 2 amostras. Observa-se a falta de 2 amostras, que 

não são representadas por apresentar CE menor que 100µS cm
-1

, Classe C0, nula. 

Tendo-se como base o risco de sodicidade e salinidade, neste caso, pode-se considerar 

as águas da BSpI, ocupando a 3ª posição quando comparada com as outras áreas. 

 
Figura 22: Distribuição das 08 amostras quanto a CE e RAS para BSpI. 

 
Fonte: SANTOS (2015).  
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5.6.5. Sertão, Subterrânea, Estiagem (SSbE) 

 

A tabela 25 apresenta os dados estatísticos para as águas do SSbE, das 68 amostras 

analisadas a CE passou de 60 para 9950 µS cm
-1

 variando da Classificação C0 para C5.  

A RAS passou de 0,55 para 15,05 (mmolc
-1

)
1/2

 variando da classificação S1 para S4. 

Portanto os dados estatísticos (médias, variância e desvio padrão) tiveram valores altos para a 

CE. A RAS apresentou valores próximos devido à diferença entre o valor mínimo e o valor 

máximo está dentro da normalidade. 

 

Tabela 25: Estatística em relação a CE e a RAS para SSbE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Na tabela 26 distribui-se as 68 amostras da SSbE de acordo com as classes de risco de 

sódio e de salinidade.  

O risco de sódio é baixo e/ou médio em 97,0% das amostras para as classes S1 e S2, 

considerando as classes S3 e S4 como risco forte e/ou muito forte, estas águas apresentam um 

risco de sódio de 3,0%. 

Quanto ao risco de salinidade, os riscos são: nulo, baixo e/ou médio em 37,0% das 

amostras da classe C0, C1 e C2. Considerando as classes C3, C4 e C5 como risco alto, muito 

alto e/ou excepcionalmente alto, estas águas apresentam risco de salinidade de 63%. 

 

Tabela 26: Distribuição das classes de risco de sódio e de salinidade para SSbE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 
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As águas para está área (tabela 27) classificam-se como: C0S1, C1S1 e C2S1, em 26 

amostras, 38,3%; C3S1 em 24 amostras, 35,3%; C3S2 em2 amostras, 2,9%; C3S3 em 1 

amostra,1,5%; C4S1 em 10 amostras, 14,7 %; C4S2 em2 amostras, 2,9 %; C4S4 em 1 

amostra, 1,5 %; C5S1 em 1 amostra, 1,5 % e C5S2 em 1 amostra 1,4 %. 

 
Tabela 27: Distribuição das categorias das classes de águas para SSbE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Na figura 23 estão distribuídas 67 amostras analisadas das 68 da SSbE. Nota-se na 

distribuição espacial que apenas 2 amostras apresentam forte e muito forte risco de sodicidade 

S3 e S4. 66 amostras distribuem-se entre as classes S1 e S2, apresentando baixo e/ou médio 

risco de sodicidade. Apenas 1 amostra não é representada na figura 23 devido ao 

comportamento da salinidade. 

 
Figura 23: Distribuição das 68 amostras quanto a CE e RAS para SSbE. 

 
Fonte: SANTOS (2015).  
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A salinidade de 2 amostras classificam-se como C5 excepcionalmente alta, 13 

amostras classificam-se como C3 alta. Para as classes C1 e C2 observa-se 52 amostras.  

A falta de 1 amostra na figura 23 ocorre pois a CE desta amostra é menor que 100µS 

cm
-1

, Classe C0 nula. 

Analisando-se a figura 23 e tendo-se como base o risco de sodicidade e salinidade, 

neste caso, pode-se considerar as águas da SSbE, ocupando a 5ª posição em termos de 

qualidade quando comparada com as outras áreas. 

 

5.6.6. Sertão, Subterrânea, Inverno (SSbI) 

 

Na tabela 28 apresenta-se os dados estatísticos para as águas do SSbI, das 36 amostras 

analisadas a CE passou de 70 para 20000 µS cm
-1

 variando da Classificação C0 para C5.  

A RAS passou de 0,19 para 08,47 (mmolc
-1

)
1/2

 variando da classificação S1 para S4. 

Portanto os dados estatísticos (médias, variância e desvio padrão) tiveram valores altos para a 

CE. A RAS apresentou valores próximos devido à diferença entre o valor mínimo e o valor 

máximo está dentro da normalidade. 

 

Tabela 28: Estatística em relação a CE e a RAS para SSbI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Na tabela 29 distribuem-se as 36 amostras da SSbI de acordo com a distribuição das 

classes de risco de sódio e de salinidade. 

Apresentam risco de sódio baixo e/ou médio em 97,0% das amostras para as classes 

S1 e S2, considerando a classe S4 como risco muito alto, estas águas apresentam um risco de 

sódio de 3,0%.  

Apresentam risco de salinidade nulo, baixo e ou médio em 39,0% das amostras das 

classes C0, C1 e C2. Considerando as classes C3, C4 e C5 como risco alto, muito alto e 

extremamente alto, estas águas apresentam risco de salinidade de 61,0%. 
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Tabela 29: Distribuição das classes de risco de sódio e de salinidade para SSbI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

As águas classificadas como C0S1, com 01 amostra e 2,8% e C1S1, com 01 amostra e 

2,8%, C2S1 com 12 amostras e 33,3%, representam as águas de risco nulo, baixo e/ou médio 

de salinidade para SSbI. C3S1 com 13 amostras e 36,1%, C3S2 com 03 amostras e 08,3%, 

C4S1 com 01 amostra e 2,8%, C4S2 com 02 amostras e 05,6%, C5S2 com 01 amostra e 

02,8% e C5S4 com 01 amostra e 2,8% (tabela 30), apresentam 61,1% de perigo de salinidade. 

 

Tabela 30: Distribuição das categorias das classes de águas para SSbI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Na figura 24 a salinidade de 2 amostras classificam-se como C5 excepcionalmente 

alta, 3 amostras classificam-se como C4 alta e 16 amostras C3. Para as classes C1 e C2 

observa-se 13 amostras. Não é representa na figura 24. Uma amostra, que não está 

representada por apresentar CE menor que 100 µS cm
-1

, Classe C0, nula. 

Tendo-se como base o risco de sodicidade de 03% e salinidade de 61%, neste caso, 

pode-se considerar as águas da SSbI, ocupando a 4ª posição entre as águas quando 

comparadas com as outras áreas.  
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Figura 24: Distribuição das 36 amostras quanto a CE e RAS para SSbI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

5.6.7. Sertão, Superficial, Estiagem (SSpE) 

 

Na tabela 31 apresentam-se os dados estatísticos para as 52 amostras analisadas. A CE 

passou de 20 para 7000 µS cm
-1

 variando da Classificação C0 para C5. A RAS passou de 0,16 

para 05,94 (mmolc
-1

)
1/2

 variando da classificação S1 para S2. Portanto os dados estatísticos 

(médias, variância e desvio padrão) tiveram valores altos para a CE. A RAS apresentou 

valores próximos devido à diferença entre o valor mínimo e o valor máximo está dentro da 

normalidade. 

 

Tabela 31: Estatística em relação a CE e a RAS para SSpE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 
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Distribuem-se as 52 amostras na tabela 32 de acordo com as classes de risco de sódio e 

de salinidade. O risco de sódio é baixo ou médio em 100% das amostras para as classes S1 e 

S2. O risco de salinidade é baixo e/ou média em 42% das amostras para as classes C0, C1 e 

C2. Considerando as classes C3, C4 e C5 como risco alto, muito alto e extremamente alto, 

estas águas apresentam risco de salinidade de 58%. 

 

 

Tabela 32: Distribuição das classes de risco de sódio e de salinidade para SSpE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

As águas classificam-se como: C0S1 em 23 amostras, 44,2%; C1S1 em 14 amostras, 

26,9 % e C2S1 em 05 amostras, 09,6 %,representam as águas de risco nulo, baixo e/ou 

médios de salinidade. C3S1 em 03 amostras, 5,8 %; C4S1 em 02 amostras, 3,8%; C4S2 em 2 

amostras, 3,8%; C5S1 em 1 amostra, 01,9% e C5S2 em 2 amostras, 3,8% (tabela 33), 

apresentam 19,3% de perigo de salinidade. 

 

Tabela 33: Distribuição das categorias das classes de águas para SSpE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Na figura 25 distribuem-se 29 amostras analisadas das 52. Nota-se na distribuição 

espacial que nenhuma amostra apresenta classificação S3 ou S4. 29 amostras distribuem-se 

entre as classes S1 e/ou S2, apresentando baixo e/ou médio risco de sodicidade. 23 amostras 

não são representadas na figura 25 devido ao comportamento da salinidade. 
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Tendo-se como base o risco de sodicidade e salinidade, pode-se considerar as águas da 

SSpE, ocupando a 1ª posição em termos de qualidade quando comparadas com as outras 

áreas. 

 

Figura 25: Distribuição das 52 amostras quanto a CE e RAS para SSpE. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

5.6.8. Sertão, Superficial, Inverno (SSpI) 

 

A tabela 34 apresenta os dados estatísticos para as águas do SSpI, das 04 amostras 

analisadas. A CE passou de 90 para 780 µS cm
-1

 variando da Classificação C0 para C3. A 

RAS passou de 0,8 para 06,66 (mmolc
-1

)
1/2

 todas da classe S1. Portanto os dados estatísticos 

(médias, variância e desvio padrão) tiveram valores regulares para a CE e RAS, devido à 

diferença entre o valor mínimo e o valor máximo está dentro da normalidade. 

 
Tabela 34: Estatística em relação a CE e a RAS para SSpI. 

 
Fonte: SANTOS (2015).  
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A tabela 35 distribui as 4 amostras da SSpI de acordo com a distribuição das classes de 

risco de sódio e de salinidade. Apresentam risco de sódio baixo em 100,0% das amostras para 

a classe S1. Apresentam risco de salinidade nula e/ou média em 75,0% das amostras das 

classes C0 e C2. Considerando a classe C3 como risco alto, estas águas apresentam risco de 

salinidade de 25,0%.  

 

 

Tabela 35: Distribuição das classes de risco de sódio e de salinidade para SSpI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

As águas classificadas como C0S1 e C2S1, apresentam 75,0 % de risco nulo e/ou 

médio para salinidade. C3S1 com 01 amostra e 25,0%, representam as águas de risco alto para 

a salinidade na área SSpI (tabela 36). 

 

Tabela 36: Distribuição das categorias das classes de águas para SSpI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 
Na figura 26 distribuem-se 3 amostras analisadas das 4 para SSpI. Nota-se na 

distribuição espacial que todas as amostras pertencem a classe S1. 1 amostra não é 

representada devido ao comportamento da salinidade.A salinidade de 2 amostras classificam-

se como C2, 1 amostra classifica-se como C3. Não é representa na figura 26. Uma amostra, 

que não está representada por apresentar CE menor que 100 µS Cm
-1

, Classe C0, nula. 
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Figura 26: Distribuição das 04 amostras quanto a CE e RAS para SSpI. 

 
Fonte: SANTOS (2015). 

 

Tendo-se como base o risco de sodicidade e salinidade, neste caso, pode-se considerar 

as águas da SSpI, ocupando a 2ª posição entre as melhores quando comparadas com as águas 

de outras áreas. 

 De acordo com a classificação proposta por Richards (1954), verifica-se na tabela 37 

que as águas pertencente à área SSpE são as melhores, com apenas 19,1% de suas águas 

apresentando alto perigo de salinidade, podendo ser utilizadas na irrigação de culturas 

tolerantes quando se adotar práticas especiais. As águas pertencentes à área BSpE são as 

piores, 88,9% de suas águas apresentam alto perigo de salinidade.   

Segundo Ayers e Westcot (1991), as águas de irrigação quando salina traz dois tipos 

de problemas: O direto, que é a deposição de sais via irrigação no solo, onde os sais ficam 

acumulados, com a evaporação da água e/ou consumo pelas plantas e o indireto, acarretado 

pela redução da disponibilidade de água para as plantas, em decorrência do incremento no 

potencial osmótico de modo a afetar a produtividade das culturas.  
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Tabela 37: Distribuição das categorias das classes de águas para todas as áreas. 

Classes Nº de Amostras por Mesorregião no limite permitido 

 BSbE– % BSbI– % BSpE–% BSpI – % SSb –% SSbI – % SSpE– % SSpI – % 

C0S1 --------- --------- --------- --------- 01 – 1,5 01 – 2,8 23 – 44,2 01 – 25,0 

C0S2 --------- --------- --------- 02 – 25,0 --------- --------- --------- --------- 

C0S3 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

C0S4 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

C1S1 
05 – 12,5 --------- --------- --------- 05 – 7,4 01 – 2,8 14 – 26,9 --------- 

C1S2 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

C1S3 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

C1S4- 
--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

C2S1 
--------- 06 – 28,6 01 – 11,1 02 – 25,0 20 – 29,4 12 – 33,3 05 – 9,6 02 – 50,0 

C2S2 
02 – 5,0 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

C2S3 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

C2S4 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

C3S1 13 – 32,5 03 – 14,3 --------- --------- 24 – 35,3 13 – 36,1 03 – 5,8 01 – 25,0 

C3S2 04 – 10,0 01 – 4,8 --------- 02 – 25,0 02 – 2,9 03 – 8,3 --------- --------- 

C3S3 --------- --------- --------- 01 – 12,5 01 – 1,5 --------- --------- --------- 

C3S4 01 – 2,5 --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

C4S1 07 – 17,5 02 – 9,5 05 – 55,6 01 – 12,5 10 – 14,7 01 – 2,8 02 – 3,8 --------- 

C4S2 02 – 5,0 01 – 4,8 02 – 22,2 --------- 02 – 2,9 02 – 5,6 02 – 3,8 --------- 

C4S3 02 – 5,0 01 – 4,8 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

C4S4 --------- --------- --------- --------- 01 – 1,5 --------- --------- --------- 

C5S1 02 – 5,0 --------- 01 – 11,1 --------- 01 – 1,5 --------- 01 – 1,9 --------- 

C5S2 02 – 5,0 --------- --------- --------- 01 – 1,5 01 – 2,8 02 – 3,8 --------- 

C5S3 --------- 03 – 14,3 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

C5S4 --------- 04 – 19,0 --------- --------- --------- 01 – 2,8 --------- --------- 

% Risco de 
salinidade e 
sodicidade 

82,5 71,5 88,9 50,0 61,8 55,6 19,1 25 

Posição de 
acordo com a 
classificação 

7ª 6ª 8ª 3ª 5ª 4ª 1ª 2ª 

Total de 
Amostras 

40 21 09 08 68 36 52 04 

Fonte: SANTOS (2015). 

 

A tabela 38 apresenta o resumo da classificação das águas da 1ª posição a 8ª, à medida 

que essa classificação aumenta, diminui a qualidade da água. Os três tipos de classificação 

demonstram que as melhores águas estão na Mesorregião do Sertão.  

A classificação do CONAMA é idêntica a do USSL, já a classificação por balanço 

iônico de LOGAN (1965) apresenta certa diferença quando comparamos com as outras duas 

classificações. No entanto, há uma concordância quanto as águas de pior qualidade, todas 

indicam as águas da área BSpE.  

Quanto ao fato das águas do SSpE apresentarem melhores condições para a prática da 

irrigação, há uma contradição por serem águas superficiais e do período de estiagem, este fato 
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pode ser explicado por ocorrer chuvas fora de época e a consequente procura dos agricultores 

e pesquisadores pelos serviços do LASAG nas primeiras chuvas independente do período.  

Outro fator importante é a variedade geomorfológica que se justificam principalmente 

por fatores estruturais e climáticos, pode-se destacar um predomínio das depressões no Sertão 

como unidade geomorfológica. Na Borborema destacam-se campos de inselbergs e 

cristalinos, tornado o solo mais raso e com maior possibilidade de salinização. 

Na lógica as piores águas deveriam ser as da categoria superficial e na estiagem (SpE) 

e este fato é melhor representado pelo BI, nas duas Mesorregiões. 

A temperatura também é um fator bem característico entre as duas Mesorregiões. 

Observou-se na classificação do USSL, através da CE e da RAS que a salinidade, nestas 

águas apresenta maiores riscos que a sodicidade, este fato ocorre em todas as áreas estudadas 

independente do período ou da fonte analisada, é importante observar que as classificações do 

USSL e CONAMA são idênticas, já em relação às piores águas as 3 classificações apresentam 

o mesmo resultado.  

 

Tabela 38: Resumo das classificações. 

Áreas Balanço 
Iônico 

Resolução 357 
CONAMA 

USSL 

BSbE 4ª 7ª 7ª 
BSbI 7ª 6ª 6ª 
BSpE 8ª 8ª 8ª 
BSpI 5ª 3ª 3ª 
SSbE 3ª 5ª 5ª 
SSbI 2ª 4ª 4ª 
SSpE 6ª 1ª 1ª 
SSpI 1ª 2ª 2ª 

Fonte: SANTOS (2015). 

 Mesorregião da Borborema Mesorregião do Sertão 
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 6. CONCLUSÃO  

 

1. A classificação efetuada, através do Balanço Iônico, demonstra que as piores 

águas estão na Mesorregião da Borborema, fonte Superficial no período de 

Estiagem, os maiores problemas ocorreram com os parâmetros: Magnésio e 

Cloro, de 9 amostras analisadas nesta área apenas uma encontra-se dentro dos 

limites aceitáveis para irrigação, para esses dois parâmetros. O Balanço Iônico 

nas águas da Mesorregião do Sertão, fonte Superficial no período de Inverno, 

são as melhores, apenas o cloro não aparece com 100 % de amostras dentro dos 

limites aceitáveis, este parâmetro aparece com 75% de aproveitamento. 

 

2. Quanto aos sólidos totais dissolvidos, as melhores águas estão na Mesorregião 

do Sertão, fonte Superficial no período de Estiagem, 88,8% das águas são de 

água doce e as piores águas estão na Mesorregião da Borborema, fonte 

Superficial no período de Estiagem, apenas 11,1% das águas são de água doce. 

 

3. De acordo com a classificação do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, 

as melhores águas então na Mesorregião do Sertão, fonte Superficial no período 

de Estiagem, apenas 19,1 % das águas apresentam riscos elevados para as 

culturas que não são tolerantes a sais e as piores águas então na Mesorregião da 

Borborema, fonte Superficial no período de Estiagem, 88,9 % das águas 

apresentam riscos elevados para as culturas que não são tolerantes a sais.   

 

4. Os valores observados, com exceção do pH, mostraram uma variação bastante 

significativa, com coeficiente de variação maior que 50%, indicando uma grande 

dispersão em torno da média, sendo a mediana o valor mais representativo dos 

parâmetros para estas áreas. 

 

5. Na metodologia do laboratório de análise química da água da Universidade 

Federal de Campina Grande, Patos PB, há ausência dos sulfatos, neste caso a um 

desequilíbrio iônico. Fato que explica porque as 3 classificações não foram 

idênticas.   
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