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Introdução

As regiões semi-áridas nordestinas apresentam 
características climáticas favoráveis ao acúmulo de sais 
no solo. De modo geral a evapotranspiração supera a 
precipitação, que são concentradas em curtos períodos 
podendo promover lixiviação dos sais até o lençol 
freático. Nestas condições, em tais regiões as águas 
subterrâneas Destinadas a irrigação podem apresentar 
elevados valores de condutividade elétrica e razão de 
adsorção de sódio.[1]

A classificação da água de irrigação como indicador 
de perigo de alcalinização e salinização do solo, deve 
estar baseada na RAS e na condutividade elétrica da 
água de irrigação (CEa) respectivamente., levando-se 
em conta que, quanto maior a salinidade da água menor 
será o efeito dispersante do sódio, uma vez que os sais 
atuam no solo de maneira oposta ao sódio, ou seja, os 
sais presentes na solução do solo têm efeito floculante, 
aumentando a infiltração [2]

Este trabalho tem o objetivo de fazer correlações
entre a razão de adsorção de sódio e condutividade 
elétrica, além de levantar as características qualitativas 
das águas subterrâneas na cidade de Pesqueira - PE, 
considerando a evolução da salinidade e sodicidade nos 
anos 2007 e 2008 para avaliação da possibilidade do 
seu uso para irrigação.

Material e métodos

O estudo foi desenvolvido na Fazenda Nossa 
Senhora do Rosário, localizado no município de 
Pesqueira, cujo local vivem cerca de 50 famílias, desde 
Dezembro de 1991.

A fazenda localiza-se sobre um aqüífero aluvial raso, 
com espessura média de 10 metros, possuindo 
aproximadamente 15 km de extensão e 300 metros de 
largura. [3] Os piezômetro possuem cerca de 5 metros 
de profundidade, e diâmetro de 100mm, protegidos 
com tela e com filtro em cascalho, sistematicamente 
monitorados a nível mensal.

O monitoramento da condutividade elétrica da água 

subterrânea consistiu na coleta de amostras nos 
piezômetros e poços, em períodos coincidentes à 
determinação dos níveis piezométricos.

A condutividade elétrica da água foi medida em 
laboratório com condutivímetro marca/modelo 
HANNA, HI 9835, ajustado à temperatura da amostra, 
que era a mesma do ambiente de estudo. As amostras 
coletadas em campo forneceram subsídios para a 
quantificação do Sódio, Cálcio e Magnésio, essenciais 
para a realização da Razão de Adsorção de Sódio dos 
anos de 2007 e 2008

Resultados e Discussão

De acordo com a metodologia adotada, as 
águas analisadas do ano de 2007 foram em sua maioria 
consideradas com alto risco de salinização. O mesmo 
resultado foi obtido para o ano de 2008 quanto ao risco 
de salinização, porém apresentando um acréscimo no 
risco de sodificação. A seguir são mostradas as 
correlações realizadas com os dados de RAS e 
condutividade elétrica nos anos em questão:

RAS 2007 vs. RAS 2008

Os valores da RAS de 2007 e 2008 tiveram 
uma ótima correlação (fig.1A), com coeficiente de 
determinação igual a 0,9729, que pode ser explicado 
por um acréscimo dos valores de Sódio,Cálcio e 
Magnésio, seguindo este critério: (RAS 2008) = -
0,7019 + 1,3586 * (RAS 2007).

RAS 2007 vs. CE 2007

Os valores da RAS de 2007 e a C.E. de 2007 
tiveram também uma boa correlação (fig. 1B),com 
coeficiente de determinação igual a 0,9465,  pois o 
valor da condutividade elétrica irá variar de acordo 
com a quantidade de elementos dissolvidos na água, de 
acordo com a seguinte fórmula: (RAS 2007) = 1,0103 
+ 0,00363 * (CE 07).



CE 2007 vs. CE 2008

Os valores da CE de 2007 e CE de 2008 
igualmente as correlações anteriores, tiveram uma boa 
correlação (fig. 1C), com coeficiente de determinação 
igual a 0,9919, que indica que o acréscimo do valor de 
condutividade elétrica de um ano para outro pode ser 
representado pelo seguinte algoritmo: (CE 07) = -85,91 
+ 1,0994 * (CE 08).

RAS 2008 vs. CE 2008

Os valores da RAS 2008 e CE 2008 tiveram 
do mesmo modo das outras, uma boa correlação (fig. 
1B), com coeficiente de determinação igual a 0,9599, 
enfatizando que o acréscimo do valor na condutividade 
elétrica é reflexo direto da quantidade de sais 
dissolvidos na água, como representado nesta equação: 
(RAS 2008) = -0,1727 + ,00556 * (CE 08)

Vale salientar que estas águas não podem ser 
utilizadas em solos com deficiência de drenagem. 
Mesmo nos solos com drenagem adequada, pode-se 
necessitar de práticas especiais para o controle da 
salinidade. Pode-se utilizá-la apenas para irrigação de 
plantas com boa tolerância aos sais [4]. Na Tabela 1 
mostra-se o resumo da estatística entre os dois anos em 

questão, mostrando a classificação dos poços e 
piezômetros do vale aluvial quanto ao risco de 
salinização e sodificação, além do total precipitado em 
cada ano. 
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Tabela 1- Estatística da porcentagem de sódio, RAS e precipitação nos anos de 2007 e 2008

Média Desvio padrão CV Mínimo Máximo
CE(mS/cm) 3,65 6 164,55 0,47 20,7

RAS 13,93 21,62 155,2 2,47 75,16
Na(meq/L) 39,05 81,2 207,97 2,99 332
Ca(meq/L) 3,00 5,28 175,7 0,58 24,22

out/07

Mg(meq/L) 3,86 6,5 168,49 0,38 26,05
% Na 68,41 11,54 16,87 50,56 94,97

Precipitação anual(mm) 778,3
CE(mS/cm) 3,41 5,44 159,65 0,65 17,11

RAS 20,64 35,93 174,12 0,48 136,49
Na(meq/L) 66,74 138,7 207,8 1,04 504,49
Ca(meq/L) 5,53 5,15 93,14 0,84 23,93

out/08

Mg(meq/L) 4,24 5,95 140,33 1,11 29,01
% Na 62,98 18,95 30,09 9,96 95,23

Precipitação anual(mm) 860,79



Figura 1. Gráficos de correlação. Fig 1A- valores de RAS em (meq/L)0,5, Fig 1B- valores de CE em µs/cm e RAS em (meq/L)0,5, Fig. 
1C- valores de CE em µs/cm
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