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Introdução

No Nordeste brasileiro existem milhares de poços e 
açudes cujas águas são utilizadas para irrigação, 
representando um importante insumo na cadeia 
produtiva; no entanto, sua qualidade varia no tempo e 
no espaço. O uso de água de má qualidade pode trazer 
danos ao meio ambiente, com sérios reflexos 
socioeconômicos. Sabe-se que na época de estiagem os 
açudes e poços têm seus níveis de concentração de sais 
mais elevados, principalmente nesta época, quando 
também são mais elevadas a temperatura e a 
evapotranspiração.[1]

Os aquíferos são fontes renováveis de recursos 
hídricos, apresentam alto potencial para o 
desenvolvimento agrícola de pequena escala. Os 
períodos chuvosos tendem a gerar taxas de recarga que 
contribuem para recuperar os níveis nos poços. A 
recarga dos aqüíferos pode ocorrer através da 
precipitação pluviométrica direta, pela infiltração e 
também devido à conexão hidráulica do sistema 
aqüífero poroso e permeável. Os poros apresentam 
intercomunicação dependente das variações 
granulométricas que afetam a porosidade e a 
permeabilidade e condicionam o fluxo subterrâneo. [2]

Ao penetrar no perfil do solo por infiltração, essa 
água ainda carreia os sais presentes naturalmente no 
solo, ou resultantes de um processo de acumulação pelo 
uso do solo. A retirada da água do perfil do solo para 
satisfazer a demanda da atmosfera e da cultura, pelo 
processo de evapotranspiração, deixa os sais mais 
concentrados no perfil do solo. A ocorrência de 

ascensão capilar tende a transportar os sais para a zona não 
saturada do solo, contribuindo para o incremento nas 
concentrações, que, com novo aporte de água na superfície 
por precipitação ou evaporação, podem retornar à água 
subterrânea, incrementando a sua salinidade alterando 
assim a condutividade elétrica. [3]

Este estudo observou a influência da pluviometria na 
condutividade elétrica da água no nível da água subterrânea 
de um vale aluvial no agreste de Pernambuco.

Material e métodos

O estudo foi desenvolvido na Fazenda Nossa Senhora 
do Rosário, município de Pesqueira-PE, onde estão 
assentadas cerca de 50 famílias, desde dezembro de 1991. 
A mesma localiza-se sobre um vale aluvial, que é utilizado 
para a agricultura irrigada. O aquífero aluvial é raso, com 
profundidade média de 10 metros, possuindo cerca de 15 
km de extensão e 300 metros de largura.[3] O clima é do 
tipo BSsh (extremamente quente, semi-árido), com 
precipitação total anual média de 730 mm, e
evapotranspiração potencial anual média de 1683 mm, 
segundo[4].

Neste trabalho foram utilizados dados de 
precipitação coletados em uma estação climatológica 
automática bem como em pluviômetros manuais, já 
instaladas no local, no período de janeiro de 2008 até 
agosto de 2009. O nível do lençol subterrâneo foi aferido 
com uma trena em 67 piezômetros e para a condutividade 
elétrica da água subterrânea (CEa), foram coletadas 
amostras de água destes piezômetros juntamente com 
amostras dos poços existentes na área. Para uma melhor 



compreensão e análise dos dados de CEa, foi realizada 
uma divisão da área de estudo em quatro sub-áreas, de 
acordo com a semelhança de valores da  CEa. As sub-
áreas foram divididas conforme mostra a tabela 1.

Resultados e Discussão 

Pode-se observar na Fig. 1, a recuperação de nível 
em função das chuvas intensas em meses consecutivos, 
ocorridas em 2008 e 2009. A resposta do aqüífero 
aluvial aos eventos de precipitação é notadamente 
rápida, confirmando a sua importância como elemento 
regulador das reservas hídricas em regiões semi-áridas.

No estudo realizado na mesma região em 1995 e 
1996 por [1] o lençol demonstrou uma recuperação 
entre os meses de junho e agosto, após uma depleção 
em geral coincidente com os períodos sem chuva e com 
bombeamento.

A área 1 (um) por se encontrar a montante do vale 
apresentou pouca variabilidade na CEa no decorrer do 
tempo. Na área 2 (dois) já se observa uma pequena 
variação da CEa no decorrer da estação chuvosa, 
apresentando um certa diluição efetiva. No decorrer da 
estação chuvosa na área 3 (três), houve uma certa 
variação na CEa, provavelmente por receber o fluxo 
d’água subterrâneo, uma vez que se localiza a jusante 
das áreas 1 e 2. A área 4 (quatro) esta  localizada numa 
área de forte salinização, responde rapidamente à 
precipitação distribuindo para o restante do vale uma 
grande quantidade de sal, estando conectado 
hidraulicamente ao restante do mesmo.

Analisou-se a condutividade elétrica em relação ao 
nível da água, observando que a CE varia de acordo 
com o nível do lençol, elevando os valores da 
condutividade elétrica nos períodos em que 
piezômetros estão mais cheios, e em períodos em que 

rápida, confirmando a sua importância como elemento 
regulador das reservas hídricas em regiões semi-áridas.

Para irrigação observou a variação da qualidade da água 
de irrigação ao longo dos meses, confirmando a 
necessidade da inclusão desse elemento em análises de 
manejo da irrigação para a maximização da produtividade 
das culturas e controle do processo de salinização. Zonas 
com solos com elevado teor de silte que favorece a 
ascensão capilar e, portanto acumulação de sais no perfil 
[1].

Observou-se que após um período chuvoso a CE 
aumenta consideravelmente até o mês de julho de 2008 e 
agosto de 2009, este fato deve ocorrer devido a lavagem 
dos sais do solo e bombeamento para irrigação. Após esse 
período a CE sofre uma redução e segue aumentando 
gradativamente até o próximo período chuvoso.     
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Tabela 1. Grupos estudados e os respectivos Pzs e suas CE médias. 

Áreas Piezômetros CEa Média

A1
Pz 1.4; Pz 2.1; Pz 2.3;Pz 3.11; Pz 3.11g; Pz 3.15; Pz 3.20; Pz 3.23; Pz 4.0; Pz 4.6; Pz 4.8; 
Pz 4.10; Pz 4.11; Pz 4.15; Pz 10; Pz 11; Pz B8 (inglês); Pz B9 (inglês); Pz Bilú 3

0,65 mS.cm-1

A2
Pz (P 2); Pz (P 4); Pz 3.8; Pz 3.9; Pz 3.10; Pz 3.11; Pz 3.11b; Pz 3.11d; Pz 3.11e; Pz 
3.11h; Pz 3.11i; Pz 3.11L; Pz 3.14; Pz 3.17; Pz 3.18; Pz 3.21; Pz 3.22; Pz 4.7; Pz 4.9; Pz 
5.1; Pz 5.2; Pz 7.1; Pz 08; Josa 1 ; Josa 2; Pz 7.2 c ; Pz 7.2 d ; Pz Bilú 2; Pz 3.11 I2

1,03 mS.cm-1

A3
Pz (P 1); Pz (P 3); Pz 3.3; Pz 3.11f; Pz 4.1 Pz 7.2; Branco; Pz C1(atriplex); Pz 
C2(branco); Pz 5.3 f; Pz 3.11 J2 1,82 mS.cm-1

A4 Pz 3.11J; Pz 3.11k; Pz 3.11K1; Pz inglês; Atriplex; Pz 7.2 a ; Pz 3.11 K2 12,96 mS.cm-1



Figura 1. A) topográfia de Área de Estudo; .B)Esquema com locação dos  piezômetros na área monitorada;C) Variação da 
Condutividade da água subterrânea nas áreas 1, 2 e 3.em função da pluviometria; D) Variação da Condutividade da água 
subterrânea na área 4 em função da pluviometria; E) Variação da profundidade do lençol subterrâneo das áreas de 
estudo em função da pluviometria F) Condutividade elétrica da água e nível do lençol subterrâneo ao longo do período 
estudado;  


