
 

 

 

 

 

 

QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA UTILIZADA POR AGRICULTORES FAMILIARES DO 
TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO  

 
Brisa Ribeiro de Lima

1
, Felizarda Viana Bebé

1
, Elcivan Pereira de Oliveira

1
, Enok Pereira Donato Júnior

1 
1
Intituto Federal Baiano/Campus Guanambi/ brisa_lima2@hotmail.com; felizarda.bebe@ifbaiano.edu.br; elcivan_gbi@hotmail.com; 

enokcnn@hotmail.com  
 

Palavras-Chave: Poços, salinidade, irrigação  
  

  INTRODUÇÃO: 
Numa visão de sustentabilidade na agricultura irrigada, é 

necessário que os agricultores conduzam de forma adequada o 
manejo da irrigação. A falta de informação quanto à qualidade 
da água, poderá conduzir ao uso de águas de qualidade 
inferior, com consequentes efeitos deletérios, comprometendo 
a estrutura do solo, o rendimento da cultura e a segurança 
alimentar. Neste sentido, há necessidade de um planejamento 
efetivo que assegure o melhor uso das águas de acordo com 
sua qualidade para irrigação (BELIZÁRIO et al., 2014). O 
conhecimento da qualidade da água subterrânea, relativa à 
concentração salina, torna-se ferramenta necessária ao 
planejamento da exploração desse recurso e ao manejo 
empregado. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade e 
caracterizar o uso da água subterrânea pelos agricultores 
familiares do município de Candiba – BA e disponibilizar os 
resultados na forma de manejo da irrigação com água salina 
e/ou escolha das espécies cultivadas, para que se conserve a 
qualidade dos solos e garanta a produção das culturas e não 
comprometa a segurança alimentar das comunidades. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 

A pesquisa foi realizada no município de Candiba – BA. 
Inicialmente foi feito um levantamento de dados junto à 
secretaria de agricultura do município para identificar as 
regiões com poços perfurados. Durante a visita nas 
propriedades foram levantadas informações referentes às 
características construtivas, de uso atual e ambiental das 
fontes de água. Cada unidade amostral (poço artesiano) foi 
georreferenciados com um GPS de navegação, para a 
construção do mapa. Foram amostrados 83 poços em 20 
comunidades do município. As amostras de água foram 
encaminhadas para o laboratório de Química do IF Baiano, 
campus Guanambi. Foram determinadas a condutividade 
elétrica (CE), o potencial hidrogeniônico (pH), as 
concentrações de sódio (Na), cálcio (Ca), magnésio (Mg), 
carbonato (CO3), bicarbonato (HCO3) e cloretos (Cl), todos de 
acordo com a metodologia proposta pela APHA (1998). 
Estimou-se ainda a relação de adsorção de sódio (RAS). As 
amostras foram classificadas de acordo com o potencial perigo 
de salinidade e sodificação, estabelecido pelo diagrama de 
classificação de águas para irrigação (RICHARDS, 1954). Os 
dados obtidos foram submetidos à estatística descritiva. 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Na região de estudo as precipitações pluviométricas são 
reduzidas e concentradas – no tempo e no espaço, aliadas ao 
fator geológico (rochas cristalinas) resultam em reservatórios 
pouco produtivos e salinizados.  

 
 
 
 
 
 

Na figura 1 observa-se a classificação das amostras de 
água. Apenas 12% das águas amostradas enquadram-se na 
classe C2S1, a melhor classificação encontrada. E a maior 
parte (35%) dos poços amostrados apresentaram classificação 
C3S2, um dado preocupante, uma vez que esta classe indica 
alto grau de salinidade e teores médios de sódio. Estes sais 
solúveis em excesso impedem a absorção dos nutrientes pelas 
plantas, causa direta produtividade limitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Classificação das amostras de água subterrânea 
comparadas no diagrama de classificação de águas para 
irrigação (RICHARDS, 1954). 
  CONCLUSÃO: 

A população rural do município de Candiba-BA é 
dependente da água subterrânea advinda dos poços 
artesianos. Os poços são de baixa produtividade, sobre um 
aquífero do tipo fissural de rochas cristalinas. Apenas 12% dos 
poços possuem água de qualidade para irrigação. 
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