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  INTRODUÇÃO: 
A agricultura é responsável por cerca de 70% do 
consumo de água mundial e os produtores rurais são os 
que mais sofrem com a utilização inadequada dos 
recursos hídricos. De acordo com Lima (2001) a água 
vem sendo fortemente alterada com as mudanças 
demográficas, a velocidade e a extensão da 
globalização e com o desenvolvimento socioeconômico 
impulsionado pelo avanço tecnológico. Dessa forma, a 
água passou a ser uma preocupação crescente não 
apenas no que se refere à quantidade disponível, mas, 
principalmente, em relação à sua qualidade acarretando 
prejuízos e restrições nos seus usos múltiplos, pois 
dependendo das suas características físicas, químicas e 
biológicas, o seu uso pode se tornar limitado ou 
inviabilizado. À medida que a qualidade da água se 
agrava, o uso desta na irrigação sem o manejo 
adequado pode acarretar sérios danos ao solo devido a 
um aumento da concentração de sais e de sódio 
trocável, o que reduz a sua fertilidade e, em longo 
prazo, pode promover uma maior concentração de sais 
no lençol freático ou levar à desertificação da área 
afetada (RIBEIRO et al., 2010). 
O principal objetivo deste trabalho foi avaliar relação 
entre pH, bicarbonato e cloreto em águas de poços 
tubulares utilizada para fins de irrigação no município de 
Candiba – BA e disponibilizar os resultados aos 
agricultores familiares na forma de manejo da irrigação 
com água salina e/ou escolha das espécies cultivadas. 
Inicialmente foi feita uma reunião com a secretaria de 
agricultura do município de Candiba - BA para 
identificação das comunidades com maiores 
concentrações de poços tubulares. Foram agendadas 
visitas, com presidentes ou contribuintes das 
associações de produtores rurais, para apresentação do 
projeto e coletas de água. 
Durante as visitas nas propriedades dos produtores 
foram feitas as coletas das amostras de água dos poços 
dos agricultores familiares, totalizando 83 amostras em 
20 comunidades do município, cada poço foi 
georreferenciado por GPS. As análises foram realizadas 
em laboratório e determinadas as seguintes variáveis: 
Cloreto e alcalinidade (HCO3, CO3 e SO4,). A 
interpretação foi baseada nos valores estudados por 
Ayers & Westcot (1985).  
 
 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os valores de cloreto variaram de 0,0139 a 2,2548 
(mmolc L-1). Segundo Ayers & Westcot (1985), água 
com teor de cloreto inferiores a 3 mmolc não apresenta 
nenhuma restrição ao uso. 
As amostras não apresentaram teor significativo de 
CO3, portanto a alcalinidade foi oriunda apenas de 
HCO3 devido o pH inferior a 8,3 (Tabela 2). As 
amostras que não tiveram nenhuma restrição ao uso da 
água representaram 20,48%, as que tiveram classe de 
restrição moderada representaram 79,52%, não houve 
nenhuma amostra com restrição severa. De acordo com 
a relação determinada por Ayers & Westcot (1985). 
  CONCLUSÃO:  
Com base nos resultados obtidos pode se perceber que 
os valores de cloreto não são agravantes, pois estes 
apresentaram variáveis aceitáveis, o que precisa de 
uma atenção maior são as variáveis de alcalinidade, 
apesar de não ter apresentado valores elevados de 
CO3 e de SO4, se classificam como água de restrição 
moderada conforme Ayers & Westcot (1985). 
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