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RESUMO 

 

Na região de Limoeiro do Norte no Ceará, o recurso hídrico subterrâneo é uma 

das principais fontes de água para o abastecimento de comunidades urbanas e rurais. 

Devido ao crescimento populacional, expansão do setor agrícola e industrial associado à 

irregularidades de chuva, a exploração de águas subterrâneas tem sido impulsionada, 

podendo alterar sua qualidade. Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar as 

características físico-químicas e microbiológicas, bem como, o potencial de salinização e 

sodificação de águas subterrâneas em Limoeiro do Norte no Ceará, região Semiárida do 

Nordeste. Para o estudo foram selecionados seis poços, utilizados tanto para irrigação 

quanto para o consumo humano. As características físico-químicas analisadas foram: 

temperatura, turbidez, pH; CE, K+, Na+, Ca+2, Mg+2, Cl-, SO4
-2, CO3-2 e HCO3

-, além de 

dureza e RAS. Microbiologicamente foram analisados Coliformes totais e 

termotolerantes (Fecais). Para todas as análises de água foram utilizados delineamento 

experimental inteiramente casualizado com 5 repetições, e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey (p <0,05). Foi realizada a classificação iônica por Diagrama de Piper, e o 

risco de salinidade por meio do Diagrama da U.S.S.L (United States Salinity Laboratory) 

utilizando o software Qualigraf. Baseado na concentração média dos elementos químicos 

(mmolc L-1) nas águas subterrâneas tem-se a seguinte quantificação: Na+ > Ca+2 > Mg+2 > 

K+ para cátions e, uma variação para ânions entre os poços, sendo 1, 3 e 4 Cl- > HCO3
- > 

SO4
-2 > CO3

-2 e, poços 2, 5 e 6 HCO3
->Cl-> SO4

-2>CO3
-2. A água dos poços 1, 2, 3 e 6, 

foi considerada alcalina e medianamente duros, os poços 4 e 5 foram classificados como 

duro e mole, respectivamente. Com exceção do poço 6 classificado como água doce, 

todos os demais poços foram classificados como água salobra. Considerando a água para 

irrigação, os poços 1, 2 e 3 possuem restrições severas para uso tanto pela RAS, quanto 

pelo teor de Na+, devendo ser recomendados culturas tolerantes a salinidade e ao sódio. 

Na classificação geral a água dos poços 1, 3 e 5 foram classificadas como sódica mista, 2 

e 6 como sódicas bicabornatadas e, 4 como mista cloretada. Todos os poços foram 

classificados com alta salinidade, com médio a baixo risco de sodificação. Com exceção 

do Na+, não foi detectado risco químico para o consumo humano. Em todos os poços 

detectou-se a contaminação por coliformes totais, porém no poço 5 foi detectado a 

presença de coliformes termotolerantes.  

 

Palavras Chave: Dureza; Salinidade; Sodificação; Diagrama de Piper; Coliformes.   



    

 

ABSTRACT 

 

In the Ceará state’s region of Limoeiro do Norte, underground water resources are 

one of the main sources of water for supplying urban and rural communities. Due to 

population growth, expansion of the agricultural and industrial sector associated with 

irregular rainfall rate, the exploitation of groundwater has been boosted and may change 

its quality. Thus, the objective of this work was to assess the physicochemical and 

microbiological characteristics, as well as the potential of salinization and sodification of 

groundwater in Limoeiro do Norte, Ceará, semi-arid region of the Northeast. Six water 

wells were selected for the study, all of them used for irrigation and human consumption. 

Water’s characteristics analyzed were: temperature, turbidity, pH; CE, K+, Na+, Ca+2, 

Mg+2, Cl-, SO4
-2, CO3

-2 and HCO3
-, also water hardness and SAR. Microbiologically, total 

and thermotolerant (Fecal) Coliforms were analyzed. For all of the water analyzes, a 

completely randomized experimental design with 5 replicates was used, and means of 

data were compared by Tukey test (p < 0.05). The ionic classification was performed by 

Piper Diagram and the salinity risk using the U.S.S.L (United States Salinity Laboratory) 

Diagram using Qualigraf software. Based on the mean concentration of chemical 

elements (mmolc L-1) in groundwater, we have the following quantification: Na+ > Ca+ > 

Mg+ > K+ for cations and, an anion variation between the wells, being 1, 3 and 4 Cl- > 

HCO3
- > SO4

-2 > CO3
-2 and wells 2, 5 and 6 HCO3

- > Cl- > SO4
-2 > CO3

-2. Water from 

wells 1, 2, 3 and 6 were considered as alkaline and moderately hard; wells 4 and 5 were 

classified as hard and soft, respectively. With the exception of well 6, classified as 

freshwater, all other wells were classified as brackish water. Considering water for 

irrigation, wells 1, 2 and 3 have severe use restrictions by both SAR and Na+, and salinity 

and sodium tolerant crops should be recommended. In the general classification, water 

from wells 1, 3 and 5 were classified as mixed sodium; 2 and 6 as sodium-bicarbonate; 

and 4 as mixed chlorinated. All wells were classified with high salinity, with medium to 

low sodification risk. With the exception of Na+, no chemical risk was detected for human 

consumption. Contamination by total coliforms was detected in all wells, however, 

thermotolerant coliforms were detected in well 5.  

Keywords: Hardness; Salinity; Sodification; Piper’s diagram; Coliforms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os recursos hídricos superficiais são a principal fonte de suprimento de água no Estado do 

Ceará. Todavia, devido a condições climáticas, caracterizada por um regime de chuvas 

concentrado, curto e irregular, seguido por períodos secos, com altas temperaturas, insolação, e 

elevadas taxas de evaporação, típicos do clima semiárido, diminui a recarga hidráulica dos rios e 

impulsionam a exploração de águas subterrâneas. Associado a isso, a crescente demanda de água 

como consequência do aumento da taxa de crescimento populacional, da necessidade de produção 

de mais alimentos e crescimento do setor industrial, além da deterioração qualitativa dos recursos 

hídricos superficiais, torna a água subterrânea um patrimônio de valor imensurável, capaz de 

funcionar como reserva estratégica e influenciar decisivamente no desenvolvimento político-

socioeconômico de qualquer comunidade. 

Além de uso agrícola e industrial, a água desses poços é utilizado para consumo humano. A 

análise da qualidade da água para esta finalidade é de grande importância, e suas características 

microbiológicas e físico-químicas define sua aceitabilidade. Tanto no meio rural quanto urbano, o 

risco de doenças por água contaminada microbiologicamente é alto, pois o tratamento para o seu 

consumo não é muito eficiente ou até é mesmo inexistente. Os microrganismos mais utilizados 

para indicar contaminação fecal de humanos ou animais são os coliformes, cuja presença torna a 

água imprópria para consumo humano. Água potável, portanto, é aquela livre de Escherichia coli 

sp. ou coliformes termotolerantes, sendo recomendada sua ausência em 100 mL (FORTUNA et 

al., 2007).  

No Brasil, as legislações vigentes que tratam de potabilidade da água para consumo humano 

e de águas subterrâneas são, respectivamente, a Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) e a Resolução nº 396, de 3 de abril de 2008, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2004). Apesar de mais protegidas que os 

recursos superficiais, as águas subterrâneas não estão totalmente isentas de contaminação. Silva et 

al. (2014) mostram que as fossas sépticas, a disposição inadequada de resíduos sólidos, os postos 

combustíveis e a agricultura moderna a qual se utiliza de pesticidas e fertilizantes são fatores 

responsáveis pela contaminação da água subterrânea por agentes patogênicos (bactérias, vírus e 

protozoários) e substâncias orgânicas e inorgânicas, assim propõe-se também as análises 

microbiológicas.  

Na região de Limoeiro do Norte-CE, os recursos hídricos subterrâneos são importante fonte 

de abastecimento de comunidades urbanas e rurais, cuja água potável provém em grande parte de 

poços subterrâneos. Os poços que se encontram em uso com maior disponibilidade hídrica 
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encontram-se no aquífero Açu (125,22 m3h-1), seguido do Jandaíra (112,36 m3h-1), Fissural (41,46 

m3h-1) e Aluvião (11,83 m3h-1), destes o mais explorado é o Jandaíra (MORAIS et al., 2005). O 

uso da água proveniente desses poços tem aumentado nos últimos anos nessa região devido as 

irregularidades no período chuvoso e a diminuição da precipitação pluvial média da região. Diante 

desse quadro, o monitoramento físico-químico e microbiológico da qualidade da água subterrânea 

destaca-se como um importante instrumento de gestão, possibilitando a tomada de decisão por 

parte dos órgãos ambientais.  

 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Importância da qualidade da água  

A água, assim como o sol, é um recurso natural indispensável à vida. Possui um enorme 

valor econômico, ambiental e social, fundamental à sobrevivência dos ecossistemas no nosso 

planeta. Todavia, o crescimento dos centros urbanos nas últimas décadas tem sido responsável 

pelo aumento da pressão das atividades antrópicas sobre os recursos naturais e, como consequência 

destas atividades, observa-se perda da qualidade da água, em função da desestruturação do 

ambiente físico, químico e alteração da dinâmica natural das comunidades biológicas, devendo ser 

monitorado ao longo dos anos visando a sustentabilidade. Geralmente, a avaliação de impactos 

ambientais em ecossistemas aquáticos tem sido realizada através da medição de alterações nas 

concentrações de variáveis físicas, químicas que associada a avaliação de variáveis 

microbiológicas (coliformes totais e fecais), constitui-se como ferramenta fundamental na 

classificação e enquadramento em classes de qualidade de água e padrões de potabilidade e 

balneabilidade humanas. 

Segundo Merten & Minella (2002) ao se tratar de "qualidade de água", é necessário a 

compreensão de que, não é somente um estado de pureza, mas refere-se às características químicas, 

físicas e biológicas da água, sendo essas características estipuladas de acordo com as finalidades 

para seu uso. Antes de criar as leis sobre qualidade, a água era avaliada levando em consideração 

apenas as características físicas (cor, temperatura, sabor e odor), posteriormente avaliou-se 

características, como substâncias químicas e microbiológicas presentes (BORTOLI, 2016), 

visando garantir a qualidade na produção de vegetais no setor agrícola, assim como para a saúde 

humana (CÉLICO, 2015). No Brasil, as legislações vigentes que tratam de potabilidade da água 

para consumo humano e de águas subterrâneas são, respectivamente, a Portaria nº 2914, de 12 de 

dezembro de 2011, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) e a Resolução nº 396, de 3 de abril 

de 2008, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2004). 
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O setor agrícola é responsável por 87% do consumo total de água de boa qualidade no mundo 

(SANDRI & ROSA, 2017), destinada principalmente à irrigação de grandes áreas frutíferas, 

culturas anuais e horticultura. Sendo um recurso fundamental para a produção de alimentos, é 

importante destacar que seu uso deve ser realizado de forma racional e qualitativa na irrigação 

(QUEIROZ et al., 2016). A utilização da água de qualidade é de fundamental relevância para o 

sucesso na produção de culturas que dispõem de sistemas irrigados, sendo que a má qualidade 

poderá ocasionar efeitos indesejáveis na condução de uma cultura comercial ou servir como meio 

para contaminação da população, pela presença de compostos químicos e microbiológicos danosos 

à saúde humana (LIMA et al., 2014). 

 

2.2 Águas subterrâneas 

Segundo a Fundação Nacional de Saúde as águas subterrâneas são águas de aquíferos 

localizadas abaixo da superfície do solo, no espaço poroso e/ou fratura de formações litológicas a 

qual encontra-se intimamente relacionadas com os processos atmosféricos e climáticos, com o 

regime de águas superficiais de rios ou lagos e, com as nascentes que a água subterrânea alimenta 

naturalmente ao chegar à superfície (FUNASA, 2014). O manancial subterrâneo é uma das mais 

importantes reservas para o suprimento de água e pode ser classificado em: poços rasos e 

profundos, nascentes e galerias de infiltração (SILVA et al., 2017). 

No Brasil, cerca de 39 % dos municípios são abastecidos por água subterrânea e, dentre 

essas, cidades como, Ribeirão Preto (SP), Maceió (AL), Mossoró (RN) e Belém (PA) suprem, 

parcial ou integralmente, suas necessidades utilizando esse tipo de fonte. Além de ser utilizada no 

abastecimento humano, esses recursos hídricos são largamente utilizados na agricultura 

(irrigação), na indústria (incluindo o engarrafamento de águas minerais e potáveis de mesa), lazer 

e turismo (principalmente nas estâncias hidrotermais) (ANA 2010; PNAS 2009). 

Em função da crescente demanda decorrente do desenvolvimento e crescimento econômico 

do país as águas subterrâneas estão sob forte pressão. Para o monitoramento das águas subterrâneas 

não devem ser observadas somente as atividades humanas realizadas nas proximidades, mas 

também características geológicas da massa da água; particularidades hidrogeologias 

(condutividade hidráulica, porosidade e confinamento) e as propriedades dos solos na área de 

drenagem, responsáveis por abastecer a massa da água subterrânea (FUNASA, 2014). A região 

Nordeste caracteriza-se por apresentar baixa pluviosidade e elevadas perdas de água por 

evaporação, além de apresentar mais de 60% de áreas de climas áridos (MEDEIROS et al., 2012), 

o que aumenta a ainda mais a necessidade de exploração das águas subterrâneas.  

Por ser menos acessível as águas subterrâneas, na maioria das vezes provenientes de poços, 

são menos comprometidas por fatores físico-químicos e biológicos, do que os mananciais 
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superficiais, todavia, com a superexploração, ou seja, extração de água subterrânea que ultrapassa 

os limites de produção das reservas reguladoras ou ativas do aquífero, pode iniciar um processo 

de rebaixamento do nível potenciométrico podendo provocar, dentre eles citam-se: danos para o 

próprio recurso, ao meio ambiente; subsidência de terreno; redução do volume de água que 

abastece os rios; a seca de nascentes; o esgotamento dos reservatórios; intrusão de cunha salina. 

Além disso, a perfuração desordenado de poços tubulares e atividades antrópicas, pode gerar a 

contaminação dos aquíferos, o que reforça a necessidade do seu monitoramento para melhor 

gerenciamento desse recurso hídrico (COSTA et al., 2012). 

Os recursos hídricos superficiais são a principal fonte de suprimento de água no Ceará. 

Entretanto, a exploração de águas subterrâneas vem crescendo significativamente. O 

armazenamento no cristalino, litologia dominante no Ceará, é limitado, em razão da alta resistência 

à infiltração, ocorrendo principalmente quando do preenchimento de regiões abertas, ou fraturas, 

sendo estas consideradas inviáveis ou péssimas fontes de água subterrânea (SILVA et al., 2007). 

Há também bacias sedimentares como as de Iguatu, do Apodi, do Araripe e da Ibiapaba. Além dos 

aquíferos existentes nestas conformações, existem áreas de aluviões, cársticas e o sedimento 

costeiro que é formado por sistemas dunas, paleodunas e formação barreiras (SILVA et al., 2007). 

2.3 Características químicas, físicas e potabilidade da água  

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

contemplar o conjunto de características físicas, químicas e biológicas que definem sua adequação 

ou não para o uso, geralmente as análises 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
-) 

(ALMEIDA, 2010). No caso especifico de água utilizada para irrigação, o intervalo usual 

encontra-se na Tabela 1.  
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Tabela 1 -  Intervalo usual permitido de parâmetros para análise da água para fins de irrigação. 

PARÂMETROS SÍMBOLO UNIDADE
1
 

Intervalo usual na água de 

irrigação 

SALINIDADE    

Condutividade Elétrica CEai dS m-1 0 – 3 

Total de Sais Dissolvidos TSD mg L-1 0 - 2.000 

CÁTIONS E ÂNIONS    

Cálcio Ca2+ mmolc L-1 0 – 200 

Magnésio Mg2+ mmolc L-1 0 – 50 

Sódio Na+ mmolc L-1 0 – 400 

Carbonatos CO32- mmolc L-1 0 – 1 

Bicarbonatos HCO3
- mmolc L-1 0 – 100 

Cloretos Cl- mmolc L-1 0 – 300 

Sulfatos SO4
2- mmolc L-1 0 – 200 

NUTRIENTES    

Nitrato – Nitrogênio NO3
-- N mg L-1 0 – 10 

Amoníaco – Nitrogênio NH4
+ - N mg L-1 0 – 5 

Fosfato – Fósforo PO4
3- - P mg L-1 0 – 2 

Potássio K+ mg L-1 0 – 2 

VÁRIOS    

Boro B3+ mg L-1 0 - 2 

Acidez ou Alcalinidade pH  6 – 8,5 

Razão de Adsorção de Sódio RAS (mmolcL-1)1/2 0 - 15 

Observações: mg L-1 = miligrama por litro; mmolc L
-1 = meq L-1 / 10. 

Fonte: Adaptado de Almeida (2010) 

 

Com relação ao pH, a faixa de pH observada entre 6,0 a 8,5 é considerada normal, estando 

em concordância com o padrão de qualidade de águas superficiais e subterrâneas da Resolução 

CONAMA 357/2005 e Portaria n. 518/2004 e, de potabilidade, conforme Portaria 2914/2011 do 

Ministério da Saúde, não sendo evidenciado um padrão espacial de ocorrência (MOREIRA & 

CONDÉ, 2015). 

A qualidade da água tanto superficial como subterrânea destinadas ao consumo humano deve 

atender a padrões de qualidade e de potabilidade, garantindo que suas características físicas, 

químicas e biológicas estejam dentro dos padrões recomendados pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (MOREIRA & CONDÉ, 2015). Devido ao fato da água ser vital para as atividades 

do corpo humano, também para a higiene e preparo de alimentos devem ter seu uso priorizado.  
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Geralmente, a avaliação de impactos ambientais em ecossistemas aquáticos tem sido 

realizada através da medição de alterações nas concentrações de variáveis físicas, químicas que 

associada a avaliação de variáveis microbiológicas (coliformes totais e fecais), constitui-se como 

ferramenta fundamental na classificação e enquadramento em classes de qualidade de água e 

padrões de potabilidade e balneabilidade humanas. 

A tabelas da norma de qualidade da água para consumo humano segundo a portaria 

disponível Portaria 1.469, de 29/12/2000, Art.12. A água potável deve estar em conformidade com 

o padrão microbiológico conforme Tabela 2.  

Tabela 2 -  Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano. 

 

PARÂMETRO VMP(1) 

Água para consumo humano(2) 

Escherichia coli ou Coliformes 

Termotolerantes(3) 
Ausência em 100ml 

Água na saída do tratamento 

Coliformes totais Ausência em 100ml 

Água tratada no sistema de distribuição (reservatórios e rede) 

Escherichia coli ou Coliformes 

Termotolerantes(3) 
Ausência em 100ml.  

Coliformes totais 

Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês: 

Ausência em 100ml em 95% das amostras 

examinadas no mês; 

Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês: 

Apenas uma amostra poderá apresentar 

mensalmente resultado positivo em 100ml 

NOTAS: (1) Valor máximo permitido. (2) Água para consumo humano em toda e qualquer situação, incluindo fontes 

individuais como poços, minas, nascentes, dentre outras.  (3) A detecção de Escherichia coli deve ser preferencialmente 

adotada. Coliformes termotolerantes é também chamado fecais.  

Fonte: Portaria MS nº 1.469, de 29 de dezembro de 2000. 

Na mesma portaria supracitada, o limite máximo para turbidez em qualquer amostra pontual 

deve ser de 5,0 UT (Unidade de Turbidez) ou 5 UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez). 

(ANVISA, 2018). Na tabela 3 encontra-se o padrão de turbidez para água pós-filtração ou pré-

desinfecção.  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidade_Nefelom%C3%A9trica_de_Turbidez&action=edit&redlink=1
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Tabela 3 - Padrão de turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção. 

 

NOTA: (1) Valor máximo permitido. (2) UT (Unidade de Turbidez).  

Fonte: Portaria MS nº 1.469, de 29 de dezembro de 2000. 

 

No Art.15 desta portaria supracitada, a água potável para consumo humano deve estar em 

conformidade com o padrão de substâncias químicas que representam risco para a saúde, sendo os 

limites expresso na tabela 4. 

Tabela 4 - Quantidade limite dos padrões de substâncias químicas inorgânicas que representam risco para 

a saúde humana.  

Parâmetro Unidade VMP(1) 

Antimônio mg L-1 0,005 

Arsênio mg L-1 0,01 

Bário mg L-1 0,7 

Cádmio mg L-1 0,005 

Cianeto mg L-1 0,07 

Chumbo mg L-1 0,01 

Cobre mg L-1 2 

Cromo mg L-1 0,05 

Fluoreto mg L-1 1,5 

Mercúrio mg L-1 0,001 

Nitrato (como N) mg L-1 10 

Nitrito (como N) mg L-1 1 

Selênio mg L-1 0,01 

Tratamento da Água VMP(1) 

Desinfecção (água subterrânea) 1,0 UT(2) em 95% das amostras 

Filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta) 1,0 UT(2) 

Filtração lenta 2,0 UT(2) em 95% das amostras 
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Cloro livre mg L-1 5 

Fonte: Portaria MS nº 1.469, de 29 de dezembro de 2000. (1) Valor máximo permitido 

 

Outras características que devem estar em conformidade com o padrão de aceitação de 

consumo estão contida no artigo Art. 17 da referida portaria acima (Tabela 5). 

Tabela 5 - Demais Parâmetros e padrão de aceitação para consumo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: (1) VMP - Valor Máximo Permitido; (2) Unidade Hazen (mg Pt–Co L-1);  

(3) Critério de Referência; (4) Unidade de Turbidez.  

Fonte: Portaria MS nº 1.469, de 29 de dezembro de 2000. 

 

2.4. Risco de Salinização e sodificação dos solos pelo uso da água. 

Segundo o Ministério da Integração Nacional (2005) a região semiárida do Brasil, ocupa 

uma superfície equivalente a 69,2% da região Nordeste, e sempre apresentou problemas 

socioeconômicos influenciados muito mais pela má distribuição temporal e espacial das 

PARÂMETRO UNIDADE VMP(1) 

Alumínio mg L-1 0,2 

Amônia (como NH3) mg L-1 1,5 

Cloreto mg L-1 250 

Cor Aparente uH(2) 15 

Dureza mg L-1 500 

Etilbenzeno mg L-1 0,2 

Ferro mg L-1 0,3 

Manganês mg L-1 0,1 

Monoclorobenzeno mg L-1 0,12 

Odor - Não objetável(3) 

Gosto - Não objetável(3) 

Sódio mg L-1 200 

Sólidos dissolvidos totais mg L-1 1.000 

Sulfato mg L-1 250 

Sulfeto de Hidrogênio mg L-1 0,05 

Surfactantes mg L-1 0,5 

Tolueno mg L-1 0,17 

Turbidez UT(4) 5 

Zinco mg L-1 5 

Xileno mg L-1 0,3 



21 

 

precipitações pluviométricas do que pela insuficiência global deste recurso. Além disso, 85% desta 

área se encontra sobre rochas cristalinas impermeáveis, onde a água subterrânea de má qualidade 

se acha nas fraturas das rochas (PALÁCIO et al., 2009). A agricultura irrigada é uma das principais 

alternativas para o cultivo no semiárido, sendo que esta depende tanto da quantidade como da 

qualidade da água, uma vez que, o uso de águas salinas para irrigação podem representar risco a 

produção agrícola das culturas. Altos níveis de sais nas águas de irrigação, tanto são prejudiciais 

ao desenvolvimento das culturas e causam a obstrução dos sistemas de irrigação. 

Em altas concentrações salinas os efeitos osmóticos e iônicos influenciam o 

desenvolvimento das plantas promovendo alterações nas atividades metabólicas das células e no 

processo de alongamento celular, afetando o crescimento da planta, e podendo levar até sua morte 

(SAIRAM & TYAGI, 2004; TAIZ & ZEIGER, 2013). O efeito da salinidade foi constatado por 

vários autores sobre o crescimento inicial de fruteiras, por exemplo, Sá et al. (2013) e Diniz et al. 

(2018) em mamoeiro, Bezerra et al. 2016; Leite et al. 2016; Ribeiro et al. (2016) em maracujazeiro 

amarelo e Torres et al. (2014) em mudas de cajueiro anão.  

A qualidade da água para fins agrícolas obedece a uma classificação, determinada pela 

concentração de alguns íons, tais como o sódio, potássio, cloretos e os sulfatos, além de outros 

parâmetros, como sólidos totais dissolvidos e a condutividade elétrica. A condutividade elétrica 

da água é o parâmetro mais empregado para avaliar a salinidade da água, a qual corresponde à 

medida da capacidade dos íons presentes na água em conduzir eletricidade e cresce 

proporcionalmente ao aumento da concentração dos sais (RIBEIRO et al., 2005). Entretanto, 

quatro aspectos importantes devem ser considerados salinidade, sodicidade, toxicidade de íons e 

teores de bicarbonato. 

Barroso et al. (2011) observou em seu estudo sobre avaliação da qualidade da água para 

irrigação na região Centro Sul no Estado do Ceará,  que as fontes subterrâneas apresentaram maior 

risco de salinidade e sodicidade quanto ao uso na irrigação e, de acordo com o Diagrama de Piper, 

predominaram as águas sódicas com 87,0%, quando se consideram os cátions e as cloretadas com 

78,3% quanto aos ânions. Barroso et al. (2010), estudando as águas subterrâneas da região do 

Baixo Jaguaribe observaram, segundo o diagrama de Piper, que as águas tiveram classificação 

geral em 47,5%, enquadrando-se na classe de águas bicarbonatadas sódicas e 40,0% como águas 

cloretadas sódicas; apesar disto o sódio prevaleceu sobre os demais cátions e os bicarbonatos sobre 

os demais ânions. 

Os riscos de salinização e sodificação dos solos são problemas que estão interligados quando 

refere-se a qualidade da água usada na irrigação. A razão de adsorção de sódio (RAS) determina 

a sodicidade da água de irrigação, considerando a proporção de sódio em relação ao cálcio e 
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magnésio. Este sódio presente na água de irrigação tende a elevar a porcentagem de sódio trocável 

no solo (PST), afetando a capacidade de infiltração, tornando o manejo do solo dificultado, pois 

suas características físicas (porosidade, permeabilidade entre outras) são afetadas diretamente 

(CAVALCANTE et. al., 2012), além disso prejudica o desenvolvimento das plantas. A água pra 

irrigação é classificada, segundo Richards (1954) em: C e/ou S, seguindo o quantitativo da 

condutividade elétrica, e a RAS, respectivamente. Assim, pode-se ter riscos de salinização entre; 

C1 - baixo, C2 - médio, C3 - alto e C4 - muito alto; e risco de sodificação entre; S1 - baixo, S2 - 

médio, S3 - alto e S4 - muito alto. 

No Ceará, Silva et al. (2007) analisando a distribuição de salinidade e sodicidade das águas 

de poços com águas subterraneas, apreciaram 2.778 poços em aquífero cristalino e 995 em aquífero 

sedimentar, destes, no caso de aquífero aluvionar e cárstico, o resultado é referente apenas à 

condutividade elétrica, representando 778 e 111 poços dos respectivos aquíferos (Tabela 6 e 7).  

Tabela 6 - Classificação e distribuição (%) da salinidade das águas de poços do Ceará quanto à  

condutividade elétrica.   

 

Classes de CE 
Tipo de aquífero (%) 

Cristalino Sedimentar Aluvionar Cárstico 

C1 1,2 25,1 4,7 - 

C2 13,9 44,8 29,3 4,8 

C3 38,9 20,3 51,4 87,8 

C4 46,0 9,8 14,6 7,4 

Fonte: Silva et al. (2007)  

 

Tabela 7 -  Classificação e distribuição (%) da sodicidade e salinidade das águas de poços do Ceará quanto 

à razão de adsorção de sódio (RAS) e sólidos totais dissolvidos (STD).   

Classes de 

RAS 

Aquífero (%) Classes de 

STD 

Aquífero (%) 

Cristalino Sedimentar Cristalino Sedimentar 

S1 98,3 98,2 STD1 0,6 8,1 

S2 0,8 1,5 STD2 15,0 67,2 

S3 0,9 0,3 STD3 45,9 18,3 

S4 - - STD4 38,5 6,4 

Fonte: Silva et al. (2007) 

 

Segundo Silva et al. (2007) em águas subterrâneas no Ceará o risco de sodificação é baixo 

(RAS < 10) tanto para os poços localizados em aquífero cristalino, quanto em sedimentar. No que 

diz respeito à CE, a maior parte dos poços de aquífero cristalino apresenta águas com alta 
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salinidade (C4). O mesmo pode ser declarado em relação a sólidos totais dissolvidos (STD3). Já 

os poços de aquífero sedimentar são do tipo C2 e STD2. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

O objetivo geral desse trabalho foi analisar as características físicas, químicas e 

microbiológicas de águas subterrâneas e o seu potencial de salinização e sodificação em Limoeiro 

do Norte-CE, região semiárida do nordeste.  

3.2. Específicos 

 Avaliar parâmetros físicos (temperatura e turbidez) e químicos (cátions e ânions) de seis 

poços com águas subterrâneas; 

 Analisar a alcalinidade, condutividade elétrica, dureza e a razão de adsorção de sódio 

(RAS) da água subterrânea  

 Classificar a hidroquímica com águas subterrâneas segundo o diagrama de Piper; 

 Classificação quanto ao risco de salinidade de águas subterrâneas, segundo o Diagrama 

U.S.S.L. (United States Salinity Laboratory).  

 Avaliar a quantidade de Coliformes Totais e Termotolerantes (Fecais); 
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4   MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1  Localização  

O estudo foi realizado no município de Limoeiro do Norte, localizado na região semiárida do 

estado do Ceará, o qual está inserido na Bacia Hidrográfica do Baixo Jaguaribe, situado a 05º 08' 

44" de latitude S e 38º 05' 53" de longitude W com altitude de 30 m. O clima do local é classifica-

se como BSwh, segundo Köppen, temperatura média anual de 27,5 ºC e umidade relativa média 

anual de 68,9%. A precipitação pluviométrica média anual é de 718,4 mm, com maior intensidade 

nos meses de fevereiro a junho, e a vegetação do tipo Caatinga. Quanto a estratigrafia é 

representada na base, pelo Arenito Açu e, no topo, pelo Calcário Jandaíra que ocorre em quase 

todo o seu domínio.  

O processo de seleção das áreas estudadas foi estabelecido considerando-se os locais onde 

poços subterrâneos eram utilizados tanto para irrigação de algumas culturas agrícolas, quanto para 

o consumo humano, e verificar se num mesmo município, haveria diferença entre esses poços 

(Figura 1).  Neste caso, foram selecionados 01 na zona urbana e 05 nas zonas rurais, cuja descrição 

encontram-se na Tabela 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Mapa de localização da área em estudo em Limoeiro do Norte no Ceará utilizando o  

software ArcGIS, 2018.   
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Tabela 8 - Nome da propriedade, localização e histórico das áreas onde se encontravam os poços 

subterrâneos em Limoeiro do Norte no Ceará, Brasil.  

N poços 
Nome da 

propriedade 
Localização 

Culturas 

atuais 

Culturas 

anteriores 
Manejo 

1 
Vicência – Sítio 
Várzea do Cobra 

5° 07’ 35,8” S 
38° 03’19,9” W 

Frutíferas Mata nativa 
Adubação química e 
orgânica; controle de 

plantas daninhas 

2 
Zé de Santa – 
Sítio Quixaba 

5° 11’ 11,5” S 
38° 06’ 21,6” W 

Limão Banana Adubação orgânica 

3 
Ana - Sítio 

Quixaba 
5° 11’ 11,5” S 

38° 06’ 31,6” W 

Capim 
elefante; 

braquiária 

Limão Gradagem 

4 
João Rodrigues - 
Sítio Bom Fim 

5° 09’ 27,2” S 
38° 05’ 27,7” W 

Capim 
tifton 

Banana 
Adubação  orgânica e 

química 

5 
João Eudes – 
Sítio Quixaba 

5° 11’31,3” S 
38° 06’ 30,5” W 

Braquiária Mata nativa 
Gradagem; adubação 

química. 

6 
João Eudes – 

Centro 
5° 08’ 58,4” S 

38° 05’ 27,7” W 
Frutíferas; 
hortaliças 

Frutíferas 
Adubação química e 
orgânica; controle de 

plantas daninha 

 

4.2 Descrição das análises químicas e microbiológica.  

Nas análises químicas da água dos poços subterrâneos foram utilizados para a coleta frascos 

de polietileno de 500 mL. Antes da coleta foi realizada a tríplice lavagem dos recipientes com a 

água da fonte de amostragem, e a água coletada direto de poços após o escoamento da água por 60 

segundos.  

As análises químicas realizadas em equipamento eletrônicos para quantificar os parâmetros 

foram: pH; condutividade elétrica; potássio e sódio. Já os parâmetros alcalinidade, dureza total, 

cálcio, magnésio, cloreto e carbonatos foram realizados pelo método titulométrico em triplicatas. 

Os procedimentos de análises foram realizados no Laboratório de Análises de Solo Água e Planta 

– LASAP/UFERSA em conformidade com o Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater - SMEWW (APHA, 2005). As determinações dos valores de temperatura foram 

realizadas “in situ”, com auxílio de termômetro para laboratório (variação de -10°c a +110° C), e 

a turbidez utilizando o turbidímetro.  

Nas análises microbiológicas, a coleta de água foi realizada usando coletores descartáveis 

de polietileno esterilizados de 70 mL. As amostras foram coletadas direto do poços após 

escoamento por 60 segundos. Esses frascos foram acondicionados em uma caixa térmica, com 

gelo, para a preservação da amostra, retardando alterações biológicas que ocorrem após a retirada 

das mesmas do ambiente. Sendo levadas, posteriormente, ao Laboratório Limnoágua na UFERSA 
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para as análises microbiológicas. Foram analisados Coliformes Totais e Termotolerantes (Fecais) 

segundo metodologia da Fundação Nacional de Saúde (2014).  

Para todas as análises de água foram utilizados delineamento experimental inteiramente 

casualizado com 5 repetições, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Para a classificação iônica das águas subterrâneas utilizou-se o Diagrama de Piper, frequentemente 

usado para classificar o tipo químico da água de acordo com o conteúdo iônico dominante. Quanto 

ao risco de salinidade utilizou-se o Diagrama da U.S.S.L (United States Salinity Laboratory). Foi 

também estimado a classificação das águas pelos Sólidos Totais, sendo que para todas as 

classificações utilizou-se o software Qualigraf, versão 1.17, 2017 (FUNCEME, 2018). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise dos parâmetros físicos, mostrou que para as temperaturas não houve diferença 

significativa entre os poços de águas subterrâneas sendo uma variação de no máximo 2ºC entre os 

poços (22 a 24ºC) (Tabela 9). Assim, não houve qualquer alteração de temperatura significativa a 

ponto de alterar a qualidade da água, ou caracterizá-la como poluição térmica. Analisando poços 

subterrâneos em UBA-MG, Moreira & Condé (2015) encontraram temperaturas médias 

semelhantes a esses poços 22 ºC. Em poços tubulares profundos não jorrantes, na zona rural do 

município de Areia (PB), foi observado variação da temperatura da água de acordo com os meses, 

sendo 27, 26 e 24ºC em novembro, dezembro e janeiro, respectivamente.  

Os poços 1 e 2 apresentaram valores de turbidez (6,58 e 6,3 NTU, respectivamente) acima 

do padrão de aceitação para consumo humano sem tratamento prévio, conforme Portaria nº 

2.914/2011 do Ministério da Saúde, que estabelece o limite de 5 NTU, em complementação às 

exigências microbiológicas. Os demais poços ficaram com turbidez da água abaixo do limite 

permitido (Tabela 9). A turbidez acima desse limite pode causar rejeição da população pela sua 

aparência turva, mas não necessariamente a água provocará danos à saúde, principalmente se a 

água atende aos outros parâmetros, a exemplo dos microbiológicos (ausência de coliformes totais 

e de Escherichia coli). A turbidez não é um parâmetro utilizado com frequência para analisar a 

qualidade da água para irrigação. Segundo Obiefuna & Sheriff (2011), águas subterrâneas 

apresentam baixos valores de turbidez, possivelmente decorrente da ação filtrante do solo e da 

rocha. 
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Tabela 9 - Valores médios das características físicas e químicas das águas de poços subterrâneos, em Limoeiro do Norte - CE. 

 

*RAS- Razão de adsorção de sódio. 

 

  

N Temp Turbidez pH CE K
+
 Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Cl

-
 CO3

2-
 HCO3

-
 SO4

-2
 RAS

* 
Dureza Cátions Ânions 

  °C NTU (água) dS/m ---------------------------------------- mmolcL-1 ------------------------- mg/L ------- mmolcL-1 ------ 

1 23ª 6,58ª 7,70ª 1,26ab 0,16ª 16,84ª 3,15b 1,90b 5,20a 0,10a 4,20b 1,45ab 10,6a 252,5b 22,1a 10,95ab 

2 22ª 6,3ª 7,80ª 1,41ª 0,06ª 13,27b 2,27bc 1,00b 5,20a 0,10a 7,00a 1,50ab 10,4a 163,5bc 16,6ab 13,8a 

3 22ª 4,32b 7,90ª 1,46ª 0,11ª 10,14b 2,14bc 1,65b 5,80a 0,20a 5,40b 1,71a 7,4b 189,5bc 14,0b 13,11a 

4 24ª 1,28c 7,60ª 1,55ª 0,13ª 5,93c 4,17ª 3,33a 6,40a 0,10a 3,50b 1,13b 3,1c 375a 13,6b 11,13ab 

5 23ª 1,58c 7,80ª 1,15ab 0,12ª 7,76c 1,05d 1,19b 3,80b 0,20a 4,60b 1,23ab 7,3b 112c 10,1bc 9,83b 

6 22ª 1,02c 7,80ª 0,76b 0,05a 3,52d 2,00cd 1,40b 2,40b 0,20a 3,80b 0,59c 2,70c 170bc 7,00c 6,99b 

CV 1,12 12,58 1,99 2,70 12,6 29,10 12,80 15,20 5,74 0,55 18,90 19,2 11,40 11,20 12,80 5,77 



29 

 

Os valores relacionados às características químicas são encontrados na Tabela 9. Para o pH, 

não houve diferença significativa entre os poços, com valores variando entre 7,6 a 7,9, sendo 

considerado como alcalino. Apesar da alcalinidade, esse valor atende a exigência da resolução do 

CONAMA 357/2005 para consumo humano, a qual estipula a faixa de pH entre 6,0 e 9,0 como potável. 

Para fins de uso na irrigação, não há restrição, uma vez que, o intervalo usual na água de irrigação 

encontra-se entre 6 a 8,5 (ALMEIDA, 2010). Na mesma região desse estudo, Chapada do Apodi-

CE, Fernandes et al. (2005) encontraram valores médios de pH de 6,9, ambos menores que o 

encontrados neste estudo.  

Na análise da condutividade elétrica (CE) observou-se que o menor valor encontrado foi 

no poço 6 (0,76 dS m-1). Os demais poços foram estaticamente iguais com média para os 5 poços 

de 1,37 dS m-1. A CE não representa nenhum risco à saúde humana. Quanto há irrigação valores 

entre 0 e 3,0 dS m-1 não apresenta restrição severa a irrigação (ALMEIDA, 2010). Analisando 

poços subterrâneos em Pombal-PB, Crispim et al. (2017) encontraram valores de CE das amostras 

de água com variação entre 1,16 a 1,22 dS cm-1, com média de 1,20 dS cm-1. Na Chapada do 

Apodi, Fernandes et al. (2005) encontraram valores médios maiores que desse estudo cerca de 

1,95 dS m-1.  

Analisando os cátions, observou-se que os poços 1 e 2 foram os que apresentaram os maiores 

teores (22,1 e 16,6 mmolcL-1, respectivamente) (Tabela 9). Em todos os poços, quem mais 

contribuiu para esse aumento foi o sódio. Foram detectados elevados teores de Na+ nos poços 1, 2 

e 3 com teores de 16,84, 13,27 e 10,14 mmolcL-1, o que corresponde à 387, 305 e 233 mg L-1, 

valores esses considerados acima do permitido para a água potável de acordo com a Portaria MS 

n.º 518/2004, Art 16, cujo limite é 200 mg L-1. Considerando a água para irrigação, os poços 1 e 2 

possuem restrições severas para uso tanto pela RAS, quanto pelo teor de Na+ cujo limite para 

severidade é 9 mmolc L-1 para ambos (ALMEIDA, 2010). Provavelmente, os maiores teores de 

sódio se devem a maiores retiradas de águas desses poços subterrâneos, associados a esse período 

onde as chuvas estão mais escassas e como consequência, os sais ficam mais concentrados, 

indicando que necessita cautela quanto ao uso dessa água para irrigação, procurando implantar 

sempre culturas adaptadas a estas condições. Na Chapada do Apodi, Fernandes et al. (2005) 

encontraram valores para Na+ entre 65,4 a 160,6 mg L-1, o que corresponde à 2,84 a 6,98 mmolc 

L-1. Todavia, em Limoeiro do Norte, Barroso et al. (2010) registraram os maiores valores de 

concentração de Na+ 9,03 mmolc L-1 e 8,03 mmolc L-1, foram nos meses de julho e agosto, 

respectivamente.  

Para os teores de potássio, não houve diferença significativa entre os poços, sendo que os 

valores variaram de 0,05 a 1,16 mmocL-1. Os maiores teores de cálcio, magnésio e dureza da água, 
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os maiores teores foram encontrados no poço 4 (4,17, 3,33 mmolc L-1 e 375 mg L-1, 

respectivamente) (Tabela 9). A dureza da água pode ser originada de forma natural (dissolução de 

rochas calcáreas, ricas em cálcio e magnésio) ou de forma antropogênica (despejos industriais). 

Os íons Ca2+ e Mg2+ em condições de supersaturação reagem com os ânions da água formando 

precipitados. São os maiores contribuintes na dureza, principalmente quando associados aos 

carbonatos e/ou bicarbonatos. Em todos os poços a dureza total variou de 112 a 375 mg L-1, sendo 

que nenhuma das amostras ultrapassou o valor preconizado para potabilidade de acordo com a 

Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, a qual possui como o valor máximo permitido de dureza 

total para água potável de 500 mg L-1 de CaCO3. Quanto a qualidade da água para irrigação, 

segundo Nakayama & Bucks (1986) os poços 1, 2, 3 e 6 são considerados medianamente duros, 

poço 4 é muito duro e o poço 5 mole ou branda. De modo geral, as águas subterrâneas possuem 

alta dureza como uma de suas particularidades (RODRIGUES NETO, 2014).  

A dureza destas águas, e os maiores teores de Ca2+, Mg2+ e bicarbonatos (HCO3
-) tem 

origem na dissolução de rochas carbonatadas do calcário Jandaíra. A Formação Jandaíra 

caracteriza-se por carbonatos marinhos de águas rasas, e sua litologia dominante é constituída por 

calcários clásticos e dolomíticos compactos, duros, lajeados e fraturados. Esta formação constitui 

um aquífero livre, predominantemente cárstico, em que o armazenamento e a circulação de água 

ocorrem em fendas abertas pela dissolução, e é limitada na base por níveis argilosos da Formação 

Açu (FERNANDES et al., 2005). 

Na análise da totalidade dos ânions notou-se que os menores valores foram encontrados no 

poço 5 e 6 (9,83 e 6,99mmocL-1), apesar deste não diferirem estatisticamente dos poços 1 e 4. 

Analisando cada íon especificamente, para o cloreto (Cl-) os menores valores foram encontrados 

nos poços 5 e 6 (3,8 e 2,4 mmocL-1, respectivamente) (Tabela 9). Apesar de que, nenhuma das 

amostras de água dos referidos poços ultrapassaram o valor preconizado para potabilidade de 

acordo com a Portaria 2.914/11, a qual possui como o valor máximo permitido para cloreto em 

água potável de 250 mg L-1 o que equivale a 7,05 mmolc L-1. Com exceção do poço 6, os demais 

poços tem uma leve a moderada restrição para Cl-quanto ao uso para irrigação, segundo Nakayama 

& Bucks (1986).  

Com relação ao carbonato (CO3
2-) não houve diferença significativa entre os poços. Os 

valores variaram entre 0,10 a 0,20 mmocL-1 para CO3
2-. Para o sulfato (SO4

-2), dentre todos os 

poços, o 6 foi o que obteve o menor teor (0,59 mmocL-1). Os teores SO4
-2 variaram entre 1,71 a 

0,59 mmocL-1, o que corresponde 82,08 a 28,32 mg L-1, valores bem abaixo do limite  aceito para 

potabilidade pela Portaria 2.914/11 que é 250 mg L-1. Para o bicarbonato (HCO3
-) o maior valor 



31 

 

foi encontrado no poço 2 (7,0 mmocL-1), sendo que os demais não diferiram entre si. Não há 

restrições severas quanto ao teor de bicarbonato para irrigação (NAKAYAMA & BUCKS, 1986). 

Avaliando águas subterrâneas para irrigação na região do Baixo Jaguaribe-CE, Barroso et al. 

(2010) encontraram menores valores para bicarbonato em Limoeiro do Norte (1,72 mmolc L-1 a 

1,95 mmolc L-1).  

Os sólidos totais dissolvidos (STD) correspondem às partículas de diâmetro inferior a 10-3 

μm e são tidos como padrão de potabilidade, uma vez que, sua presença possui associação com 

despejos de esgotos, além de causar alteração na qualidade organoléptica da água, o que leva a 

rejeição da mesma por parte do consumidor (BRASIL, 2004). Neste estudo, os valores de STD 

estimados pelo software Qualigraf oscilaram de 494 a 1.007,5 mg L-1 (Tabela 10). O padrão de 

potabilidade preconizado para os sólidos totais dissolvidos é de no máximo 1.000 mg/L, sendo 

apenas o poço 4 atingiu esse valor. Quanto a classificação das águas por esse critério, com exceção 

do poço 6 que foi classificado como água doce, todos os demais poços foram classificados como 

água salobra, baseada na resolução CONAMA 357/2005. 

Tabela 10 - Valores de sólidos totais dissolvidos (STD) estimados pelo Qualigrafi 2017 e classificação das 

águas de poços subterrâneos, em Limoeiro do Norte - CE. 

N Poços STD estimado Classificação 

- mg L-1 - 

1 819 Água Salobra 

2 916,5 Água Salobra 

3 949 Água Salobra 

4 1.007,5 Água Salobra 

5 747,5 Água Salobra 

6 494 Água Doce 

     Classificação baseada pela resolução CONAMA 357/2005. 

As águas dos poços subterrâneos também foram caracterizadas quanto a abundância dos 

íons, a partir do diagrama de Piper (Figura 2). Quanto à abundância de cátions, 83% das amostras 

de água foram classificadas como sódicas, e somente 17% como mista. Quanto aos ânions, 17% 

foi considerado cloretadas, 33% bicarbonatadas e mistas 50%. Neste contexto, na classificação 

geral a água dos poços 1, 3 e 5 foram classificadas como sódica mista, 2 e 6 foram classificadas 

como sódicas bicabornatadas e o poço 4 como mista cloretada. Barroso et al. (2010) na região do 

Baixo Jaguaribe, observaram como classificação geral que 47,5% das águas se encontram na classe 
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de águas bicarbonatadas sódicas e 40,0% como águas cloretadas sódicas. O sódio prevaleceu sobre 

os demais cátions e os bicarbonatos e cloro sobre os demais ânions, assim como nesse estudo.  

 

 

Figura 2 - Classificação hidroquímica de seis poços com águas subterrâneas no município de Limoeiro do 

Norte-CE, segundo o diagrama de Piper. 

A avaliação da qualidade das águas para irrigação foi realizada com base na classificação 

proposta pelo United States Salinity Laboratory (U.S.S.L), que relaciona a concentração de sais 

solúveis, como indicadora do perigo de salinização do solo e a Razão de Adsorção de Sódio (RAS), 

como indicadora do perigo de sodificação. Com base no Diagrama U.S.S.L., de modo geral as 

águas do poços subterrâneos apresentaram alto risco de salinidade, e em relação ao sódio, 

apresentaram risco variando de baixo a médio, com as amostras distribuídas nas classes C3-S1, e 

C3-S2 (Figura 3). 

Os poços 4 e 6 se enquadram na classe C3-S1, as quais representam água de salinidade 

alta, embora com baixo conteúdo em sódio. Não é recomendado seu uso em solos cuja drenagem 

seja deficiente, e mesmo com drenagem adequada, pode necessitar de práticas especiais de 

controle da salinidade, devendo, portanto, selecionar unicamente aquelas espécies vegetais muito 

tolerantes a sais. Quanto a sodicidade, pode ser usada para a irrigação na maioria dos solos com 

pouca probabilidade de alcançar níveis perigosos de sódio trocável. Não obstante, os cultivos 

sensíveis, como algumas fruteiras e abacate, podem acumular quantidades prejudiciais de sódio 

(ALMEIDA, 2010). 

Os poços 1, 2, 3 e 5 se enquadram na classe C3-S2, também representam água de salinidade 

alta, só com conteúdo médio em sódio. As mesma considerações supracitadas são feitas para 
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salinidade. Mas quanto a sodicidade, algumas considerações devem ser observadas. Em solos de 

textura fina, o sódio representa um perigo considerável, mais ainda em solos que possuem alta 

capacidade de troca de cátions, especialmente em condições de lixiviação deficiente, qual poderá 

ter Na+ em detrimento de outros cátions, a menos que o solo contenha gesso. O uso dessas águas 

são recomendadas em solos com textura mais arenosa ou em solos orgânicos de boa 

permeabilidade. 

 

Figura 3 - Risco quanto à salinidade de seis poços com águas subterrâneas no município de Limoeiro do 

Norte-CE, segundo o Diagrama U.S.S.L. 

Para a análise de qualidade microbiológica da água, utilizou-se a técnica de detecção de 

microrganismos específicos, cuja presença possa indicar a possibilidade de ocorrência de 

toxinfecções. A Portaria nº 2.914/2011 e ANVISA - RDC nº 54/2000 indica como padrão 

microbiológico para consumo humano, que as amostras de água devem estar ausente de coliformes 

fecais ou termotolerantes, e <1,1 NMP (número mais provável) ou ausentes para coliformes totais. 

Assim, das águas dos poços avaliadas, todas foram positivas para coliformes totais e, uma 

amostra (poço 5) foi positiva para coliformes fecais. Para o poço 5, o NMP foi 23, tanto para 

coliformes totais quanto fecais. Todos os demais foram 3 NMP para coliformes totais, e ausentes 

para coliformes fecais (Tabela 11). Na área do poço 5, próximo ao local de retirada da água o 

agricultor utiliza adubação orgânica com estercos nas frutíferas, e a irrigação do local é feita por 

alagamento. Dessa forma, esses fatores associados com o fato do solo ser de textura franca com 
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apenas 222 g kg-1 de argila, e a chuva associada a forma irrigação, pode ter favorecido a infiltração 

da água contaminada com coliformes fecais para águas subterrâneas.  

Tabela 11 - Análise microbiológica da água (Coliformes totais e fecais) de seis poços com águas 

subterrâneas no município de Limoeiro do Norte-CE.  

N Poços Coliformes totais (NMP/g) Coliformes Fecais(NMP/g) 

 mg L-1 Ausente 

1 3 Ausente 

2 3 Ausente 

3 3 Ausente 

4 3 Ausente 

5 23 23 

6 3 Ausente 

NMP Número mais provável. 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseado na concentração média dos elementos químicos (mmolc L-1) nas águas subterrâneas 

tem-se a seguinte quantificação: Na+ > Ca+2 > Mg+2 > K+ para cátions e, uma variação para ânions 

entre os poços, sendo 1, 3 e 4 Cl- > HCO3
- > SO4

-2 > CO3
-2 e, poços 2, 5 e 6 HCO3

->Cl-> SO4
-

2>CO3
-2.  

Considerando a água para irrigação, os poços 1, 2 e 3 possuem restrições severas para uso 

tanto pela RAS, quanto pelo teor de Na+, devendo ser recomendados culturas tolerantes a 

salinidade e ao sódio.  

Na classificação geral a água dos poços 1, 3 e 5 foram classificadas como sódica mista, 2 e 

6 como sódicas bicabornatadas e, 4 como mista cloretada. Com exceção do poço 6 classificado  

como água doce, todos os demais poços foram classificados como água salobra, baseada na 

resolução CONAMA 357/2005. Todos os poços foram classificados de alta salinidade, e com ao 

conteúdo de sódio, médio a baixo risco de sodificação.  

Com exceção do Na+, cujo valor encontrou-se acima do permitido para a água potável de 

acordo com a Portaria MS n.º 518/2004, em nenhum poço com agua subterrânea foi detectado 

risco químico para o consumo humano.  

Em todos os poços detectou-se a contaminação por coliformes totais, porém no poço 5 foi 

detectado a presença de coliformes termotolerantes.  

Com isso, vimos que é necessário um monitoramento adequado das fontes de água, tanto nas 

propriedades rurais quanto no centro da cidade, a fim de garantir sua qualidade para o consumo 

humano, bem como, conscientizar a população desses locais para que realizem tratamento da água 

para prevenção de doenças de veiculação hídrica. 
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