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RESUMO 

 

Uma alternativa para o abastecimento das comunidades rurais do Semiárido 

Nordestino é a utilização de águas subterrâneas de poços tubulares.  Entretanto, muitos dos 

poços perfurados possuem baixas vazões e altos teores de sais dissolvidos, podendo tornar 

essas águas inviáveis ao consumo humano e para a agricultura. Seu uso agrícola pode oferecer 

riscos ao meio ambiente, promovendo a salinização dos solos e redução da produção vegetal. 

Devido essas comunidades rurais nordestinas possuem como a única fonte a água de poços, na 

maioria das vezes precisa de tratamento para torna-las adequadas para o consumo humano 

e/ou uso agrícola. Objetiva-se avaliar neste trabalho os impactos do manejo incorreto do 

rejeito da dessalinização no solo e a potencialidade agrícola da água salobra de poço da 

comunidade Bom Jesus, Campo Grande - Rio Grande do Norte. As coletas de amostras de 

solo e água foram realizadas de modo a retratar ou abranger as estações do ano em outubro 

2013 – período seco, praticamente sem chuvas e em fevereiro de 2014, início do período 

chuvoso. As coletas de água foram realizadas em localização espacial e temporal, proveniente 

de três fontes: água salobra (AS) de poço sem qualquer tratamento; água Dessalinizada (AD), 

que passou pelo tratamento por osmose reversa e a água de rejeito salino (AR). As amostras 

de solos foram coletadas em perfil transversal no local de despejo do rejeito do dessalinizador, 

sendo: (posição 0); a 1,0 m (posição 1) e a 2,0 m (posição 2) deste, efetuando também uma 

amostragem em área sem influência do rejeito, solo de mata nativa, configurando portanto 

como testemunha. As águas de rejeito salino, classificadas respectivamente como C5, logo 

C5S2 e C5S1. Nos dois períodos estudados as águas de rejeito salino apresentaram salinidade 

extremamente alta, com elevado potencial de salinizar o solo, apresentando baixo risco de 

sodicidade e risco severo de toxicidade as plantas, tornando-as improprias para irrigação. No 

segundo período houve maior incremento da CEes nas camadas superficiais do solo e esta 

aumentou de acordo com a maior distância do local de disposição do rejeito salino. Houve 

maior incremento de Na e Ca no solo no período seco. A PST do solo diminuiu no segundo 

período de coleta, referente ao início do período chuvoso, reduzindo assim o potencial de 

degradação dos solos causados pelo acúmulo de sódio trocável. O solo foi classificado como 

normal nos dois períodos estudados. 

 

Palavras-chave: Qualidade da água. Salinidade. Degradação do solo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Região Nordeste, em especial na sua porção semiárida, historicamente é afligida 

pela escassez de água. Conforme dados da Agência Nacional de Águas – ANA, nesta região, 

o balanço entre a disponibilidade e a demanda dos recursos hídricos superficiais está entre os 

mais preocupantes do país (BRASIL, 2007). 

A variabilidade do clima e a escassez hídrica são características marcantes do 

Semiárido brasileiro, com isso conviver com o Semiárido é adaptar a sociedade a forma 

especifica da ocorrência do clima na região. O acesso à água pelas populações rurais continua 

a ser um problema significativo, pois é necessária a água para beber e para produzir. Sendo de 

suma importância politicas públicas, na implantação de Tecnologias como açudagem, poços 

com dessalinizadores e as cisternas (ANA, 2012). 

De acordo com Lamarca, (2013), a causa da escassez de água no Nordeste se dar 

principalmente devido a baixa pluviosidade e irregularidade das chuvas da região, que 

interfere no volume de água dos mananciais superficiais. 

Uma alternativa para o abastecimento das comunidades rurais do Semiárido 

Nordestino é a utilização de águas subterrâneas de poços tubulares (MEDEIROS et al., 2003).  

Entretanto, segundo Costa et al., (2006) muitos dos poços perfurados possuem baixas vazões 

e altos teores de sais dissolvidos, podendo tornar essas águas inviáveis ao consumo humano e 

para a agricultura. Seu uso agrícola pode oferecer riscos ao meio ambiente, promovendo a 

salinização dos solos e redução da produção agrícola (SANTOS et al, 2011).  

Devido essas comunidades rurais nordestinas terem como a única fonte a água de 

poços, na maioria das vezes precisa de tratamento para torna-las adequadas para o consumo 

humano e/ou uso agrícola.  

Para resolver o problema de salinidade da água desses poços nas comunidades, o 

Governo Federal lançou em 2003 o programa „Programa Água Doce‟, em que foram 

instaladas, estações de tratamentos de água por osmose reversa a fim de obter água potável 

para as famílias por meio da dessalinização da água salobra de poços. Em 2016, foram 

estimadas 1200 instalações de estações de tratamento em todo Nordeste e parte de Minas 

Gerais, com mais de 500 mil pessoas beneficiadas (BRASIL, 2012/2017).  

Esta técnica de dessalinização por osmose reversa tem sido muito utilizada no 

Semiárido brasileiro, tornando-se um importante instrumento para melhoria da qualidade de 

vida dos seus habitantes (SANTOS et al 2010). A dessalinização produz não só uma água de 

boa qualidade, mas também uma água residuária, denominada rejeito (ou concentrado ou 
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salmoura), que possui alta concentração de sais, o que torna seu descarte um problema 

ambiental (SOARES et al., 2006). 

Segundo Porto et al., (2001), o uso crescente dessa técnica de dessalinização na região 

semiárida brasileira poderá trazer impactos ambientais severos devido a esse rejeito 

produzido, que é a água com elevados teores de sais, em que dependendo do equipamento e 

da qualidade da água do poço, a quantidade de rejeito salino gerado será da ordem de 40 a 

60% do total de agua salobra proveniente do poço. 

Na maioria dos casos, o rejeito salino é lançado diretamente no meio ambiente sem 

nenhum tratamento (VALE & AZEVEDO 2013). Configurando assim em uma desvantagem 

do processo, por possui alta concentração de sais que provocam impactos ambientais severos 

ao solo, propiciando a desertificação das áreas e a salinidade das águas (AMORIM et al., 

1997; PORTO et al., 2001). 

O grande desafio da utilização do sistema de tratamento de água com osmose reversa 

está na disposição ou reutilização da água de rejeito de forma a evitar impactos negativos ao 

ambiente, pois comumente são derramados em cursos d‟água e no solo sem qualquer 

avaliação (OLIVEIRA et al., 2017).  

Dessa forma fazem-se necessários estudos que classifiquem a água desses poços na 

comunidade de Bom Jesus, para o consumo humano e seu potencial para uso agrícola e 

quantifiquem a degradação ambiental da deposição do rejeito salino nos solos receptores. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar as alterações físico-químicas da disposição do rejeito da dessalinização no 

solo e a potencialidade agrícola das águas de poço da comunidade Bom Jesus, Campo Grande 

- Rio Grande do Norte. 

 

2.2 Específicos 

 

a) Determinar os parâmetros de qualidade das águas do poço e dessalinizada na 

comunidade Bom Jesus, Campo Grande - Rio Grande do Norte. 

b) Avaliar a qualidade e classificar para fins de irrigação/agricultura as águas 

dessalinizada, de rejeito da dessalinização e salobra do poço;  

c) Avaliar a evolução espacial e temporal da condutividade elétrica nos solos receptores 

do rejeito salino. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Potencialidade hídrica do semiárido Nordestino 

 

O Semiárido, é a uma região que ocupa 18,2% (982.566 Km²) do território nacional, 

abrange mais de 20% dos municípios brasileiros (1.135) e abriga cerca de 11,84% da 

população do país. Mais de 23,8 milhões de brasileiros/as vivem na região, segundo 

estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), sendo 

aproximadamente 61,97% na área urbana e cerca de 38,03% no espaço rural, caracterizada 

por alta vulnerabilidade, já que estão entre os mais pobres da região, com índices de qualidade 

de vida muito abaixo da média nacional. Sua densidade demográfica de 23 hab./km
2
 não 

parece elevada quando comparada com a média nordestina que é de 34 hab./km
2
 (IBGE, 

2010).  

No Nordeste, dos seus nove estados, metade tem mais de 85% de sua área caracterizada 

como semiárida. O Rio Grande do Norte lidera a lista com 93,4% do território semiárido. 

Depois, vem Pernambuco com 88%, seguido do Ceará e Paraíba com 86%. Nos demais 

estados, também há uma predominância do Semiárido: 69,7% da Bahia, 59,9% do Piauí, 

50,9% do Sergipe e 45,6% de Alagoas (ASA, 2017).  

Como reflexo das condições climáticas dominantes de semiaridez, a hidrografia é pobre, 

em seus amplos aspectos. As condições hídricas são insuficientes para sustentar rios 

caudalosos que se mantenham perenes nos longos períodos de ausência de precipitações. 

Constitui-se exceção o rio São Francisco. Devido às características hidrológicas que possui, as 

quais permitem a sua sustentação durante o ano todo, o rio São Francisco adquire uma 

significação especial para as populações ribeirinhas e da zona do Sertão (IBGE, 2017).  

A Região Semiárida do Nordeste do Brasil apresenta como fator de destaque o clima, 

responsável pela variação dos outros elementos que compõem as paisagens. Ao clima estão 

adaptados a vegetação e os processos de formação do relevo, com predomínio de um processo 

sobre outro e de acordo com a época do ano, período seco ou chuvoso; os solos são, em geral, 

pouco desenvolvidos em função das condições de escassez das chuvas, tornando os processos 

químicos mitigados. O clima da região apresenta características específicas, que podem ser 

resumidas da seguinte forma: temperaturas altas, acima dos 20 ºC de médias anuais; 

precipitações escassas, entre 280 a 800 mm; e déficit hídrico (ARAÚJO, 2011). 

As regiões áridas e semiáridas do planeta geralmente são pobres e de agricultura 

subdesenvolvida. Nessas regiões, além da limitação de água ocorrem, também, com 
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frequência, solos com sérias limitações. Com relação ao rendimento agrícola, as regiões 

semiáridas normalmente não podem competir com as úmidas, de modo que são consideradas 

terras marginais. As tentativas para produção de alimentos nestas áreas, geralmente, 

fracassam por ocasião das secas. A produção de alimentos deve ficar restrita às áreas passíveis 

de irrigação, diminuindo, assim, os riscos de fracasso e proporcionando uma produção 

constante e de maior produtividade (MENDES, 1986). 

Apesar da deficiência de mananciais superficiais, Soares, (2007), poderiam ser 

extraídos do subsolo da região Nordeste, sem possibilidade de colapso dos mananciais, pelo 

menos 19,5 bilhões de m³ de água subterrânea. Todavia, são necessários cuidados especiais 

para o uso dessas águas, visto que muitos poços situados no semiárido brasileiro possuem 

elevada concentração de sais, limitando o uso para consumo e irrigação. 

Muitas comunidades rurais do Rio Grande do Norte são abastecidas com águas 

subterrâneas proveniente do aquífero Jandaíra, de elevada concentração de sais, a utilização 

dessas águas está relacionada ao menor custo de perfuração, o qual é realizado por pequenas 

empresas locais, com custo de manutenção e bombeamento acessíveis aos pequenos 

produtores. No entanto, essas águas apresentam concentração de sais relativamente elevada, 

podendo ser superior a 2000 mg L
-1

 (CE= 3,0 dS m
-1

) (MEDEIROS et al., 2003). 

De acordo com Oliveira, (2011) as águas do calcário Jandaíra tem como 

potencialidade o reabastecimento rápido do lençol freático no período das chuvas por estar 

mais próximo à superfície, o que permite receber uma maior recarga média anual, porém, 

depende do regime pluviométrico do período. A utilização da água desses poços fica 

condicionada à tolerância das culturas à salinidade, ao sistema de irrigação adotado e ao 

manejo empregado, que deverá monitorar e controlar a salinização do solo.  

 

 

3.2 Dessalinização da água salobra de poços por osmose reversa 

 

Para garantir o suprimento de água para o consumo e possível uso na agricultura 

dessas comunidades rurais no Semiárido, a capitação de águas subterrâneas se torna 

imprescindível, e esta capitação se dá com o auxilio de investimentos públicos para a 

perfuração de poços tubulares. Entretanto, essas fontes hídricas apresentam, na maioria dos 

casos, restrições de uso para o consumo humano por apresentarem problemas de salinidade 

(DIAS et al., 2010; AYERS & WESTCOT, 1999). 
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A produtividade agrícola e o abastecimento de água potável é o maior desafio dessas 

comunidades rurais, devido à escassez de água de boa qualidade. Para resolver o problema de 

salinidade da água desses poços, o Governo Federal lançou em 2003 o programa „Programa 

Água Doce‟, em que foram instaladas, estações de tratamentos de água por osmose reversa a 

fim de obter água potável para as famílias por meio da dessalinização da água salobra de 

poços (BRASIL, 2012). 

O objetivo dos processos de dessalinização ate hoje desenvolvido é o de remover os 

sais diluídos nas águas de um modo geral, tornando-as desta forma, uma água de boa 

qualidade para o consumo humano (MOURA et al, 2008). 

A osmose é um fenômeno natural de caráter físico-químico, no qual ocorre 

espontaneamente a passagem da solução de menor concentração de sais em direção à solução 

de maior concentração, quando estas são separadas por uma membrana semipermeável. O 

fluxo ocorrerá até que se estabeleça um equilíbrio e uma diferença de níveis entre as duas 

soluções, a qual se dá o nome de pressão osmótica. Na concepção de operação dos 

dessalinizadores por osmose inversa, são utilizadas membranas sintéticas e o processo natural 

da osmose é invertido por intermédio da aplicação mecânica de uma pressão superior à 

pressão osmótica, do lado da solução mais concentrada, fazendo com que ocorra um fluxo no 

sentido da solução de menor concentração salina (AMORIM et al., 2001). 

Segundo Silva et al., (2017), devido à pressão aplicada, as moléculas de água passam 

pela membrana semipermeável separando a solução em duas partes distintas: permeado e 

rejeito, este último percorre a membrana sem atravessá-la para formar o que deve ser 

desprezado, já o permeado é a parte da solução que atravessa a membrana contendo alto grau 

de pureza. O processo de tratamento remove grande parte dos componentes orgânicos e até 

99% dos sais dissolvidos. 

 

Figura 1 - Diagrama esquemático do processo de Osmose Reversa 
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Fonte: imagens da internet http://www.waterworks.com.br 

 

Independentemente da eficiência da membrana e da estrutura instalada dos 

dessalinizadores, o sistema de osmose reversa produzirá sempre a água potável, mas também 

a água residuária (rejeito, salmoura ou concentrado); estimada em aproximadamente 60% da 

água bruta inicialmente tratada por osmose reversa, com concentração de sais superior à 

salinidade da água original. Em geral, os cursos d‟água e o solo são os principais meios para a 

deposição do rejeito salino, o que tem causado impactos negativos ao ambiente das 

comunidades que se beneficiam desta tecnologia.  Dessa forma um desafio da utilização do 

sistema de tratamento de água com osmose reversa está na deposição ou reutilização da água 

de rejeito de forma a evitar impactos negativos ao ambiente (DIAS et al., 2010; SOUZA, 

2014). 

Segundo Amorim et al., (2001), considerando principalmente sua comprovada 

eficiência quanto à relação custo quantidade de água potável produzida, a dessalinização por 

osmose inversa é uma alternativa inovadora e eficaz na conversão de água salgada em água 

potável, de forma que, nas últimas duas décadas a técnica da osmose inversa tornou-se um 

processo bem estabelecido de dessalinização e vem sendo usada no Nordeste do Brasil em 

crescente expansão. 

 

 

3.3 Impactos causados pela disposição do rejeito da dessalinização 

 

Mesmo sendo uma técnica que traz benefícios e bem estar para as comunidades rurais 

que sofrem com a escassez hídrica no semiárido, deve-se avaliar a dualidade dos benefícios 

do processo de dessalinização por osmose reversa, tendo em vista o elevado potencial de 

poluição e degradação dos recursos naturais causado pela destinação incorreta do rejeito 

salino (MOURA, 2013). 

No Brasil, o rejeito salino não está recebendo, na quase totalidade dos casos, qualquer 

tratamento; mesmo assim, está sendo despejado no solo, propiciando alto acúmulo de sais nas 

camadas superficiais do terreno, causando sérios prejuízos para o meio ambiente (Porto et al., 

2001).  

No Oeste Potiguar no qual se insere o município de Campo Grande-RN, há alguns de 

dessalinizadores instalados e conforme as informações providas pelos operadores dos 
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dessalinizadores de algumas comunidades da região, o rejeito produzido é, em média, de 8 m
3
 

dia
-1

 e considerando que existem em torno de 60-70 dessalinizadores funcionando nesta 

região, segundo informações fornecidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (SEMARH, 2013), 440 m
3
 dia

-1
 de rejeito estão 

sendo despejados diariamente nos solos ou corpos hídricos sem nenhum tipo de tratamento. 

Em grande parte das estações de dessalinização por osmose reversa, instaladas no 

nordeste brasileiro, não detêm infraestrutura adequada para o manejo do rejeito gerado. 

Algumas comunidades utilizam o rejeito para matar a sede das pequenas criações de gado, 

caprinos e ovinos; outras comunidades aproveitam para irrigar pequenas áreas de cultivo, sem 

qualquer orientação ou acompanhamento técnico, o que pode ser o mais agravante 

(OLIVEIRA, 2016). 

Um exemplo do potencial de degradação ocorrido foi verificado por Amorim et al., 

(1997), onde obteve dados que indicam que, a condutividade elétrica do extrato de saturação 

(CEes) atingiu valor maior que 12,0 dS m
-1

 e a 5 percentagem de sódio trocável (PST) atingiu 

valor maior que 15%, nos primeiros 30 cm do solo, em locais onde o rejeito era depositado 

em uma comunidade rural de Petrolina, PE. 

A disposição deste rejeito poderá trazer, em curto espaço de tempo, 

sérios problemas para as comunidades que se beneficiam da tecnologia de dessalinização. 

Esses rejeitos possuem potencial para contaminar mananciais, solo e até a fauna e flora da 

região, alertando que os sais depositados na superfície do solo, além de contaminarem 

mananciais subterrâneos, poderão ser transportados pela ação dos ventos ou pela água de 

escoamento superficial e atingir corpos d‟água superficiais e áreas próximas (AMORIM et al., 

2001). 

O sódio dos sais, por exemplo, poderá substituir o cálcio nos sítios de troca de 

cátions, causando a dispersão dos colóides do solo, contribuindo para redução da sua 

condutividade hidráulica. A vegetação da área seria prejudicada devido à deterioração das 

características físico-químicas dos solos e aos efeitos negativos dos sais sobre a fisiologia das 

plantas (DIAS & BLANCO, 2010). 

 

 

3.4 Efeitos da salinidade no solo e na planta 
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A utilização de águas com teores elevados de sais na agricultura, como a prática da 

irrigação, podem causar efeitos negativos no solo e na planta, ao acúmulo de sais em 

decorrência do uso sucessivo destas águas (COSME, 2011).  

A salinidade é um problema que atinge cerca de 50 dos 230 milhões de hectares da 

área irrigada do globo terrestre, trazendo sérios prejuízos para a produção agrícola, 

principalmente nas regiões áridas e semiáridas, onde cerca de 25% da área irrigada já se 

encontram salinizados (FAO, 2006). Nestes ambientes, há tendência de acúmulo de sais, 

liberados dos minerais do material de origem (plagioclásio), predominantemente, os cátions 

Ca
+2

, Mg
+2

, Na
+2

, K
+
 e os ânions Cl

-
, SO4

2
, HCO3

- 
e CO3

-2
 (RIBEIRO et al., 2009). Segundo 

Qadir et al., (2007) citado por Moura (2013) práticas de recuperação e de manejo devem ser 

adotadas, tendo em vista que a utilização desses solos é muito importante para a agricultura. 

De acordo com Bastos (2004), a salinização dos solos pode sobrevir pelo processo 

natural e processo induzido. O natural acontece em áreas onde o déficit hídrico não beneficia 

a lixiviação, e de intensa evaporação, principalmente nas regiões de clima árido e semiárido. 

Esse processo é resultante do intemperismo, que promove a fragmentação e decomposição das 

rochas; este material se acumula nos terrenos onde a drenagem é insuficiente e ocorre o 

aumento da concentração por causa da evaporação da água.  Já o processo induzido ocorre em 

decorrência da ação do homem, está ligado, sobretudo ao manejo inadequado da irrigação 

e/ou drenagem, dos solos, especialmente nas regiões áridas e semiáridas, com uso de águas 

com elevada salinidade ou aplicação de lâminas excessivas, favorecendo o acúmulo de sais 

após a evaporação na superfície e após a ascensão capilar e evapotranspiração na zona 

radicular. 

De acordo com Dias & Blanco (2010), em muitas áreas de produção, o uso de água de 

baixa qualidade para irrigação e a aplicação excessivas de fertilizantes são as principais razões 

para o aumento da salinidade do solo. Em se tratando de regiões áridas e semiáridas irrigadas, 

constitui um sério problema, limitando a produção agrícola e reduzindo a produtividade das 

culturas. 

A alternância do período seco e chuvoso também tem importância no processo de 

salinização do solo, pois representam ciclos com predominância de acumulação e lavagem de 

sais, respectivamente. Em agricultura irrigada, a diferença na magnitude dos dois processos é 

reduzida, pois o processo de lavagem dos sais tem caráter mais contínuo (RESENDE et al., 

2014). 

Segundo Rhoades et al., (2000), os efeitos negativos da salinização do solo, provoca a 

desestruturação, aumento da densidade aparente e da retenção de água no solo, redução da 
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infiltração de água e diminuição da fertilidade físico-química. A implicação prática da 

salinidade sobre o solo é a perda da fertilidade e a susceptibilidade à erosão, além da 

contaminação do lençol freático e das reservas hídricas subterrâneas (DIAS & BLANCO, 

2010). 

Ainda conforme o autor supracitado, nas plantas estes efeitos implicam na perda de 

produtividade e de qualidade, ou perda total da produção. Isso porque as plantas retiram a 

água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças 

com que a água é retida no solo. A presença de sais na solução do solo faz com que aumentem 

as forças de retenção por seu efeito osmótico e, portanto, poderá atingir um nível em que as 

plantas não terão forças de sucção para superar esse potencial osmótico e, em consequência a 

planta não irá absorver água, mesmo de um solo aparentemente úmido (seca fisiológica). E 

ainda dependendo do grau de salinidade, a planta poderá perder água do seu interior 

(plasmólise). 

Outros efeitos da salinidade sobre os vegetais são: o desbalanceamento nutricional 

devido à elevada concentração iônica, especialmente o sódio, inibindo a absorção de outros 

nutrientes e efeito tóxicos de íons, particularmente o cloro e sódio (MOURA, 2013). 

 

 

3.5 Qualidade e classificação da água para uso na agricultura/irrigação. 

 

A qualidade da água é aspecto indispensável, quando se trata dos seus principais usos, 

em especial, para fins como o abastecimento humano. Este uso tem sofrido restrições 

significativas em função de prejuízos nos mananciais provenientes das ações naturais e 

antrópicas, as quais alteram os aspectos de qualidade e quantidade de água disponível tanto 

para o uso humano como para agricultura (SOUSA et al., 2014).  

Pode-se definir a qualidade da água por suas características físicas, químicas ou 

biológicas, sendo que na sua avaliação para a irrigação deve ser avaliada principalmente sob 

três aspectos considerados importantes na determinação da qualidade agronômica, sendo eles: 

salinidade, sodicidade e toxidade de íons (ALMEIDA, 2010). A sodicidade faz referência ao 

efeito relativo do sódio da água de irrigação tendendo a elevar a percentagem de sódio 

trocável no solo (PST), alterando as propriedades físico-químicas e promovendo problemas de 

infiltração. A PST com valores elevados, principalmente em condições de baixa salinidade, 

provoca dispersão de partículas, com redução na condutividade hidráulica do solo 

(HOLANDA, 1996). 
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De acordo com Silva et al., (2011) é definida pela quantidade total de sais dissolvidos 

e sua composição iônica. Os principais sais dissolvidos na água de irrigação são os de sódio, 

cálcio e magnésio em forma de cloretos, sulfatos e bicarbonatos. Normalmente, o potássio e o 

carbonato estão presentes em proporções relativamente baixas.  

A agricultura irrigada é o maior consumidor de água no planeta. O manejo inadequado 

da irrigação é um dos principais responsáveis pelo aumento de sais no solo, contribuindo para 

o declínio da produtividade. As concentrações de sais nas águas de irrigação variam de acordo 

com a taxa de evaporação e com a composição química das rochas e/ou dos solos (VELOSO 

et al., 2012). 

Segundo o autor supracitado, a utilização de águas salinas na irrigação pode 

comprometer as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, afetar negativamente o 

crescimento e desenvolvimento das plantas e diminuir a produção; portanto, a agricultura 

irrigada depende da qualidade da água. 

Dessa forma, a avaliação e o monitoramento da água são fundamentais para 

acompanhar o comportamento dos parâmetros físico-químicos, além de fornecer subsídios 

para avaliar as condições do manancial e contribuir com informações para tomada de decisões 

no gerenciamento dos recursos hídricos (FIGUEIRÊDO, 2008). 

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

para irrigação deve comtemplar o conjunto de características físicas, químicas e biológicas 

que definem sua adequação ou não para o uso. Habitualmente as determinações que se 

realizam na água são: Potencial Hidrogeniônico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Totais de 

Sais Dissolvidos (TSD), íons: sódio (Na
+
), potássio (K

+
), cálcio (Ca

++
), magnésio (Mg

++
), 

cloretos (Cl
-
), sulfatos (SO4

++
), carbonatos (CO3

-
) e bicarbonatos (HCO3

-
) (ALMEIDA, 2010). 

O sódio (Na
+
), o cálcio (Ca

2+
) e o magnésio (Mg

2+
), íons carregados positivamente (chamados 

cátions), são expressos em milimol carga por litro (mmolc L
-1

). Estes cátions são 

indispensáveis para o cálculo da razão de adsorção de sódio (RAS). A concentração de sódio 

é também necessária para identificar alguns efeitos tóxicos em plantas. O potássio (k) 

contribui ligeiramente para a salinidade (SILVA et al., 2011). 

De acordo com a classificação proposta por Richards (1954) a água pode ser 

classificada quanto ao teor de sais (salinidade) “C” e sódio (sodicidade) “S”, dividindo-os 

quanto ao nível de se alcançar níveis prejudiciais no solo, logo são parâmetros importantes 

para uso na agricultura. 

 

Classificação quanto ao teor de sais (salinidade): 
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 C1 - Salinidade baixa (0,25 dS m
-1

> CE): Utilizada na irrigação da maioria das 

culturas, na maioria dos solos, com pouca probabilidade de que se desenvolvam 

problemas de salinidade no solo; 

 C2 - Salinidade média (0,25 dS m
-1

< CE < 0,75 dS m
-1

): Utilizada em plantas com 

moderada tolerância aos sais podem ser cultivadas, na maioria dos casos não 

necessitando do controle de sais; 

 C3 - Salinidade alta (0,75 dS m
-1

< CE < 2,25 dS m
-1

): Impossibilidade de utilização 

em solos com má drenagem, necessitando de práticas especiais de controle do nível de 

salinidade adequada somente culturas com boa tolerância a sais; 

 C4 - Salinidade muito alta (CE > 2,25 dS m
-1

): Recomendada para cultivo de plantas 

muito tolerantes a salinidade. Necessitando de uma boa drenagem dos solos. 

 

Modelo de unidades usadas do software Qualigraf (FUNCEME 2017): 

 C1 - águas de salinidade fraca, CE compreendida entre 100 e µmhos cm
-1

 a 25º C 

(sólidos dissolvidos: 64 a 160 mg L
-1

). Podem ser utilizadas para irrigar a maioria das 

culturas, na maioria dos solos, com pequeno risco de incidentes provenientes da 

salinização do solo, exceto se a permeabilidade do solo for extremamente fraca; 

 C2 - águas de salinidade média, CE entre 250 e 750 µmhos cm
-1

 a 25ºC (sólidos 

dissolvidos: 160 a 480 mg L
-1

). Devem ser usadas com precaução, podendo ser 

utilizadas em solos silto-arenosos, siltosos ou areno-argilosos quando houver uma 

lixiviação moderada do solo. Os vegetais de fraca tolerância salina podem ainda serem 

cultivados na maioria dos casos; 

 C3 - águas de alta salinidade, CE entre 750 e 2250 µmhos cm
-1

 a 25º C (sólidos 

dissolvidos: 480 a 1440 mg L
-1

). Só Podem ser utilizadas em solos bem drenados. 

Mesmo em solos bem cuidados, devem ser tomadas precauções especiais para evitar a 

salinização, e apenas os vegetais de alta tolerância salina devem ser cultivados; 

 C4 - águas de salinidade muito alta, com CE entre 2250 e 5000 µmhos cm
-1

 a 25ºC 

(sólidos dissolvidos: 1440 a 3200 mg L
-1

). Geralmente não servem para irrigação, 

podendo ser, excepcionalmente, utilizadas em solos arenosos permeáveis, bem 

cuidados e abundantemente irrigados. Apenas os vegetais de altíssima tolerância salina 

podem ser cultivados nestas condições; 

 C5: - águas de salinidade extremamente alta, CE entre 5000 e 20000 µmhos cm
-1

 a 25º 

C (sólidos dissolvidos: 3200 a 12800 mg L
-1

). São aguas utilizáveis apenas em solos 
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excessivamente permeáveis e muito bem cuidados. A única exceção‚ o cultivo de 

palmeiras. 

 

Classificação quanto ao teor de sódio (sodicidade), são tomados por base valores limites da 

RAS, em função da condutividade elétrica da água (CEa): 

 S1 - Água com teor de sódio baixo (RAS ≤ 18,87 - 4,44 log CEa): Não oferece risco de 

sódio trocável quando utilizada na irrigação; 

 S2 - Água com teor de sódio médio (18,87 - 4,44 log CEa < RAS ≤ 31,31 – 6,66 log 

CEa): Oferece risco de excesso de sódio em solos de textura argilo siltosa, com alta 

capacidade de troca catiônica; 

 S3 - Água com teor de sódio alto (31,31 – 6,66 log CEa< RAS ≤ 43,75 – 8,87 log CEa): 

Potencial contaminação de sódio trocável na maioria dos solos. Sendo necessário um 

manejo adequado dos solos, boa drenagem, aplicação de lâmina adequada de lixiviação 

e adição de matéria orgânica; 

 S4 - Água com teor de sódio muito alto (RAS > 43,75 – 8,87 log CEa): Necessária uma 

salinidade baixa ou média para ser utilizada na irrigação, a dissolução do cálcio na 

solução do solo ou a aplicação de gesso ou outros corretivos. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de classificação de água proposta por Richards (1954). Fonte: Qualigraf 

(FUNCEME, 2017). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Localizações espacial e temporal do estudo realizado 

 

O estudo foi realizado na comunidade de Bom Jesus, situada no município de Campo 

Grande – RN, no Oeste Potiguar. A comunidade é abastecida com unidade de captação e 

tratamento de água por dessalinização. 

O clima predominante da região Oeste Potiguar, segundo classificação de Köppen é do 

tipo BSw‟h‟, caracterizado por ser muito quente e semiárido, com a estação chuvosa se 

atrasando para o outono, levando a dois períodos distintos: um de chuvas, com duração 

aproximada de 4 meses, e outro de estiagem, nos oito meses restantes. Dessa forma a 

comunidade possui vegetação caatinga hiperxerófila, de natureza mais seca e porte baixo, 

adaptada a escassez e baixa umidade do ar, o que proporciona revestimento em geral de cor 

acinzentada.  

 

Figura 3 - Mapa de solos (IBGE) da área experimental, mesorregião do Oeste Potiguar, com 

a localização da coleta destacado no retângulo vermelho. Fonte: Adaptado de IBGE (2015) 

por Oliveira (2016). 

 

As coletas de amostras de solo e água foram realizadas regularmente em cada área de 

estudo, de modo a retratar ou abranger as estações do ano, verificando as alterações das águas 



27 

 

e o efeito direto no solo: (P1) = outubro (2013) – período seco, praticamente sem chuvas; 

(P2) = fevereiro (2014), início do período chuvoso. A fim de se estudar alterações nas 

características químicas da água e solo, bem como os impactos causados pelo manejo 

incorreto do concentrado salino.  

 

 

4.2 Coletas de água 

 

As coletas de água foram realizadas em localização espacial e temporal, proveniente 

de três fontes: água salobra (AS) de poço sem qualquer tratamento; água Dessalinizada (AD), 

que passou pelo tratamento por osmose reversa e a água de rejeito salino (ARS). A água do 

processo de dessalinização são de suma importância no estudo, principalmente a água de 

rejeito, visto que o monitoramento das propriedades químicas do solo é em razão de sua 

disposição direta, sem manejo adequado.  

As amostras das águas foram coletadas após 5 minutos de funcionamento do sistema 

de dessalinização. As amostras de água foram acondicionadas em garrafas plásticas, opacas, 

de 500 mL, hermeticamente fechadas, armazenadas em caixa térmica com gelo, a fim de 

evitar ao máximo a atividade microbiológica e em seguida conduzidas para análise 

laboratorial. 

 

 

4.3 Coletas de solo 

 

Para as análises químicas do solo, foram coletadas amostras nas camadas descritas 

com auxílio de trado, tipo holandês, sendo estas acondicionadas em sacos plásticos, 

identificados com o nome da comunidade, distância do local de despejo do rejeito salino e 

profundidade. 

As amostras de solos foram coletadas em perfil transversal no local de despejo do 

rejeito do dessalinizador, sendo: (posição 0); a 1,0 m (posição 1) e a 2,0 m (posição 2) deste, 

efetuando também uma amostragem em área sem influência do rejeito, solo de mata nativa, 

configurando, portanto como testemunha (Figura 3). Em cada ponto, foram coletados solos 

nas camadas de 0-20 e 20-40 cm, considerando a predominância da profundidade efetiva dos 

sistemas radiculares da vegetação da região, bem como ocorrência de solos rasos na região. 
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Figura 4 - Esquema da coleta de amostras de solo em diferentes distâncias do ponto de 

disposição do rejeito e camadas do solo. Adaptado de Oliveira (2016). 

 

 

4.4 Análises e classificação das amostras de solos  

 

As análises físico-químicas das amostras de água e solo foram realizadas no 

Laboratório de Solo Água e Planta – LASAP, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - 

UFERSA, Campus Mossoró, seguindo a metodologia descrita por Richards (1954) e do 

Manual de Métodos de Análise de Solo (DONAGEMA, 2011), para água e solo, 

respectivamente. 

Foram analisados os seguintes atributos: potencial de Hidrogênio (pH); Condutividade 

Elétrica (CE) na relação solo-água (1:2, 5) correlacionando os valores de leitura em função da 

umidade de saturação da pasta saturada, conforme características descritas por Richards 

(1954), para estimar a CE do extrato saturado (CEes); teores de íons e cátions P; K
+
; Na

+
; 

Ca
2+

; Mg
2+

; Al
3+

; acidez potencial (H
+
 + Al

3+
) e, calculados a capacidade de troca catiônica 

(CTC), a soma de bases (SB), o valor V% e a Percentagem de Sódio Trocável – PST, usando 

a equação 1, conforme Donagema et al. (2011).  

 

 

(Eq. 1) 

 

Em que: 

Na
+
: Íons Sódio mmolc dm

-3
 

PST=  x 100 
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CTC: Capacidade de troca de cátions mmolc dm
-
³ 

 

Para classificar os solos afetados por sais, utilizou-se a classificação proposta por 

Bohn et al. (1985), conforme a tabela abaixo, em que considera três parâmetros: 

Condutividade Elétrica (CEes); Potencial de Hidrogênio (pH) e a Percentagem de Sódio 

Trocável (PST). 

 

Tabela 1 - Classificação de solos afetados por sais, proposta por Bohn et al. (1985). 

Solos normais 

CE < 2* 

Solos normais PST < 15 

pH < 8,5 

Solos salinos 

CE > 2* 

Solos salinos PST < 15 

pH < 8,5 

Solos sódicos 

CE < 2* 

Solos sódicos PST > 15 

pH > 8,5 

Solos salino-sódicos 

CE > 2* 

Solos salino-sódicos PST > 15 

pH < 8,5 
*
O valor de CE para extrato de pasta saturado, em dS m

-1
. Fonte: Bohn et. al (1985). 

 

 

4.5 Análise e classificação das águas 

 

Nas amostras de água, para realizar a classificação fins de irrigação, foram 

determinados os seguintes parâmetros: Condutividade Elétrica (CE em dS m
-1

), potencial 

hidrogeniônico (pH), as concentrações de Sódio (Na
+
), Cálcio (Ca

2+
), Magnésio (Mg

2+
), 

Potássio (K
+
), Cloreto (Cl

-
), Carbonato (CO3

2-
) e Bicarbonato (HCO3

-
), de acordo com as 

metodologias propostas por Richards (1954). 

Efetuou-se o cálculo da RAS (Relação de Adsorção de Sódio), utilizada para 

classificação das amostras quanto ao risco de sodificação e de problemas de infiltração no 

solo causados pela sodicidade da água. Utilizou-se o software da FUNCEME, QualiGraf 

2017, que foi usado para elaboração dos diagramas de classificação das análises de água. As 

amostras foram agrupadas de acordo com a classificação do Laboratório de Salinidade dos 

Estados Unidos, que leva em consideração a CEa e a RAS, para verificar se a água 

apresentava algum perigo de salinização e/ou sodificação nos períodos estudados. 



30 

 

Para classificar os riscos com problemas de infiltração, empregou-se a classificação 

proposta por Ayers & Westcot (1999), restringindo-se a três classes de sodicidade, obtidas 

relacionando-se a RAS com a salinidade da água de irrigação, de acordo com a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Riscos de problemas de infiltração no solo causados pela sodicidade da água. 

RAS (mmol L
-1

) 

Classes de Sodicidade 

Problemas 

S1 S2 S3  

Sem Crescentes Severos 

CEa (dS m
-1

) 

0 – 3 > 0,70 0,70 - 0,20 < 0,20 

3 – 6 > 1,20 1,20 - 0,30 < 0,30 

6 – 12 > 1,90 1,90 -0,50 < 0,50 

12 – 20 > 2,90 2,90 - 1,30 < 1,30 

20 – 40  > 5,00 5,00 - 2,90 < 2,90 

Fonte: Ayers & Westcot (1999). 

 

Para a classificação da água quanto ao risco de toxicidade, analisou-se os íons Sódio 

(Na
+
) e Cloreto (Cl

-
) proposto por Ayers & Westcot (1999), considerando dois modos de 

aplicação e três classes (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Classificação do risco de toxicidade as plantas causadas por íons cloreto. 

Íons  

Classes de Toxicidade da Água 

T1 T2 T3 

Nenhum Moderado Severo 

Sódio ou Cloreto (mmol L
-1

) 

Modo de 

Aplicação 

Irrigação por superfície < 3 3 – 9 > 9 

Irrigação por aspersão < 3 > 3 - 

Fonte: Ayers & Westcot (1999). 

 

Os resultados das análises de água salobra do poço, dessalinizada e o rejeito foram 

classificados e interpretados quanto os riscos de salinidade e sodicidade, de acordo com os 

parâmetros propostos por Richards (1954). Foram consideradas também, as diretrizes da 

FAO, para a avaliação da qualidade da água para irrigação (AYERS & WESTCOT, 1999), 

especialmente, para os riscos de toxidez de íons específicos das amostras das águas visando 

sua utilização agrícola e manejo adequado da irrigação. 

 

 



31 

 

4.6 Mapa das chuvas no estado  

 

A representação referente às chuvas do período e município estudado se localizavam 

as comunidades, foram os coletados pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande 

do Norte - EMPARN, a fim de contribuir na discussão dos feitos na lixiviação dos sais nos 

respectivos períodos (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Análises das chuvas nos municípios do Rio Grande do Norte. Em Outubro/2013 e 

Fevereiro/2014. 

Fonte: EMPARN 

 

 

4.7 Avaliação química do solo 

 

Para interpretar as principais variáveis do solo dentro dos períodos nas diferentes 

distâncias e profundidades foi realizada análise comparativa e feita a classificação de solos 

afetados por sais, de acordo com de Bohn et al (1985). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Avaliação da qualidade das águas 

5.1.1 Água salobra (poço) 

Os valores encontrados nas análises químicas de água salobra do poço e 

a respectiva classificação da água para fins de irrigação, da primeira (P1) e segunda (P2) 

coletas, encontram-se se nas Tabelas 4 e 5, e sua representação encontra-se nas figuras 6 e 7.  

As águas Salobras de poço da primeira coleta (P1) foram classificadas de acordo as 

diretrizes da United States Salinity Laboratory (USSL), (Richards, 1954), sendo classificada 

na classe C2S1, essa concentração salina indica que é uma água de salinidade média, e devem 

ser usadas com precaução, podendo ser utilizadas em solos silto-arenosos, siltosos ou areno-

argilosos quando houver uma lixiviação moderada do solo. Os vegetais de fraca tolerância 

salina podem ainda serem cultivados na maioria dos casos (Figura 6). 

No segundo período de coleta (P2) foram classificadas como C5S1, sendo águas de 

salinidade extremamente alta, CE entre 5000 e 20000 µmhos cm
-1

, são utilizáveis na irrigação 

apenas em solos excessivamente permeáveis e muito bem cuidados. A única exceção‚ é o 

cultivo de palmeiras, que são plantas muito tolerantes a salinidade (Figura 7). 

 

Figura 6 - Diagrama de Classificação da água para irrigação da USSL, referente à primeira 

coleta em outubro/2013 na comunidade Bom Jesus, período seco. 
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O período em que os poços obtiveram as águas com maior condutividade elétrica, 

fator principal na determinação da classe de acordo com diagrama proposto por Richards 

 (1954), foi o período P2 (início do período chuvoso), os dados corroboram com os que 

Oliveira (2016) encontrou, podendo-se ligar esse fenômeno aos ciclos de recarga e descarga 

dos mananciais, diluindo e concentrando os sais, proporcionado principalmente pelas chuvas 

da região. 

 

 

Figura 7 - Diagrama de Classificação da água para irrigação da USSL, referente à segunda 

coleta /2013 na comunidade Bom Jesus. 

 

Na Tabela 4 e 5 observa-se a RAS encontrada para as amostras das coletas: no período 

seco RAS foi de 1,26 e 0,25 mmolc L
-1

 e (chuvoso), apresentando CE 0,43 e 5,7 dS m
-1 

respectivamente. Possivelmente a CE foi menor no primeiro período devido à ocorrência de 

chuvas no mês de outubro que confere o período seco, sendo uma exceção ocorrer chuvas 

nesse período, podendo-se perceber no mapa do Estado na figura 5. 
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Tabela 4 - Análise química e classificação das águas no período de outubro de 2013, (P1) 

inicio do período seco. 

FONTE HÍDRICA pH CE K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- CO3
2- HCO3

- RAS Dureza Cátions Ânions 

(água) dS m-1 "------------------------ mmolc L
-1 ------------------------" mg L-1 "---mmolc L

-1--" 

Água salobra 7,11 0,43 0,06 1,66 1,85 1,65 5,6 0 0,5 1,26 175 5,23 6,10 

Água de rejeito 7,16 6,96 0,88 19,70 29,5 27,2 70 0 3,5 3,70 2835 77,28 73,50 

Água dessalinizada 7,5 0,42 0,06 1,48 0,05 0,05 2,2 0 0,3 6,66 5 1,65 2,50 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Análise química e classificação das águas no período de fevereiro de 2014 (P2), 

inicio do período chuvoso. 

FONTE HÍDRICA pH CE K+ Na+ Ca2+ + Mg2+ Cl- CO3
2- HCO3

- RAS Dureza Cátions Ânions 

(água) dS m-1 "------------------------ mmolc L
-1 ------------------------" mg L-1 "--- mmolc L

-1---" 

Água salobra 7,36 5,7 1,41 0,95 29,2 50 0,8 5,6 0,25 1460 31,56 56,4 

Água de rejeito 7,08 8,4 1,72 1,25 45,9 75 0 8 0,26 2295 48,87 83 

Água dessalinizada 5,7 0,3 0,43 0,10 0,7 1,8 0 1,5 0,17 35 1,23 3,3 

 

 

 

 

1Diagrama de classificação de águas para irrigação da USSL (Richards, 1954). 

2Riscos de problemas de infiltração no solo causados pela sodicidade da água (Ayers & Westcot, 1999). 

3Riscos de toxicidade as plantas por íons de Na+ ou Cl- na água de acordo com o modo de aplicação (Ayers & 

Westcot, 1999). 

 

A redução da condutividade elétrica da água se deve a diluições dos sais com a 

recarga de aquífero e lençol freático, provocados pela infiltração das águas no solo durante os 

períodos chuvosos. Já nos períodos secos acorre o inverso, a ausência de precipitação e a 

adsorção de íons das rochas nos aquíferos aumenta a concentração de sais na água 

(OLIVEIRA et al, 2017). E, ainda de acordo com Silva Junior (2017), a variação está aliada a 

diminuição da utilização dos poços tubulares após o período chuvoso, pois a comunidade 

dispõe de outras fontes de captação de água como as cisternas, barragens subterrâneas e 

cisternas calçadão para utilização. 

Classificação 

de Richards
1
 

Sodicidade
2
 Toxicidade

3
 

C2 - S1 S3 T2 

C5 - S2 S1 T3 

C2 - S1 S3 T1 

Classificação 

de Richards
1
 

Sodicidade
2
 Toxicidade

3
 

C5 - S1 S1 T3 

C5 - S1 S1 T3 

C2 - S1 S2 T1 
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A classificação das amostras quanto à sodicidade de acordo com Ayers & Westcot 

(1999), estão dispostas nas tabelas 4 e 5, foram S3 e S1, sendo a primeira classificada como 

águas com teor de sódio alto, apresentando severo potencial de infiltração de sódio trocável na 

maioria dos solos. Sendo necessário um manejo adequado dos solos, boa drenagem, aplicação 

de lâmina adequada de lixiviação e adição de matéria orgânica. E a S1, apresenta água com 

teor de sódio alto e não oferece risco de sódio trocável quando utilizada na irrigação, logo sem 

risco de infiltração no solo (Tabela 2). 

Quanto ao risco de toxicidade às plantas, também de acordo com os autores 

supracitados, as amostras foram classificadas de acordo com a Tabela 3, em (P1) observa-se 

um teor 5,6 mmolc L
-1 

de íons cloreto (Cl
-
), classificando-se como T2, apresentando moderado 

risco de toxicidade as plantas seja por via de irrigação por superfície ou aspersão. A amostra 

do (P2) de água salobra, foi classificada como T3, devido apresentar o teor de Cl
-
 = 50 mmolc 

L
-1 

apresentando, portanto severo potencial de toxicidade da água as plantas, para os dois 

sistemas de irrigação citados anteriormente. 

Ao analisar o pH das Águas Salobras, coletadas nos dois períodos, pode-se verificar 

que as duas tiveram valores de 7,11 e 7,36, sendo neutro á moderadamente alcalino, estes 

valores de pH, portanto estão nas condições e padrões para consumo humano, em que permite 

variação entre 6,0 e 9,0, de acordo com a resolução CONAMA nº 357/2005. Os dados 

corroboram com os valores observados por Oliveira et al. (2017), que ao verificar o pH das 

águas brutas de todas as comunidades do Oeste Potiguar nos quatro períodos, constatou-se 

que 86% das amostras tiveram valores de pH entre 7,00 e 7,50 (neutro à moderadamente 

alcalino). 

De acordo com Sousa et al. (2009), ao analisar água de poços do município de Tibal – 

RN encontrou valores do pH das águas dos poços que variaram de 4,9 a 7,40 e de 4,5 a 9,7 

para os períodos seco e chuvoso, respectivamente. Todos os valores do pH observados 

encontram-se dentro da faixa de normalidade, para fins de irrigação (6,5 a 8,5), conforme 

Ayers e Westcot (1991). Ainda de acordo os autores, supracitado, não há restrição de uso de 

águas com pH abaixo de 7,0; entretanto, valores de pH na faixa de 7,0 a 8,0 podem 

apresentam restrição de uso de ligeira a moderada em irrigação localizada, pois pode causar 

problemas de obstrução dos emissores por precipitação química. 

 

 

5.1.2 Água de rejeito salino 
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Ao comparar-se os dados das coletas (P1) e (P2), que estão dispostos nas tabelas 4 e 5, 

observa-se que os valores da CE para o rejeito salino, foram 6,96 e 8,4 dS m
-1

, sendo 

classificadas respectivamente na classe C5, logo C5S2 e C5S1 de acordo com a USSL, que 

acarreta em águas de salinidade extremamente alta, com potencial extremamente alto de 

causar salinização do solo, o que equivale a CE entre 5000 e 20000 µmhos cm
-1

, são águas 

utilizáveis apenas em solos excessivamente permeáveis e muito bem cuidados, logo não sendo 

adequado para fins de irrigação.  A primeira apresentando risco médio de sodicidade que 

oferece risco de excesso de sódio em solos de textura argilo siltosa, com alta capacidade de 

troca catiônica e a segunda, nível baixo ainda de acordo com a USSL.  

Cosme (2011) encontrou classificação das águas de rejeito semelhantes à deste 

trabalho, em que mais de 90% das amostras de água de rejeito dos poços das comunidades 

rurais do município de Mossoró-RN, se enquadravam nas classes C3 ou C4. Para Anders 

(2013), das amostras de rejeito analisadas, 60% apresentaram risco de salinização do solo por 

irrigação muito alto C4, água não apropriada para irrigação em condições normais. 

Quanto à sodicidade de acordo com Ayers & Westcot (1999), as amostras foram 

classificadas como S1, nos dois períodos, visto que a RAS calculada foi de 3,70 e 0,26 mmolc 

L
-1

 e a CE 6,96 e 8,4 dS m
-1

. Apresentando assim baixo risco de problemas de sodicidade no 

solo, ou seja, baixo risco de problemas de infiltração, devido à alta salinidade e elevado valor 

da RAS. De acordo com Silva et al. (2011), a capacidade de infiltração de um solo cresce com 

o aumento de sua salinidade e decresce com o aumento da razão de adsorção de sódio (RAS) 

e, ou, com o decréscimo de sua salinidade. 

Quando a concentração de sais de sódio atinge valores muito altos, o Na+ solúvel 

começa a ser adsorvido pelo complexo de troca, iniciando-se aí a primeira etapa do processo 

de sodificação, que leva à formação dos solos sódicos. A passagem do Na+ para o complexo 

de troca começa a ser importante quando este cátion constitui a metade ou mais dos cátions 

solúveis da solução do solo (USSL, 1954).  

Em relação à toxicidade as plantas, as amostras foram classificadas como T3, de 

acordo coma tabela 3, com risco severo de toxicidade as plantas, utilizando seja irrigação por 

superfície ou aspersão, podendo ocasionar perdas na produção, caso seja utilizada nas culturas 

com baixa tolerância a salinidade, inviabilizando seu uso. 

Ao analisar o potencial hidrogeniônico (pH) do rejeito salino nos 2 períodos, 

verificou-se valores acima de 7,00, sendo o mais alto em (P1) pH 7,16 e o mais baixo em (P2) 

com pH 7,08 respectivamente. Devendo este fato de acordo com Oliveira (2016) ao aumento 

de carbonatos (CO3
2-

) e bicarbonatos (HCO3
-
) encontrados facilmente nas águas do aquífero 
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jandaíra, de origem calcária, onde os poços das comunidades rurais captam, que removidos da 

água bruta se concentram na água de rejeito.  

Com relação à concentração dos íons, as águas de rejeito dos dois períodos possuem 

teores de Ca, Mg, e Cl
-
 acima dos níveis considerados normais para uso na irrigação (Tabela 

6), apenas os teores de Na, CO3
2-

 e HCO3
- 

estão dentro da faixa considerada normais para 

estes elementos. Cosme (2011) constatou que grande percentagem de águas de rejeito 

possuem teores de Ca, Na, HCO3 e Cl
-1

 dentro dos níveis considerados normais, sendo que 

poucas comunidades apresentaram teores de CO3
-
 e Mg dentro dos níveis normais. 

De acordo com de Moraes Flores et al., (2017) ao estudar a determinação de ânions 

para análise da qualidade da água subterrânea no município de Medianeira, no período de 1 

ano, observou que Cl
-
 foi o único ânion estudado que esteve presente em todas as amostras, 

apesar de possuir baixas concentrações quando comparado com o VMP, não excedendo em 

nenhum ponto o limite estipulado pela Legislação. Também na segunda etapa de coleta o Cl
-
 

esteve presente em todas as amostras, mas com baixas concentrações, média de 4,4 mg L
-1

. 

 

Tabela 6 - Teores de cátions e ânions e restrição de uso da água para irrigação de acordo com 

a qualidade para irrigação. 

Parâmetros
1
 Valores Normais 1º Período  2º Período Unidades  

Ca
2+

 0 – 20 29,50 25,00 mmolc L
-1

 

Mg
2+

 0 - 5  27,20 20,90 mmolc L
-1

 

Na
+
 0 - 40  19,70 1,25 mmolc L

-1
 

CO3
2-

 0 - 0,1  0,00 0,00 mmolc L
-1

 

HCO3
-
 0 – 10 3,50 8,00 mmolc L

-1
 

Cl
-
 0 - 30  70,00 75,00 mmolc L

-1
 

1Adaptado de Ayers e Westcot (1999) e Cosme (2011). 

 

Ao estudar o uso do rejeito da dessalinização no cultivo hidropônico de coentro, 

Rebouças et al., (2013) recomenda-se o uso de rejeito da dessalinização da água salobra para 

produção de coentro cultivado em substrato de fibra de coco na proporção de até 25% em 

solução nutritiva, apesar da redução de 30% na produção de fitomassa seca, destinando as 

água doce para outros fins. 

Ao analisar o desenvolvimento de forrageiras com uso de rejeito, capim elefante e o 

sorgo Ponta Negra por possuir características apropriadas ao semiárido nordestino e 

apresentar tolerância moderada à salinidade, Vale & Azevedo (2013), constatou que o cultivo 

apresenta-se como alternativa para o aproveitamento do rejeito da dessalinização de água por 

osmose reversa desde que apresente condições de salinidade da água igual ou inferior à 
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estudada, gerando uma fonte alternativa de renda aos associados de Usuários de Água, 

habitantes do semiárido nordestino. 

Para Oliveira (2016) o impacto que essas águas causam no solo, sem qualquer controle 

ou manejo para mitigar seus efeitos, tornará muito em breve os solos receptores destas 

comunidades desertificados pelo processo evolutivo da salinização. Como alternativa para 

disposição do rejeito salino, esta fonte hídrica pode ser utilizada em tanques de criação de 

tilápias, cultivo de hortaliças, espécies forrageira de alta tolerância, desde que diluída em agua 

de melhor qualidade e plantas fitorremediadoras no intuito de minimizar os riscos ambientais 

da disposição direta no solo e também torna-la útil como alternativa à escassez de água. 

 

 

5.1.3 Água dessalinizada 

 

O interesse principal da água dessalinizada nas comunidades que apresentam um 

sistema de tratamento de água salobra é o consumo humano e suas atividades diárias que 

demandam água potável.  

Ao analisar-se essa água para fins de irrigação, observa-se nos diagramas da USSL das 

figuras 5 e 6 e os dados das tabelas 4 e 5, verifica-se que os dessalinizadores produzem águas 

com baixa concentração de sais, e baixo risco de sodificação, sendo que as amostras de (P1) e 

(P2) foram classificadas como C2S1, devido apresentar CEa de 0,42 e 0,3 dS m
-1 

consequentemente, podendo ser utilizada em plantas com moderada tolerância aos sais podem 

ser cultivadas, na maioria dos casos não necessitando do controle de salinidade, logo 

classificando-as como boa para irrigação. 

De acordo com os estudos realizados por Oliveira (2016), as águas dessalinizadas das 

comunidades Lagoa Rasa e Alagoinha, se mantiveram na classificação de mais baixa 

salinidade C1S1, com CEa de 0,08 e 0,10 dS m
-1

; RAS de 0,5 e 1,0 (mmolc L
-1

)
1/2

, 

respectivamente. Comparando-se os dois períodos estudados, verificou-se que em (P2) 

(fevereiro), quando se iniciam as chuvas da região, as análises de água apresentam maiores 

concentrações de sais, exceto para água dessalinizada, afetando significativamente a 

classificação e suas restrições de uso. Possivelmente o poço não teve influência direta das 

precipitações pluviais, ou seja, ainda não são intensas e nem apresentam volume suficiente 

para recarga destes mananciais. 
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Ainda analisando as tabelas 4 e 5, pode-se verificar que houve um decréscimo no pH 

em (P2) em relação à (P1), sendo essa redução de 7,5 para 5,7 no pH, esses resultados 

corroboram com os que Silva Júnior (2017), encontrou ao estudar a potencialidade agrícola 

das águas da estação de tratamento também em dois períodos na comunidade de Monte 

Alegre, onde encontrou uma redução de pH de 7,7 para 6,7 na água dessalinizada.  

Apenas o valor de pH encontrado no primeiro período encontra-se nas condições e 

padrões para consumo humano de acordo com a resolução do CONAMA nº 357/2005 que 

permite variação entre 6,0 e 9,0.  De acordo Vasconcelos & Souza (2011), em geral, nas águas 

naturais, o pH é alterado pelas concentrações de íons H
+
 originados da dissociação do ácido 

carbônico, que gera valores baixos de pH e das reações de íons de carbonato e bicarbonato 

com a molécula de água, que elevam os valores de pH para a faixa alcalina. 

Em se tratando da analise de pH para fins de irrigação, para Ayers e Westcot (1991), 

dos valores de pH observados na comunidade Bom Jesus, encontram-se dentro da faixa de 

normalidade apenas o da coleta do primeiro período, pois para fins de irrigação o pH deve 

estar de 6,5 a 8,5, ressaltando-se que a água em (P1) pode ser utilizada, sem restrição em 

sistemas de irrigação. 

De acordo com Vialle et al., (2011), e fundamentado por Cantu et al., (2016), destaca-

se que as águas de irrigação com pH inferior a 6,0, apesar de não causar danos às hortaliças e 

serem tamponadas no solo, são corrosivas podendo comprometer o sistema de irrigação. 

Ao avaliar a RAS e a CEa, quanto aos problemas de infiltração no solo caudados pela 

sodicidade da água, com base na tabela 2 proposta por Ayers & Westcot (1999), observa-se 

que em (P1) a RAS foi de 6,66 e 0,17 mmolc L
-1

 em (P2), e CEa 0,42 e 0,3 dS m
-1

 

consequentemente.  

A classificação obtida foi em S3 e S2, sendo a primeira classificada como severo risco 

de infiltração, sendo necessário um manejo adequado dos solos, boa drenagem, aplicação de 

lâmina adequada de lixiviação e adição de matéria orgânica e a segunda apresenta risco 

crescente de infiltração no solo causados pela sodicidade da água. Isto é resultante da baixa 

condutividade elétrica da água, que permite uma maior ação do sódio (RAS) quando há baixa 

quantidade de outros sais na água ao serem aplicados no solo. 

Quanto ao risco de toxicidade às plantas causadas por íons cloreto e sódio, de acordo 

com a tabela 3, classificou-se as amostras dos dois períodos como T1, sem risco de causar 

toxicidade às plantas se usada na irrigação por superfície ou aspersão. Logo a estação de 

tratamento possui elevada eficiência produzindo água de qualidade para irrigação e consumo, 
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estando dentro dos padrões de teor de cloreto recomendado pela resolução do CONAMA nº 

357/2005, cujo limite é de 250 mg L
-1

.  

De acordo com a Portaria MS nº 1.469, de 29 de dezembro de 2000 da ANVISA, os 

valores de sódio observados para os dois períodos (34,2 e 2,32 mg L
-1

) estão dentro dos 

padrões normais para consumo humano onde o valor máximo permitido é 200 mg L
-1

. A 

dureza das águas observadas (Tabela 4 e 5) para os dois períodos foram de 5 e 35 mg L
-1

, 

também estão dentro da normalidade que é até 500 mg L
-1

. 

Ao analisar os cátions e ânions das águas dessalinizadas (Tabelas 4 e 5) com base nos 

valores considerados normais da tabela 6, todos os elementos encontram-se dentro da 

normalidade para uso na irrigação, de acordo com Ayers e Westcot (1999). Os dados 

corroboram com os encontrados por Cosme (2011), onde ele observou que mais de 90% das 

comunidades de Mossoró – RN estão dentro da normalidade para águas de irrigação. 

 

 

5.2 Análise química do solo 

 

5.2.1 Período seco 

Ao analisar os dados contidos na tabela 7, referente ao período seco, observa-se que o 

pH variou de 6,9 a 7,8, tendo uma média de 7,25, com desvio padrão de 0,35, conferindo um 

coeficiente de variação de 4,78%, sendo estes solos da comunidade ao receberem o rejeito 

salino independente da distancia e profundidade apresentaram valores próximos à 

neutralidade. De acordo com Dias e Blanco (2010) o pH superior a 7,00 podem ser 

prejudiciais para a prática de agricultura, podendo ocasionar imobilização do fósforo, 

formando sais insolúveis com Ca e Mg, e consequente diminuição dos micronutrientes como 

Fe, Cu, Mn e Zn. 

Os menores valores de pH foram 6,9 referente à posição 1 e a testemunha, 

possivelmente devido à ocorrência de material vegetal decomposto, que contribui para 

diminuição do pH. Esse valor ainda alto de pH pode ser devido ao alto pH da água de rejeito 

em P1, que foi de 7,16. 

Os maiores valores de pH foram obtidos na posição 0, ou seja, na posição que mais 

recebe a ARS, nas duas profundidades analisadas, sendo os valores 7,7 e 7,8, evidenciando a 

maior influencia do rejeito, sendo, portanto prejudiciais para a prática de agricultura, visto que 

pode ocasionar imobilização e diminuição de alguns nutrientes, provocando prejuízos neste 
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solo, conforme os autores supracitados. A disponibilidade dos nutrientes sofre influência do 

pH do solo. Para a maioria das culturas, a faixa de pH considerada ótima para assimilação dos 

nutrientes é entre 6,0 e 6,5. 

Avaliando a caracterização química da água de dessalinizadores e dos solos sob 

influência do rejeito salino em Mossoró/RN, Anders (2013), observou que a disposição da 

ARS em diferentes comunidades, que em todas as amostras, coletadas nas profundidades de 0, 

0-0, 2 m, o pH apresentou uma variação de 6,9 a 8,9, com uma média de 8,1. Nas 

profundidades 0,2-0,4 m, o pH variou de 7,5 a 8,4, com uma média de 8,04, indicando que o 

solo é mais alcalino nas camadas mais profundas, o que corrobora com os resultados (tabela 

7), exceto para a posição 2, porem com uma pequena variação.  

Galvão (2014), ao estudar Estratégia de uso de água salina na irrigação do milho, com 

relação ao pH, observou influencia significativa entre as camadas de solo, com os maiores 

valores nas camadas mais superficiais 0 a 15 e 15 a 30 cm, porém se manteve dentro da faixa 

ideal para milho. 

Ao analisar os dados de CEes da tabela 7, observa-se que houve uma variação 0,1 a 2,1 

dS m
-1

, considerando também a testemunha e as camadas de 0-20 e 20-40 cm, esses dados 

corroboram com Oliveira (2016), em que observou que durante os períodos de coleta ocorreu 

oscilação nas variáveis do solo nos pontos 0, 1 e 2 e nas camadas 0-20 e 20-40 cm do solo, o 

que mostra não só o efeito do ambiente, mas também a ação da disposição do rejeito salino. 

 

Tabela 7 - Análise química do solo influenciado pela disposição do rejeito salino, período de 

Outubro de 2013. 

1Classificação de solos afetados por sais (Bohn et al, 1985). 

 

Quanto à posição espacial da CEes, pode-se observar que houve um pequeno aumento 

em relação à distância da posição e a profundidade, com a posição 0 apresentando os menores 

valores, com 1,0 e 0,8 dS m
-1

, na posição 1, obteve-se os maiores valores, com 1,5 e 2,1 dS m
-

POSIÇÃO 
CAM. 

(cm) 

pH CEes Na
+
 

Mg dm
-3

 

Ca
2+

 Mg
2+

 SB t CTC V PST Classific.
1
 

(água) dS m
-1

 cmolc dm
-3

    %       % 

0 0 - 20 7,7 1,0 355,2 11,0 7,7 20,6 20,6 20,6 100,0 7,5 Normais 

0 20 - 40 7,8 0,8 325,3 10,0 7,6 19,4 19,4 19,4 100,0 7,3 Normais 

1 0 - 20 6,9 1,5 495,0 9,1 7,1 18,8 18,8 18,8 100,0 11,4 Normais 

1 20 - 40 7,3 2,1 495,0 8,8 8,7 20,0 20,0 20,0 100,0 10,8 Salinos 

2 0 - 20 7,3 1,0 295,3 4,6 3,8 10,4 10,4 10,4 100,0 12,3 Normais 

2 20 - 40 7,1 1,8 574,9 6,9 5,5 15,7 15,7 15,7 100,0 15,9 Sódicos 

Testemunha 0 - 20 6,9 0,1 43,5 3,7 1,6 5,9 5,9 5,9 100,0 3,2 Normais 

Testemunha 20- 40 7,0 1,6 984,2 11,3 5,1 20,9 20,9 20,9 100,0 20,5 Sódicos 
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1
, a posição 3 ocorreu um pequeno decréscimo, provavelmente devido a oscilação do “bulbo 

molhado” formado pela disposição do rejeito, pois ocorre maior concentração de sais nas 

extremidades.  

A capacidade de troca catiônica (CTC), que é obtida com a soma das bases, os valores 

maiores do que 15 cmolc dm
-3

 indicam presença de argila 2:1 na fração argila. Geralmente, 

quanto maior a CTC do solo, melhor será sua fertilidade, pois adsorve íons positivos, como 

cálcio, magnésio, potássio, nutrientes essenciais para as plantas (EMBRAPA, 2015).  

Observa-se variação nos valores e um pequeno decréscimo quando a distancia do local 

de disposição do rejeito Salino (posição 0), evidenciando que a disposição da ARS, contem 

elevada concentração de bases, o que eleva a CTC. Ainda de acordo com documento 

supracitado, a saturação por bases é a proporção da capacidade de troca catiônica ocupada 

pelas bases. Obteve-se valores de 100%, solo eutrófico em todas as camadas e distancia de 

coleta de solo, solos com saturação por bases maiores que 70% indicam que não há 

necessidade de calagem.  O que corrobora com Anders (2013), onde o mesmo verificou que 

os solos analisados nas comunidades, apresentaram caráter eutrófico e valor V alto em todas 

as distâncias analisadas. 

Quanto à percentagem de sódio trocável (PST), tem-se um aumento significativo 

considerando a distancia do local de disposição da ARS (posição 0), com valores acima de 

15% na posição 2 e na testemunha na camada de 20 - 40 cm no perfil do solo.  

Classificando o solo de acordo com condições propostas por Bohn et al. (1985) 

(Tabela 1), que considera a Condutividade Elétrica do extrato saturado (CEes) > 2 dS m
-1

; 

Porcentagem de sódio trocável (PST) > 15; e potencial hidrogeniônico (pH) < 8,5, obteve-se 

na maioria das camadas do solo que recebem o rejeito salino classificados como normais, 

porém classifica-se como salino o solo da posição 1, na profundidade de 20 – 40 cm, pois 

apresentou CEes > 2 dS m
-1

, estes solos são caracterizados por afetarem o crescimento de 

cultura algumas culturas, limitado pelo excesso de sais solúveis podem ser recuperados pela 

lixiviação dos sais excedentes da zona. O solo da posição 2, também na camada mais 

profunda, foi classificado como solo sódico.  

Freire et al. (2014) estudando agrupamento dos solos quanto à salinidade no perímetro 

irrigado, verificou que os maiores problemas estão relacionados com os altos teores de Na
+ 

trocável, que remetem na PST dos solos. Para a primeira coleta de solos (Julho 2009), foram 

encontrados solos com PST superior a 15%, em 20% dos lotes de todo o perímetro.  

Classificando o solo que recebe o rejeito diretamente em (P1) como um todo de 

acordo com as médias das camadas e distancias, têm-se pH de 7,35, CEes = 1,37 e PST de 10, 
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87%, classificando-o como solos normais, porém a ocorrência dos sais nas camadas evidencia 

o poder prejudicial da disposição do rejeito salino, que pode a vir afetar o solo como um todo.  

De acordo com Freire et al. (2003) os valores de PST inferiores a 15% já 

proporcionam degradação de solos no Perímetro em Pernambuco. Como se obteve o solo com 

PST superior a 10% nesta coleta (tabela 7), torna-o preocupante quanto ao uso agrícola destas 

áreas. 

O solo de mata nativa (testemunha), isto é sem influência da disposição do rejeito, foi 

classificado como normal na camada de 0 - 20 cm e sódico em 20 - 40 cm. Evidenciando 

assim o acumulo de sódio nas camadas mais profundas do solo e que o rejeito salino 

depositado diretamente no solo, sem qualquer tratamento, perturba as condições naturais, 

modificando os parâmetros físico-químicos (Oliveira, 2016).  

De acordo Holanda et al. (2010), citado pelo autor supracitado, o excesso de sódio 

trocável, que caracterizam os solos afetados por sais como salino, salino-sódico ou sódico, 

dificulta a absorção de água do solo pelas plantas, induz à toxicidade de íons específicos 

(sódio e cloreto, principalmente), causa desequilíbrio nutricional e impede a infiltração de 

água no solo, provocando redução do crescimento e diminuição do rendimento das culturas. 

Isso implica necessidade de recuperação do solo por meio de lixiviação ou lavagem dos sais 

acumulados para fora da zona do sistema radicular das culturas e/ou uso de condicionadores 

orgânicos e químicos. 

Além de se caracterizar como um grave problema ambiental, a elevada concentração 

de sais no solo causa perdas consideráveis para agricultura mundial seja por causar perdas em 

cultivos já estabelecidos ou por inviabilizar a exploração de novas áreas agricultáveis 

(FLOWERS, 2004; MUNNS et al., 2006 apud PEDROTTI et al., 2015). 

 

 

5.2.2 Inicio do período chuvoso 

Analisando os dados de solo da segunda coleta (Tabela 8), referente ao inicio do 

período chuvoso do ano de 2014, tem-se uma variação de 6,9 a 8,1 nos valores de pH com 

média de 7,4, desvio padrão de 0,43 e coeficiente de variação de 5,74%, sendo estes solos 

apresentando também valores próximos à neutralidade, porém com uma maior média de pH, e 

uma maior variação quanto a distancia e camadas de solo.  
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Assim como em (P1), o menor valor de pH, na posição 1, na camada mais profunda, 

evidenciando que não houve alteração significativa nesses valores, e que esse valor de 6,9, 

pode ser influencia da água de rejeito do período, pois o pH é acima de 7,0.  

Os maiores valores de pH foram obtidos na posição 0, ou seja, também na posição que 

mais recebe a ARS, sendo os valores de pH 8,10 e 7,88, porém apresentando valores elevados 

ao obtidos em (P1) evidenciando uma diferença na espacial devido à proximidade e temporal, 

cujo solo recebeu maior volume de água de rejeito salino ao longo do tempo, 

consequentemente maior acúmulo de sais.  

 

Tabela 8 - Análise química do solo influenciado pela disposição do rejeito salino, período de 

Fevereiro de 2014. 

POSIÇÃO 
CAM. 

(cm) 

pH CEes Na
+
 

Mg dm
-3

 

Ca
2+

 Mg
2+

 SB t CTC V PST Classific.
1
 

(água) dS m
-1

 cmolc dm
-3

    %       % 

0 0 - 20 8,10 0,56 181,83 4,90 3,70 9,62 9,62 9,62 100,0 8,22 Normais 

0 20 - 40 7,88 0,54 172,79 4,50 3,00 8,41 8,41 8,41 100,0 8,93 Normais 

1 0 - 20 7,01 2,02 69,26 8,40 7,00 16,24 16,24 16,24 100,0 1,78 Normais 

1 20 - 40 6,90 1,59 63,23 8,70 8,70 18,06 18,06 18,06 100,0 1,48 Normais 

2 0 - 20 7,23 2,47 74,29 7,60 6,60 15,39 15,39 15,39 100,0 2,10 Salinos 

2 20 - 40 7,10 2,32 78,31 8,10 8,90 18,08 18,08 18,08 100,0 1,88 Salinos 

Testemunha 0 - 20 7,44 0,06 102,13 4,30 1,40 6,58 6,58 6,58 100,0 6,75 Normais 

Testemunha 20- 40 7,55 0,07 155,27 4,40 2,60 8,13 8,13 8,13 100,0 8,31 Normais 

1Classificação de solos afetados por sais (Bohn et al, 1985). 

 

 A condutividade elétrica do estrato de saturação do solo, CEes, apresentou variação de 

0,07 a 2,47 dS m
-1

, se considerado também a testemunha, observa-se que houve um aumento 

de acordo a distancia de coleta do solo (posição) e diminuição com a profundidade da 

camada, mostrando-se comportamento semelhante ao observado em (P1), porém com maior 

incremento da CEes, nas camadas superficiais de 0 – 20 cm. 

Porto et al., (2011) ao estudar a evolução da salinidade e pH de solo sob cultivo de 

melão irrigado com água salina, observou efeito semelhante, em que houve, em todos os 

tratamentos, maiores incrementos de CEes na superfície (0-15 cm) que nas camadas mais 

profundas (15-30 e 30-45 cm) e apenas na camada 30-45 cm a CEes decresceu. 

Pode-se observar que houve incrementos de alguns íons no solo, como Na
+
 e Ca

2+
 

devido à aplicação direta do rejeito da dessalinização, com um maior incremento no primeiro 

período de coleta em relação ao segundo, mostrando que no período chuvoso a diluição dos 

íons é maior tornando o rejeito menos concentrado, consequentemente menor deposição e 

acumulação desses elementos no solo, refletindo no aumento da condutividade elétrica. 
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Segundo Freire et al. (2014), proporções consideráveis sais de Na
+
 nas amostras de 

solo de todas as coletas realizadas em seu estudo, os sais estão presentes em proporções 

consideráveis, tornando-os mais propensos a problemas na estrutura, como diminuição da 

permeabilidade ao ar e à água, que interferem na produção das culturas. 

De acordo com Frizzone, (2017) a lixiviação dos sais é de grande importância para a 

irrigação bem sucedida onde a salinidade é excessiva. Constitui o único meio pelo qual a 

salinidade do solo pode ser mantida em níveis aceitáveis sem riscos para as culturas. Quanto 

mais salina é a água de irrigação ou mais sensível é a cultura à salinidade, maior lixiviação 

deve existir para manter o rendimento da cultura em nível elevado. 

A CTC média comparada com a obtida em (período seco) de 16,68 cmolc dm
-3

, 

apresentou valor inferior com CTC média de 12,56 cmolc dm
-3

 em (período chuvoso), 

provavelmente devido à ocorrência de chuvas suficientes para lixiviar os sais presentes no 

solo, bem como menor acumulo no perfil devido menor teor de bases na água de rejeito 

salino, mesmo assim a saturação por bases V% se manteve elevada, com caráter eutrófico, o 

que indica não haver necessidade de correção do solo. 

A percentagem de sódio trocável (PST) apresentou valores inferiores a 15% em todas 

as camadas de solos e distancias do ponto de disposição da ARS, porém com maiores valores 

na posição 0, local de disposição direta, nas duas camadas analisadas de 0 - 20 e 20 - 40 cm, 

com valores de 8,22 e 8,93 % respectivamente, mesmo assim foi classificados como solos 

normais nessa camada. Com o aumento da distancia em relação à posição 0, a 1 e a 2 metros 

houve uma redução na PST. 

Oliveira (2016) observou com seu trabalho sobre impactos físico-químicos da 

disposição de rejeito de dessalinizadores das águas de poços em solos do oeste potiguar 

analisando a PST nos solos da comunidade Juazeiro (Apodi), o primeiro período de coleta 

(P1) foi o que apresentou os maiores valores de PST entre os períodos avaliados, decrescendo 

no decorrer do tempo, chegando as menores PST no período P3 (pós-chuvas). 

Apenas as amostras da posição 2, foram classificadas como solos salinos, por 

apresentarem CEes > 2 dS m
-1 

conforme a classificação proposta por Bohn et al. (1985), de 

acordo com de Lima Pequeno et al. (2014), o solo salino, dependendo do grau de salinização e 

do tipo de planta, pode impedir a sobrevivência da mesma. Os efeitos da salinidade sobre o 

crescimento das plantas refletem-se principalmente sobre a altura, a área foliar e o acúmulo de 

matéria fresca e matéria seca tanto da parte aérea como das raízes, os quais, em conjunto 

podem inclusive levar a morte das mesmas. 
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As amostras de solo em (P2), apresentaram maior numero de camadas com 

classificação normais quanto à salinidade e sodicidade, isso evidencia a ocorrência de 

precipitação favorável no período chuvoso, que provavelmente proporcionou as diluições dos 

sais na água do poço, consequentemente menor teores de sais no rejeito salino, e ainda a pode 

ter proporcionado maior lixiviação dos sais das camadas superficiais do solo.  

Classificando o solo da comunidade que recebe o rejeito diretamente em (P2) como 

um todo de acordo com as médias das camadas e distancias, têm-se pH de 7,37, CEes = 1,58 e 

PST de 4,06 %, classificando-o assim como em (P1), como solos normais. Porém em longo 

prazo a ocorrência de sais nas camadas do solo pode vir a mudar as características físicas e 

químicas tornando-o salino ou sódico, caso a deposição do rejeito continue acontecendo, 

devido à ação da alta concentração dos sais presentes na água. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A água salobra no período seco apresentou qualidade superior para uso na irrigação, 

apresentando salinidade média e risco alto de sódio trocável S3, podendo ser usada na maioria 

dos solos bem drenados. 

Houve um aumento da salinidade da água salobra no inicio das chuvas, apresentando 

salinidade extremamente alta, não sendo recomendada para fins de irrigação. 

Nos dois períodos estudados as águas de rejeito salino apresentaram salinidade 

extremamente alta, com elevado potencial de salinizar o solo, apresentando baixo risco de 

sodicidade e risco severo de toxicidade as plantas, tornando-as improprias para irrigação.  

A concentração dos íons Ca, Mg e Cl nos dois períodos estudados estão acima dos 

níveis normais para uso na irrigação, não sendo recomendadas para este fim. 

As águas dessalinizadas apresentaram-se adequadas para uso na irrigação, devido à 

baixa CEa 0,42 e 0,30 dS m
-1

, nos dois períodos estudados, na maioria dos casos não 

necessitando de controle de salinidade. Quanto ao risco de infiltração, as águas apresentaram 

risco severo e crescente de infiltração, sendo necessário manejo adequado dos solos. 

No segundo período houve maior incremento da CEes nas camadas superficiais do solo 

e esta aumentou de acordo com a maior distância do local de disposição do rejeito salino. 

Houve maior incremento de Na e Ca no solo no período seco. 

A PST do solo diminuiu no período chuvoso, reduzindo assim o potencial de 

degradação dos solos causados pelo acúmulo de sódio trocável. O solo foi classificado como 

normal nos dois períodos estudados. 
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