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RESUMO
A composição química das águas usadas para irrigação é importante para os agricultores, pois estas
podem conter altas quantidades de sais, além de excesso de algumns elementos em relação aos
demais. Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a qualidade hidroquímica em águas para
irrigação da região da Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte. Foi utilizado banco de dados
com 324 análises de água da Chapada do Apodi, sendo 251 de poço, 52 de rio e 22 de açude. Nas
amostras foram determinados a CE, pH, Ca, Mg, K, Na, Cl, HCO3 e CO3, sendo calculada para cada
amostra a Razão de Adsorção de Sódio (RAS), a Razão de Adsorção de Magnésio (RAMg), o
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Índice de Kelly (IK) e a Porcentagem de Sódio Solúvel (PSS). As maiores restrições foram
observadas para águas de açude pela RAMg e águas de rio avaliada pela PSS.
Palavras-Chave:qualidade da água de irrigação; salinidade do solo; permeabilidade do solo.
ABSTRACT
The chemical composition of the water used for irrigation is important for the farmers, since these
can contain high amounts of salts, besides excess of some elements in relation to the others. Thus,
the objective of this work was to evaluate the hydrochemical quality in waters for irrigation of the
region of Chapada do Apodi, in Rio Grande do Norte. A database was used with 324 analyzes of the
Chapada do Apodi water, with 251 of the well, 52 of the river and 22 of the dam. In the samples
were determined the EC, pH, Ca, Mg, K, Na, Cl, HCO3 and CO3, being calculated for each sample
the Sodium Adsorption Ratio (SAR), Magnesium Adsorption Ratio (MAR) , Kelly’s Index (KI) and
Soluble Sodium Percentage (SSP). The greatest restrictions were observed for the waters of dam by
the MAR and river waters evaluated by the SSP.
Keywords:irrigation water quality; soil salinity; soilpermeabilityl.
1

INTRODUÇÃO

A região da Chapada do Apodi, no oeste do estado do Rio Grande do Norte, é conhecida pelos
solos de alta fertilidade natural, onde se pratica a agricultura irrigada, principalmente de águas de
poço, oriundas dos aquíferos do arenito açu e do calcário jandaíra.
A composição química das águas usadas para irrigação é importante para os agricultores, pois
estas podem conter altas quantidades de sais, além de excesso de algumns elementos em relação aos
demais. Nesse sentido é que se utilizam índices hidroquímicos para avaliar a qualidade da água.
Dentre esses índices destaca-se o índice de Kelly (IK), proposto por Kelly (1940) que avalia a
relação entre a concentração de sódio, em relação a soma de cálcio e magnésio, sendo recomendado
que esta relação seja menor que 1. Outro índice é a Razão de Adsorção de Sódio (RAS), muito
utilizado como indicador de risco de sodicidade da água para o solo, sendo utilizado desde a
classificação proposta por Richards (1954). A Porcentagem de Sódio Solúvel (PSS) foi proposta por
Wilcox (1955), fazendo a relação entre a concentração de Na com a soma de cátions da água de
irrigação. A Razão de Adsorção de Magnésio (RAMg) foi proposta por Paliwal (1974), levando em
consideração que o Ca e Mg mantem o estado de equilíbrio da maioria das águas, principalmente
subterrâneas. Apesar dos índices citados terem sido propostos a algum tempo, muitos trabalhos
atuais estão utilizando-os para avaliação da qualidade da água de irrigação em todo o mundo, tais
como Abadom & Nwankwoala (2018), Aher & Gaikwad (2017), Al-Ruwaih & Shafiullah (2017),
González-Acevedo et al. (2016) e Harish &Abhilash (2016).
Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a qualidade hidroquímica em águas para
irrigação da região da Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte.
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MATERIAL E MÉTODOS
A região da Chapada do Apodi, situada na região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, na

quadrícula geográfica entre os Paralelos 4o 48’ a 5o 41’ e os meridianos 37o 30’ a 38o 5’ WGr. Pelo
regime térmico e pluviométrico, a região apresenta um clima, segundo Koppen, do tipo BSwh ’, com
clima muito quente e semiárido, onde a estação chuvosa se atrasa para o outono, e a maior
incidência de chuvas do verão para o outono. As chuvas tem distribuição bastante irregular no
tempo e no espaço, aumentando sobremaneira o risco climático, a média anual de precipitação e
temperatura é de aproximadamente 697 mm e 27,5 oC, respectivamente (Carmo Filho & Oliveira,
1995).
Foi utilizado banco de dados com 324 análises de água da Chapada do Apodi, sendo 251 de
poço, 52 de rio e 22 de açude. Nas amostras de água foram determinadas as seguintes características
físico-químicas: pH, condutividade elétrica (CE), cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), sódio (Na+) e
potássio (K +), cloreto (Cl-), bicarbonato (HCO3-) e carbonato (CO32-), utilizando a metodologia
proposta por Richards (1954). Para cada amostra foi calculada a Razão de Adsorção de Sódio
(RAS), a Razão de Adsorção de Magnésio (RAMg), o Índice de Kelly (IK) e a Porcentagem de
Sódio Solúvel (PSS) pelas equações 1, 2, 3 e 4, respectivamente.
2

𝑅𝐴𝑆 = 𝑁𝑎√𝐶𝑎+𝑀𝑔
𝑀𝑔

𝑅𝐴𝑀𝑔 = 100 𝐶𝑎+𝑀𝑔
𝑁𝑎

𝐼𝐾 = 𝐶𝑎+𝑀𝑔
100𝑁𝑎

(1)
(2)

(3)

𝑃𝑆𝑆 = 𝐶𝑎+𝑀𝑔+𝐾+𝑁𝑎

(4)

Para a interpretação quanto ao grau de restrição foi adotado valores menores que 18 (mmolc/L)0,5
(Richards, 1954), 50% (Ayers & Westcot, 1999), 1 (Kelly, 1940) e 20% (Wilcox, 1955), para RAS,
RAMg, IK e PSS, respectivamente, como não tendo risco de uso.

3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliando a qualidade hidroquímica das águas da Chapada do Apodi de acordo com o grau de

restrição, observa-se na Tabela 1 que, com relação a RAS, 98,41%, 100% e 95,45 das águas de
Braz. J. Anim. Environ. Res., Curitiba, v. 2, n. 3, p. 990-994, edição especial, mai. 2019

ISSN 2595-573X

993

Brazilian Journal of Animal and Environmental Research
poço, rio e açude, respectivamente, não apresentam restrição para uso na irrigação. Já para a RAMg,
esses valores foram de 83,67, 76,47% e 59,09, chamando atenção par as águas de açude, com
40,91% apresentando grau de moderada a severa para RAMg. Para IK, 84,86%, 76,47% e 81,812
das águas de poço, rio e açude, respectivamente, não apresentam restrição para uso e, para PSS,
75,3%, 60,78% e 68,18%, também se destacando que quase 40% das águas de rio apresentam grau
de moderada a severa PSS.
Tabela 1. Porcentagem de amostras de acordo com o grau de restrição para RAS, RAMg, IK e PSS, para águas de poço,
rio e açude da Chapada do Apodi, RN

Fonte

Grau de Restrição

Poço

Nenhuma
Moderada/Severa
Nenhuma
Moderada/Severa
Nenhuma
Moderada/Severa

Rio
Açude

RAS
RAMg
---------------- % ----------------98.41
83.67
1.59
16.33
100.00
76.47
0.00
23.53
95.45
59.09
4.55
40.91

IK

PSS

84.86
15.14
76.47
23.53
81.82
18.18

75.30
24.70
60.78
39.22
68.18
31.82

Com relação à RAS, para as três fontes avaliadas, a grande maioria das águas é adequada para
uso na irrigação, com baixo perigo do sódio trocável. Porém usando o IK, que também avaliar o
excesso de Na, este apontou maior riscos do Na para águas de poço, rio e açude, quando comparada
com o resultado da RAS. Entretanto, quando analisamos o risco do sódio pela PSS, no mínimo 25%
das águas de poço, rio e açude apresentam grau de restrição moderado/severo, principalmente com
39,22% para águas de rio (Tabela 1). Nesse sentido, segundo Singh & Kumar (2015), quando o teor
de Na á alta na água de irrigação, estes deslocam o Ca e Mg trocável, diminuindo a permeabilidade,
levando a eventual problema de drenagem.
Analisando a RAMg, o grau de restrição moderado/severo foi 40,91% (Açude) > 23,53%
(Rio) > 16,33% (poço), em que se percebe que cuidado deve se ter com o uso das águas de açude da
região. A concentração de Mg é critério quantitativo importante que, geralmente com a Ca, mantem
o equilíbrio na maiorias das águas. Segundo Joshi et al. (2009), elevadas concentrações de Mg na
água pode diminuir o rendimentos das culturas a medida que aumenta a salinidade dos solos.

4

CONCLUSÃO
As maiores restrições foram observadas para águas de açude pela RAMg e águas de rio

avaliada pela PSS.
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