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RESUMO 

 

Neste trabalho, os teores das espécies majoritárias e elementos traços foram determinados em 

amostras de água oriundas do perímetro irrigado do Brumado, localizado na cidade de 

Livramento de Nossa Senhora, região Sudoeste da Bahia, utilizando-se cromatografia iônica 

(IC) e espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GF AAS), respectivamente. 

Com base nos resultados, observou-se no período seco, um aumento nos teores de Cu nas 

amostras de água oriundas da maioria dos pontos de coleta. Tal fato pode estar associado ao 

processo de bioacumulação provocado pela adsorção desse metal no material em suspensão, 

ocorrendo a troca entre sedimento e a coluna d’água. Nas amostras de água superficiais 

(represa e canal de irrigação) coletadas nos dois períodos (seco e chuvoso) verificou-se a 

presença em maior quantidade de Al, o que pode estar vinculado à presença das tubulações 

metálicas que existem no local e a acidificação do solo, que como consequência causa a 

acidificação da água, que permite o aumento da mobilização do alumínio. Nas amostras 

oriundas de poços tubulares foram detectados elevados teores de salinidade e sodicidade, cujas 

águas são caracterizadas como C3S4 pelo índice de Reversides. Com isso, fica evidente que a 

perfuração de poços em áreas irrigadas para buscar águas subterrâneas, pode implicar risco 

ambiental, podendo provocar a salinização, sodificação e desertificação destes solos. 

 

Palavras Chave: Irrigação, Salinidade, Meio Ambiente 

 

________________________________________ 

* Orientador: José Soares dos Santos, D.Sc. – UESB. 
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ABSTRACT 

 

We evaluate the levels of the majority species and trait elements in water samples coming from 

the irrigated perimeter of Brumado located in Livramento de Nossa Senhora, Southwest of 

Bahia, using Ionic Chromatography (IC) and Graphite Furnace Atomic Absorption 

Spectrometry (GF AAS), respectively. Based on the results, we observed during the dry 

season, an increase in the Cu concentration in water samples originating from most of the 

sample sites. This fact may be associated with the bioaccumulation process caused by the 

adsorption of this metal in suspended material, occurring to the exchange between sediment 

and water-column. In samples of surface water ( reservoir and irrigation canal ) collected in 

both periods ( dry and rain) the presence of Al in larger quantities , which may be linked to the 

presence of metal pipes that are in place and soil acidification, which as a consequence causes 

acidification of water which allows for increased mobilization of aluminum. In samples from 

wells high levels of salinity were detected, whose waters are characterized as C3S4 by 

Reversides index. Thus, it is evident that the drilling of wells in irrigated areas to seek 

groundwater may involve environmental risk and may lead to salinization and desertification of 

these soils. 

 

Keywords: Irrigation, Salinity, Environment 

___________________________________ 

* Adviser: José Soares dos Santos, D.Sc. – UESB 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A demanda por recursos hídricos é cada vez maior. Em contrapartida, existe uma 

dificuldade para organizar a gestão destes, podendo ocorrer degradação da qualidade das 

águas (RIBEIRO, 2010). Para o desenvolvimento da agricultura nos dias atuais, esta 

necessidade aumenta e os produtores não podem mostrar total confiança em relação às 

tradicionais previsões relativas à disponibilidade hídrica e ao regime pluvial. 

Sabe-se que existe um considerável déficit hídrico na região semiárida do Nordeste 

brasileiro. Esta zona climática é caracterizada pelas elevadas temperaturas, ocasionando a alta 

amplitude térmica, irregularidade na distribuição das chuvas e, com isso, há grande 

preocupação por parte dos agricultores desta área. Os recursos hídricos apresentam 

características marcantes, as quais não possibilitam a utilização de forma imediata por parte 

da comunidade. Esses variam sob muitos aspectos, como o quantitativo e o qualitativo, 

requerendo a atuação humana a fim de alterá-los, permitindo o seu uso.  A existência de 

condicionantes de caráter meteorológico e geomorfológico determina uma irregular 

disponibilidade de água no território da região supramencionada, de acordo com Santos 

(2000). 

A cidade de Livramento de Nossa Senhora, situada na região Sudoeste da Bahia, 

distancia-se 708 km da capital do estado e se localiza no semiárido nordestino. Como 

atividade econômica de destaque, tem-se a fruticultura irrigada. Deve-se notar que existem no 

Nordeste brasileiro alguns projetos de irrigação, desenvolvidos por meio da atividade do 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS, sendo um deles o Perímetro 

Irrigado do Brumado, cuja implantação teve início no ano de 1977. O serviço de 

administração, operação e a manutenção de sua infra-estrutura e uso comum tiveram  início 

no ano de 1986. Este projeto apresenta como característica marcante a existência de um 

sistema de irrigação por declividade, desenvolvido pelo Departamento supracitado.   

O suprimento hídrico do perímetro irrigado é feito através do Açude Público 

Engo Luiz Vieira, localizado no município de Rio de Contas, também situado na região 

Sudoeste da Bahia, distante 9 km da cidade de Livramento, encontrando-se torno de 1000 m 

acima do nível do mar (UNIREGISTRO, 2013). 

O reservatório apresenta capacidade de 105 milhões de metros cúbicos de água. O 

fluxo da água é controlado por duas comportas, uma localizada no corpo do reservatório e a 

outra à jusante na cidade de Livramento de Nossa Senhora. Após a segunda comporta a agua 
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flui por gravidade através de um canal de irrigação ao ar livre, o qual atravessa todo o 

perímetro urbano até uma área agrícola, a qual será utilizada para irrigação. 

O projeto de irrigação citado acarretou benefícios socioeconômicos tanto para o 

município como para a região. A partir de então, a cidade incrementou as atividades agrícolas, 

seja em hectares cultivados, seja aos gêneros, tendo em vista que praticava agricultura de 

subsistência, com a produção de alho, mandioca e arroz, passando a se destacar como 

produtor e exportador no âmbito da fruticultura, em particular manga e maracujá. 

Com o incremento produtivo, aumentou a utilização da água destinada a irrigação, o 

que demandou a exigência de uma vazão cada vez maior da barragem Engenheiro Luiz Vieira 

para alimentar o perímetro irrigado. Diante disso em fevereiro de 2013, a barragem atingiu 

níveis de água abaixo do limite de segurança, em razão da estiagem que ocorreu na região, 

dificultando assim, a continuidade da atividade de irrigação.  

Neste contexto, os produtores passaram a perfurar em suas propriedades, poços à 

procura de água subterrânea a fim de suprir a demanda de água para a irrigação. Diante dessa 

realidade, existe a preocupação com o risco de degradação ambiental dos solos por meio de 

salinização e sodificação com o uso de águas subterrâneas, mesmo em caráter emergencial 

(SANTOS et al., 2003). 

Os processos de salinização e sodificação dos solos podem ocorrer em virtude dos 

fatores climáticos, associados às condições e aos métodos de irrigação utilizados, os sais que 

se encontram dissolvidos na água utilizada para irrigação podem vir a se acumular no perfil 

do solo, levando ao comprometimento da qualidade deste e, consequentemente, por meio do 

ciclo da água no ecossistema, vir a afetar negativamente a qualidade da água subterrânea. 

ANDRADE et al. (2001) afirma que a prática da agricultura irrigada, principalmente em áreas 

secas, afeta o meio ambiente e pode promover um processo pelo qual o solo é degradado, 

verificando-se perdas da produtividade ora parciais, ora totais. 

Segundo Resende (2002), em determinadas condições climáticas e edáficas, a 

utilização de fertilizantes em grau excessivo ou a inadequação no manejo destes pode causar o 

acúmulo de elementos químicos em fontes hídricas subterrâneas, favorecendo a eutrofização 

das águas que as compõem, ocasionando prejuízos que afetam tanto o ambiente como a saúde 

humana.  

No contexto dessa realidade, a análise dos níveis de elementos traços permite verificar 

se houve alteração na qualidade da água, provenientes das atividades agrícolas, 

desempenhadas ao longo do tempo na região. 
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A composição iônica da água é de suma importância quando se deseja avaliar sua 

qualidade para fins agronômicos e, para uso na irrigação. 

 Há uma grande variabilidade quanto às classificações de águas utilizadas para este 

fim, ainda que exista um consenso de que o equilíbrio iônico e a salinidade consistam em 

fatores cruciais para a avaliação deste recurso para fins de irrigação (SHALHEVET; 

KAMBUROV, 1976). 

Em virtude de tais aspectos, propôs-se a avaliação, sob os prismas temporal e espacial, 

a mobilidade de elementos traços (Fe, Zn, Cr, As, Ni, Cd, Al,Cu e Pb)  a determinação das 

espécies iônicas (Na+, NH4
+, K+, Mg+2 , Ca+2, Cl-, NO2

-, NO3
-, PO4

-3 e SO4
-2 ) e dos 

parâmetros físico-químico (pH, turbidez, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos) 

em amostras de água coletadas no perímetro irrigado do Brumado na cidade de Livramento de 

Nossa Senhora, região Sudoeste da Bahia, considerando a influência exercida pelas atividades 

antropogênicas, particularmente aquelas vinculadas à atividade agrícola, utilizando entre 

outros,  a cromatografia de íons (IC) e a espectrometria de absorção atômica com forno de 

grafite (GF AAS). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. O semiárido 

 

 

A região semiárida abrange nove estados brasileiros, ocupando uma área de 969.589,4 

km² (IBGE).É caracterizada por apresentar períodos de chuva e estiagem, com precipitações 

entre 300 e 800 mm. A temperatura apresenta média de 26°C. 

Essa região, com cerca de 1 milhão de km2,  apresenta a concentração e escassez 

pluvial como uma característica marcante. As chuvas ocorrem em apenas 3 ou 4 meses, e 

devido as altas temperaturas, é insuficiente como recurso hídrico ( Asa Brasil, 2014). 

 A evaporação no semiárido é intensa, provocando a precipitação de sais no solo. O 

regime de chuvas rápidas e um subsolo rico em rochas cristalinas, que apresenta baixa 

permeabilidade, a penetração de água no subsolo é dificultada, o que desfavorece a formação 

de aquíferos subterrâneos (Asa Brasil, 2014).  

Na região semiárida, a dificuldade relativamente a recursos hídricos é evidenciada por 

rios intermitentes, que desaparecem nos períodos de seca. Os solos são rasos, as águas 

subterrâneas limitadas, em razão da formação cristalina e devido às altas taxas de evaporação, 

de modo que a eficiência dos reservatórios hidrológicos é comprometida.                          

 Então se percebe que a escassez de recursos hídricos é algo que afeta significativamente a 

região semiárida e, consequentemente, a população que habita essa região. 

A agricultura nessa realidade de escassez de chuvas do semiárido necessita de 

interferências, gerenciamento das águas para que possa ocorrer com êxito e produzir para 

alimentar a população. 

 

 

2.2. Agricultura e recursos hídricos 

 

 A partir de 1800, devido ao crescimento da população e ao surgimento da indústria 

química moderna no século XX, alterou-se de maneira significativa a produção agrícola 

mundial. Foi desencadeada uma necessidade cada vez maior de se produzir alimentos, 

trazendo consigo a justificativa para utilização de produtos químicos que afetam esta 

produção (BEDOR, 2008). A modernização agrícola que surgiu em 1960 caracteriza-se pela 
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produção em larga escala de monoculturas e utilização de agrotóxicos e fertilizantes, surgindo 

então o modelo de “revolução verde” o qual disseminava a discussão de que seria erradicada a 

fome no planeta. 

 Na prática, o modelo consiste na utilização de um “pacote de insumos” fabricados nos 

países desenvolvidos, que inclui sementes melhoradas, sistemas de irrigação, maquinários 

modernos e uma diversidade de substâncias químicas (Aquino et al. 2007). É sabido da 

necessidade do alto consumo de água para o êxito na produção agrícola, por isso a 

importância do planejamento, da gestão e do manejo integrado dos recursos hídricos, 

ressaltada de forma clara no Relatório GEO Brasil Recursos Hídricos (ANA, 2007). 

 Tal fato está relacionado à sobrevivência e qualidade de vida da população mundial. 

Vale lembrar e repetir a afirmação da Agenda 21, aprovada pela Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: “O manejo holístico da água doce como 

um recurso finito e vulnerável e a integração de  planos  e  programas hídricos  setoriais  aos  

planos  econômicos  e  sociais nacionais  são  medidas  de  importância  fundamental para o 

futuro”. 

Diante das turbulências atuais no mundo e do cenário que se visualiza num futuro 

próximo de mudanças climáticas, escassez alimentar e substituição da matriz energética para 

os veículos automotivos e para as indústrias, destacam-se o uso restritivo e a disputa pela água  

entre  os  diversos  segmentos  da sociedade,  tanto  do  ponto  de  vista  regional  quanto 

continental. Assim, a gestão e o manejo criterioso dos recursos hídricos são fundamentais, 

uma vez que estão relacionados à qualidade de vida da humanidade.  

Como ferramenta de gestão integrada dos recursos hídricos, o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) foi inserido na Constituição Federal de 

1988 (ANA, 2007). Apesar de o Brasil como um todo situar-se numa posição privilegiada, 

com cerca de 12% da água doce  do  mundo,  há  áreas  com  acentuada  escassez  e conflitos. 

A visão de abundância de água é enganosa, haja vista a concentração de 74% da 

disponibilidade hídrica situar-se na Amazônia, onde habita somente 5% da população do país 

(ANA, 2007). 

A agricultura irrigada é conhecida como a maior usuária de água doce no mundo. O 

consumo da água por outros setores, como as indústrias e para uso doméstico, aparece na 

sequência.  

No Brasil, segundo informações da ANA (2007), a distribuição percentual do volume 

consumido entre os setores da sociedade são: agricultura irrigada 46%, consumo urbano 27% 

e indústria 18%.  Apesar da grande quantidade demandada pela agricultura irrigada, há que se 
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considerar que mais de 90% da água consumida pelas plantas são perdidos através da 

transpiração, retornando então para o ciclo hidrológico, assim como acontece com a 

evaporação que ocorre nos espelhos d'água de represas e de reservatórios para produção de 

energia, conforme discutido por Morethson (2004). 

 É fundamental lembrar que o uso da água pelas plantas se faz necessário para que 

estas realizem metabolismo para resultar em produção e que este processo envolve grandes 

quantidades de água, que deverão ser aportadas pelas chuvas ou pela irrigação. 

 Para se produzir uma única tonelada de trigo e milho, as plantas exigem 1.000 

toneladas de água, cada uma; mais ainda, para se produzir uma tonelada de soja e arroz são 

necessárias 2.000 toneladas de água.  Desta forma, observa-se que o processo metabólico das 

plantas exige grande quantidade de água. Testezlaf et al. (2002)  relatam  que,  para  alimentar  

um  brasileiro diariamente, são necessários, em média, 790 L de água aproximadamente.  

A elevada exigência de água, portanto, é intrínseca da planta, que, se não satisfeita, 

afeta o crescimento e a produção. O conhecimento disso é fundamental para se entender 

porque a agricultura irrigada, mesmo a mais racional e eficiente, é grande demandadora de 

água, dentre os diferentes setores da sociedade.  

No mundo, aproximadamente 18% da área cultivada são irrigados, sendo esta 

responsável por 44% da produção agrícola mundial. 

 

 

2.3. Agricultura irrigada 

 

A agricultura é a atividade antrópica que mais consome água. Da área dispensada à 

agricultura no mundo, 17,8% são irrigadas, respondendo por 40% de toda a produção agrícola 

(FAO, 1998).  

A origem da prática de irrigação é muito antiga e não é possível estabelecer o seu 

início na história da civilização humana. Existem evidências de que esta técnica foi usada no 

Egito, China e Índia, além da Mesopotâmia, a mais de 5.000 anos (ARAÚJO & SILVA, 

2003). 

A associação da técnica de irrigação com a aplicação de fertilizantes, denominada 

fertirrigação, também é muito antiga e começou com os fertilizantes orgânicos. Os jardins e 

bosques de oliveiras nos arredores de Atenas eram irrigados com a água dos esgotos da 

cidade. Os gregos também adubavam seus vinhedos e bosques com água que continha esterco 
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dissolvido. Em Atenas, havia um sistema de canais e existem evidências de um dispositivo 

para regular o fluxo (TISDALE et al., 1985).  

Em solos submetidos a cultivos irrigados, normalmente ocorrem alterações de ordem 

química, física e biológica em um tempo relativamente curto e em uma intensidade que varia 

em função da qualidade e quantidade da água aplicada, do manejo, uso de fertilizantes e 

características químicas e físicas dos solos. 

As principais características do solo que influenciam a produtividade das culturas são 

a disponibilidade de nutrientes, a capacidade de troca catiônica, a saturação de bases, a 

matéria orgânica, a macroporosidade (aeração), a água disponível, a saturação de alumínio, a 

densidade aparente (compactação) e a salinidade (BLACK, 1968; TISDALE et al., 1985).   

Toda água de irrigação contém sais dissolvidos, principalmente cloretos, bicarbonatos 

e carbonatos, em combinação com sódio, cálcio e magnésio. Estes sais, dependendo das 

condições, poderão acumular-se no solo e atingir níveis que afetam a capacidade produtiva. O 

processo de salinização e sodificação do solo provocado pelo homem exerce um grande 

impacto do ponto de vista econômico, pois a recuperação de solos salinizados e sodificados é 

uma técnica onerosa e demorada. 

Todavia, a composição iônica da água é de suma importância quando se deseja avaliar 

a sua qualidade para fins agronômicos e, mais especificamente, para uso na irrigação. Existe 

uma grande variação nas classificações de água para fins de irrigação, embora haja um 

consenso de que o equilíbrio iônico e a salinidade da água sejam fatores decisivos para a 

avaliação da qualidade da água, para fins de irrigação. (SHALHEVET & KAMBUROV, 

1976). 

 

 

2.4. Parâmetros físico-químicos na qualidade das águas 

 

Os parâmetros físico-químicos (condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, pH, 

e turbidez) contribuem como recursos para a avaliação da qualidade da água. Trabalhos 

desenvolvidos por Santos et al. (2008) e Melo et al. (2012), colaboram com essa afirmação. 

Ribeiro, 2010, afirma que a qualidade da água é uma variável que depende de características 

naturais, bem como do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica. 
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É sabido da importância de assegurar a qualidade das águas, tanto para fins de 

consumo humano, quanto para fins agronômicos, nesse ultimo caso, para se evitar processos 

de degradação ambiental. 

O pH  –  potencial hidrogeniônico, estabelece relação  entre hidroxilas (OH-) e o  

hidrogênio (H+) presentes na água. Esta avaliação classifica este meio como ácido, básico ou 

neutro. 

A condutividade elétrica demonstra capacidade que a água possui de conduzir corrente 

elétrica, mas sem determinar ou quantificar especificamente quais os íons se fazem presentes 

na amostra. Entretanto contribui para reconhecimentos de possíveis impactos ambientais que 

ocorram nos ambientes aquáticos (SILVA et al., 2007).  

Os valores muito elevados para a condutividade elétrica podem ter relação com o 

processo de salinização (MONTENEGRO et al. ,2003). Por isso se faz importante quando a 

água apresenta valores altos em relação a esse parâmetro, uma melhor investigação, afim que 

se possam esclarecer os motivos de tal elevação. 

A turbidez e os sólidos totais dissolvidos indicam se há presença de sedimento 

dissolvido nas águas e também serve com parâmetro para avaliar a qualidade das águas.Para 

ser possível avaliar se as águas estão no limite de concentração correto, o CONAMA, 

Resolução 357, estabeleceu padrões a que cada substância presente na água deve obedecer.  

Ainda estabelece entre outros, cinco classes de águas doces, que foram assim arranjadas de 

acordo com os usos preponderantes a que as águas se destinam. 

As águas que foram objeto desse estudo são classificadas como pertencentes à classe 3 

- águas destinadas entre outros, à irrigação de culturas frutíferas, arbóreas, cerealíferas e 

forrageiras (CONAMA). 

 

 

2.5. Espécies majoritárias em ambiente aquoso 

 

 

A importância de estudar as espécies majoritárias se faz pelo intuito de estabelecer 

dados sobre possíveis impactos ambientais. Uma vez que na ocorrência de alterações nos 

ecossistemas aquáticos, as espécies iônicas facilmente se alteram (SANTOS, 2013). 

 O Ca, Mg, Na, e K  por existirem em abundância nos ambientes aquáticos limpos, são 

designados elementos majoritários. Esses elementos são facilmente lixiviados sob condições 
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de intemperismo intenso e altamente solúveis, o que torna comum que suas concentrações nos 

rios sejam maiores em período de chuva (SANTOS, 2001).  

O cálcio é um dos metais mais abundantes das águas naturais e existe principalmente 

como bicarbonato e, em menos grau, na forma do sulfato e cloreto. Tem um papel 

fundamental na manutenção e desenvolvimento do esqueleto (VAN LOON, 1985). O sódio é 

um elemento importante para os animais superiores, é encontrado em quantidades 

significativas nos seres vivos (SANTOS, 2013). 

Potássio é encontrado em baixas concentrações nas águas naturais, sua concentração 

nessas águas é usualmente menores que 10 mg L-1(CETESB, 2009). 

O magnésio é comum em águas naturais, geralmente é liberado pelo intemperismo das rochas 

magmáticas (SANTOS, 2001). 

Na maioria das vezes, concentração de Mg dissolvida é mais baixa que do cálcio para 

as águas  naturais (VAN LOON, 1985).O sulfato quando presente em águas está relacionada à 

lixiviação de compostos sulfatados e oxidação de sulfetos nas rochas (APHA, 1998). 

A amônia quando presente em águas naturais, essa se faz em pequenas quantidades, 

isso por ser facilmente oxidada a nitrito ou nitrato.O Nitrito e o Nitrato podem ser 

encontrados naturalmente na água, quando em demasia, esse aumento pode estar associado ao 

acumulo de fertilizantes nitrogenados no solo (REYES et al., 1987). O fósforo no processo de 

poluição da água subterrânea por lixiviação de fosfato é de magnitude desprezível. Na água 

ele se apresenta, principalmente, nas formas de ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico 

(FENZZ, 1986). 

 

 

2.6. Elementos traço no ambiente aquoso 

 

 

O termo “metal pesado” foi definido por Malavolta (1994) para abranger os metais e 

semimetais dispostos na tabela periódica que apresentam densidade atômica maior que 5 

g.cm-³ e/ou que possuem número atômico maior que 20. Portanto, o termo metal pesado 

refere-se a elementos metálicos com densidade relativamente alta, sendo que alguns são 

tóxicos em concentrações extremamente baixas (ACHEAMPONG et al., 2010).Porém 

Esteves (1998) veio a sugerir uma unificação, chamando de elemento traço todos os 

elementos químicos dispostos na natureza.   
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 Vem ocorrendo aumento da disponibilidade de elementos traço em água, essa 

contaminação ameaça o equilíbrio ambiental em escala global, e também produz efeitos 

negativos sobre a qualidade de vida humana e aos ecossistemas aquáticos (KHASBAATAR et 

al., 2007). 

Esse aumento pode ser dado por processos naturais ou fontes antropogênicas, os 

processos naturais que contribui para o aparecimento de elementos traços nos recursos 

hídricos são o intemperismo de rochas, ações por microrganismos, decomposição de restos de 

animais e a lixiviação no perfil dos solos (KABATA-PENDIAS, 2001 e SANTOS et al., 

2008). Já as fontes antropogênicas podem ser associadas a insumos agrícolas (fertilizantes, 

calcários, estercos e lodos de esgoto) usados na agricultura, que são elementos estranhos ao 

meio aquático, e por isso interfere na sua estrutura (CAMPOS, 2005 e MELO et al., 2012). 

OLIVEIRA (2007) afirma que os possíveis problemas causados pelos elementos traços 

nos recursos hídricos, muitas vezes, são desconhecidos, porém ,constituem um importante 

problema ambiental. Sendo assim, é de extrema importância o monitoramento dos elementos 

traços no ambiente aquático (FONSECA, 2012). 

 

 

 

2.6.1. Ferro (Fe) 

 

 

O ferro é um metal que ocorre em águas naturais. Esse elemento provém da 

dissolução de compostos ferrosos de solos arenosos, terrenos de aluvião ou pântanos. 

Trata-se do quarto elemento mais abundante da crosta terrestre, compõe 30% da massa 

total do planeta e 80% do núcleo (COX PA, 1997).   

Para o organismo humano é de grande valia, uma vez que participa do transporte de 

oxigênio pelo corpo. O ser humano ingere em média 15 mg dia-1 de ferro por meio dos 

alimentos (HSDB, 2002). 

 

 

 

 

2.6.2.Alumínio (Al) 

 

 

O alumínio é o terceiro metal mais abundante na terra. A maior parte do alumínio 

ocorre nos alumino silicatos tais como: argilas, micas e feldspatos, sendo a bauxita, o 
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mineral alumínio mais abundante. Sua utilização é bastante acentuada nas indústrias 

automobilísticas. 

 

2.6.3 Cobre (Cu) 

 

O cobre é um elemento traço essencial. Porém, se ingerido em altas concentrações, 

acarreta prejuízos à saúde (BRADBERRY, 2007). Em contrapartida sua deficiência leva a 

disfunções enzimáticas. (FLEMMING, 1989; HEALTH, 1995). A absorção intestinal do 

cobre é parcialmente inibida graças ao ferro, zinco e outros cátions bivalentes que com ele 

se interagem. É sabido do antagonismo existente entre cobre e zinco, se a ingestão de zinco 

aumenta de 5 para 20 mg/dia, o ingresso de cobre precisa ser 60% maior para a manutenção 

do equilíbrio. O mesmo não ocorre com o cálcio, pois na presença deste o cobre sofre 

coprecipitação (AZEVEDO & CHASIN, 2003). 

 

 

 

2.6.4 Arsênio (As) 

 

O arsênio é um metalóide sólido. A sua presença no ambiente aquático está vinculado 

ao valor do pH e da capacidade redox do meio. 

A utilização do arsênio é bastante variada, podendo ser utilizado na fabricação de 

pigmentos, vidros, pesticidas e em pequenas quantidades também é utilizado na ração de 

animais, pela sua capacidade de favorecer o processo de crescimento. A ingestão de doses 

mais altas de arsênio está associada ao consumo de água contaminada e pode favorecer o 

desenvolvimento de tumores renais e hepáticos (VON SPERLING). 

 

 

 

2.6.5 Chumbo (Pb)  

 

 

O chumbo é uma neurotoxina conhecida.Está presente em produtos como pilhas, 

baterias, tintas, cerâmicas, soldas e munições (PAOLIELLO & CHASIN, 2001). A 

exposição ao chumbo causa alteração no neurodesenvolvimento sendo este o efeito mais 

crítico.WHO 2007, afirma que quando uma mulher se expõe ao chumbo, mesmo antes de 

engravidar, pode gerar problemas no feto, pois o chumbo acumula-se no esqueleto. A sua 

mobilização a partir dos ossos, durante a gravidez e lactação, causa exposição aos fetos e 
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bebês em aleitamento. 

 

2.6.6 Níquel (Ni)  

 

O níquel não apresenta sintomas de neurotoxidade aguda, porém pode causar 

alterações crônicas, com sintomas como reações alérgicas, náuseas, dermatite, asma 

crônica, tosse, cólicas abdominais, vertigens, diarréia e cansaço (BORBÉLY & NAGY, 

2009). Uma via importante de exposição ao níquel é o tabaco, o qual, no cigarro pode ser 

encontrado aproximadamente 1,3 a 4,0 μg kg-1 de Ni, portanto se o indivíduo consumir 40 

cigarros por dia significa que inalou 2-23 μg de níquel (VAZ, 2003). Em relação a outras 

formas de exposição, faz-se por meio do consumo de água e alimentos contaminados, onde 

são ingeridos cerca de 1.500μg Ni/dia (ATSDR, 1993). Nesse aspecto a OMS (1998) 

aponta que uma elevada concentração de níquel em tecidos pode ter relação com quadros 

clínicos de toxemia, infarto do miocárdio e câncer.  

 

 

 

2.6.7 Zinco (Zn) 

 

          O zinco é um elemento essencial, é encontrado naturalmente nos alimentos, no ar, no 

solo e na água. Devido a ampla distribuição desse elemento, ele é considerado um dos mais 

comuns encontrados na terra (AZEVEDO & CHASIN, 2003). 

          O ser humano necessita em média de 10-200 mg de ingestão de zinco por dia. Tanto a 

ausência como a exposição excessiva ao zinco pode acarretar efeitos nocivos à saúde (BRITO 

FILHO, 1988). 

           Dentre as fontes antropogênicas, os fertilizantes e agrotóxicos são as responsáveis por 

grande quantidade de zinco que entra no meio ambiente. 

          Existe uma relação entre o zinco e cádmio, haja vista que é possível encontrar nos 

minerais de zinco pequenas quantidades de cádmio (O’Neill, 1993). 

 

 

 

2.6.8 Cádmio (Cd) 

  

O cádmio apresenta na sua forma solúvel o maior índice de toxidade, ele não exerce 

nenhuma função biológica essencial conhecida nos seres humanos, sendo a alimentação 
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contaminada a maior forma de intoxicação por esse elemento (SALADO E PRADO FILHO, 

1987 e VAZ, 2003). 

Quando exposto ao cádmio o ser humano pode apresentar danos nos rins e ossos, e um 

risco aumentado de osteoporose (WHO, 2007). 

 

2.6.9 Cromo (Cr) 

 

O cromo é um elemento altamente tóxico e carcinogênico na forma hexavalente, 

porém o cromo trivalente é um elemento essencial em concentração traço. (GARCIA-REYES 

& RANGEL-MENDEZ, 2009). 

Ele pode ser encontrado em diversos alimentos, tais como leite, queijo, vegetais,carne 

(porco e frango), peixes, açúcar refinado, óleo de milho, frutas, cacau, fermento (pão), arroz e 

mel (OMS, 1998). 

A importância da presença do cromo na concentração traço nos alimentos e, 

consequentemente, na dieta do ser humano, se faz pela capacidade que ele apresenta de 

manter normal o metabolismo da glicose (GOLDHABER, 2003). 

 

2.7. Métodos quimiométricos 

 

A quimiometria se trata de aplicar modelos matemáticos e técnicas da estatística. 

Como exemplos de ferramentas quimiométricas possíveis de serem utilizadas para visualizar 

as propriedades de amostras, pode-se mencionar a Análise de Componentes Principais – ACP 

– e a Análise de Agrupamento Hierárquico – AAH (FONSECA, 2012). Em conformidade 

com Correia e Ferreira (2007), elas, acompanhadas de procedimentos de várias espécies, 

objetivam tratar os dados analíticos através de métodos de reconhecimento de padrões que 

não dependam de supervisão e que explicitem as interações entre as variáveis, de forma a 

permitir a obtenção de informações que se encontrem oculta. 

Além disso, eles destacam que a análise dos gráficos que se obtêm por intermédio do 

AAH – dendograma – e ACP – que envolve escores e pesos – apresenta um caráter 

complementar, de modo que é recomendável o recurso a estas duas ferramentas quando da 

realização de estudos não supervisionados, a fim de se reconhecer padrões. Tal procedimento 

torna as interpretações mais robustas e a compreensão do conjunto de dados em sua totalidade 

mostra-se mais fácil, bem como as relações existentes entre eles. 
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O método das componentes principais – um método gráfico multivariado que se pode 

utilizar a fim de obter projeções de caráter bidimensional com a menor possibilidade de perda 

de informações de cunho estatístico confere uma variância mais ampla dos dados, com um 

espalhamento mais expressivo dos pontos no espaço (EGREJA-FILHO et al, 1999). Por sua 

vez, Lacerda et al. (2010) acrescenta que a análise a partir dos componentes principais pode 

ser utilizada a fim de alcançar uma mudança mais representativa  e sintética das observações 

e, em sua individualidade, permite uma maior variância para os dados. 

Apresentar os dados experimentais sob a forma de gráficos é uma estratégia que torna 

a sua interpretação mais fácil, pois se mostra mais claro reconhecer visualmente os modelos.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

 Avaliar sob os prismas temporal e espacial a mobilidade de elementos traços, espécies 

majoritárias e os parâmetros físico-químicos (pH, turbidez, condutividade elétrica e 

sólidos totais dissolvidos),considerando a influência exercida pelas atividades 

antropogênicas, particularmente aquelas vinculadas à atividade agrícola em áreas de 

fruticultura irrigada no semiárido  da região sudoeste da Bahia, almejando resultados 

que possam nortear a busca pela preservação ambiental. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar estudos das áreas que compõem o curso do Perímetro Irrigado situado 

no município de Livramento de Nossa Senhora-Ba; 

 Organizar o plano de coleta, de forma que a amostra represente o todo; 

 Realizar amostragem nos períodos sazonais; 

 Tratar os resultados obtidos por análises estatísticas de Análise de 

Agrupamentos Hierárquicos e Análise de Componentes Principais; 

 Interpretar os resultados com base num programa estatístico (SPSS); 

 Estabelecer relação entre os dados obtidos e os seus possíveis impactos em 

relação ao meio ambiente. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Descrição da área de estudo 

 

A cidade de Livramento de Nossa Senhora localiza-se no semiárido da região nordeste 

no sudoeste da Bahia(Figura 01). As suas coordenadas geográficas são: 13o 30’ a 13o 45’ de 

latitude sul e 41o 45’ a 42o 20’  de  longitude Oeste e apresenta-se708 km distante de 

Salvador, capital do Estado. A região em estudo é sediada por essa cidade, na qual o projeto 

de irrigação Perímetro Irrigado do Brumado foi desenvolvido pelo Departamento Nacional de 

Obras Contra a Seca–DNOCS. O acesso ao perímetro irrigado é feito pela Rodovia Federal 

BR–116 e pela estadual BA-148. Sua implantação foi iniciada no ano de 1977, e os serviços 

de administração, operação e manutenção da infra-estrutura de uso comum foram implantados 

no ano de 1986. 

A área possui solo do tipo latossolo vermelho-amarelo, coluvial e aluvial, o relevo 

apresenta um declive compreendido entre 0 e 5 % (DNOCS).          

 

 

Figura 1: Localização do Município de Livramento de Nossa Senhora - Ba: Fonte: IBGE 

 

Quanto ao clima, é definido como sub-úmido seco, mesotérmico, segundo a 

classificação nacional, baseada no método Thornthwaite.A temperatura média anual é em 
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torno de 21,3oe a precipitação anual média é de 756mm, sendo o período entre os meses de 

outubro a maio mais propenso às chuvas. De acordo com dados obtidos entre as médias dos 

anos de 1964 a 1983, as precipitações mantiveram-se no período dos meses supracitados. 

(Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Balanço hídrico do município de Livramento de Nossa Senhora- Período:1964–

1983. 

 

Entretanto, no ano de 2013, no qual ocorreu o desenvolvimento desta pesquisa, o mês de 

maio/13 não apresentou precipitações. A estação meteorológica mais próxima com dados a 

confirmar essa afirmação, porém, é da cidade de Brumado, distante 63 km da área em estudo.  

(Figura 3) 
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Figura 3: Precipitação Acumulada. 

 

 

 

A fonte hídrica que abastece o Perímetro Irrigado é a Barragem Pública Engo Luiz 

Vieira, (Figura 4) com capacidade de armazenamento de 105.000.000 m3.Está localizada a 

cerca de 4 km de distância do município Rio de Contas - BA, a uma altitude de 

aproximadamente 1000m, o que permite que toda a água do projeto de irrigação seja movido 

por declividade (Figura 6).A finalidade principal  do projeto é garantir o abastecimento d'água 

à população e ao Projeto de Irrigação do Brumado (DNOCS). 

 

 

 

Figura 4: Barragem Eng. Luiz Vieira. 
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Figura 5: Cachoeira Véu de Noiva. 

A bacia que serve essa barragem é a do Rio de Contas, a qual pertence às bacias do 

Atlântico Leste e possui uma área total de 55.000 km2, sendo a maior inteiramente contida no 

Estado da Bahia. O rio Brumado é a de maior influência no abastecimento da barragem: nasce 

na Serra das Almas, pertencente ao município de Rio de Contas e desemboca no rio das 

Contas, sendo caracterizado como um rio perene. 

  

4.2. Amostragem 

Foi realizado um amplo estudo das áreas que compõem o curso do Perímetro Irrigado 

do Brumado, situado no município de Livramento de Nossa Senhora– BA. O presente 

trabalho engloba pontos de coletas que envolvem o perímetro urbano e rural e visam a uma 

melhor estratégia para que a amostra represente o todo da área estudada, sendo mostrados na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Localização e características dos pontos de amostragem 

 

Coletaram-se amostras de seis pontos, previamente estabelecidos, de acordo com 

critérios de representatividade no curso do perímetro irrigado (Barragem Engenheiro Luís 

Vieira-P1, Comporta à jusante - P2, Canal de Irrigação- P3, Poço tubular 1-P4, Poço tubular 

2-P5 e Poço tubular 3-P6). As amostras foram coletadas nos meses de fevereiro, maio e 

agosto de 2013. As três coletas foram georreferenciadas com base no sistema de 

posicionamento global-GPS (Global Position system) e realizadas de acordo com as 

determinações para coleta de águas superficiais no P1(Figura6), P2 (Figura7) e P3 (Figura8) 

estabelecidas pela CETESB (1987),introduziu-se manualmente o frasco com a boca para 

baixo, a uma distância de 2 metros da margem, em uma profundidade de 15 a 30 centímetros 

evitando, assim, contaminantes superficiais. Após, foi direcionado o frasco de modo que a 

boca ficasse em sentido contrário à correnteza, suspendendo-o gradualmente para permitir a 

saída de ar e entrada da água neste. Já para a coleta nos poços tubulares, pontos P4 (Figura9), 

P5 (Figura10) e P6 (Figura 11), colocou-se o frasco próximo à saída da tubulação de água do 

poço, lavando-o com essa água, fazendo o ambiente do frasco com a própria água, e 

posteriormente, coletando. Os frascos utilizados para a coleta foram garrafas de polietileno de 

500 ml, devidamente etiquetadas. 

Ponto Local 
Coordenadas 

geográficas 
Descrição da área 

P1 Rio de Contas–BA 
13º 34.091’ S 

41º 49.259’ W 
Barragem Eng. Luís Viana 

P2 Livramento de N. Senhora- BA 
13º 36. 935’ S 

41º 49.166’ W 

Comporta à jusante a 

Barragem 

P3 Livramento de N. Senhora- BA 
13º 39. 819’ S 

41º 48.227’ W 
Canal de Irrigação 

P4 Livramento de N. Senhora- BA 
13º 42.358’ S 

41º51.462’ W 
Subsolo – Poço Tubular 

P5 Livramento de N. Senhora- BA 
13º 41.264’S 

41º50.617’W 
Subsolo – Poço Tubular 

P6 Livramento de N. Senhora- BA 
13º41.799’S 

41º50.867’W 
Subsolo – Poço Tubular 
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Figura 6: Ponto de Coleta 1- Barragem Eng. Luiz. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Ponto de coleta 2- Comporta à jusante. 
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Figura 8: Ponto de Coleta 3 - Canal de Irrigação. 

 

 

 

 

Figura 9: Ponto de coleta 4- Poço tubular. 
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Figura 10: Ponto de coleta 5- Poço tubular. 

  

 

Figura 11: Ponto de coleta 6- Poço tubular. 

 

Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em caixas térmicas com gelo, 

levadas ao laboratório e armazenadas a 4ºC em refrigerador até o processo de filtração.  
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4.3. Vidrarias e materiais 

 

Foram utilizados os materiais e vidrarias listadas abaixo para o desenvolvimento dessa 

pesquisa: 

 Balão volumétrico: 25, 50, 100 e 200 mL;  

 Pipeta volumétrica: 2, 5, 10, 20, 25 e 50 mL;  

 Micropipetas: 1000 μL;  

 Ponteiras para micropipetas: 1000 μL;  

 Béqueres: 50, 100 e 250mL;  

 Provetas: 10, 50 mL;  

 Bastão de vidro;  

 Funil de vidro;  

 Papel de filtro;  

 Tubos de ensaio;  

 Espátula;  

 Frascos de Polietileno – 100 mL;  

 Bandejas plásticas;  

 Pissete: 1000 mL;  

 Papel filtro qualitativo Whatman; 

 Suporte para funil; 

 Frascos de Polietileno com tampa: 100 mL; 

 Garrafas plásticas de água mineral: 500 mL; 

 Filtro com membrana 0,45 µm; 

 Seringa – 5 e 10 mL; 

 Filtro seringa (25mmde diâmetro e 02 µm de diâmetro de poro); 

 Etiquetas adesivas a prova d’água; 
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 Caneta (marcador) permanente; 

 Tudo Falcon de 50 mL; 

 

 Suporte universal. 

 

 

4.4. Reagentes e soluções 

 

 Solução padrão de KCl, 146,7 µs cm-1 ± 0,5% (25 ºC) da CAAL para Condutivímetro; 

 Ácido Sulfúrico 98% (H2SO4) PA marca Synth; 

 Solução de trabalho de Cádmio em HNO3 5% (NIST) – 1000 mg L-1 marca SpecSol;  

 Solução de trabalho de Cromo em HNO3 5% (NIST) – 1000 mg L-1 marca 

AccuStandard;  

 Solução de trabalho de Cobre em HNO3 5% (NIST) – 1000 mg L-1 marca SpecSol; 

 Solução de trabalho de Chumbo em HNO3 5% (NIST) – 1000 mg L-1 marca SpecSol;  

 Solução de trabalho de Níquel em HNO3 5% (NIST) – 1000 mg L-1 marca SpecSol;  

 Solução de trabalho de Zinco em HNO3 5% (NIST) – 1000 mg L-1 marca 

AccuStandard; 

 Solução de trabalho de Ferro em HNO3 5% (NIST) – 1000 mg L-1 marca 

AccuStandard;  

 

 Solução de trabalho de Aluminio em HNO3 5% (NIST) – 1000 mg L-1 

marcaAccuStandard;  

 

 Solução de trabalho de Arsênio em HNO3 5% (NIST) – 1000 mg L-1 marca 

AccuStandard;  

 

 Água ultrapura; 

 Solução de modificador químico Cd e Pb (0,05 mg NH4H2PO4 + 0,003 mg Mg(NO3)2; 

 Solução de trabalho de Amônio – 10 μgmL-1; 

 

 Solução de trabalho de Potássio – 10 μgmL-1;  

 

 Solução de trabalho de Cálcio – 10 μgmL-1;  

 

 Solução de trabalho de Cloreto – 10 μgmL-1; 
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 Solução de trabalho de Nitrato – 10 μgmL-1; 

 

 Solução de trabalho de Nitrito – 10 μgmL-1; 

 Solução de trabalho de Sulfato – 10 μgmL-1; 

 

 Solução de trabalho de Fosfato – 10 μgmL-1; 

 

 Solução de trabalho de pH 4 e 7. 

 

 

4.5. Equipamentos: 

 

 pHmetro de Bancada, Digimed – modelo DM 20;  

 GPS – Global Positioning System, Garmin, eTrex Vista H;  

 CondutivímetroMicroprocessado Bancada, CAAL - modelo CD-820;  

 Turbidímetro modelo TB1000;  

 Sistema Ultrapurificador de Água Millipore-modeloMili-Q Gradient A10;  

 Espectrômetro de Absorção Atômica com Forno de Grafite, Perkin-Elmer Precisely- 

modelo AAnalyst 600;  

 Cromatógrafo de Íons Professional Metrohm IC 850;  

 Refrigerador, Cônsul - modelo 280;  

 

4.6. Descontaminação do material 

 

Os frascos de polietileno e vidrarias utilizados nos procedimentos necessários para o 

desenvolvimento desse trabalho foram imersos em solução de HNO3 10% v/v por 24 h e 

posteriormente enxaguados com água deionizada ultrapura. 

 

4.7. Preparo das amostras 

 

As amostras de água foram filtradas em filtro seringa (25 mm de diâmetro e 2 µm de 

diâmetro de poro) para a determinação das espécies iônicas em Cromatografia iônica e 

para a avaliação da mobilidade dos elementos traços em espectrometria de absorção 

atômica com forno de grafite (GF AAS). Para a mensuração das análises físico-químicas 
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(pH, turbidez, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos), as amostras foram 

submetidas  a medidas diretas. 

 

4.8. Procedimentos analíticos 

 

4.8.1. Espectrometria de absorção atômica com  forno de grafite (GF AAS) 

 

 

 Utilizando o método GF AAS, Perkin-Elmer Precisely- modelo AAnalyst 600 (Figura 

12), foi avaliada a mobilidade dos seguintes elementos: Fe, Al, As, Zn, Cu, Cr, Cd, Pb e Ni.  

 

 

Figura 12: Equipamento de espectrometria de absorção atômica com  forno de grafite (GF 

AAS). 

 

Ao analisar o elemento de escolha na amostra, são introduzidos apenas alguns 

microlitros no aparelho. Este é programado para desenvolver uma série de etapas de 

aquecimento, sendo elas: secagem, que ocorre a uma temperatura relativamente baixa, em 

torno de 110 0C, com o objetivo de evaporar o solvente da amostra; depois, a temperatura é 

elevada, ficando em torno de 300 a 1200 0C e, nesse momento, a matéria orgânica é calcinada 

ou convertida em H2O e CO2; em seguida, ocorre à etapa de pirólise e a temperatura é elevada 

para 2000 e 3000 0C, fazendo acontecer, assim, à vaporização e atomização da amostra que, 

nesse momento, será medida. Por fim, ocorre a etapa de limpeza, extremamente necessária 

para que não gere memória de analito (SKOOG et al., 2007). 
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Na atomização da amostra com forno de grafite, seguiu-se um programa de 

temperaturas controlado de acordo com cada elemento analisado, segundo a indicação do 

fabricante (Tabela 2). 

Tabela 2. Programa de aquecimento do GFAAS utilizado para análise dos elementos traços 

  

Na determinação dos elementos traços Pb e Cd, foi necessária a utilização de modificadores 

químicos, com o objetivo de preservação do analito durante a etapa de pirólise, a qual ocorre 

no GF AAS (TSALEV,2000 eFROES et al, 2006). A solução composta por 0,050 mg 

NH4H2PO4  + 0,003 mg de Mg(NO3)2 foi utilizada como matriz modificadora. 

 

4.8.2. Cromatografia iônica 

 

Foi utilizado um cromatógrafo de íons METROHM (Herisau, Suíça), modelo 883 

Basic IC plus para a determinação dos íons Na+ K+, Ca2+, Mg2+, Cl ̄, NO3̄, NH4
+NO-

2 e SO4
2- 

em água (Figura 13). 
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Figura 13: Equipamento de cromatografia iônica. 

 

O cromatógrafo de troca iônica é composto por uma bomba de alta pressão inteligente 

(Ipump), um detector de condutividade com estabilizador de detecção controlado por um 

software MagIC Net Basic e um sistema de supressão química do tipo "packedbed".  

Para as determinações dos cátions e ânions, foi construída uma curva analítica no 

cromatógrafo de íons com concentrações variadas (0,5; 1,0; 2,5; 5,0 e 10,0 mg L-1)  preparada 

previamente a partir de soluções estoque. 

Para a determinação de ânions, foi utilizada uma coluna METROSEP A Supp4 – 

250/4.0 e uma pré-coluna Supp A modelos e a fase móvel utilizada é composta de Na2CO3 

(1,8 mM) e NaHCO3  (1,7 mM). Para a análise de cátions, utilizou-se uma coluna 

METROSEP C 4 100/4.0 com a mesma pré-coluna,e a fase móvel é composta do Ácido 

Oxálico (2,7 mM).  

Uma solução de H2SO4 (100 mM) foi empregada como regenerante da resina de troca 

catiônica do sistema de supressão química de condutividade. 

Apesar de existir vários métodos analíticos que podem determinar os ânions e cátions 

presentes em uma matriz, a cromatografia de íons tem-se revelado uma ferramenta eficiente 

para determinações rápidas e precisas de diferentes íons em águas, graças à sua facilidade em 

separar, identificar e quantificar as espécies químicas. Essa técnica se destaca também como 

versátil, sensível e seletiva para separação e determinação de uma série de íons presentes em 

baixas concentrações (SANTOS, 2013). 
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4.8.3. Determinação do pH 

 

As determinações do pH foram obtidas utilizando um pH-metro de bancada Digimed, 

modelo DM 20, acoplado a um eletrodo de vidro combinado Analion, calibrado com solução 

tampão de pH 7,0 e 4,0. As amostras de águas foram transferidas para erlenmeyer de 125 mL, 

deixadas em repouso por 15 minutos e, em seguida, feitas as leitura realizadas diretamente em 

pH-metro de bancada (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Equipamento, pH-metro. 

 

4.8.4. Determinação da condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos das 

amostras 

 

As determinações da condutividade elétrica (CE) e sólidos totais dissolvidos (STD), 

foram obtidas utilizando um condutivímetro digital, CAAL, modelo MCA -15, calibrado com 

solução padrão de KCl, 146,7 µS cm-1. As amostras de águas foram transferidas 

individualmente para erlenmeyer de 125 mL, deixadas em repouso por 15 minutos e, em 

seguida, realizou-se a leitura direta em condutivímetro (Figura 15).  

PPGGBC



45 

 

Figura 15: Equipamento Condutivímetro. 

 

 

 

4.8.5. Determinação da turbidez 

 

As determinações da turbidez foram obtidas utilizando um turbidímetro, modelo 

TB1000, calibrado com cubetas de calibração contendo solução própria de unidade 

tefolometrica (NTU) conhecida. As amostras de águas foram transferidas para cubeta de 

amostra específica do aparelho e, em seguida, realizadas as suas leituras (Figura 16). 

 

Figura 16: Equipamento Turbidimetro. 
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4.9. Análises estatísticas 

 

Devido à existência de diferentes fatores (concentração por evaporação, poluição 

urbana, poluição rural e inundação) que poderiam afetar a mobilidade dos metais e íons nos 

ambientes aquáticos, aplicou-se a análise por agrupamentos hierárquicos (HCA) e a análise 

por componentes principais (PCA) nos resultados das análises das amostras de água, visando 

desenvolver o estudo das variáveis geoquímicas, capazes de promover uma caracterização da 

hidroquímica e estabelecer os fatores fundamentais que governam o comportamento geral dos 

recursos hídricos em estudo. 

Para a interpretação dos dados utilizando AAH, foi gerada uma matriz de dados 18x23 

onde as linhas correspondem às amostras de água (casos) e as colunas correspondem às 

variáveis (Na+, NH4
+, K+, Mg+2 , Ca+2 , Cl-, NO3

-, NO2
-, PO4

-3 , SO4
-2 , CE, pH, STD, turbidez,  

Fe, Pb, Zn, Cr, As, Ni, Cd, Al e Cu).  Como as variáveis utilizadas não possuem a mesma 

escala, foi necessário escalonar os dados através do método Z-Score, conforme a equação: 

𝑍 =
𝑋−𝑋𝑚

σ
 , onde, Z é o valor padronizado da variável, X é o valor inicialmente encontrado da 

variável para cada amostra, Xm é o valor médio da variável e σ é o desvio padrão da variável 

na amostra. 

No processamento do AAH, foi utilizada a técnica de análise de cluster que se baseia 

na partição de uma população heterogênea em vários grupos homogêneos. No agrupamento, 

não há classes pré-definidas, os elementos são agrupados de acordo com a semelhança. A 

medida de similaridade usada foi a distância Euclidiana quadrática o método hierárquico 

aglomerativo utilizado foi o de ligação de Ward.   

 A PCA é uma técnica muito aplicada para reconhecimento de padrão, sendo possível 

explicar a discrepância de um grande número de variáveis correlacionadas.  Indica também as 

associações entre variáveis, reduzindo a dimensão do número de dados. A partir da PCA, 

podem-se extrair os autovalores e os autovetores da matriz de covariância de um grupo de 

variáveis originais. As componentes principais (PCs) são as variáveis não correlacionadas, 

obtidas multiplicando-se as variáveis correlacionadas originalmente com os autovetores 

(loadings). Os autovalores dos PCs são as medidas das discrepâncias associadas à participação 

das variáveis originais nas PCs e são determinados pelos loadings. Os elementos de 

transformação das novas variáveis são chamados de escores.  
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 A PCA foi utilizada para se obter uma redução da dimensão dos dados, conservando a 

maior parte das informações estatísticas úteis presentes nos dados originais. 

Para efeito de comparação, foram considerados como padrão de qualidade de águas a 

Resolução 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).Todos os 

cálculos foram realizados com auxilio dos programas SPSS 15.0 (StatisticalPackage for 

Social Sciences) e Excel 2010. 
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5. RESULTADOSE DISCUSSÃO 

 

5.1. Características físico-químicas das amostras 

 

A média dos valores obtidos nas medidas físico-químicas (pH, CE, STD e Turbidez) 

das amostras de água, provenientes dos seis pontos de coleta, realizadas nos meses de 

fevereiro/2013 (período chuvoso), maio/2013(período seco) e agosto/2013 (período seco), 

estão representados na tabela 03. 

 

Tabela 3. Resultado das análises físico-químicas realizadas nos meses de fevereiro, maio e 

agosto, nos seis pontos de coleta de águas, na região semiárida do sudoeste da Bahia. 

  P1       P2 P3 P4 P5 P6 

Fev/2013  pH 7,00  6,28 6,09 7,00 N.H N.H 

 CE 18,67 14,93 15,17 968,56 N.H N.H  

 STD 7,61 7,94 8,14 508,0 N.H N.H 

 Turb 6,36 15,33 18,00 0,69 N.H N.H 

Mai/2013 pH 7,09 7,02 7,28 7,07 7,25 7,05 

 CE 13,55 17,48 18,27 1.200 959,13 1.570 

 STD 9,75 12,13 10,96 763,0 627,00 1009,6 

 Turb 4,94 3,46 3,49 0,42 8,24 ND 

Ago/2013 pH N.H        N.H N.H N.H 6,81 6,75 

 CE N.H N.H N.H N.H 922,46 1.377 

 STD N.H N.H N.H N.H 626,5 915,7 

 Turb N.H N.H N.H N.H 2,32 0,3 

N.H: não houve coleta. ND: não detectado. 

 

De acordo com os resultados obtidos, os valores do pH, (Tabela 03)  apresentam-se 

próximos da neutralidade, mesmo levando  em conta a sazonalidade e a divergência dos 

pontos, no que se refere a águas superficiais e águas  subterrâneas. É importante, entre outros 

aspectos, a análise do pH em águas  porque ele influencia na mobilidade e especiação dos 

metais. Quando em pH neutro a ácido, os metais  tendem a aumentar a sua disponibilidade, já 

em meio alcalino, esses elementos se tornam pouco biodisponíveis e são compartimentados 

no sedimento (OLIVEIRA, 2007). No caso das amostras de água em estudo, apresentaram-se 

valores de pH próximos ao patamar de neutralidade, o que permite a disponibilidade dos 

metais nesses recursos hídricos. 
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 Quando se confrontam os valores do pH das águas em estudo  com os de referências 

estabelecidos pela Resolução 357/2005 do CONAMA, a qual estabelece valores entre 6,0 a 

9,0 de pH para águas de todas as classes, verifica-se que todas as amostras apresentam-se 

dentro dos limites estabelecidos. 

Os valores da condutividade elétrica (CE) nas amostras diferiram significativamente 

(Figura 17). Os pontos (P1F, P1M, P2F, P2M, P3F, P3M) apresentam valores do CE mais 

baixos em relação aos demais pontos de coleta. Os pontos (P4F, P4M, P5M, P5A, P6M, P6A) 

apresentam valores mais elevados em todos os períodos de coleta, todos esses pontos de 

amostragens são localizados em poços tubulares. Como as águas desses pontos são utilizadas 

para irrigação, pode estabelecer um potencial risco de salinização dos solos. Segundo Castro 

et al. (2010), os valores aumentados da CE, pode ser influenciado por atividades antrópica, 

além do ambiente geológico. 

 

 

Figura 17: Resultados da CE das amostras analisadas. 

 

Em relação aos valores encontrados na avaliação dos sólidos totais dissolvidos (STD), 

observa-se um comportamento parecido ao mencionado sobre a CE. Esses valores dividem 

claramente as amostras em dois grupos, referentes à espacialidade, sendo o primeiro (P1, P2 e 

P3) com valores indicando a normalidade em relação aos parâmetros estabelecidos, é formado 

por amostras provenientes de águas superficiais (Figura 18). O segundo grupo (P4, P5 e P6) é 

formado por amostras de águas subterrâneas e demonstra valores acima do estabelecido 

(Figura 18).  
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Figura 18: Resultados dos STD das amostras analisadas. 

 

A Resolução 357/2005 CONAMA estabelece valor de 500 mg L-1, como parâmetro 

para STD e como as amostras das águas subterrâneas estão com valores médios superiores a 

esse parâmetro, acredita-se ser reflexo do processo de salinização e aponta a necessidade do 

cálculo da razão de adsorção do sódio (RAS), para responder esse questionamento, o qual será 

abordado no decorrer deste estudo. 

Os valores referentes à turbidez estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela 

Resolução357/2005 do CONAMA (Figura 19), que considera aceitável até 100 UNT para 

águas doces de classe III.  

 

Figura 19: Valores da média de Turbidez das amostras de águas em período seco e chuvoso. 

 

5.2. Análises das amostras com base nas espécies iônicas 

 

Estão representados nas tabelas 4 e 5, os valores médios obtidos por leitura em 
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triplicata, em cromatografia iônica, das águas em estudo nos seus respectivos pontos de 

coletas. 

Tabela 4. Resultados das concentrações médias dos íons presentes nas águas, em mg L-1, 

referentes as coletas realizadas em período seco. 

Variável 

(mg L-1) 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Sódio 7,26± 0,67 9,48±1,16 9,15±0,79 623±57 1472±36 959,66±4,24 

Amônio 0,13±0,03 0,09±0,02 0,09±0,01 3,67±0,29 ND ND 

Potássio 1,07±0,11 1,09±0,11 1,04±0,10 14,58±0,88 ND ND 

Magnésio 0,63±0,01 0,59±0,02 0,63±0,04 61,15±5,48 0,14±0.02 0,862±0,05 

Cálcio 1,68±0,08 1,84±0,05 1,64±0,01 343,46±33,0 663,5±34,84 704,0±31,65 

Cloreto 2,58±0,02 2,82±0,11 2,60±0,12 351,56±19,94 383,73±7,56 683,93±51,73 

Nitrato 0,09±0 0,41±0,02 1,60±0,08 118,36±3,85 363,03±1,83 253,73±3,93 

Nitrito ND ND ND ND ND ND 

Fosfato ND ND ND ND ND ND 

Sulfato 

 

0,09±0,01 

 

0,30±0 0,35±0 77,40±1,41 35,66±2,73 123,73±8,71 

ND: não detectado; Valores estabelecidos pela resolução do CONAMA 357/2005(NH4
+ 3,7 

mg L-1;Cl- 250,0 mg L-1; NO3
- 10,0 mg L-1; SO4

2- 250,0 mg L-1)  

 

Tabela 5. Resultados das concentrações médias dos íons presentes nas águas, em mg L-1, 

referentes as coletas realizadas em período chuvoso. 

Variável 

(mg L-1) 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Sódio 8,94±0,01 26,37±0,34 24,47±3,63 750,4±7,36 1198,0±2,33 1061,6±7,41 

Amônio 0,12±0 0,89±0,08 0,12±0,01 ND ND ND 

Potássio ND 1,37±0,026 ND ND 43,76±0,35 48,96±4,09 

Magnésio 0,56±0,01 0,95±0,03 0,92±0,06 0.627±0,05 83,96±3,04 87,1±1,30 

Cálcio 2,35±0,07 1,14±0,03 1,75±0,06 604,2±5,50 709,13±4,38 1232,66±115,3 

Cloreto 1,94±0,01 3,51±0,19 2,62±0,08 460,33±2,35 491,56±7,56 669,53±7,07 

Nitrato 0,26±0,03 1,68±0,03 1,35±0,03 142,43±2,66 40,36±1,83 177,0±3,93 

Nitrito ND ND ND ND ND ND 

Fosfato ND ND ND ND ND ND 

Sulfato 0,94±0,04 0,37±0,02 0,32±0,02 85,4±2,54 43,73±2,73 116,33±8,71 

ND: não detectado; Valores estabelecidos pela resolução do CONAMA 357/2005(NH4
+ 3,7 

mg L-1; Cl- 250,0 mg L-1; NO3
- 10,0 mg L-1; SO4

2- 250,0 mg L-1)  

Os íons majoritários, K+, Ca2+, Mg2+ e Na+, são encontrados em quantidades 

abundantes nos ambientes aquáticos, no entanto não existe uma resolução que estabeleça 

parâmetros máximos aceitáveis para eles. Para os demais íons, NH4
+,Cl-, NO3

-, SO4
2-, a 
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Resolução do CONAMA 357/2005 estabelece padrões máximos para  ocorrências em 

ambientes aquáticos, os quais estão expostos no rodapé das Tabelas 4 e 5. 

Quando comparado com os padrões estabelecidos pelo CONAMA, pode-se enfatizar 

que o Cl- apresenta valores acima dos aceitáveis nos pontos (P4, P5 e P6), em ambos os 

períodos de coleta (seco e chuvoso). Essas águas são provenientes de poços tubulares, o que 

pode estar associado ao tipo de rocha que impermeabiliza o lençol freático. É possível ainda 

ser advindo de atividades antrópicas como as águas utilizadas em irrigações e insumos 

agrícolas (FENZZ, 1986).  

Nesses mesmos pontos de coleta, o nitrato, apresenta acima do padrão estabelecido 

pela resolução do CONAMA (Tabela 6). Segundo a literatura, os recursos hídricos, tanto 

subterrâneos, quanto superficiais podem vir a apresentar contaminação por nitrato advinda de 

várias fontes, porém quando se trata de contaminação por nitrato em águas subterrâneas, essa 

provavelmente decorre de fontes agrícolas difusas (Feleke&Sakakibara, 2002; Ghafariet al., 

2008). 

 

Tabela 6. Concentrações de nitrato na água de poços tubulares, períodos seco e chuvoso. 

Pontos de Coleta Nitrato (mg L-1) 

Período seco 

Nitrato (mg L-1) 

Período seco 

P4 118,36±3,85 142,43±2,66 

P5 363,03±1,83 40,36±1,83 

P6 253,73±3,93 177,0±3,93 

Valores estabelecidos pela resolução do CONAMA 357/2005(NH4
+ 3,7 mg L-1;Cl- 

250,0 mg L-1; NO3
- 10,0 mg L-1; SO4

2- 250,0 mg L-1 ) 

Lima (2005) menciona que quando a concentração de nitrato é maior em relação ao 

amônio, é possível que a fonte poluidora esteja distante, ou não seja recente. E na água em 

estudo não foram encontradas concentrações de amônio fora dos padrões estabelecidos, o que 

pode vir a corroborar com essa afirmação.  

Para os demais íons com parâmetros estabelecidos pela Resolução do CONAMA 

357/2005, a água em estudo encontra-se dentro dos limites aceitáveis. 

Em relação aos íons Na+, Ca2+ e Mg2+, mesmo não sendo poluidores e não existindo 

padrões limítrofes estabelecidos, os valores de concentração encontrados foram expressivos 

em ambos os períodos de coleta, nos mesmos pontos em que a CE, os STD e o Cloreto 
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também se destacaram. Como o acúmulo desses elementos pode provocar a deterioração dos 

recursos hídricos, por meio do processo de salinização e sodificação, calculou-se a razão de 

adsorção de sódio (RAS), a qual exprime de maneira simples a proporção relativa de sódio em 

relação à soma do cálcio e do magnésio, que pode ser expressa por: 

𝑅𝐴𝑆 =
𝑁𝑎⁺

√
𝐶𝑎⁺⁺+𝑀𝑔⁺⁺

2

 

Quando ocorre uma proporção elevada da concentração de sódio, em relação ao cálcio 

e ao magnésio, podem surgir mudanças nas propriedades físicas do solo, alterando o estado de 

floculação da argila, que tem um efeito de agregação do solo, para uma dispersão das 

partículas de argila, diminuindo a permeabilidade do solo (SANTOS,1996). 

Essa mudança na característica do solo dificulta a infiltração da água e provoca um 

efeito negativo na disponibilidade dos nutrientes por meio dos macroporos. A proporção 

relativa é responsável pelo processo de substituição dos cátions cálcio e magnésio pelo sódio 

no complexo de adsorção do solo, processo denominado sodificação. 

Assim, as classes de água propostas de acordo com a RAS são:  

 S1 risco de sodificação baixo (RAS < 10); 

 S2 risco de sodificação médio (10 < RAS < 18); 

 S3 risco de sodificação alto (18 < RAS < 26); 

 S4 risco de sodificação muito alto (RAS > 26). 

 

A condutividade elétrica permite a obtenção de informações sobre a quantidade de sais 

existentes em uma massa de água. Segundo AYERS & WESTCOT (1985), a água utilizada 

na irrigação, mesmo que com baixos níveis de salinidade, pode acarretar um processo de 

salinização, caso não seja manejada corretamente. 

 Com base no valor da medida da condutividade elétrica são estabelecidas cinco 

classes de água para avaliação de risco de salinização (Tabela 7). 
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 Tabela 7. Classificação de risco de salinização. 

Classes Classificação da 

salinidade 

Risco  

Classe C1 Baixa salinidade (CE < 

250 S cm-1) 

Risco baixo  

Classe C2 Média salinidade (CE 

entre 250 e 750 S cm-1) 

Risco moderado  

Classe C3 Alta salinidade (CE entre 

750 e 2250 S cm-1) 

Risco médio  

Classe C4 Não apropriada para uso 

em irrigação (CE > 5000 

S cm-1) 

Risco alto  

Fonte: Laboratório de Riverside (1954) 

 

Os efeitos no solo irrigado com águas salinizadas e sodificadas são distintos quanto à 

gravidade, uma vez que a salinidade é mais facilmente removida do solo irrigado com águas 

que apresentam essas características. A sodicidade causa mais agravos químicos e físicos ao 

solo os quais, apesar de serem reversíveis, necessitam de técnicas especiais e se deve sempre 

considerar o alto custo financeiro para a tecnologia de remediação de solos (ROCHA, 2009) 

O conhecimento desses parâmetros é necessário para assegurar uma correta adequação 

da qualidade da água utilizada para irrigação.  

Na Tabela 8, estabeleceu-se uma relação dos resultados quanto a salinidade e 

sodicidade das águas subterrâneas em estudo, classificando-as quanto ao risco para a 

irrigação. 

bela 8. Classificação das águas subterrâneas nos períodos seco e chuvoso, quanto à 

salinidade e à sodicidade. 

 

SE: período seco; CH: período chuvoso 
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Como mostra a Tabela 8, as águas provenientes de poços tubulares, classificadas como 

C3S4, tanto em períodos secos ou chuvosos de coleta, caracterizam-se como inadequadas para 

irrigação por apresentarem valores de salinidade e sodicidade muito elevados. Esse fato 

ocasiona um risco grande para a biodiversidade, pois estão sendo utilizadas como solução do 

enfrentamento da seca na região semiárida pelos agricultores de fruticultura irrigada na 

região.  

Ao final do período das coletas, no mês de agosto de 2013, a quantidade de poços 

tubulares na área irrigada estava em grande expansão, o que preocupa ainda mais ao se 

observarem os resultados obtidos nas análises. 

 

    

5.3. Avaliação dos elementos traços 

 

As tabelas 9 e 10 apresentam os resultados das análises dos seguintes elementos: Fe, 

Zn, Cr, As, Ni, Cd, Al,Cu e Pb. 

Tabela 9. Concentração (µg L-1) dos metais (Fe, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni , Cr, Cu, As e Al) nas 

amostras de água no período seco. 

ND: não detectado PPGGBC
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Tabela 10. Concentração (µg L-1) dos metais (Fe, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni , Cr,Cu, As e Al) nas 

amostras de água no período chuvoso. 

 

ND: não detectado 

É necessário classificar as águas de acordo com condições e padrões específicos, a fim 

de assegurar os seus níveis de padrão de qualidade. Os valores máximos das concentrações 

dos elementos traço em estudo, estabelecidos pela resolução do CONAMA 357/2005 para 

água doce, classe III, são: 

 

 Zinco 5000,00µg L-1;  

 Cobre 13,00µg L-1;  

 Cádmio 10,00µg L-1;  

 Cromo 50,00µg L-1;  

 Chumbo 33,00µg L-1;  

 Níquel 25,00µg L-1;  

 Ferro 5000,00µg L-1;  

 Alumínio 20,00µg L-1; 

 Arsênio 33,00µg L-1.  

 

Assim, ao confrontá-los com os valores determinados nas águas coletadas, observa-se 

que os pontos P1,P2,P3,e P4, no período seco apresentaram valores acima dos parâmetros 

estabelecidos para o metal traço Cobre. (Tabela 9)  

Esse elemento está associado à bioacumulação por material em suspensão e troca entre 

sedimento e água. Segundo SANTOS et al (2013), o aumento dos teores de Ni, Cu, Zn, Mn e 

Fe nos sedimentos se relacionam com a poluição advinda das atividades agrícolas. Esse 

mesmo sedimento, quando disposto na água, contribui para o aumento dos referidos metais. 

A mobilização de poluentes advindos de materiais em suspensão e sedimentos 

apresenta risco potencial para o ecossistema e altera a qualidade das águas (ROCHA, 2009) 
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Outra forma de contaminação por elemento traço pode ocorrer por insumos agrícolas 

ou subprodutos usados com finalidade corretiva ou nutricional na agricultura. (CAMPOS et 

al., 2005).Uma vez dispersos no solo, eles são facilmente carreados para os sistemas 

aquáticos.(STUMM & MORGAN, 1996). 

Outro elemento traço, que apresentou-se acima dos parâmetros estabelecidos foi o 

Alumínio, nos pontos de coleta P1 e P3, tanto no período seco quanto no chuvoso, o mesmo 

ocorreu e no ponto P2, no período seco. As referidas amostras são advindas de coletas em 

águas superficiais, as quais possuem tubulações metálicas que compõem a estrutura do projeto 

de irrigação. O fato do Alumínio se apresentar aumentado nesses pontos pode estar associado 

a essas estruturas. 

A deposição atmosférica também é uma fonte difusa de contaminantes químicos. Um 

estudo realizado na Europa Central aponta a deposição atmosférica resultante de atividade 

antropogênica como responsável pela acidificação de solos. Em decorrência desse processo, 

as concentrações de alumínio, sulfatos e hidrogênio têm aumentado em águas. Além disso, é 

importante apontar que a consequência mais séria da acidificação de águas é o aumento da 

mobilização de elemento traço, especialmente o alumínio (ROCHA, et al., 2009).As 

formações geológicas naturais também constituem uma possibilidade para o aumento do 

alumínio na água em estudo. Porém, não é interessante que essas águas utilizadas para irrigar 

contenham valores altos desse elemento visto que, em demasia, ele pode levar à degradação 

do solo. 

 

5.4. Estudo estatístico dos resultados 

 

Foram realizadas coletas de água em três épocas distintas (fevereiro, maio e agosto de 

2013), em seis pontos distribuídos no curso do perímetro irrigado. A variação sazonal e 

espacial das águas em estudo pode apresentar fatores diferentes que irão influenciar o 

comportamento dos dados. 

Devido a esse fator, foram aplicados as análises de componentes principais (ACP) e 

agrupamento hierárquico (AAH) com o objetivo de desenvolver um estudo dos grupos e das 

variáveis.  

 

5.4.1. Análises de agrupamento utilizando o programa estatístico SPSS 
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A análise de cluster foi utilizada para  explorar  a  similaridade  entre  as  amostras,  

definindo-as  em  grupos,  considerando  simultaneamente  todas  as variáveis. Dois 

dendogramas foram construídos através da análise de agrupamento (cluster) com 18 amostras 

de água e 23 variáveis (Na+, NH4
+, K+, Mg+2 , Ca+2 , Cl-, NO3

-, NO2
-, PO4

-3 , SO4
-2 , CE, pH, 

STD, turbidez,  Fe, Pb, Zn, Cr, As, Ni, Cd, Al e Cu).Os valores das variáveis foram 

normalizados através da transformação Z-scores com o objetivo de atribuir um mesmo peso a 

cada uma delas.  Na matriz inicial, os coeficientes de similaridade representam o grau de 

semelhança entre os pares de amostras e as mesmas foram arranjadas de acordo com 

respectivos graus de similaridade de modo que ficaram agrupadas segundo uma disposição 

hierárquica. 

Os resultados foram organizados em gráfico do tipo dendograma mostrando  as  

relações entre as amostras agrupadas (Figura 20). 

  

 

Figura 20: Dendograma de análise de similaridade entre variáveis, agrupadas pelas amostras 

de águas em período seco e chuvoso. 

 

Dois grupos distintos, que se ligam a um nível de distância de 25 podem ser 

observados no dendograma da Figura 20. 

 O primeiro grupo engloba a maioria das variáveis e nele se observa a formação de 

dois subgrupos que estão ligados entre si a um nível de distância 18. Esses subgrupos 
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desdobram-se em mais dois pares de agrupamentos ligados entre si a uma distância de 2, o 

que indica uma grande similaridade entre eles.   

 Entre esses agrupamentos, pode-se destacar o grupo formado por 4 variáveis (STD, 

CE, sulfato e cálcio), as quais indicam a salinidade. 

Outra observação pertinente é a formação de um grupo com as variáveis: chumbo, 

cobre, turbidez e ferro, o que podem estar associados à dispersão de sedimentos nessas águas. 

O processo de lixiviação pode levar ao assoreamento do reservatório e do canal de irrigação, 

comprometendo a dinâmica do projeto de irrigação.Na ocorrência de assoreamento do 

manancial, ele contribuiu para a diminuição da altura de lâmina e aumento do espelho d’água, 

o que resulta em aumento da superfície de contato entre a água e o solo e, em consequência, 

causa o aumento da taxa de percolação, viabilizando uma maior infiltração d’água para o 

lençol freático, em especial na estação chuvosa. Esse processo causa uma diminuição da água 

disponível no manancial e, consequentemente, da que poderia ser utilizada para irrigação 

(HERNANCES et al 2002). 

Em uma análise preliminar, as variáveis se agruparam de forma a separar 

características associadas às águas subterrâneas (primeiro grupo, distância euclidiana 

quadrática 18) e águas superficiais (segundo grupo, distância euclidiana quadrática 25). 

Quando se aplica este mesmo programa estatístico, para agrupar os pontos de coletas, 

o dendograma demonstra a formação de dois grupos (Figura 21). 

 

 

 

Figura 21: Dendograma de análise de similaridade entre os pontos de coletas de águas em 

período seco e chuvoso. 
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O primeiro com Distância Euclidiana Quadrática 12 e o segundo, com Distância 

Euclidiana Quadrática 13. 

 É possível observar que a análise preliminar estabelecida por meio da figura 20 se 

confirma. A similaridade está no fato do primeiro grupo ser formado por pontos de coleta de 

águas subterrâneas e o segundo, por ponto de coletas de águas superficiais. 

 

 

5.5. Análises de componentes principais 

 

A análise de componentes principais (ACP) se baseia em reduzir a dimensão do 

conjunto de dados originais, porém, mantendo a maior quantidade de variância (informações) 

possível. Trata-se de um método fatorial, onde não se reduz o número de variáveis pela 

seleção de algumas delas, mas se estabelecem novas variáveis ortogonais entre si, que são 

denominadas componentes principais (PCs), advindas da combinação linear das variáveis 

iniciais, através dos fatores (BOUROCHE, 1982). 

A análise de componentes principais (ACP) foi aplicada aos dados obtidos, utilizando 

duas componentes derivadas por rotação varimax, que apresentou 55% de variância total 

(Figuras 22 e 23). 

 

Figura 22: Gráfico de loadings: Comportamento dos pontos de coletas em relação às duas 

componentes principais (PC1-Salinidade e PC2- Sazonalidade). 
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Figura 23: Gráfico de loadings: Comportamento das variáveis em relação às duas 

componentes principais (PC1-Salinidade e PC2- Sazonalidade). 

As figuras 22 e 23 apresentam os Gráficos que permitem a caracterização de 

tendências entre as variáveis.Nota-se que ambos estão relacionando salinidade (PC1) e 

sazonalidade (PC2). 

O arranjo estabelecido colabora com o apresentado no dendograma, mostrando 

claramente a divisão de grupos formados por águas superficiais e águas subterrâneas. 

 Pode-se notar que as espécies químicas também obedecem a essa divisão, agrupando-

se aquelas de representatividades relacionadas à salinidade e sodicidade que estabelece 

relação com as águas subterrâneas e outro agrupamento formado pelas espécies químicas 

relacionadas à lixiviação de solos, oriundas do processo de sazonalidade e podendo ser 

associadas às águas superficiais. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O estudo aponta que nos pontos P1, P2, P3 e P4, no período seco, foi evidenciada a 

presença em maior quantidade do elemento-traço Cu (cobre), o que pode estar associado à 

bioacumulação por material em suspensão e troca entre sedimento e água. 

A mobilização de poluentes advindos de materiais em suspensão e dos sedimentos 

apresenta risco potencial para o ecossistema e altera a qualidade das águas.  

Nos pontos P1, P2 e P3, nos períodos seco e chuvoso, foi evidenciada a presença em 

maior quantidade do elemento-traço Al (alumínio), o que pode se relacionar à presença das 

tubulações metálicas existentes no local, bem como à acidificação de solo e, 

consequentemente, das águas, sendo o aumento da mobilização de elemento traço decorrência 

desse fato, especialmente a do alumínio.   

No que concerne aos teores de sodicidade e salinidade, foram encontrados nas águas 

dos poços tubulares valores de concentração elevados de CE(condutividade elétrica) e 

STD(sólidos totais dissolvidos). O Na+ (sódio), Ca+ (cálcio) e Mg+ (magnésio), apresentaram 

concentrações expressivas, instigando a aplicação do cálculo do RAS( razão de adsorção de 

sódio). As águas oriundas de poços tubulares foram classificadas de C3 S4. 

Os tratamentos estatísticos de análise de agrupamento hierárquico e análise de 

componentes principais auxiliaram a caracterizar as variáveis de acordo com a procedência 

das águas, levando em conta a sazonalidade das coletas. Essa caracterização veio a reafirmar 

o problema inerente ao risco de salinidade e sodicidade, apontado de forma clara pela 

aplicação da equação do cálculo do RAS. 

Diante desse estudo, nota-se, portanto, que a perfuração das terras irrigadas, em busca 

de águas subterrâneas por meio de poços tubulares, para enfrentar o problema da longa 

estiagem, é fortemente desaconselhável, visto representar um risco de degradação ambiental 

decorrente da desertificação dos solos irrigáveis. 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



63 

7. REFERÊNCIAS 
 

1. ACHEAMPONG, M.A.; MEULEPASA, R.J.W.& LENS, P.N.L. 2010. Removal of 

heavy metals and cyanide from gold mine wastewater.Journal of Chemical Technology 

and Biotechnology, vol. 85, p. 590-613. 

 

2. ANA.  2007.  GEOBrasil:  recursos  hídricos:  resumo executivo.  Ministério do  Meio  

Ambiente;  Agência Nacional das Águas; Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente: Brasília, 2007. 60p. 

 

3. ANDRADE, E.M.; MEIRELES, A.C.M.; NESS, R.L.L.; CRUZ, M.G.M Irrigation land 

use impacts in BaixoJaguaribeWatershed.In: THE 4TH INTERREGIONAL 

CONFERENCE ON ENVIRONMENTWATER. Fortaleza. Prodeedings.Fortaleza. 2001. 

p.279-284. 

 

4. APHA,1998. Standard methods for the examination of water and wastewater. 20 ed. 

Washington 

 

5. AQUINO, S. L. et al.Agrotóxicos e Reforma Agrária: Uma Análise dos 

ImpactosSocioambientais em Virtude do Uso de Agrotóxicos no Assentamento 

Zumbi dos Palmares.  Disponível em: <www.nead.gov.br>. Acesso em 04.06.2012. 

 

6. ARAÚJO, C.A.S.; RUIZ, H.A.; SILVA, D.J. Eluição de magnésio, cálcio e potássio de 

acordo com o tempo de difusão em colunas com agregados de um latossolo vermelho 

distrófico típico. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 27(2): 231-238, 2003b. 

 

7. Asa Brasil. Disponível em <www.asabrasil.org.br>. Acesso em 02.02.14 

 

8. ATSDR. Agency for Toxic Substances and Disease Registry Toxicological profile for 

nickel (update). Agency for Toxic Substances and Disease Registry, US Department of 

Health and Humam Services, Public Health Service, ATSDR/TP-92/14,1993. 

 

9. AYERS, R.S.; WESTCOT, D.W. Water quality for agriculture.Rome: FAO, 1985. 174 

p. (FAO. Irrigation and Drainage Paper, 29, Rev. 1). 

 

10. AZEVEDO, F. A; CHASIN, A A M. Metais: gerenciamento da toxicidade. São Paulo. 

Editora Atheneu, 554p, 2003. 

 

11. BEDOR, C.N.G. Estudo do potencial carcinogênico dos agrotóxicos empregados na 

fruticultura e sua implicação para a vigilância sanitária. 2008. Tese de Doutorado em 

Saúde Pública. Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães- Fundação Oswaldo Cruz. Recife 

2008. 115p. 

 

PPGGBC



64 

12. BERTOLI, AC. 2011. Efeitos do cádmio e do chumbo no crescimento, translocação e 

teor de nutrientes tomateiro (Lycopersicumesculentum) cultivado em solução 

nutritiva. Lavras: Universidade Federal de Lavras. Dissertação de Mestrado em 

Agroquímica. 96 p. 

 

13. BORBÉLY, G. & NAGY, E. 2009. Removal of zinc and nickel ions by complexation 

membrane filtration process from industrial wastewater. Desalination, vol. 240, p. 

218-226. 

 

14. BRADBERRY, S. 2007. Copper. Medicine, vol. 35, p. 581-622. 

 

15. BRITO FILHO, D. Toxicologia humana e geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 678p, 

1988. 

 

16. CAMPOS, M. L.; SILVA, F. N.; FURTINI NETO, A. E.; GUILHERME, L. R. G.; 

MARQUES, J. J. & ANTUNES, A. S. Determinação de Cádmio, Cobre, Cromo, 

Níquel, Chumbo e Zinco em Fosfatos de Rocha. Pesq. Agropec. Bras., p. 361 – 367, 

2005. 

 

17. CETESB. Guia de coleta e preservação de amostras de água. 1. ed. São Paulo, 155p, 

1987. Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo – 2009. 

 

18. CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.Resolução nº 357, de 17 de março 

de 2005. Disponível em:<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705. pdf> 

Acesso em: 18/11/2013.  

 

19. CORREIA, PM. & FERREIRA, MMC. 2007. Reconhecimento de padrões por métodos 

não supervisionados: explorando procedimentos quimiométricos para tratamento de 

dados analíticos. Química Nova, vol. 30, no. 2, p. 481-487. 

 

20. COX PA. The elements on earth.Oxford University Press, 1997. 

 

21. DNOCS. Perímetros Irrigados. Disponível em: <www.dnocs.gov.br>. Acesso em 

10.10.13 

 

22. EGREJA-FILHO, FB.; REIS, EL.; JORDÃO, CP. & PEREIRA-NETO, JT. 1999. 

Avaliação quimiométrica da distribuição de metais pesados em composto de lixo 

urbano domiciliar. Química Nova, vol. 22, no. 3, p. 324-328. 

 

23. ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limonologia. Rio de Janeiro. Interciência, p. 575, 

1988. 

 

24. FAO. Crop& Liverstok primary processed - 2007.Disponível 

em:http://www.fao.org.Acesso em: 18/11/2013. 

PPGGBC



65 

25. FELEKE, Z. & SAKAKIBARA, Y. 2002. A bio-electrochemical reactor coupled with 

adsorber for the removal of nitrate and inhibitory pesticide. WaterResearch, vol. 36, 

p. 3092-3102. 

 

26. FENZZ, N. Introdução à Hidrogeoquimica. Belém, p.189, 1986. 

 

27. FLEMMING, C.A., TREVORS, J.T. Cooper toxicity and chemistry in the 

environment: a review. Water Air Soil Pollut., v. 44, p. 43-158, 1989. 

 

28. FONSECA, RAD. 2012. Análise espacial e temporal de dados físicos e químicos de 

águas superficiais, das sub-bacias do rio turvo sujo e do Ribeirão São Bartolomeu, 

por quimiometria. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa. Tese de Doutorado em 

Agroquímica. 147 p. 

 

29. Francisco C. F. de Paula; Luiz Drude de Lacerda; Rozane V. Marins; José E. Aguiar; 

Álvaro R. C. Ovalle; Cézar A. T. Falcão Filho.Emissões naturais e antrópicas de metais 

e nutrientes para a bacia inferior do rio de contas, Bahia.  

 

30. FROES, et al.Emprego da modificação química permanente para a determinação de 

metaisem matrizes diversas por espectrometria de absorção atômica em forno de 

grafite. Revista Analytica. Junho/julho-2006.No 23.   

 

31. GARCIA-REYES, RB. & RANGEL-MENDEZ, JR. 2009. Contribution of agro-waste 

material main components (hemicelluloses, cellulose and lignin) to the removal of 

chromium (III) from aqueous solution. Journal of Chemical Technology and 

Biotechnology, vol. 84, p. 1533-1538. 

 

32. GOLDHABER, SB. 2003. Trace element risk assessment: essentiality vs. toxicity. 

RegulatoryToxicologyandPharmacology, vol. 38, p. 232-242. 

 

33. HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCE DATA BANK.Copper. In: TOMES CPS TM 

SYSTEM. Toxicology, occupational medicine and environmental series. Englewood: 

Micromedex, 2000. 

 

34. IBGE. Cidades@. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br. Acesso em 08.10.13. 

 

35. KABATA-PENDIAS, A. & PENDIAS, H. Trace elements in Soils and Plants.3.ed. 

Boca Raton, CRC Press, p. 413, 2001. 

 

36. KHASBAATAR, AD.; KO, YG.& CHOI, US. 2007. Adsorption and equilibrium 

adsorption modeling of bivalent metal cátions on viscose rayon succinate at different 

pHs. Reactive & Functional Polymers, vol. 67, p. 312-321. 

 

PPGGBC



66 

37. LACERDA, JJ.; SANTOS, JS.; SANTOS, SA.; RODRIGUES, GB. & SANTOS, MLP. 

2010. Influência das características físico-químicas e composição elementar nas cores 

de méis produzidos por Apismellifera no Sudoeste da Bahia utilizando análise 

multivariada. Química Nova, vol. 33, no. 5, p. 1022-1026. 

 

38. LIMA, MAS. 2005. Águas acumuladas em açudes e barragens na região de Santa 

Maria e flutuações em seus atributos físicos químicos. Santa Maria: Universidade 

Federal de Santa Maria. Dissertação de Mestrado em Ciência do Solo. 83 p. 

 

39. MELO, VF.; ANDRADE, M.; BATISTA, AH. & FAVARETTO, N. 2012. Chumbo e 

zinco em águas e sedimentos de área de mineração e metalurgia de metais. Química 

Nova, vol. 35, no. 1, p. 22-29. 

 

40. MONTENEGRO, S.M.G.L.; MONTENEGRO, A.A.A. & MACKAY, R. 2003. Dinâmica 

hidro-salina em aquífero aluvial utilizado para agricultura irrigada familiar em 

região semi-árida. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, vol. 8, no. 2, p. 85-92. 

 

41. MORETHSON, R 2004. Água para energia hidrelétrica e para agricultura irrigada. ITEM, 

Brasília, n.61/62, p. 76-77. 

 

42. O’NEILL, P. 1993. Environmental chemistry. 2a ed. London: Chapman & Hall. 267p. 

 

43. OLIVEIRA, M. R. Investigação da Contaminação por Metais Pesados da Água e do 

Sedimento de Corrente nas margens do Rio São Francisco e tributários, a jusante da 

Represa da Cemig, no município de Três Marias, Minas Gerais. Tese (Geologia 

Econômica e Aplicada), Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Geociências, 

Belo Horizonte, 2007. 

 

44. OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Elementos Traço na Nutrição e 

Saúde Humanas, S.P. Editora Roca Ltda. 1998. 

 

45. PAOLIELLO, MB. & CHASIN, AM. 2001. Ecotoxicologia do chumbo e seus 

compostos. Salvador: NEAMA, 144 p. (Série Cadernos de Referência Ambiental, 3). 

 

46. RESENDE, A. V. de. Agricultura e qualidade da água: contaminação da água por 

nitrato. 29p. (Documentos/Embrapa Cerrado, ISSN 1517-5111; n. 57). Planaltina: 

Embrapa Cerrados, 2002.  

 

47. REYES, F.G.R., TOYOHARA, D.Q.K., TOLEDO, M.C.F. 1987. Nitratos e Nitritos em 

Alimentos: ocorrência, absorção e efeitos tóxicos. Campinas: FEA/. UNICAMP. 141p. 

 

48. RIBEIRO, E. V. Avaliação da qualidade da água do Rio São Francisco no segmento 

entre Três Marias e Pirapora – MG: metais pesados e atividades antropogênicas. 

2010. Dissertação (Pós- Graduação em Geografia), Departamento de Geografia da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

PPGGBC



67 

49. ROCHA, Julio Cesar. ROSA, André Henrique. CARDOSO, Arnaldo Alves. Introdução 

àquímica ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

 

50. SALADO, G. A.; PRADO FILHO, L. G. DO, 1987. Contaminação de alimentos por 

metais pesados. Revisão bibliográfica – Salusvita, Bauru, 6 (1). 127 – 149. Trabalho 

apresentado no Curso de Pós Graduação na disciplina de Química de Alimentos da Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. USP – Piracicaba – S.P. 

 

51. SANTOS, J. S., SANTOS, M. L. P. OLIVEIRA, E. Estudo da mobilização de metais e 

elementos traços em ambientes aquáticos do semiárido brasileiro aplicando análises 

de componentes principais. Química Nova. v. 31, n. 5, 2008. 

 

52. SANTOS, J.S. dos. OLIVEIRA, E. de.  MASSARO, S. AVALIAÇÃO DA 

SALINIZAÇÃO DE AÇUDES NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO POR ICP-AES. 

Instituto de Química - Universidade de São Paulo - CP 26077 - 05513 - 970 - São Paulo – 

SP: 2000.Recebido em 22/3/99; aceito em 2/2/00. 

 

53. SANTOS, J. S., Oliveira, E., BRUNSC, R. E.; ROSEL,F.G. Evaluation of the salt 

accumulation process during inundationin water resource of Contas river basin 

(Bahia–Brazil) applyingprincipal component analysis.Química nova.Received25 July 

2002; received in revised form 24 November 2003; accepted 2 December 2003 

 

54. SANTOS, J. S.; SOUZA, F. M. e SANTOS, M. L. P..Distribuição de Zn, Pb, Ni, Cu, 

Mn e Fe nas Frações do Sedimento Superficial do Rio  na Região Sul da Bahia, 

Brasil. Química nova. Recebido em 31/3/12; aceito em 17/8/12; publicado na web em 

23/1/13 – p.18 

 

55. SANTOS, V.S.Avaliação da mobilidade de metais pesados e estudo de espécies 

iônicas por a espectrometria de absorção atômica e cromatografia de íons do rio São 

Francisco na região de Petrolina (Pe) e Juazeiro (Ba) influenciados por atividades 

antropogênicas. Vitória da Conquista. Dissertação de mestradoem Química Analítica em 

Ambiental. 172 p.Apresentado ao Programa de Pós Graduação em Química,UESB. 

 

56. SHALHEVET, J.; KAMBUROV, J. Irrigation and Salinity: a Worldwide Survey. New 

Delhi: International Commission on Irrigation and Drainage, 1976. 106p.  

 

57. SILVA, DF.; SOUSA, FAS. & KAYANO, MT. 2007. Avaliação dos impactos da 

poluição nos recursos hídricos da bacia do rio mundaú (AL e PE). Revista de 

Geografia, vol. 24, no. 3, p. 210-223. 

 

58. SKOOG, D. A.; WEST, D. M., HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. Fundamentos de 

Química Analítica. 8ª ed, São Paulo, Ed. Thomson Learning, 2007, p. 796 – 824. 

 

PPGGBC



68 

59. SPERLING, E.V. VI Simpósio Ítalo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROBLEMA DO ARSÊNIO EM ÁGUAS DE 

ABASTECIMENTO.UFMG 

 

60. STUMM, W. & MORGAN, J.J. Aquatic chemistry: chemical equilibrium and rates in 

natural waters. 3.ed. New York, John Wiley& Sons, 1996. 1022p.). 

 

61. TESTEZLAF, R; MATSURA, EE; CARDOSO, JL 2002. Importânciada  irrigação  no  

desenvolvimento  do agronegócio.  CSEI/ABIMAQFEAGRI,  UNICAMP. Campinas, 

2002. 41p. 

 

62. TISDALE, S.L.; BEATON, J.D.; NELSON, W.L. Soil fertility and fertilizers. 4.ed. New 

York: Mac Millan, 1985. 754p. 

 

63. TSALEV, DL.; SLAVEYKOVA, VI.; LAMPUGNANIB, L.; D’ULIVOB, A. & 

GEORGIEVA, R. 2000. Permanent modification in electrothermal atomic absorption 

spectrometry — advances, anticipations and reality.Spectrochimica Acta Part B: 

AtomicSpectroscopy, vol. 55, no. 5, p. 473-490. 

 

64. UNIREGISTRO. Altitude Rio de Contas.Uniregistro (2005/2013). Disponível em: 

http://www.uniregistro.com.br/cidades-do-brasil/bahia/riodecontas/Acesso em: 

18/11/2013.  

 

65. VAN LOON, J. C. Chemical Analysis of Inorganic Constituents of Water. Boca 

Raton, CRC, p. 71 – 98, 1985. 

 

66. VAZ, A. J.; LIMA, I. V. D. Imunotoxicologia dos Metais. Editora Ateneu, p. 399 – 414, 

2003. 

 

67. WHO - World Health Organization. 2007. Health risks of heavy metals from long-

range transboundary air pollution. Copenhagen (Denmark): Joint World Health 

Organization/Convention Task Force on the Health Aspects of Air Pollution, WHO 

Regional Office for Europe. PPGGBC


