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RESUMO: O monitoramento da qualidade da água do rio Betume é de grande importância 

para o planejamento da irrigação na região do perímetro irrigado. Com os resultados obtidos 

pelo Instituto Tecnológico de Pesquisa de Sergipe (ITPS), constatou-se que a qualidade da 

água do meio hídrico encontra-se em boas condições de uso para irrigação a exemplo dos 

valores de Condutividade Elétrica (Cei) que nas três campanhas de coleta de água foram de 

0,257 dS/m (Junho de 2013), 0,108 dS/m (Novembro de 2013) e 0,102  dS/m (Julho de 2014). 

O recurso hídrico utilizado no perímetro irrigado Betume não esta afetando a principal pratica 

agrícola da região, a rizicultura. Neste mesmo contexto é de grande necessidade ressaltar a 

importância do monitoramento dos mananciais, de forma que venha contribuir para a 

preservação das áreas irrigadas e do meio ambiente.  
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SUMMARY: The monitoring of bitumen River water quality is of great importance for the 

planning of irrigation in irrigated perimeter region. With the results obtained from the 

Technological Institute of Sergipe Research ( ITPS ) , it was found that the water quality of 

the water environment is in good working order for irrigation example of the values of 

electrical conductivity ( Cei ) that the three campaigns water harvesting were 0.257 dS / m 

(June 2013) , 0.108 dS / m ( November 2013 ) and 0.102 dS / m ( July 2014 ) . The water 

resources used in irrigation district Bitumen is not affecting the main agricultural practice in 

the region , the rice culture . In the same context it is of great need to emphasize the 
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importance of monitoring of water sources , so will contribute to the preservation of irrigated 

areas and the environment . 

KEYWORDS : perimeter , agriculture, watershed. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de qualidade da água refere-se às suas características que podem afetar sua 

adaptabilidade para uso específico, em outras palavras, a relação entre a qualidade da água e 

as necessidades do usuário. A qualidade da água define-se por uma ou mais características 

físicas, químicas ou biológicas. Preferências pessoais, como o sabor, podem também 

constituir simples avaliação de aceitabilidade, porém na avaliação da qualidade da água para 

irrigação leva-se em consideração, principalmente, as características químicas e físicas e 

poucas são às vezes em que outros fatores são considerados importantes (SILVA, et al 2011). 

A qualidade da água para irrigação nem sempre é definida com perfeição. Muitas vezes, 

refere-se à sua salinidade com relação à quantidade total de sólidos dissolvidos, expressa em 

miligramas por litro, partes por milhão ou por meio de sua condutividade elétrica. No entanto, 

para que se possa fazer correta interpretação da qualidade da água para irrigação, os 

parâmetros analisados devem estar relacionados com seus efeitos no solo, na cultura e no 

manejo da irrigação, os quais serão necessários para controlar ou compensar os problemas 

relacionados com a qualidade da água (BERNARDO et al., 2006). 

Para a irrigação, a deterioração da qualidade da água pode resultar em um ou mais 

problemas, como o comprometimento ou aumento dos custos de operacionalização de 

sistemas de irrigação, a inviabilização da adoção de culturas irrigadas em que o uso da água 

pode implicar em contaminação dos alimentos e risco a saúde humana e animal, além do risco 

de tornar o solo improdutivo devido ao excesso de sais na água (BELIZÁRIO, SOARES e 

ASSUNÇÃO, 2014). 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade da água para irrigação do rio 

Betume por meio do método de AYERS E WESTCOOT (1985) fazendo uso dos parâmetros 

Sólidos Dissolvidos Totais, Condutividade Elétrica e Razão de Adsorção de Sódio. 
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O perímetro irrigado Betume iniciou suas atividades em 1978 e está localizado entre os 

municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba no Baixo São Francisco nas coordenadas 

UTM foram 24L 765.470 e 8.850.015. A administração atualmente é feita pela a CODEVASF 

(Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) e contempla, 

especificadamente, à agricultura familiar. 

 Esta região é caracterizada pela ocorrência de várzeas inundáveis nas margens do rio do 

São Francisco, com solos hidromórficos e aluviais nas partes mais baixas do relevo. Estes 

solos estão em áreas de topografia plana; são muito argilosos, de boa fertilidade, 

moderadamente ácidos e apresentam baixa taxa de infiltração. Nas áreas pouco mais altas, de 

relevo plano, fora das várzeas, mas ainda no domínio do perímetro predominam solos 

arenosos (neossolos quartzarênicos). A temperatura média anual é de 25oC, umidade relativa 

de 76% e uma insolação de 2.700 h/ano (GALINDO e CASTRO, 2000) . 

As amostras foram coletadas na bacia hidrográfica do rio Betume, nas coordenadas 

UTM 24L 763967; 8848187, próximo a Estação de Bombeamento da CODEVASF (EB05). 

Foram realizadas 3 campanhas de amostragem a cada 5 meses, nos meses de Junho de 2013, 

Novembro de 2013 e Julho de 2014. As amostras de água foram coletadas na camada 

superficial, utilizando os procedimentos de coleta e conservação, seguindo os padrões de 

higiene e controle de amostragem descrita por AGUDO (1987) E MACEDO (2003).  

Os dados obtidos no monitoramento e nos cálculos das cargas foram analisados por 

meio de estudos estatísticos preliminares e de estatísticas básicas sugeridas por VON 

SPERLING (2005). Com isso, foi possível fazer a organização e a caracterização do 

comportamento das condições de qualidade da água, que apresentaram em diferentes 

condições de uso e ocupação do solo.  

Foram analisados alguns parâmetros das amostras coletadas com o objetivo de avaliar a 

qualidade da água para irrigação por meio dos parâmetros: Condutividade Elétrica (Cei), 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) e Razão de adsorção de Sódio (RAS). Os dados foram 

avaliados e enquadrados mediante o método de AYERS E WESTCOT (1985).  

 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com os resultados obtidos pelo Instituto Tecnológico de Pesquisa de Sergipe (ITPS), os 

valores de Condutividade Elétrica (Cei) nas três campanhas de coleta de água foram: 0,257 

dS/m (Junho de 2013), 0,108 dS/m (Novembro de 2013) e 0,102  dS/m (Julho de 2014). Em 
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nem uma das três amostras coletadas foi observado valores que restringissem o uso da água 

para irrigação. Estes resultados são oriundos de uma pratica agrícola consciente e com pouco 

impacto ao meio ambiente. Os valores não indicaram alta concentração de sais na água, mas 

vale salientar que segundo LACERDA et. al,(2006) a irrigação com águas salinas inibe o 

crescimento das plantas em razão de reduzir o potencial osmótico da solução do solo, 

restringindo a disponibilidade de água e/ou pela acumulação excessiva de íons nos tecidos 

vegetais, podendo ocasionar toxicidade iônica, desequilíbrio nutricional, ou ambos. 

A condutividade elétrica da água está diretamente relacionada com os elementos nela 

dissolvidos. Os fatores que influenciam na composição iônica dos corpos d’água, estão 

relacionados com a geologia da bacia e o regime de precipitação. A condutividade pode ainda 

ser relacionada às fontes poluidoras nos ecossistemas aquáticos (DALASTRAL et al. 2014). 

Mediante as analises realizadas, com relação ao parâmetro STD, foram encontrados 

valores iguais a 144,0 mg/L, 74,0 mg/L e 70,0 mg/L,  respectivamente nos meses de Junho e  

Novembro de 2013 e Julho de 2014. Com relação à metodologia adotada, todas as amostras 

de água analisadas acabaram por não apresentar restrição ao uso da mesma. Contudo, estudos 

já constataram que os teores de sólidos totais presentes na água são responsáveis pela 

obstrução física de emissores e tubulações, principalmente em sistemas de irrigação 

localizada, onde os orifícios de passagem são de pequenos diâmetros (NAKAYAMA; 

BUCKS, 1986). Alem dos emissores e das tubulações, segundo SCALOPPI & BRITO, 1986, 

os sistemas de bombeamento também são prejudicados em função do desgaste excessivo de 

partes móveis da bomba. Segundo LUCAS et al.(2014) as elevadas concentrações de Sólidos 

Totais Dissolvidos (STD) quando observadas evidenciam a existência da influência de um 

agente externo, provavelmente associado à drenagem terrestre e relacionado com o manejo do 

solo na região estudada. 

A maior parte das áreas salinas encontra-se em regiões caracterizadas climaticamente 

como áridas. A evaporação e a transpiração são consideradas os principais fatores 

contribuintes para a salinização do solo. Frente a lixiviação das águas subterrâneas, aos 

poucos irão mineralizando-se e desta forma salinizando o solo gradativamente. 

Com o cálculo da RAS para esta região, tem-se os valores de 6,27, 10,99 e 11,89 

respectivamente nos meses de Junho e Novembro de 2013 e Julho de 2014, que não 

apresentaram restrição ao uso da água para a irrigação quando avaliada juntamente a Cei.  O 

íon de sódio presente na solução aquosa do solo contribui para o aumento da dispersão 

química das argilas, que promove o entupimento dos poros e redução da taxa de infiltração 

(VELOSO et al. 2012). Neste mesmo contexto CHAVES et al. (2015) afirma que é de grande 
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importância o controle da qualidade da água usada na irrigação, principalmente quando de 

baixa condutividade elétrica (Cei) e relações de adsorção de sódio (RAS) mais elevada, o que 

pode favorecer a dispersão dos coloides. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando que a rizicultura utiliza o sistema por inundação, conclui-se que o recurso 

hídrico no perímetro irrigado Betume não afetou a qualidade da água para irrigação.  Vale 

ressaltar, que os irrigantes devem proporcionais condições para a periodicidade do 

monitoramento nos mananciais, e assim contribuir para a preservação das áreas irrigadas e do 

meio ambiente. 
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