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RESUMO: Avaliou-se e monitorou-se a qualidade da água do Rio Bodocongó para fins de irrigação
em área irrigada na Fazenda Ponta da Serra, município de Queimadas - PB, a partir das avaliações
temporais dos parâmetros pH, Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Sódio (Na), Potássio (K), Bicarbonato
(HCO3), Carbonato (CO3), Condutividade elétrica da água (CEa) e Razão de adsorção de sódio
(RAS), durante o período de janeiro a novembro de 2012, segundo metodologia proposta pelo
Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos-USSL. As amostragens de água foram realizadas
mensalmente entre as 09:00 e 11:00 hs, a cerca 50 cm abaixo da superfície da água e próximo ao local
de captação para irrigação da cultura da bananeira ‘Pacovan’. A água do Rio Bodocongó, enquadrouse nas seguintes classes de qualidade de água para irrigação: C 3S1, C3S2 e C4S2, sendo a maior
frequência observada para a classe C3 indicando que esta somente pode ser aplicada em culturas com
alta tolerância salina, desde que cultivadas em solos bem drenados, permeáveis e abundantemente
irrigados.
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MONITORING OF WATER QUALITY IN IRRIGATED AREA OF THE MUNICIPALITY
OF QUEIMADAS, PB
ABSTRACT: Was evaluated and monitored to water quality Bodocongó River for irrigation purposes
in Farm Ponta of Serra, municipality of Queimadas-PB, Brazil, from the temporal reviews of
parameters pH, calcium (Ca), magnesium (Mg), Sodium (Na), Potassium (K), bicarbonate (HCO3),
carbonate (CO3), electrical conductivity of water (CEA) and sodium adsorption ratio (SAR), during
the period January-November 2012. according to the methodology proposed by the Salinity
Laboratory of the United States-USSL. Water sampling was conducted monthly between 09:00 and
11:00 am, about 50 cm below the water surface and near the catchment for irrigation of banana
plantations Pacovan. The water of the Bodocongó River, framed on the following classes of water
quality for irrigation: C3S1, C3S2 and C4S2, with the highest frequency observed for Class C 3 indicating
that this can only be applied to crops with high salt tolerance, since grown in well-drained, permeable
and abundantly irrigated soils.
KEYWORDS: salinity residuary water reuse.
INTRODUÇÃO: Com o aumento dos problemas associados à utilização de água de qualidade inferior
na agricultura irrigada, tem se intensificado a busca por alternativas que permitam o reaproveitamento
desse material em arranjos produtivos locais, possibilitando seu retorno ao processo produtivo. No
entanto esse campo emana uma discussão importante, a respeito de novas possibilidades para o
aproveitamento dos efluentes domésticos e industriais como fonte alternativa para ampliar a demanda

hídrica e diminuir a pressão sobre os mananciais primários (Souza, 2001). Assim, a preocupação com
a qualidade da água é incipiente, pois os trabalhos científicos só visavam o aspecto quantitativo,
todavia com o crescimento populacional, acompanhado com o desenvolvimento industrial e a super
utilização dos recursos hídricos, o fator qualidade passou a ser importante (Cruz et al, 2007). Na
agrigultura, por sua vez, a utilização de águas residuárias tratadas é importante não apenas por servir
como fonte extra de água, mas também de nutrientes para as culturas (Sandri et al., 2007). Neste
contexto, o seu monitoramento quanto aos aspectos qualitativos, desempenha papel fundamental
dentro da pesquisa científica, figurando-se como um eficiente instrumento, fornecendo informações
valiosas quanto à demanda dos recursos hídricos, consequentemente, quanto a restrição ou não ao uso
potencial de um manancial, reduzindo consideravelmente danos ambientais severos (Alves, 2012).
Assim, avaliou-se e monitorou-se a qualidade da água do Rio Bodocongó para fins de irrigação na
Fazenda Ponta da Serra, no município de Queimadas, PB.
MATERIAL E MÉTODOS: Os estudos foram conduzidos no período de janeiro a novembro de
2012, em área experimental da Fazenda Ponta da Serra, município de Queimadas-PB. O município
possui uma extensão territorial de aproximadamente 409 km2; está localizado na mesorregião do
Agreste paraibano, mais precisamente na região geográfica de abrangência do semiárido brasileiro,
sob as seguintes coordenadas geográficas 07º 21´ 29” de latitude Sul e 35º 53´ 53" de longitude Oeste.
O Rio Bodocongó, é um importante afluente do Rio Paraíba. Suas nascentes encontram-se no
município de Puxinanã, a partir do qual segue seu curso natural, estendendo-se por cerca de 75 km,
passando pelos municípios de Campina Grande, Caturité e Queimadas até desembocar no Rio Paraíba,
no município de Barra de Santana-PB. Soares et al. (2001) destacam, ainda, que o Rio Bodocongó
apresentava, originalmente, um regime intermitente mas que é perenizado no trecho que corta a cidade
de Campina Grande à jusante do Açude de Bodocongó, em função das constantes descargas de esgotos
“in natura” e cerca de 0,26 m3 s-1 de efluentes provenientes da Estação de Tratamento de Esgotos ETE do município de Campina Grande. Não obstante a essa realidade, Mayer et al. (1998) destacam
que em toda a sua extensão estão estabelecidos um grande número de pequenos e médios agricultores,
desenvolvendo irrigação irrestrita de diversas culturas. Na Fazenda Ponta da Serra, suas águas são
utilizadas na irrigação da cultura da bananeira cv. Pacovan, sendo, então, capitada por um sistema de
irrigação localizada, do tipo microaspersão. Assim, realizou-se o monitoramento dos íons na água
residuária do Rio Bodocongó a partir de amostras simples coletadas mensalmente durante os estudos,
regularmente entre as 9:00 e 11:00 horas da manhã, a uma profundidade de aproximadamente 50 cm
abaixo da superfície da água e próximo ao local de captação de água para irrigação da cultura da
bananeira. As amostragens foram realizadas utilizando-se de garrafas plásticas, com volume de 1000
ml, sendo estas, previamente lavadas com a própria água do local; após a coleta, os recipientes foram
hermeticamente fechados, devidamente identificados e encaminhados para posterior análise no
Laboratório da Irrigação e Salinidade (LIS) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG),
onde foram determinados: pH, Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Sódio (Na), Potássio (K), Bicarbonato
(HCO3), Carbonato (CO3), Condutividade elétrica da água (CEa) e Razão de adsorção de sódio
(RAS). De posse dos resultados, procedeu-se à avaliação do potencial apresentado pela água residuária
do Rio Bodocongó em criar condições no solo e na cultura que possam restringir seu uso. Para tal,
determinou-se o grau de restrição quanto à sua utilização para a irrigação por meio do diagrama
proposto pelo United States Salinity Laboratory – USSL (Richards, 1954) empregando-se o software
Qualigraf.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Segundo o modelo de classificação de água para irrigação proposto
pelo Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos - USSL (Richards, 1954), constata-se que a água
do Rio Bodocongó, aplicada à cultura da bananeira, na fazenda Ponta da Serra, apresentou
comportamento distinto, enquadrando-se nas seguintes classes de qualidade de água para irrigação:
C3S1, C3S2 e C4S2 (Figura 1).

Figura 1. Classificação da água residuária do Rio Bodocongó para fins irrigação
Nota-se, então, que a maior frequência observada para a classe C 3 (69,2% das amostras) indica que a
água do Rio Bodocongó somente pode ser utilizada em solos bem drenados cultivados com culturas de
alta tolerância salina; as demais amostras (30,8%) enquadraram-se na classe C4, as quais não servem
para irrigação; Todavia podem ser excepcionalmente utilizadas em solos arenosos permeáveis, bem
cuidados e abundantemente irrigados, cultivados com culturas de altíssima tolerância salina. Quanto
aos riscos de sodificação a grande maioria, 61,5% das amostras, apresentou-se medianamente sódicas
(S2) oferecendo perigo de sódio para os solos de textura fina e elevada capacidade de troca de cátions,
apesar disto, podem ser utilizadas em solos de textura grosseira ou ricos em matéria orgânica e com
boa permeabilidade. Enquanto que apenas 38,5% do total amostrado apresentaram-se fracamente
sódicas (S1), podendo ser utilizadas para quase todos os solos com baixo risco de formação de teores
nocivos de sódio susceptível de troca, prestando-se ao cultivo de quase todas as culturas.
CONCLUSÕES: A água do Rio Bodocongó, enquadrou-se nas seguintes classes de qualidade de água
para irrigação: C3S1, C3S2 e C4S2, sendo a maior frequência observada para a classe C3 indicando que
esta somente pode ser aplicada em culturas com alta tolerância salina, desde que cultivadas em solos
bem drenados, permeáveis e abundantemente irrigados.
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