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RESUMO: O presente estudo teve por objetivo avaliar as variações geoquímicas que controlam a 
química da água do reservatório Jacarecica I, pertencente a bacia hidrográfica do rio Sergipe. Para 
isso foram realizadas quatro coletas de amostragem da água superficial, entre os períodos seco e 
chuvoso de 2013 e 2014. Os parâmetros analisados foram: temperatura, pH, sólidos totais 
dissolvidos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, sulfato e bicarbonatos. Foi utilizado o 
diagrama de Gibbs e as razões iônicas para identificar os processos geoquímicos que controlam a 
química da água do reservatório. Os resultados indicaram que os principais fatores geoquímicos 
que controlam as características químicas da água do reservatório, foram o intemperismo associado 
aos processos de troca iônica. 
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INTRODUÇÃO 

 O conhecimento dos sais dissolvidos nos corpos de água é um pré-requisito para tomar qualquer 
decisão sobre seu uso proposto ou potencial para quaisquer fins industriais, irrigacionais ou 
domésticos (TALABI et al. 2013). 

A química das águas superficiais pode ser dominada por sais dissolvidos originários das 
rochas e dos solos da base de drenagem.  Apresentam maiores concentrações de sais as águas 
que drenam evaporitos, e aquelas que drenam regiões calcárias são mais concentradas do que as 
que drenam rochas de silicatos. Nesse caso elevadas concentrações de sódio e cloreto podem 
estar relacionadas à dissolução da halita e maiores concentrações de cálcio, magnésio e sulfato 
podem ser resultantes da dissolução da calcita, dolomita e do gesso, respectivamente (Drever, 
1997). 

O diagrama de Gibbs e as razões iônicas têm sido utilizados para explicar os diferentes processos 
geoquímicos envolvidos na composição química das águas de diversas fontes (MERCHÁN et al., 
2015; ZHANG et al., 2018).  

 O objetivo desse trabalho foi avaliar, com base nas razões iônicas, os principais processos 
geoquímicos controladores da química da água do reservatório Jacarecica I.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

  Localizado na cidade de Itabaiana no estado de Sergipe, sob as coordenadas 10º 32’ 42’’ Sul e 
37º 18’ 28’’ Oeste.  A construção do reservatório Jacarecica I teve início em 1985 e termino em 
1987, e teve como empresa responsável a COHIDRO (Figura 1). Esse reservatório é formado pelo 
barramento do rio Jacarecica pertencente à bacia do rio Sergipe e possui capacidade de 
4.700.000,00 m³, ocupa uma área de 221 km2 da bacia. A atividade econômica predominante na 
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região é a agricultura, principalmente policultura vegetal. Por essa razão o reservatório foi 
construído para atender a agricultura irrigada. A água do reservatório Jacarecica I é pouco 
empregada para fins domésticos, predominantemente sua utilização na irrigação, dessedentação 
de animais e recreação da comunidade. 

 

 
 

Figura 1: Imagem mostrando a localização do reservatório Jacarecica I 
 
Amostragem e análises químicas 
 

Nesse estudo foram utilizados os dados obtidos para as amostras coletadas no Programa de 
Monitoramento da Qualidade da Água das Bacias Hidrográficas do Estado de Sergipe (PMQA). C 
o conjunto de dados obtidos em quatro campanhas de amostragem, no período seco e chuvoso de 
2013 e 2014 e contemplando apenas as seguintes variáveis: temperatura, pH, sólidos totais 
dissolvidos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, sulfato e bicarbonatos. 

As amostras foram coletadas e analisadas pelo ITPS (Laboratório de Química da Água), 
seguindo os protocolos do Standard Methods (APHA, 2012).   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Tabela 1 mostra os dados das características química da água do reservatório Jacarecica I. A 
abundância iônica ocorreu na seguinte ordem: Na+ > Ca2+ > Mg 2+ e Cl > HCO3 > SO4. 

 
Tabela 1. Características químicas da água do reservatório Jacarecica I 
 

 2013 2014 

Parâmetros Jun. Nov. Jun. Nov. 

T (oC) 25,0 25,5 29,0 25,0 

pH 7,2 8,2 8,0 7,4 

CE (µS.cm-1) 285,6 219,6 478.9 455,5 

STD (µg.L-1) 159,9 123,0 330,4 255,1 

Na+ (µg.L-1) 28,73 39,96 48,29 53,66 

K+ (µg.L-1) 5,20 1,30 7,63 5,77 

Ca2+ (µg.L-1) 9,20 1,66 31,70 31,78 

Mg2+ (µg.L-1) 6,10 3,84 11,69 7,71 

SO4
- (µg.L-1) 3,74 1,73 19,10 12,84 

Cl- ((µg.L-1) 41,68 38,46 85,46 77,31 

HCO3
- ((µg.L-1) 57,95 65,26 100,8 121,1 

Jacarecica I 
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 No diagrama de Gibbs (Figura 1) as amostras se distribuíram no domínio do intemperismo, 
indicando que as interações água – rocha são os principais fatores que controlam a geoquímica dos 
constituintes dissolvidos na água. 
 
 

 
Figura 1. Diagrama de Gibbs para as amostras de água do reservatório de Carira 
 

A literatura explica que rochas ricas em carbonatos, como exemplo da calcita e dolomita, podem 
ser a fonte de bicarbonato (HCO3

-) e cálcio (Ca2+) na água, enquanto  o magnésio (Mg2+) pode está 
associado a minerais ricos em sufatos, como exemplo da gipsita, anidrita e silicatos (BARZEGAR 
et al., 2018). A Figura 2a mostra o gráfico (Ca+Mg) versus (SO4-HCO3). As amostras não se 
distribuíram ao longo da linha 1:1 (linha de dissolução dos carbonatos e sulfatos), sugerindo a troca 
iônica reversa como processo potencial de produção de Ca2+ e Mg2+. A troca iônica reversa é a 
troca do Ca e Mg de minerais de argila pelos íons Na da água (BARZEGAR et al., 2018). 

Para investigar o efeito do intemperismo do silicato na química da água do reservatório, foi 
plotado um gráfico (Figura 2b) de (Na + K) versus Cátion Total. Como pode ser visto, os pontos das 
amostras ficaram próximos da linha 1:0,5; mostrando o papel significativo dos silicatos na liberação 
do Ca e Mg para a água. 

A Figura 3 confirma que a troca iônica foi um processo geoquímico significativo para o controle 
da química da água do Jacarecica I, pois foi obtida uma relação linear com uma inclinação negativa 
de 0,9926. Inclinações próximas de 1.0 são características de processos de troca iônica 
(BARZEGAR et al., 2018). 
 

    

a b 
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Figura 2:  Gráficos de (Ca +Mg) versus (HCO3 +SO4) (a) e (b) (Na + K) versus Cátion total 
 

 
 

Figura 3: Gráfico de (Ca + Mg) - (HCO3 + SO4) versus (Na - Cl) 
 
 
CONCLUSÕES 

1. O intemperismo foi identificado pelo diagrama de Gibbs, como o principal processo que 
controla as características químicas da água do reservatório Jacarecica I; 
 

2. Os íons Ca e Mg foram derivados do intemperismo e da dissolução de minerais de 
carbonato e sulfato; 

 
3. A troca iônica foi um processo geoquímico significativo para o controle da química da água 

do reservatório Jacarecica I. 
 
 
AGRADECIMENTOS 

  

Esse trabalho contou com o apoio do projeto “Monitoramento de Mananciais Superficiais e 
Reservatórios do Estado de Sergipe”, Convênio no 001/2012 entre a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Sergipe (SEMARH) e o Instituto Tecnológico e de 
Pesquisas de Sergipe (ITPS). Por isso apresentamos nossos agradecimentos a SEMRH e ITPS. 

Ao CNPq: Esse trabalho é parte do projeto “Hidrogeoquímica dos processos que controlam a 
salinização dos reservatórios de Sergipe”, aprovado na Chamada Universal 2018, e conta com 
financiamento do CNPq. 

Agradeço a Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe 
(FAPITEC/SE) pelo auxilio financeiro tornando possível a produção desta dissertação. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

APHA – American Public Health Association. Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater. American Water Works Association, Water Environment Federation. 22 ed. 
Washington, 2012. 

 



XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 

BARZEGAR, R.; MOGHADDAM, A.A.; NAZEMI, A.H.; ADAMOWSKI, J.Evidence for the occurrence 
of hydrogeochemical processes in the groundwater of Khoy plain, northwestern Iran, using ionic 
ratios and geochemical modeling. Environmental Earth Sciences, 77:597, 2018.  
 
DREVER, J.I. (1997). The Geochemistry of Natural Waters: surface and groundwater environments. 
Prentice Hall 3ed., New Jersey, 436 p. 

MERCHÁN, D.; AUQUÉ, L. F.; ACERO, P.; GIMENO, M. J.; CAUSAPÉ, J.                                          
Geochemical processes controlling water salinization in an irrigated basin in Spain: Identification of 
natural and anthropogenic influence. Science of the Total Environment, 502: 330-343, 2015. 

TALABI, A. O.; AFONLAGBOYE, O. L.; TIJANI, M. N.; ALADEJANA, J. A.; OGUNDANA, A. K. 
Hydrogeochemical assessment of surface water in the Central Parto f Ekiti-State, Southwestern 
Nigeria. American Journal of Water Resources, 1(4): 56-65, 2013. 

ZHANG, Y.;  XU, M.; LI, X.; QI, J.; ZHANG, Q.; GUO, J.; YU, L.; ZHAO, R. Hydrochemical 
Characteristics and Multivariate Statistical Analysis of Natural Water System: A Case Study in 
Kangding County, Southwestern China. Water, 10 (80): 1-17, 2018. 

 

 


