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RESUMO: No presente estudo foram determinados os principais processos geoquímicos 
envolvidos na salinização do reservatório Algodoeiro, localizado no estado de Sergipe, Nordeste 
do Brasil. Foram usadas amostras de água de superfície coletadas nos períodos secos e 
chuvosos de 2013 e 2014. Em cada amostra foram determinados os seguintes parâmetros: pH, 
sólidos totais dissolvidos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, sulfato e bicarbonato. Os 
resultados mostram um corpo hídrico com elevada salinização. A composição iônica foi 
encontrada na seguinte ordem de abundância: Na+ > Mg2+ >> Ca2+ e Cl- >> HCO3

- > SO4
2-. Através 

do modelo evolutivo de Hardie-Eugster foi possível constatar que as variações geoquímicas 
ocorridas durante as evaporações sucessivas estão associadas à precipitação inicial da calcita, 
seguida da precipitação do carbonato/bicarbonato de sódio e remoção do sulfato através da 
precipitação da gipsita. Dessa forma, a água do reservatório apresenta uma composição iônica 
atual, com concentrações elevadas de sódio, magnésio e cloreto e com menores concentrações 
de sulfato e bicarbonato, como consequência das evaporações sucessivas a que foi submetido. 
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INTRODUÇÃO 

O Nordeste brasileiro é caracterizado por má distribuição hídrica e elevadas temperaturas. 
Portanto, a utilização adequada dos recursos hídricos é essencial para o desenvolvimento e 
sustentabilidade. Os reservatórios são usados para acúmulo de água para vários fins, dentre eles, 
o atendimento das necessidades da região em momentos de estiagem e crise hídrica (RAMALHO, 
2013). 

Uma das dificuldades da gestão dos reservatórios é a salinização. Esse problema modifica 
a qualidade da água e é recorrente por vários fatores em que dentro de um panorama global é 
atribuída à agricultura, porém em regiões áridas e semiáridas estão associadas à evaporação 
excessiva (WAHED et al., 2015; KAUSHAL et al., 2018). 

Os processos químicos que ocorrem em um corpo d’água submetido à elevada 
evaporação podem ser estudados pelo modelo evolutivo de Hardie-Eugster (1970), em que 
interpreta a química das águas dominada pela evaporação em termos de uma sucessão de 
divisões químicas. 

Dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho foi fazer uma análise da evolução 
química da água do reservatório Algodoeiro no município de Nossa Senhora da Glória/SE, região 
dominada por alta taxa de evaporação, através do modelo proposto por Hardie-Eugster. 
 
MATERIAIS E MÉTODO 
 

Área de Estudo 
O estudo foi conduzido na região do baixo São Francisco no estado de Sergipe, como 

mostra a Figura 1. O reservatório Algodoeiro foi construído pelo barramento do riacho Alagadiço, 
localizado no município de Nossa Senhora da Glória – Sergipe. Ocupa uma área de 32,68 km2 e 
possui capacidade de acumulação de 1.868.830 m3 (GARCIA et al., 2014). O clima da região de 
acordo com o método de Thornthwaite é classificado como subúmido seco com precipitações 
médias anuais de 711,3 mm (OLIVEIRA et al., 2014). De acordo com o DNOCS (2000), a pesca e 
dessedentação animal são as principais utilidades do reservatório. 
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Figura 1. Localização do reservatório Algodoeiro e estação de amostragem. 

 
Amostragem e Análises Químicas 
As amostras de água foram coletadas nos períodos seco e chuvoso, em quatro 

campanhas de 2013 e 2014 no seguinte ponto amostral: (653.248 “E” 8.881.070 “N”). 
Acondicionadas, preservadas e transportadas para o laboratório e analisadas no Instituto 
Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS). Todos os parâmetros foram 
determinados de acordo com o protocolo do Standard Methods (APHA, 2012). Foi feito 
determinação de pH, Sólidos Totais Dissolvidos8888 (STD), ânions (HCO3

-, SO4
2-, Cl-) e cátions 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+) principais.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os valores de pH, STD e as concentrações dos íons maiores para a 
água do reservatório. 

 
Tabela 1. Características químicas da água do reservatório Algodoeiro 

 

Parâmetros  

1ª 
Campanha 
jun. 2013 
(Período 

Seco) 

2 ª 
Campanha 
nov. 2013 
(Período 
Chuvoso) 

3 ª 
Campanha 
jun. 2014 
(Período 

Seco) 

4 ª 
Campanha 
nov. 2014 
(Período 
Chuvoso) 

pH  8,4 8,64 8,47 8,48 
STD (mg L

-1
) 4304 5039 3758 5109 

Na
+
 (mg L

-1
) 835,9 1143 903,6 992,5 

K
+
 (mg L

-1
) 17,84 36,13 31,13 26,32 

Ca
2+

 (mg L
-1

) 92,63 110,4 159,8 116,9 
Mg

2+
 (mg L

-1
) 199,9 182,8 295,8 181,9 

HCO3
-
 (mg L

-1
) 172,5 203,6 204,2 236,1 

SO4
2-

 (mg.L
-1

) 40,34 65,92 59,19 51,84 
Cl

-
 (mg L

-1
) 1977 2375 2198 2367 

 
De acordo com os resultados, podemos perceber valores muito elevados de STD, 

atingindo um valor máximo de 5109 mg L-1 no período chuvoso de 2014, evidenciando águas 
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muito salinizadas (Delgado et al., 2010). Foi encontrada uma abundancia iônica na seguinte 
ordem: Na+ > Mg2+ >> Ca2+ e Cl- >> HCO3

- > SO4
2-, revelando uma água com composição 

predominante de cloreto, sódio e magnésio. A composição química da água evoluiu 
geoquimicamente com consequência da progressiva evaporação (GIBBS,1970). Esse processo é 
característico de regiões áridas e semiáridas, onde a água pura é removida, levando ao aumenta 
da concentração dos íons dissolvidos.  

A Figura 2 apresenta a evolução química da água do reservatório de acordo com o modelo de 

Hardie-Eugster, em que as variações químicas são explicadas em termos de progressivas 

divisões químicas. Com o avanço da evaporação resultará um aumento da concentração do íon 

presente em maior concentração e decréscimo da concentração do íon presente em menor 

concentração (DREVER, 1997; WAHED, 2015). Em quase todos as água naturais o primeiro 

mineral a precipitar é a calcita, sendo essa a primeira divisão. Como na água do reservatório 

ocorre a relação 2[Ca2+]  > [HCO3
-] ([HCO3

-  = alcalinidade), o sistema é direcionado a seguir o 

caminho II, em que o carbonato (íon presente em maior concentração) progressivamente vai 

sendo removido da água em função do aumento da evaporação. Após a precipitação da calcita, 

ainda restando Ca2+ na água e sendo sua concentração maior que a concentração do SO4
2-, o 

próximo mineral a depositar é a gipsita (segunda divisão). Com a precipitação da gipsita (CaSO4), 

as espécies sulfato  serão progressivamente removidas da água (caminho II-A) com a 

evaporação, levando a água a uma composição iônica final tendo como constituintes iônicos 

principais o Na+, Mg2+, Ca2+ e Cl-.  

 

Figura 2. Modelo de Hardie-Euster mostrando a evolução geoquímica (setas vermelhas) da água do 
reservatório Algodoeiro. 

CONCLUSÕES 

1. Através do diagrama de Gibbs foi possível inferir que a composição química da água é 
controlada pelo domínio da evaporação. 

2. As concentrações iônicas da água estão na seguinte ordem de abundância: Na+ > Mg2+ >> 
Ca2+ e Cl- >> HCO3

- > SO4
2-, mostrando uma água com composição predominante de 

cloreto, sódio e magnésio. 
3. O modelo de Hardie-Eugster indicou que as variações geoquímicas da água ocorridas 

durante a evaporação estão relacionadas à precipitação inicial da calcita, seguida da 
precipitação do carbonato e remoção do sulfato pela precipitação da gipsita. 
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