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RESUMO – Nesse estudo o software PHREEQC foi utilizado para simular os processos 

geoquímicos envolvidos na salinização das águas dos reservatórios Carira e Algodoeiro, situados no 

estado de Sergipe, Nordeste do Brasil. Amostras de água superficial foram coletadas nos períodos 

seco e chuvoso em oito campanhas entre 2013 e 2018. Em cada amostra foram determinados os 

parâmetros: pH, sólidos totais dissolvidos, Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, HCO3

-
, SO4

2- 
e Cl

-
. O modelo 

demonstrou que o principal mecanismo que controla a qualidade da água dos reservatórios é a 

evaporação-cristalização, levando a uma composição química rica em Na
+
, Mg

2+
, Ca

2+ 
e Cl

-
. Os 

resultados da modelagem mostraram uma boa concordância com as características hidroquímicas 

das águas, obtidas no período 2013 a 2018, exceto para o HCO3
-
, cujos valores modelados foram 

bem menores, devido à lenta cinética de precipitação da calcita nos dois reservatórios. 
 
ABSTRACT – In this study, the PHREEQC software was used to simulate the geochemical 

processes involved in the salinization of the waters of the Carira and Algodoeiro reservoirs, located 

in the state of Sergipe, Northeast Brazil. Surface water samples were collected in dry and rainy 

periods in eight campaigns between 2013 and 2018. In each sample the parameters were 

determined: pH, total dissolved solids, Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, HCO3

-
, SO4

2-
 and Cl

-
. The model 

demonstrated that the main mechanism controlling the water quality of the reservoirs is evaporation 

- crystallization, leading to a chemical composition rich in Na
+
, Mg

2+
, Ca

2+
 and Cl

-
. The results of 

the modeling showed a good agreement with the hydrochemical characteristics of the waters, 

obtained in the period from 2013 to 2018, except for HCO3
-
, whose modeled values were much 

smaller, due to the slow kinetics of calcite precipitation in the two reservoirs. 
 
Palavras-Chave – Salinização; Reservatórios; PHREEQC. 
 

INTRODUÇÃO 

Uma alternativa para regiões com escassez de água, como o Nordeste do Brasil, é a 

construção de reservatórios, visando atender os usos múltiplos, principalmente a demanda para 

abastecimento humano e para a irrigação. Um dos problemas recorrentes na região é a salinização 

das águas dos reservatórios, principalmente como consequência da elevada evaporação. 

Uma lacuna nos estudos de salinização das águas dos reservatórios tem sido a falta de uma 

abordagem geoquímica do processo de salinização. Através da análise geoquímica, usando modelos 
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que simulem a evaporação da água natural, é possível identificar os minerais responsáveis pela 

composição salina da água e interpretar as variações químicas que ocorrem quando a água é 

submetida a evaporações sucessivas (LEVY e AMRHEIN, 2011; WAHED et al., 2014; WAHED et 

al., 2015). 

O software PHREEQC tem sido amplamente usado para simular a evaporação de águas 

naturais (DREVER, 1997; SMITH e COMPTON, 2004; LEVY e AMRHEIN, 2011; KIRABIRA  et 

al., 2015). O PHREEQC é um programa de modelagem geoquímica com uma extensa base 

termodinâmica de dados e está publicamente disponível. 

Nesse estudo os processos de salinização dos reservatórios Carira e Algodoeiro, foram 

simulados usando software PHREEQC, com o objetivo de interpretar e entender a qualidade atual 

das águas desses reservatórios. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

Esse estudo compreende os reservatórios Algodoeiro e Carira, localizados na região 

classificada como polígono das secas, no Estado de Sergipe, Nordeste do Brasil (Figura 1). Os 

reservatórios foram construídos pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), 

com a finalidade de atender os usos múltiplos, principalmente o consumo humano e à agricultura 

irrigada. Atualmente, devido ao elevado grau de salinização de suas águas, os reservatórios são 

utilizados apenas para pesca e dessedentação animal (DNOCS, 2000).  

O reservatório de Algodoeiro está situado na cidade de Nossa Senhora da Glória e inserido na 

bacia hidrográfica do baixo rio São Francisco. Foi construído em 1966, ocupa uma área de 32,68 

km
2
 e tem capacidade de armazenamento é de 1.868.830 m

3
 de água (GARCIA et al., 2014). 

O reservatório Carira, localizado no município de Carira, está inserido na bacia hidrográfica 

do rio Vaza Barris e possui uma capacidade de acumulação hídrica de 822.000 m
3
. Sua construção 

se iniciou em 1953 e foi concluída em 1955 (BARRETO et al., 2009). 
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Figura 1 – Bacias Hidrográficas e localização dos Reservatórios Carira e Algodoeiro 

 

Amostragem e análises 

As amostras de água de superfície foram coletadas nos períodos seco e chuvoso, em oito 

campanhas amostrais, nos anos de 2013, 2014, 2017 e 2018, nos seguintes pontos amostrais: 

653.248 “E” e 8.881.070 “N” para reservatório Algodoeiro e 642.662 “E” e 8.852.902 “N” para o 

reservatório Carira. As amostras foram acondicionadas, preservadas e transportadas para o 

Laboratório de Química da Água do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe 

(ITPS) e analisadas.  

Os parâmetros determinados foram: pH, temperatura, Sólidos Totais Dissolvidos (STD), 

HCO3
-
, SO4

2-
, Cl

-
, Na

+
, K

+
, Ca

2+
 e Mg

2+
. Todos os procedimentos para a determinação seguiram o 

protocolo do Standard Methods (APHA, 2012). 

 
Simulação do modelo de evaporação 

Para fazer a modelagem geoquímica usando o programa PHREEQC (PARKHUST e 

APPELO, 2013), foi utilizada a hipótese de que as águas dos reservatórios Carira e Algodoeiro, 

evoluiram geoquímicamente através de evaporações sucessiva de uma água menos salina, 

juntamente com a remoção progressiva das fases minerais que atingiram o limite de saturação.  

Como ponto de partida da modelagem geoquímica foram usadas as amostras menos salina das 

águas dos reservatórios, cuja composição iônica está indicada na Tabela 1. Os fatores de 
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concentração foram definidos considerando os níveis de sólidos totais dissolvidos nas amostras de 

partida (menos salina) e final (mais salina) (Tabela 1).  Em cada passo a solução foi equilibrada 

com a pressão parcial de CO2 na atmosfera (1,0x10-3,5 atm). Durante a modelagem, as fases 

minerais calcite, gipsita e halita são permitidas precipitar se for atingido o limite de saturação. Na 

modelagem foi simulado a concentração em um volume de 1L de água, pela remoção de 20% e 

15% da água evaporada, para os reservatórios Carira e Algodoeiro, respectivamente. 

 
Tabela 1. Características químicas das águas usadas na hipótese da modelagem geoquímica 

Parâmetros 

Reservatório Carira  Reservatório Algodoeiro 

Água inicial 

acumulada 

Água Final 

(perda de 20% 

por evaporação) 

 
Água inicial 

Acumulada 

Água Final 

(perda de 15% 

por evaporação) 

pH 7,8 8,3  8,5 8,5 

Temp. (
o
C) 22,8 25,0  26,0 27,5 

STD (mg L
-1

) 5638 8505  3758 5109 

Na
+ 

(meq L
-1

) 55,1 69,7  39,3 43,2 

Ca
2+ 

(meq L
-1

) 16,6 14,2  8,0 5,8 

Mg
2+ 

(meq L
-1

) 34,0 35,3  16,3 15,2 

Cl
- 
(meq L

-1
) 100,4 107,6  61,9 66,7 

SO4
2-

 (meq L
-1

) 3,2 3,1  1,2 1,1 

HCO3
-
 (meq L

-1
) 7,3 4,6  4,1 4,0 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Hidroquímica da água  

A estatística das características químicas das águas dos reservatórios Algodoeiro e Carira, 

referente às oito campanhas de amostras, realizadas no período temporal de 2013 a 2018, estão 

apresentadas na Tabela 2. O pH das amostras variaram de 7,8 e 8,5 indicando que as águas dos 

reservatórios são ligeiramente alcalinas. Os valores dos STD ficaram no intervalo de 5638 a 8505 

mg L
-1

 para o reservatório Carira e 2658 a 5109 mg L
-1

 para o reservatório Algodoeiro, valores 

característicos de ambientes muito salinizados. As concentrações iônicas apresentaram em média a 

seguinte ordem de abundância: para o reservatório de Carira, Na
+ 

>> Mg
2+ 

> Ca
2+

 e Cl
- 
>> SO4

2- 
> 

HCO3
-
 e para o reservatório Algodoeiro, Na

+ 
>> Mg

2+ 
> Ca

2+
 e Cl

- 
>> HCO3

-
 > SO4

2-
. 

 
Tabela 2. Estatísticas das características químicas das águas dos reservatórios, no período 2013 a 2018 e os 

resultados da modelagem geoquímica usando o PHREEQC 

Parâmetros 

Reservatório Carira   Reservatório Algodoeiro  

Média Min-Max 
Resultado 

Modelagem 
 Média Min-Max 

Resultado 

Modelagem 

pH 8,1 7,8-8,4 7,9  8,3 7,7-8,6 8,0 

Temp. (
o
C) 25,4 22,8-27,1 -  26,6 24,1-30,4 - 

STD (mg L
-1

) 7085 5638-8505 -  3637 2658-5109 - 

Na
+ 

(mg L
-1

) 1529 1115-2391 1604  744,4 449,1-1143 1061 
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K
+ 

(mg L
-1

) 18,8 4,1-26,5 -  22,7 15,1-36,1 - 

Ca
2+ 

(mg L
-1

) 319,3 247,2-370,9 271,3  118,8 77,3-228,5 225,1 

Mg
2+ 

(mg L
-1

) 423,9 174,3-935,0 496,1  192,2 141,1-319,3 258,5 

Cl
- 
(mg L

-1
) 3697 3217-4766 3821  1707 1037-2375 2585 

SO4
2-

 (mg L
-1

) 272,4 78,8-792,5 127,8  162,0 23,0-480,5 45,2 

HCO3
-
 (mg L

-1
) 224,0 182,4-367,1 30,4  178,3 121,5-204,2 39,0 

 

Modelagem hidrogeoquímica 

Os resultados da modelagem dos dois reservatórios são apresentados nas Figuras 2 e 3. O Cl
-
 

foi usado como o íon de referência para demonstrar os efeitos da evaporação, pois assume um 

comportamento conservativo e por isso, é uma medida da evolução da salinização. 

De acordo com o modelo teórico de Hardie – Eugster (DREVER, 1997), à medida que a água 

evapora, o mineral menos solúvel começa a precipitar, e na sequência da evaporação, novos 

minerais podem precipitar assim que é atingida a saturação. A distribuição iônica e das fases 

minerais na água, com a evolução da evaporação (aumento da concentração do Cl
-
) são semelhantes 

nos dois reservatórios, como mostram as Figuras 2 e 3. 

O primeiro mineral a precipitar é a calcita, ocorrendo uma abrupta precipitação nas primeiras 

etapas da evaporação. Do mesmo modo, ocorre também nas etapas iniciais da evaporação, a 

precipitação da dolomita. A precipitação desses minerais é controlada pelo HCO3
-
, cuja 

concentração diminui consideravelmente durante a precipitação da calcita e dolomita, e quando o 

HCO3
-
 atinge um patamar cessa o processo de precipitação (Figuras 2 e 3). Observa-se, no entanto, 

que após a precipitação a calcita atinge o limite da saturação (IS = 0), enquanto a dolomita mantem-

se supersaturada (IS > 0,5), isso se deve a baixa cinética de precipitação da dolomita (LEVY e 

AMRHEIN, 2011). Como as concentrações (em meq L
-1

) de Ca
2+

 e Mg
2+

 excedem a de HCO3
-

(Tabela 1), suas concentrações aumentam com o aumento do Cl
-
, como previsto pelo modelo de 

Hardie - Eugster (DREVER, 1997).   

O próximo mineral a precipitar devia ser a gipsita, mas o que se observou foi que as águas dos 

dois reservatórios, durante todo processo de evaporação, permaneceram altamente subsaturadas em 

relação à gipsita (Figuras 2 e 3). Fato semelhante foi observado na bacia do Teels Marsh, e de 

acordo com Drever (1997) essa anomalia se deve ao ciclo de períodos seco e chuvoso em regiões 

áridas, onde se tem baixas precipitações, e por isso, a água que percola, não tem tempo de contato 

suficiente para dissolver os sais pouco solúveis, como a gipsita. 

O Na
+ 

aumenta à medida que cresce a concentração do cloreto, devido a dissolução da halita, 

que permaneceu subsaturada durante todo o processo de evaporação (Figuras 2 e 3), o que levou as 
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águas dos reservatórios Carira e Algodoeiro a tornarem-se ricas em Na
+
, Mg

2+
, Ca

2+
 e Cl

-
, em 

consequência das evaporações sucessivas. 

Na Tabela 2 pode ser observado que a modelagem produziu para os dois reservatórios, 

resultados concordantes com as variações reais das concentrações obtidas no período de estudo. As 

diferenças entre os valores reais e os obtidos na modelagem foram concordantes com as diferenças 

obtidas em outros trabalhos citados na literatura (WAHED et al., 2014; WAHED et al., 2015). A 

exceção foi o HCO3
-
, cujos valores obtidos na modelagem foram muito menores que as 

concentrações reais. Resultados semelhantes foram obtidos por Wahed et al. (2014) para o lago 

Qarun (Egito) e que atribuíram a grande diferença, ao fato da calcita precipitar no lago Qarun muito 

lentamente. Como pontuado por Drever (1997), a química dos processos de dissolução – 

precipitação é controlada pela cinética e não somente pelas solubilidades das espécies. 

 

  

Figura 2 – Resultados da modelagem usando PHREEQC para as concentrações iônicas e as fases 

minerais, para o reservatório Carira. 

 

 
Figura 3 – Resultados da modelagem usando PHREEQC para as concentrações iônicas e as fases minerais, 

para o reservatório Algodoeiro. 
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CONCLUSÕES 

O processo de salinização dos reservatórios Carira e Algodoeiro, como consequência de 

evaporações sucessivas, foram simulados usando o programa PHREEC. Nos dois reservatórios a 

distribuição iônica e das fases minerais na água, com a evolução da evaporação foram semelhantes. 

Os resultados da modelagem mostraram uma boa concordância com as características 

hidroquímicas das águas, obtidas no período 2013 a 2018, exceto para o HCO3
-
, cujos valores 

modelados foram bem menores, devido à lenta cinética de precipitação da calcita nos dois 

reservatórios. A modelagem confirmou ainda, que a composição atual das águas dos reservatórios, 

ricas em Na
+
, Mg

2+
, Ca

2+
 e Cl

-
, são consequência dos processos de evaporações sucessivas a que 

foram submetidos. 
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