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 RESUMO: As concentrações dos íons dissolvidos nas águas superficiais dependem das condições 

geológicas, dos fatores hidroclimáticos e geográficos locais. Neste contexto, o estudo objetivou 

avaliar as concentrações dos principais íons dissolvidos (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- e SO4
2-), bem como 

reconhecer o mecanismo predominante de controle da composição da água do riacho Timbó, 

localizado na zona rural do município de São Cristóvão-SE. Foram realizadas quatro campanhas de 

amostragem no período de junho/2018 a agosto/2019 em três pontos de coleta. As amostras foram 

preservadas (≈4ºC), filtradas em acetato de celulose (0,45 μm) e analisadas por cromatografia iônica 

(Dionex ICS-3000). As concentrações médias dos íons analisados foram: Na+ (14,52 mg L-1), K+ (0,51 

mg L-1), Ca2+ (2,67 mg L-1), Mg2+ (1,58 mg L-1), Cl- (15,38 mg L-1) e SO4
2- (2,29 mg L-1). Os resultados 

das análises revelaram que a maioria dos íons investigados sofrem influência das precipitações, 

aumentando suas concentrações no período em que foram registrados os maiores índices 

pluviométricos. O principal mecanismo que contribui para a composição química das águas do riacho 

Timbó, de acordo com o Diagrama de Gibbs, é a precipitação atmosférica, sendo responsável pela 

drenagem que carreou os principais constituintes para as águas do corpo hídrico estudado. 

Palavras-chave: Recursos hídricos. Íons dissolvidos. Diagrama de Gibbs.    

1 INTRODUÇÃO 

Os principais íons dissolvidos são muito variáveis nas águas superficiais, pois a concentração 

dessas espécies na água está diretamente ligada à geologia, ao clima e a geografia local. Esses íons 

são, basicamente, constituintes provenientes dos principais sais minerais dissolvidos na água 

(CHAPMAN, 1996). As águas naturais não poluídas são predominantemente compostas por K+, Na+, 

Ca2+, Mg2+, Cl -, SO4
2-, NO3

- e HCO3
- (Dai, 1996). 

A composição iônica das águas pode sofrer variações significativas devido as precipitações 

atmosféricas, interações água/rocha, cristalização e também das atividades antrópicas. Gibbs (1970) 

estudando os mecanismos que controlam a química mundial da água, observou que os três principais 

fatores que controlam a composição dos sais dissolvidos das águas superficiais podem ser definidos 

como precipitação atmosférica, dominância de rochas (intemperismo) e processo de evaporação-

cristalização. 
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Alguns íons como Na+, K+, Ca2+, Mg2+ e Cl- têm importante papel para os ecossistemas 

aquáticos, pois fazem parte do processo fisiológico de suas comunidades. O Ca2+ é encontrado 

combinado em duas formas principais, CO3
2- e HCO3

-, sendo essencial para o crescimento de algas e 

muitos animais. A troca e o transporte de outros íons para os meios intra e extracelular é uma das 

principais funções dos íons Na+, K+ e Cl-. A relevância do Mg2+ se deve a sua participação na 

formação da molécula da clorofila e em diversos processos de transformação das células (ESTEVES, 

2011). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar as concentrações dos 

principais íons dissolvidos (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- e SO4
2-), bem como reconhecer o mecanismo 

predominante de controle da composição da água do riacho Timbó, localizado na zona rural do 

município de São Cristóvão-SE. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 

O trabalho foi realizado no riacho Timbó, um dos afluentes do rio Poxim-Açu, inserido na sub-

bacia hidrográfica do rio Poxim, situado na região rural do município de São Cristóvão/SE, localizado 

dentro da área do campus rural da Universidade Federal de Sergipe (UFS) (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Localização da área de estudo. 

 

2.2 Amostragem e Metodologia Analítica 

Foram selecionados três pontos de amostragem ao longo do riacho Timbó, todos devidamente 
georreferenciados com GPS Garmin, GPSmap 76 (Brasil), e estão sob as coordenadas: PRT-01 (10° 

55’ 40’’ S - 37° 12’ 13” O), PRT-02 (10° 55’ 37’’ S - 37° 12’ 15’’ O) e PRT-03 (10° 55’ 37’’ S - 37° 

12’ 16’’ O).  

As coletas e preservação das amostras obedeceram a metodologia (1060) especificada no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). A técnica analítica 

de cromatografia iônica foi utilizada para realizar as análises dos íons dissolvidos, através de 

cromatógrafo de íons Dionex ICS-3000 e obedeceram a metodologia analítica US EPA 300.1. 
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 2.3 Variáveis Climáticas   

Foram estimados os valores de temperatura do ar (°C) e precipitação pluvial (mm) da área 

de estudo, entre junho de 2018 e agosto de 2019. Os dados de temperatura do ar e precipitação foram 

coletados na escala diária, por uma estação meteorológica automática HOBO MicroRX Satation, 

RX2100 (Brasil), instalada a 800 metros do riacho Timbó (Figura 2). 
 

 
            Figura 2 - Variações mensais dos parâmetros temperatura atmosférica e precipitação da região estudada. 

 

Os dados de precipitação registrados durante o período estudado mostraram valor médio 

inferior a 65 mm para os meses de agosto de 2018 e 2019, enquanto que os meses de junho de 2018 

e 2019 este valor foi superior 205 mm. A temperatura média nos meses de estudo foi de 

aproximadamente de 23,5°C em 2018 e 26,2°C em 2019.    

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os íons dissolvidos foram analisados em triplicata e os valores de suas concentrações médias 

estão apresentados na Tabela 1.  
 

Tabela 1 - Concentrações médias dos íons dissolvidos presentes na água do riacho Timbó. 

Pontos de Coleta / Campanhas 
Cl-  

(mg L-1) 
Na+  

(mg L-1) 
K+  

(mg L-1) 
Ca2+  

(mg L-1) 
Mg2+  

(mg L-1) 
SO4

2- 

(mg L-1) 

Primeira Campanha - Junho / 2018      

PRT-01 11,42 10,91 0,65 2,47 1,46 1,33 

PRT-02 12,06 11,47 0,52 2,23 1,58 1,55 

PRT-03 12,97 12,42 0,51 2,63 1,56 1,53 

Segunda Campanha - Agosto / 2018      

PRT-01 12,11 11,17 0,46 2,31 1,44 1,36 

PRT-02 12,67 11,43 0,32 2,37 1,45 1,78 

PRT-03 13,30 12,30 0,39 3,11 1,37 2,03 

Terceira Campanha - Junho / 2019      

PRT-01 16,85 15,31 0,56 2,40 1,66 3,73 

PRT-02 22,26 20,23 0,46 2,51 1,87 3,48 

PRT-03 25,43 17,92 0,46 2,84 2,24 4,74 

Quarta Campanha - Agosto / 2019      

PRT-01 14,54 16,71 0,67 3,47 1,52 1,65 

PRT-02 15,37 17,10 0,46 2,71 1,45 1,94 

PRT-03 15,58 17,29 0,65 2,93 1,41 2,33 

Média Riacho Timbó 15,38 14,52 0,51 2,67 1,58 2,29 

Mediana Riacho Timbó 13,92 13,87 0,49 2,57 1,49 1,86 

Desvio Padrão 4,33 3,25 0,11 0,37 0,25 1,10 

Coeficiente de Variação (%) 28,15 22,40 21,18 13,79 15,59 48,01 

VMP * 250,00 - - - - 250,00 

                   * Valores máximos permitidos de acordo com a Resolução CONAMA N° 357/2005, para águas doces de classe 1. 
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Verifica-se na Tabela 1 que os resultados das análises foram compatíveis com os padrões de 

água doce. Estão estabelecidas na Resolução CONAMA n°357/05 apenas as concentrações de Cl- e 

SO4
2-, porém os demais íons também são importantes para a avaliação da qualidade da água.  

O valor máximo permitido de Cl-, de acordo com a Resolução CONAMA N° 357/05, para águas 

doces de classe 1, é de 250 mg L-1, todas as concentrações encontradas desse íon ficaram bem abaixo 

do limite estabelecido. A concentração média de cloreto ao longo do riacho Timbó variou de (11,42 

- 25,43 mg L-1).  

A concentração de Na+ variou entre (10,91 - 12,42 mg L-1) durante as campanhas de 2018 e em 

2019 variou de (15,31 - 20,23 mg L-1). Alves e Garcia (2006) encontraram uma variação de sódio 

entre 5,0 e 37,0 mg L-1 na sub-bacia hidrográfica do rio Poxim, sendo que as menores concentrações 

foram observadas no rio Poxim-Açu. Já em relação ao cloreto, os autores também observaram 

concentrações abaixo do estabelecido pelo CONAMA na região do rio Poxim-Açu, valores inferiores 

a 30 mg L-1.  

Nas campanhas de amostragem realizadas, todas as concentrações de K+ ficaram abaixo de 1,00 

mg L-1. Segundo Alves e Garcia (2006) as concentrações de potássio, em águas naturais, são baixas, 

pois as rochas que contêm potássio são relativamente resistentes ao intemperismo. Observa-se que a 

concentração de K+ variou ao longo do riacho Timbó entre (0,32 - 0,67 mg L-1), no entanto, a 

legislação não estabelece um valor máximo para concentrações desse íon.  

As concentrações de cálcio variaram de (2,23 mg L-1 - 3,47 mg L-1) ao longo do riacho, e as 

concentrações de magnésio, por sua vez, variaram entre (1,37 - 2,24 mg L-1). Foram encontrados por 
Alves e Garcia (2006) valores inferiores de Mg²+ e superiores de Ca²+, aos encontrados nesse estudo, 

no rio Poxim Açu.   

As concentrações de sulfato variaram entre (1,33 - 4,74 mg L-1), esses dados expressam alta 

variação (CV: 48,01%), principalmente no período com maiores índices pluviométricos. 

Fundamentado nos limites estabelecidos na Resolução CONAMA n°357/05 para águas doces classe 

1, o sulfato tem o valor máximo permitido de 250 mg L-1, foram observados valores abaixo desse 

limite em todas as campanhas. 

Em média, observa-se pequeno aumento e maior variabilidade dos dados para os íons Cl-, Mg2+ 

e SO4
2- em junho de 2018 e 2019, período com maiores índices pluviométricos. Também foram 

encontrados maiores valores nesse mesmo período das concentrações de K+. 

Bertossi et al. (2013) também encontraram maiores valores dos íons dissolvidos no período 

chuvoso, em corpos hídricos com predominância de floresta, situados no Município de Alegre, ES, 

provavelmente devido a influência da drenagem que carreou os principais constituintes para as águas 

do corpo hídrico estudado. 

O Ca2+ apresentou-se maior nos meses de agosto dos anos estudados, período onde foram 

registrados as menores precipitações. As concentrações do Na+ apresentaram valores próximos e sem 

grandes diferenças entre os períodos de maior e/ou menor índice pluviométrico. 

Comportamento semelhante ao encontrado nesse estudo, foi observado por RAO et al. (2019) 

no rio Gan, no centro sul da China, as concentrações de Ca2+ apresentaram correlação negativa com 

o escoamento do rio, segundo os autores, as concentrações dos íons dissolvidos são geralmente 

reduzidas pelo escoamento superficial, embora esse efeito de diluição seja variável em diferentes 

bacias hidrográficas.  
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Foi realizada uma avaliação das principais influências sobre a composição dos sais dissolvidos 

da água superficial do riacho Timbó. Para isso, foi construído o diagrama proposto por Gibbs (Figura 

3), onde este é baseado nos valores de sólidos totais dissolvido (STD) e na relação da concentração 

de Na/(Na+Ca). 

 

 
Figura 3 - Diagrama de Gibbs mostrando a plotagem das amostras nos três pontos de coleta. 

 

A influência das chuvas na composição dos íons dissolvidos do riacho Timbó pode ser 

entendida, observando o diagrama de Gibbs (Figura 3), onde verifica-se que o principal fator de 

controle da química da água, com predominância das amostras nesse domínio, é a precipitação 

atmosférica, evidenciando uma reduzida interação água-rocha. 

Segundo Gibbs (1970) a composição química das águas com baixa salinidade, são controladas 

pela quantidade de sais dissolvidos fornecidos pela precipitação, essas águas consistem 

principalmente dos rios que têm fontes em áreas lixiviadas, estando de acordo com os resultados 

encontrados nessa pesquisa. 

Merchán et al. (2015) estudando processos geoquímicos que controlam a salinização da água 

na bacia hidrográfica de Lerma, na Espanha, identificaram que as águas de precipitação são as 

principais águas de entrada na Bacia de Lerma, devido à baixa salinidade e condutividade elétrica 

encontradas. 

Também usando o diagrama de Gibbs para entender as fontes dos íons, Marques et al. (2017) 

chegaram à mesma conclusão ao atribuir a precipitação atmosférica como principal controle sobre os 
íons presentes nas águas da bacia de drenagem do rio São João, localizada na região dos Lagos, Estado 

do Rio de Janeiro. Os autores afirmam que a pluviosidade é um importante fator de controle dos 

constituintes da água e exerce controle sobre o comportamento dos íons pelo processo de 

concentração e diluição. 

 4 CONCLUSÃO 

A análise do atendimento à Resolução CONAMA 357/2005, mostrou que as concentrações 

médias dos íons dissolvidos se enquadraram em todas as classes de águas doces. Os resultados das 

análises revelaram que a maioria dos íons investigados sofreram influência das precipitações, 

aumentando suas concentrações no período em que foram registrados os maiores índices 

pluviométricos. O principal mecanismo que contribui para a composição química das águas do riacho 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 6 

Timbó, de acordo com o Diagrama de Gibbs, é a precipitação atmosférica, sendo responsável pela 

drenagem que carreou os principais constituintes para as águas do corpo hídrico estudado. 
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