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RESUMO Nesse trabalho foi feita uma análise hidrogeoquímica, usando os diagramas de 

Gibbs e Piper, em amostras de água do reservatório Dionísio Machado, situado na bacia do rio Piauí 

em Sergipe. O estudo contempla dez amostras de água superficial coletadas nos períodos secos e 

chuvosos de 2013 a 2019. Foram determinados em cada amostra os seguintes parâmetros: 

temperatura, sólidos totais dissolvidos, pH, condutividade elétrica, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3
-, 

SO4
2− e Cl−. A abundância dos íons se deu na ordem de Na+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ para os cátions e 

Cl- > HCO3
- > SO4 

2- para os ânions.  O diagrama de Gibbs, mostrou que que as características 

química da água são controladas pelo intemperismo (60% das amostras) e pela evaporação (40 % 

das amostras). As águas do reservatório foram classificadas pelo diagrama de Piper, como 

cloretadas sódicas e cloretadas mistas. Os resultados mostram um crescente processo de salinização 

(aumento dos STD, controlado pela evaporação, nas amostras coletadas em 2018 e 2019.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os reservatórios são construídos com o objetivo de armazenar água para os diversos tipos de 

consumo. Os usos mais comuns são proteção contra enchentes, abastecimento doméstico e industrial, 

irrigação, dessedentação de animais, navegação, geração de energia e lazer (Straskraba; Tundisi; 

Duncan, 1993). 

Cada corpo hídrico possui características químicas próprias, que lhe são conferidas pelo mineral 

presente em determinada região, ou seja, pelos íons dissolvidos (Monteiro et al., 2021). A química 

iônica das águas  pode fornecer informações sobre alguns processos geoquímicos, como por exemplo, 

o desgaste das rochas (intemperismo), precipitação atmosférica, cristalização por evaporação (Qu et 

al., 2019).  

A evaporação é o efeito de retirar água pura da solução, fazendo com que as concentrações dos 

demais componentes dissolvidos na água tendam a aumentar. Com o passar dos anos houve um 
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aumento da salinização da água doce em várias regiões do mundo. A salinização anteriormente era 

considerada um problema ambiental restrito a regiões áridas. No entanto, atualmente é reconhecido 

como uma preocupação ambiental global que afeta também as regiões úmidas (Drever, 1997; Kaushal 

et al.,2013).  

O intemperismo refere-se a interação entre à agua e a rocha. Segundo Magalhães (2006), o 

intemperismo atua em duas vertentes, no processo físico e no químico. O primeiro, está associado  à 

fragmentação das rochas. Já o segundo, ocorre a alteração do mineral por meio de reações química 

como a dissolução, precipitação, hidratação, hidrólise e complexação. Dessa forma, os minerais 

secundários são formados e liberados íons solúveis que são incorporados a água. 

Essse trabalho tem como objetivo identificar os processos hidrogeoquímicos que controlam a 

composição química das águas do reservatório Dionísio Machado, situado na bacia do rio Piauí no 

estado de Sergipe, por meio de uso do diagrama de Gibbs e Piper. Além disso, traz uma visão do 

estado hidroquímico do reservatório e discute os processos que potencialmente devem controlar as 

características químicas de suas águas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

2.1 Área de Estudo 

O reservatório Dionísio Machado é formado pelo represamento das águas do rio Piauí e está 

localizado no município de Lagarto, região centro-sul de Sergipe, entre as coordenadas 645.503 E, 

8.788.322 N (Figura 1). Foi construído pelo governo do Estado de Sergipe entre os anos de 1985 a 

1987, tem uma capacidade de armazenamento de água de 15.000.000 m³, ocupando uma área de 345 

ha. Seus principais usos são o abastecimento humano e irrigação, onde se destaca o perímetro irrigado 

Piauí, com uma área irrigada de 703 ha (COHIDRO, 2022; Lima, 2015). 

O clima da região varia de tropical a semiárido quente, com precipitação anual média de 760 

mm e as temperaturas médias mínimas mensais estão compreendidas entre 18 e 22 ºC e as 

temperaturas médias máximas mensais estão entre 26 e 32 ºC (Lima, 2015). 

 

Figura 1 - Bacia hidrográfica do rio Piauí com a localização do reservatório Dionísio Machado 
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2.3 Amostragem e análises químicas  

Neste estudo foram utilizados os dados obtidos através do Programa de Monitoramento da 

Qualidade da Água das Bacias Hidrográficas do Estado de Sergipe (PMQA), para os seguintes 

parâmetros: pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, temperatura, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, 

HCO3
−, SO4

2− e Cl−.  O estudo contempla dez campanhas de amostragem realizadas em períodos 

secos e chuvosos de 2013 a 2019.  A coleta das amostras, medidas de campo e análise das amostras, 

foram realizadas pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), usando a 

metodologia descrita no Standard Methods (APHA, 2012). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A estatística dos parâmetros medidos é apresentada na Tabela 1. Durante o período amostral o 

pH médio foi de 8,3, indicando uma água ligeiramente alcalina. A água do  reservatório teve como 

cátion dominante o sódio e o ânion dominante o cloreto. A abundância dos íons se deu na ordem de 

Na+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ para os cátions e Cl- > HCO3
- > SO4 

2- para os ânions. A média da 

condutividade elétrica (CE) foi de 870,1 μS.cm-1, o que segundo Kumar et al. (2015), é classificada 

como tipo I, níveis de sais baixos (CE < 1.500 μS.cm-1). 

 

Tabela 1 - Características físico-químicos das águas do reservatório Dionísio Machado. 

 

 

As características químicas das águas podem ser controladas por diferentes mecanismos 

(precipitação, intemperismo e evaporação – cristalização) e para identificá-los foi utilizado o 

pH 7,1 9,5 8,3 ± 0,7

Condutividade (CE) 

(μS cm
-1

)
26,9 2162,0 870,1 ± 704,4

Sólidos Totais 

Dissolvidos (STD)    

(mg L
-1

)

300,7 1574,0 616,1 ± 455,1

Temperatura (ºC) 25,0 30,8 28,3 ± 2,2

Na
+                                                        

(mg L
-1

)
40,6 338,5 120,2 ± 111,0

K
+                                                        

(mg L
-1

)
2,7 8,9 4,3 ± 1,9

Ca 
2+                                                        

(mg L
-1

)
7,2 82,9 54,6 ± 25,2

Mg 
2+                                                        

(mg L
-1

)
6,4 139,6 22,8 ± 51,7

SO4 
2-                                                        

(mg L
-1

)
4,7 312,2 26,4 ± 119,1

Cl
-                                                      

(mg L
-1

)
85,0 749,5 258,4 ± 234,3

HCO 3
-                                                      

(mg L
-1

)
45,5 125,2 81,9 ± 27,1

Parâmetros 

Analisados
Mínimo Máximo

Média ± Desvio 

padrão



 

Encontro de Recursos Hídricos 

em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 4 

diagrama de Gibbs (1970). A Figura 2, mostra o diagrama de Gibbs, onde 60% das amostras de água 

ocuparam a região do domínio do intemperismo, indicando que para essa amostras a interação água-

rocha controla a geoquímica dos constituintes dissolvidos e 40 % das amostras evoluiram para o 

domínio da evaporação – cristalização, tendo como consequência o aumento da salinização (> STD). 

 

 

Figura 2 - Amostras de água do reservatório Dionísio Machado plotadas no diagrama de Gibbs 

O diagrama de Piper (1944) frequentemente é utilizado para classificação e comparação das 

amostras de água em relação ao seu conteúdo iônico. A Figura 3 mostra o diagrama de Piper com as 

dez amostras da água do reservatório Dionísio Machado. Com relação aos ânions, todas as amostras 

estão situadas na região de águas cloretadas, enquanto em relação aos cátions, cinco amostras ficaram 

na região águas sódicas e cinco se localizaram na região de água mista, não demonstrando dominância 

de apenas um cátion. Desse modo as águas do reservatório se dividiram entre águas cloretadas mistas 

(amostras de menor STD) e águas cloretadas sódicas (amostras de maior STD). 

As amostras de águas cloretadas sódicas correspondem as quatro amostras (STD > 1000) que 

estão situadas, no diagrama de Gibbs, na região do domínio da evaporação - cristalização, mais uma 

amostra (STD = 667 mg L-1) que está situada ligeiramente abaixo da linha de STD =1000 mg L-1.  

Com as evaporações sucessivas vai sendo removida água pura e as concentrações iônicas vão 

aumentando, levando ao aumento dos STD. Outro efeito da evaporação é que os carbonatos, 

progressivamente vão precipitando levando ao aumento das concentrações de Na+, resultando na 

mudança de classificação, de águas mistas para águas sódicas. 

Esse estudo sugere, portanto, que o crescente processo de salinização (aumento dos STD) do 

reservatório é controlado principalmente, pela elevada evaporação. Desse modo uma estratégia 

possível para diminuir a velocidade do aumento da salinização, seria a renovação das águas 

acumuladas pelo controle das vazões defluentes. 
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Figura 3  - Diagrama de Piper para classificação das águas do Reservatório Dionísio Machado 

 

4. CONCLUSÕES  

 

O principal mecanismo que controla as características químicas da água do reservatório 

Dionísio Machado é o intemperismo, ou seja, a interação água – rocha.  

Observa-se no entanto, um crescente processo de salinização (aumento dos STD) nas amostras 

coletadas em 2018 e 2019, que é controlado pela evaporação.  

Uma possível estratégia que pode ser adotada para diminuir a velocidade do aumento da 

salinização, seria a renovação das águas acumuladas pelo controle das vazões defluentes 
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