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RESUMO – O objetivo do presente trabalho foi identificar, usando as razões iônicas, os principais 

processos hidrogeoquímicos que contribuíram predominantemente para a composição química da 

água do reservatório Jabiberi, situado na região centro-sul do estado de Sergipe. Foram usados os 

dados do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água das Bacias Hidrográficas do Estado de 

Sergipe, obtidos para dez amostras de água superficial, coletadas em uma estação de amostragem no 

período de 2013 a 2019, para os seguintes parâmetros, temperatura, pH, condutividade elétrica (CE), 

sólidos totais dissolvidos (STD), sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, sulfato e bicarbonatos. Os 

resultados mostraram que o pH das amostras estiveram próximos à neutralidade com valor médio de 

7,4±0,3, enquanto a CE média foi de 293,7±97,2 µS cm-1 e a média dos STD de 186,6±75,2, com a 

seguinte abundância iônica média: Na+ > Ca2+> K+> Mg2+ e Cl-> HCO3
-> SO4

2-. O intemperismo foi 

identificado pelo diagrama de Gibbs como o principal mecanismo responsável pela evolução da 

composição iônica do reservatório e a partir da interpretação das razões iônicas, ficou claro que os 

principais processos hidrogeoquímicos que contribuíram predominantemente para essa evolução 

foram, a dissolução da halita do sal marinho, da calcita e o intemperismo dos silicatos. 

 

ABSTRACT– The objective of the present work was to identify, using ionic ratios, the main 

hydrogeochemical processes that predominantly contributed to the chemical composition of the water 

of the Jabiberi reservoir, located in the south-central region of the state of Sergipe. Data from the 

Water Quality Monitoring Program of Hydrographic Basins of the State of Sergipe were used, 

obtained for ten samples of surface water, collected at a sampling station in the period from 2013 to 

2019, for the following parameters, temperature, pH, electrical conductivity (EC), total dissolved 

solids (STD), sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride, sulfate and bicarbonates. The results 

showed that the pH of the samples were close to neutrality with a mean value of 7.4±0.3, EC mean 

of 293.7±97.2 µS cm-1, STD with mean value of 186.6±75.2 and the following average ionic 

abundance: Na+ > Ca2+> K+> Mg2+ e Cl-> HCO3
-> SO4

2. Weathering was identified by the Gibbs 

diagram as the main mechanism responsible for the evolution of the ionic composition of the reservoir 

and from the interpretation of the ionic ratios, it became clear that the main hydrogeochemical 

processes that predominantly contributed to this evolution were the dissolution of halite from the salt 

marine, calcite and silicate weathering. 
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Palavras-Chave – Diagrama de Gibbs, Intemperismo, Salinização. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A composição química das águas superficiais pode ser o resultado das interações entre a água 

da chuva e as rochas da superfície da terra, no entanto, mesmo os estudos de avaliação da qualidade 

da água, realizados por meio de um programa de monitoramento eficiente capaz  de fornecer 

resultados confiáveis e a identificação dos diversos processos naturais e antrópicos, em geral, ignoram 

a geoquímica das interações água – rocha, o que inviabiliza o entendimento dos mecanismos 

hidrogeoquímicos que também contribuem para a composição química da água. O estudo desses 

mecanismos pode facilitar o gerenciamento integrado e tomadas de decisões pelos gestores [Guo et 

al. (2018)]. 

A correlação entre os íons majoritários dissolvidos presentes nas águas naturais, expressa em 

gráficos de dispersão, também chamada de razões iônicas, é uma técnica que tem sido utilizada para 

avaliar os processos geoquímicos envolvidos nas características químicas de águas superficiais, de 

maneira a identificar quais os processos de interações químicas (dissolução, precipitação e troca 

iônica) em meio aquoso serão os mais importantes [Barzegar et al. (2018); Zhang et al. (2018)]. 

Nesse contexto, pretende-se a partir da interpretação das razões iônicas, identificar os principais 

processos hidrogeoquímicos que contribuíram predominantemente para a composição química da 

água do reservatório Jabiberi, no período de 2013 a 2019, situado na região centro-sul do estado de 

Sergipe. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O reservatório do Jabiberi está localizado na cidade de Tobias Barreto – Sergipe, Figura 1. A 

sua construção teve início em 1985 e término em 1987 e tem como finalidade atender a demanda do 

perímetro irrigado Jabiberi e o abastecimento humano. É formado pelo barramento do rio Jabiberi 

pertencente à bacia hidrográfica do rio Real e possui capacidade de 4.300.000m³. Na região Centro 

Sul, onde está localizado o reservatório, a precipitação anual média é de 760 mm, o clima varia de 

tropical a semiárido quente e as temperaturas mínimas e máximas estão compreendidas entre 18ºC e 

32ºC, respectivamente [Lima (2015)]. 

A formação geológica no entorno do reservatório é predominantemente litótipos do Grupo 

Estância, representados por grauvacas, arenitos feldspáticos econglomerados da Formação Palmares, 

ocorrendo também argilitos, siltitos e arenitos da Formação Lagarto. E em uma área bastante restrita 
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é possível observar que afloram calcários, dolomitos, metapelitos e metacherts da Formação Olhos 

D’Água [Bomfim et al. (2002)]. 

 
 

Figura 1 – Área de estudo com a localização do reservatório Jabiberi. 

 

Amostragem e análises químicas 

Os dados hidroquímicos (pH, temperatura, sólidos totais dissolvidos (STD), e dos íons 

bicarbonato (HCO3
-), sulfato (SO4

2-), cloreto (Cl-), sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+) e 

magnésio (Mg2+) utilizados neste trabalho são provenientes de amostras de água superficial coletadas 

em uma estação de amostragem no reservatório Jabiberi, no período 2013 a 2019 pelo Programa de 

Monitoramento da Qualidade da Água das Bacias Hidrográficas do Estado de Sergipe (PMQA), 

resultando em dez campanhas amostrais. Todas as amostras após serem coletadas foram 

acondicionadas em recipientes adequados, mantidas em baixa temperatura e transportadas para o 

laboratório de água do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), no qual 

foram analisadas usando as metodologias analíticas descritas no APHA (2012). 

 

Razões iônicas e Diagrama de Gibbs 
 

Para a obtenção do diagrama de Gibbs, a concentração de sólidos totais dissolvidos foi plotada 

no eixo y, em relação a proporção Na/Ca+Na, plotada no eixo x, para identificar os mecanismos 

controladores da química da água. Após a predefinição do mecanismo (precipitação atmosférica, 

intemperismo ou processo de evaporação-cristalização) responsável pelas mudanças na composição 

e/ou evolução química da água do reservatório Jabiberi foram aplicadas aos dados um conjunto de 
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razões iônicas para obtenção do processo evolutivo das fases minerais presentes de acordo com a 

litologia de cada bacia hidrográfica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dos parâmetros medidos no período de 2013 a 2019 são apresentados na Figura 

2. É possível observar uma evolução da composição química da água do reservatório Jabiberi com 

tendência crescente das concentrações ao longo dos anos estudados. O pH das amostras estiveram 

próximos à neutralidade com valor médio de 7,4±0,3 e apresentaram pequena variação no período 

estudado. 

A condutividade elétrica (CE) e os sólidos totais dissolvidos (STD) são parâmetros utilizados 

com frequência para medição de níveis de salinidade das águas. A CE variou de 159,7 (agosto/2014) 

a 519,1 (fevereiro/2019) µS cm-1, com média de 293,7±97,2 µS cm-1, enquanto os STD apresentaram 

uma variação de 110,2 (agosto/2014) a 319,0 mg L-1 (fevereiro/2019) com média de 186,6±75,2 mg 

L-1. 

Segundo Drever (1997) amostras de águas com STD < 1.000 mg L-1, são classificadas como 

águas doces e possuem bicarbonato como ânion principal e sódio e cálcio como principais cátions, o 

que também é corroborado por Gibbs (1970) quando afirma que as águas doces têm em sua 

composição o Ca2+ como cátion maior e nas águas salinas, o Na+. Dessa forma, em relação a 

abundância catiônica para água do reservatório Jabiberi, esperava-se segundo tais autores, uma maior 

concentração do íon Ca2+ em detrimento a do íon Na+, no entanto, os resultados médios encontrados 

mostraram a seguinte ordem de abundância (mg L-1): Na+ (40,82±14,74) > Ca2+ (11,44±5,34) > K+ 

(6,07±8,69) > Mg2+ (5,97±2,78).  

Os resultados obtidos para a abundância aniônica mostraram também uma inversão, com 

predominância do íon cloreto: Cl- (58,26±25,40) > HCO3
- (43,04±14,24) > SO4

2- (16,57±22,49). 

Essas inversões servem como um alerta para uma melhor gestão do reservatório, pois estas, podem 

estar associadas ao tempo de residência do corpo hídrico com demanda irregular e/ou a uma forte 

interação água-rocha o que poderá desencadear o início do processo de salinização das águas do 

reservatório, problema recorrente no Nordeste brasileiro, por exemplo, e que já foi constatado por 

Zhang et al. (2018), Santos e Massaro (2000) e Monteiro et al. (2021). 
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 Figura 2 – Resultados dos parâmetros hidroquímicos medidos nas amostras de água do reservatório Jabiberi no período de 2013 a 2019. 
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A Figura 3 apresenta o enquadramento dos dados no diagrama de Gibbs, os quais inseriram-se 

totalmente na área do gráfico que os classifica como controlados pelo processo de intemperismo, 

indicando que a interação água – rocha é o principal mecanismo que controla a composição iônica da 

água do reservatório Jabiberi, em seguida, utilizou-se as concentrações dos íons majoritários (em meq 

L-1) e a correlação entre eles em gráficos de dispersão para elucidar as reações químicas relacionadas 

ao processo de interação água e rocha. 

 
Figura 3 – Distribuição das amostras do reservatório Jabiberi no diagrama de Gibbs 

 

 Para avaliar a origem dos íons Na+ e Cl- presentes nas águas do reservatório Jabiberi foi 

utilizada a relação entre o Na+ e Cl- (Figura 4) e comparada com as razões do Na+/Cl- na halita (NaCl) 

que deve ser próximo de 1,0 meq L-1 e que compõem o sal marinho sedimentado no solo pela 

deposição seca e que é dissolvido pela chuva e drenado para águas superficiais [Wang et al. (2017]). 

Como é possível observar na Figura 4, as amostras se distribuíram predominantemente em torno da 

linha 1:1 confirmando, nesse caso, a halita resultante da deposição seca, como a principal fonte do 

Na+ e Cl-. 

 

Figura 4 – Relação do Na+ versus Cl- para as amostras do reservatório Jabiberi 
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A origem dos íons Ca2+, Mg2+ e HCO3 pode ser atribuída ao intemperismo dos carbonatos, 

calcita (CaCO3) e dolomita (CaMg(CO3)2). A Figura 5a mostra a relação entre o HCO3
- com o Ca2+ 

e contém as linhas representativas da dissolução da calcita (1:2) e dolomita (1:4). As amostras do 

reservatório Jabiberi se distribuíram tanto na linha 1:2 quanto abaixo dela, indicando uma maior 

contribuição da dissolução da calcita em detrimento da dolomita para as concentrações do Ca2+. As 

amostras localizadas na parte inferior da linha 1:2 sugerem uma possível contribuição de fontes 

adicionais de Ca2+ como dissolução da gipsita, intemperismo dos silicatos, ou aporte antrópico [Liu 

et al. (2020)]. Com o uso da razão molar Ca2+/Mg2+ (Figura 5b) foi possível confirmar que além da 

dissolução da calcita (1< Ca2+/Mg2+ < 2) a dissolução dos silicatos (Ca2+/Mg2+ > 2) também se 

constitui de uma fonte significativa para estes íons no reservatório Jabiberi. 

  

 

Figura 5 – a) Relação do HCO3
- com o Ca2+ e b) Razão Ca2+/ Mg2+ para as amostras do reservatório Jabiberi. 

 
 

Com o intuito de investigar a contribuição do processo de dissolução dos silicatos foi utilizado 

as relações do (Na+ + K+) e (Ca2+ + Mg2+) com o Total de Cátions (CT) gerados nas reações de 

degradação dos silicatos (Barzergar et al., 2018). A Figura 6a mostra a proximidade dos pontos com 

a linha y = 0,6 o que indica a dissolução incongruente de plagioclásio (Na1-xCax(Si3-xAlx+1)O8), calcita 

e biotita (KMg3AlSi3O10(OH)2. Na Figura 6b é possível observar que a maior parte das amostras estão 

próximos a linha 1:0,6, destacando a contribuição do intemperismo dos silicatos plagioclásio, biotita 

e K-feldspato para as concentrações de Na+ e K+ presentes na água do reservatório Jabiberi. 

 

CaCO3 (calcita) + H2CO3 ↔ Ca2+ + 2HCO3
−  

CaMg(CO3)2 (dolomita) + 2H2CO3 ↔ Ca2+ +  Mg2+ + 4HCO3
− 

a b 
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Figura 6 – a) Relação do Ca2+ + Mg2+ com o Total de Cátions e b) Relação do Na+ + K+ com o Total de 

Cátions para as amostras do reservatório Jabiberi 

 

 

A contribuição de fontes antropogênicas (atividades agrícolas, despejos urbanos e/ou 

industriais) para as concentrações dos íons dissolvidos presentes na água do reservatório Jabiberi foi 

avaliada através da relação entre o HCO3
- e ∑cátions - Cl-. A Figura 7 exibe a distribuição de algumas 

amostras na linha 1:1 indicando que para essas, a origem dos íons foi proveniente apenas do 

intemperismo dos carbonatos e silicatos. Já para as amostras que se desviaram da linha 1:1 pode-se 

inferir que possivelmente nesses períodos houve um aporte desses íons para o reservatório, 

possivelmente associada a irrigação, pois como já mencionado anteriormente, o reservatório Jabiberi 

está inserido em áreas de agricultura irrigada. 

 

 

 

 Figura 7 ‒ Relação do HCO3
- com Σ Cátions – Cl- para as amostras do reservatório Jabiberi 
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CONCLUSÕES 

A interação água – rocha (intemperismo) foi identificado pelo diagrama de Gibbs como o 

principal mecanismo responsável pela evolução da composição iônica do reservatório Jabiberi no 

período 2013 a 2019, a qual apresentou a seguinte abundância iônica média: Na+ > Ca2+> K+> Mg2+ 

e Cl-> HCO3
-> SO4

2-. De modo geral, se observou que a medida que vai aumentando os valores dos 

STD na água, ou seja aumentando a salinização, o Ca2+ vai sendo substituído pelo Na+ e o HCO3
- 

pelo Cl-, em termos de íons majoritários. E a partir da interpretação das razões iônicas, ficou claro 

que os principais processos hidrogeoquímicos que contribuíram predominantemente para a 

composição química da água foram a dissolução da halita do sal marinho, da calcita e intemperismo 

dos silicatos. 
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