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RESUMO – A água subterrânea é uma importante fonte de água para uso doméstico, industrial 

e principalmente agrícola em todo o mundo. Sendo um recurso essencial, compreender suas 

características hidroquímicas, mecanismos de formação e reservas é crucial para utilização racional 

das águas subterrâneas. Neste estudo, 67 amostras analisadas para os componentes hidroquímicos 

maiores, e 12 amostras para as composições isotópicas de δ2H e δ18O, foram utilizadas. Métodos 

geoquímicos clássicos, estatística multivariada e índices químicos foram aplicados para explorar as 

características hidroquímicas, qualidade e os mecanismos de formação e evolução das águas 

subterrâneas na área de estudo. As técnicas integradas mostraram que os principais fatores que 

controlam a evolução química das águas subterrâneas são a dissolução de sais cíclicos 

(principalmente halita) e a interação água-rochas em conjunto com a troca iônica, e contaminação 

por fertilizantes. Os parâmetros físico-químicos de ~90% das amostras estão dentro das diretrizes da 

Organização Mundial da Saúde para fins de consumo se não se considerar o teor em ferro 

(ligeiramente superior a diretriz em quase 60% das amostras). Da mesma forma, índices conhecidos 

de irrigação mostraram que a maioria das águas subterrâneas é adequada para usos em irrigação. As 

amostras de águas subterrâneas analisadas apresentaram assinaturas isotópicas variando de –4,95 a 

–3,16‰ e –29,74 a –17,50‰ para δ18O e δ2H respectivamente, próximo à Reta Meteórica Global. 

ABSTRACT– Groundwater is an important source of water for domestic, industrial, and 

mainly agricultural use throughout the world. Such as an essential resource, understanding its 

hydrochemical characteristics, formation mechanisms and reserves are crucial for the rational use of 

groundwater. In this study, 67 analyzed samples for the major hydrochemical components such as 

K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl−, SO4
2−, HCO3

−, NO3
−, TH and TDS, and 12 samples for δ2H and δ18O 

isotopic groundwater compositions were utilized. Classical geochemical methods, multivariate 

statistics, and chemical indices were applied to explore the hydrochemical characteristics, quality, 

and mechanisms of formation and evolution of groundwater in the study area. The integrated 

techniques have shown that the main factors controlling groundwater chemistry evolution are cyclic 

salts dissolution (main halite), rock weathering in conjunction with the ion exchange, and some 

fertilizer contamination. The physical-chemical parameters of ~90% of groundwater samples are 

within the World Health Organization (WHO) guidelines for drinking purposes, if not considering 

the iron concentrations (which slightly exceeds the guidelines in almost 60% of the samples) (~92% 

within the excellent water quality category). Similarly, well-known irrigation ion-based indices 
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showed that most groundwater is suitable for irrigation uses. The analyzed groundwater samples 

showed isotopic signatures ranging from –4.95 to –3.16‰ and –29.74 to –17.50‰ for δ18O and 

δ2H, respectively, near the Global Meteoric Water Line. 

Palavras-Chave – hidrogeoquímica; estatística multivariada; isótopos estáveis. 

 

INTRODUÇÃO 

 Pernambuco representa o estado de maior déficit hídrico do Brasil, com alta variação sazonal 

e distribuição geográfica irregular dos recursos, possuindo cerca de 86% do seu território coberto 

por rochas ígneas e/ou metamórficas do embasamento pré-cambriano e apenas 11% distribuídos em 

dez bacias sedimentares (Gomes, 2001). Aparte as bacias sedimentares costeiras de Pernambuco e 

Paraíba, as outras bacias sedimentares ocorrem no interior, sendo duas de grande porte em termos 

de área e espessura, que são a Bacia do Jatobá e a Bacia do Araripe, e as outras seis, de menor área 

de ocorrência e menor espessura de sedimentos, dentre as quais se encontra a bacia estudada de 

Mirandiba. Apesar do menor porte (i.e., área e espessura), estas bacias são fontes essenciais de 

abastecimento de água para consumo humano, animal, industrial e agrícola. 

A fim de usar estes escassos recursos de forma racional, estudos hidrogeoquímicos 

sistemáticos são fundamentais para estabelecer os fatores responsáveis pelos processos naturais e 

antropogênicos. Tais estudos permitem identificar a qualidade e quantidade das águas subterrâneas 

para avaliar a adequação destas para consumo humano e irrigação, além disto utilizar o 

conhecimento advindo para avaliar os efeitos potenciais negativos impactando as águas 

subterrâneas a fim de mitigá-los ou mesmo evitá-los. Neste trabalho, combinamos várias técnicas 

(geoquímica, isótopos, ambientais, estatística, GIS, modelagem, etc.) para acessar a 

hidrogeoquímica, a qualidade para consumo humano e irrigação bem como a origem das águas 

subterrâneas da bacia. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Localização, clima, vegetação e geomorfologia 

A Bacia Sedimentar de Mirandiba, com área aproximada de 117 km2, está localizada na 

porção central do estado de Pernambuco (Figura 1a), entre as coordenadas 37º 35’–38º 46’ de 

Longitude e 08º 03’–08º 09’ de Latitude Sul. 

A bacia está localizada na porção semiárida do Nordeste do Brasil, região esta que sofre a 

influência principal do sistema atmosférico denominado de Zona de Convergência Intertropical 
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(ZCIT) que é uma das causas de precipitação em Pernambuco. Na região estudada distinguem-se 

praticamente apenas duas estações climáticas por ano: a seca e a chuvosa. Na Bacia de Mirandiba a 

pluviometria média anual histórica nos municípios que englobam a bacia de Mirandiba é da ordem 

de 635 mm (Figura 1b); ocorrendo os maiores valores nos meses de janeiro a abril. Coincidindo 

com a posição mais ao sul da ZCIT durante o verão do hemisfério sul, que traz um período chuvoso 

sobre o NE do Brasil (Hastenrath, 2012) Os dados das temperaturas médias mensais para os 

municípios que englobam a bacia de Mirandiba (INMET, 2020), indicam que não sofrem grandes 

variações ao longo dos meses, situando-se em torno dos 25,3 °C (23,3 a 26,8 °C; Figura 1b). Os 

dados de evaporação, obtidas a partir de Tanques Evaporímetro – Classe A, em diversos períodos 

de observações, mostraram valores variando de 160 a 280 mm/mês que refletem uma alta 

evaporação anual de ~2606 mm (Figura 1b). 

A elevação na bacia varia de ~400 a 609 m acima do nível do mar (m.a.s.l) com máximos nas 

áreas leste e sudoeste e mínimos em suas partes central (Figura 1c). Nesta área predomina uma 

vegetação do tipo arbustiva arbórea aberta ou fechada (~50% da bacia), formada por plantas 

xerofíticas do tipo caducifólias (Caatinga). Esta associação entre a Floresta Estacional Caducifólia 

Espinhosa (Caatinga Arbórea) e a Formação Florestal Arbustiva (Caatinga Arbustiva) apresenta-se 

como densa em determinados pontos, principalmente nas áreas das chapadas arenosas. Já a outra 

metade da área é dedicada às atividades agropecuárias (Figura 1d).  

Na bacia sedimentar de Mirandiba, ocorre o predomínio de chapadas arenosas, 

correspondentes aos depósitos colúvio-eluviais e áreas de afloramentos da Formação Tacaratu, 

pediplanos avermelhados de textura média a argilosa, correspondentes aos folhelhos da Formação 

Aliança, e as várzeas e terraços aluviais correlacionados aos depósitos arenosos, encontrados ao 

longo do riacho Terra Nova/dos Picos e alguns de seus tributários. 

Geologia, hidrologia e hidrogeologia 

Na Bacia de Mirandiba as principais unidades litoestratigráficas são representadas por 

arenitos de idade Paleozoica pertencentes à Formação Tacaratu, de idade Siluriana; folhelhos e 

siltitos de idade Jurássica, pertencentes à Formação Aliança; arenitos conglomeráticos cretáceos 

pertencentes à Formação Marizal; além de coberturas arenosas colúvio-eluviais e os depósitos 

aluvionares (Figura 1e). 
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Esta bacia está inserida na Bacia Hidrográfica do Pajeú. O riacho Terra Nova/dos Picos, 

representa no contexto da bacia sedimentar de Mirandiba, o afluente mais importante do rio Pajeú 

cortando-a na direção E-W e com posterior inflexão para a direção SE/NW. 

Na Bacia de Mirandiba, o aquífero Tacaratu em geral ocorre como livre (em suas áreas de 

afloramento e/ou recoberto por coberturas detríticas), ou semi-confinado quando sotoposto a 

Formação Aliança. A Formação Aliança, apesar de sua pouca exposição em superfície, se comporta 

como um aquitardo – meio capaz de transmitir água em baixa quantidade. A presença de alguns 

poços existentes em áreas mapeadas como pertencentes as estas unidades evidenciam a 

possibilidade de captação nestas litologias. As coberturas detríticas quaternárias e os depósitos 

aluvionares têm pouca importância hidrogeológica para a região, a não ser nas áreas que afloram ao 

longo do riacho Terra Nova, quando suas águas são utilizadas em pequenos projetos de irrigação. 

 

Figura 1. (a) Mapa de localização da Bacia de Mirandiba. (b) Precipitação, evapotranspiração e temperatura mensal. (c) 

Modelo digital de elevação da bacia. (d) Mapa de uso e ocupação da Bacia de Mirandiba. (e) Mapa geológico e clusters 

de resultados. Fonte dos dados: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, Galvão et al. (2013), Gomes et al. (2001) 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Um total de 67 amostras obtidas em duas campanhas nos períodos de abril de 2010 (16) e 

novembro de 2011 (51) pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) distribuídos por toda a Bacia 

foram utilizadas. As análises das amostras foram realizadas de acordo com os procedimentos padrão 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

5 

 
 

da APHA (2005). O erro de equilíbrio iônico (IBE) (%IBE = 100*[∑z. mc − ∑z.ma]/[∑z.mc + 

∑z.ma]; onde z é a valência iônica, e mc e ma a molaridade das espécies catiônicas e aniônicas, 

respectivamente; Appelo e Postma, 2005) foi calculado para verificar a eletro-neutralidade de cada 

amostra que forneceram IBE dentro de ±10%. As análises isotópicas foram realizadas no 

laboratório BETA ANALYTIC INC de Miami, Flórida, EUA. Os valores de δ18O foram medidos 

por equilíbrio com He–CO2 a 24 °C por 16 h em um Thermo-Finnigan II Gas Bench e analisados 

usando fluxo contínuo em um espectrômetro de massa Thermo Fisher Delta V. Os valores de δ2H 

foram medidos por equilíbrio com H2 com os isótopos de hidrogênio da água líquida a 24°C em um 

Thermo-Finnigan II Gas Bench e analisados usando fluxo contínuo no espectrômetro de massa 

Thermo Fisher Delta V. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização estatística e geoquímica 

A análise hierárquica de agrupamento realizada nas 67 amostras definiu três agrupamentos 

diferentes, com base na avaliação do dendrograma com distância de ligação de ~12 (Figura 2) e a 

composição média destes grupos é apresentada na tabela 1.  

 

Figura 2 – Agrupamento hierárquico das amostras estudadas definindo três grupos na “linha Fenon” a ~12 

(Cluster 3 – vermelho; Cluster 2 – verde; Cluster 1 – azul) 

Tabela 1 – Composição média dos grupos definidos 

Grupos/ 

Clusteres 

N° 

amostras 
pH 

CE 

(μS/cm) 
TDS  

Dureza 

total  
Ca2+           Mg2+            Na+             K+                       Cl−               SO4

2−         HCO3
−        NO3

−  Fe            

1 17 6,81 1036,94 677,66 331,27 35,75 53,34 107,24 23,61 285,64 64,07 89,17 0,17 0,29 

2 36 5,92 314,69 201,40 91,70 9,85 15,61 32,25 14,10 88,82 12,22 26,64 0,66 0,36 

3 14 7,54 317,71 192,41 150,04 15,87 21,57 22,00 10,69 73,69 34,87 69,24 0,12 0,30 

Parâmetros em mg/L, exceto para pH e CE = Condutividade elétrica (µS/cm); Negrito – maiores 

valores; itálico – menores valores. 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

6 

 
 

A Figura 3 mostra a evolução e qualidade das águas subterrâneas no diagrama Piper separado 

pelos grupos hidroquímicos distintos. As águas do cluster 1 são do tipo mista–Cl a Na–Cl com 

valores intermediários de pH e mais alto valores de sólidos totais dissolvidos (STD; média de ~ 678 

ppm) distribuídos na bacia. As águas do cluster 2 são menos mineralizadas com os menores valores 

de pH e uma fácies tipicamente sódio-cloretada (Na–Cl). Finalmente, as águas do cluster 3 são 

pouco mineralizadas do tipo mista. 

 

Figura 3 – Diagrama Piper com a distribuição das amostras separadas pelos clusteres/grupos 

Os resultados de agrupamento hierárquico e principais componentes aplicados as 11 variáveis 

(pH, TDS, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl−, SO4
2−, HCO3

−, NO3
− e Fe) são semelhantes entre si e 

evidenciam similares processos operando na bacia. O primeiro definiu três associações de variáveis 

na linha “Fenon” com distância de ligação de ~14: (1) associação de TDS, Na+ e Cl− provavelmente 

indica que a dissolução da halita (promovida pela evaporação secular em um clima árido) é 

processo geoquímico importante no sistema de águas subterrâneas; (2) associação de pH, Ca2+, 

HCO3
− e SO4

2− sugere um ambiente alcalino, o que pode indicar intemperismo de minerais de 

carbonato e sulfato; (3) associação de K+, Fe e NO3
− provavelmente associado ao uso fertilizantes e 

dissolução de óxidos de Fe. Enquanto que a análise dos principais componentes explicou 70,53 % 

da variância com os três primeiros fatores, o componente principal (PC1) explica 44,36% da 

variância total (Tabela 2; Figura 4) mostrando uma associação de muitos parâmetros que 

apresentam fortes cargas positivas em TDS, Na+, Cl−, Ca2+ e Mg2+ e moderadas em HCO3
−. Todos 

esses parâmetros reunidos em um fator podem refletir o efeito de fatores naturais como a dissolução 

de evaporitos, carbonatos e silicatos, sulfatos e troca iônica. PC2 explica 16,15% da variância 



 

      

 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

7 

 
 

mostrando cargas negativas no pH, HCO3
− e SO4

2− e positivas em K+ e NO3
−. Por fim, PC3 explica 

10% da variância apresentando uma forte carga positiva no Fe. PC1 pode ser considerado como o 

componente “geogênico” relacionado aos principais processos geoquímicos que regulam a 

salinidade das águas subterrâneas, uma vez que os íons com altas cargas em PC1 também foram os 

principais contribuintes para a mineralização das águas subterrâneas. PC2 pode ser considerado 

como o componente “ambiente alcalino” e “contaminante” relacionado à influência antrópica (uso 

de fertilizantes). PC3 pode ser relacionado a dissolução de óxidos de ferro, evidenciado por fortes 

cargas positivas neste parâmetro.  

Tabela 2 – Principais componentes, variância e autovalores 

 Principais componentes 

Parâmetros PC1 PC2 PC3 

pH 0,348 -0,553 0,420 

TDS 0,949 0,209 -0,096 

Ca2+ 0,817 -0,102 0,014 

Mg2+ 0,888 0,022 0,051 

Na+ 0,832 0,338 -0,163 

K+ 0,371 0,595 0,216 

Cl− 0,917 0,329 -0,059 

SO4
2− 0,434 -0,463 -0,334 

HCO3
− 0,621 -0,525 0,227 

NO3
− -0,396 0,565 0,042 

Fe 0,023 0,171 0,820 

(Autovalores) Eigenvalues 4,880 1,776 1,102 

Cumulativo Eigenvalues 4,880 6,656 7,758 

% of variância 44,362 16,146 10,021 

Cumulativa % da variância 44,362 60,508 70,529 

Negrito – Valores significantes 
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Figura 4 – Principais componentes 1 e 2 para as observações e variáveis 

De acordo com Gibbs (1970), a composição das águas subterrâneas é controlada 

principalmente por três principais mecanismos naturais ligados à precipitação, interação água-

rochas e processo de evaporação-cristalização. A razão em peso de cátions dominantes Na+/(Na+ + 

Ca2+) foram plotados contra o TDS mostrando que a interação solo e/ou rocha-água domina (TDS < 

100 < 1000 mg/L; Figura 5a). Além disso, a razão em peso de Na+/(Na+ + Ca2+) se estende de baixo 

a altos valores sem grande variação no TDS nos grupos 2 e 3, o que indicou que a troca iônica 

reversa também desempenhou um papel importante. Um gráfico de (Ca²+ + Mg²+) − (HCO3
− + 

SO4²
−) vs. (Na+ + K+) − Cl− revela que os aglomerados de águas subterrâneas estudados se encaixam 

muito bem em uma linha com inclinação próxima a -1, o que reforça que Ca2+ (Mg2+) e Na+ podem 

ter interagido como resultado do processo de troca iônica reversa (Figura 5b; ex: Argamasilla et al., 

2017). 

 

Figura 5 – TDS vs. Na+/(Na+ + Ca2+) e (Ca²+ + Mg²+) − (HCO3
− + SO4²−) vs. (Na+ + K+) − Cl− 

Em geral, as amostras de águas subterrâneas estão dentro dos limites estabelecidos pela 

organização mundial da saúde (OMS) e são adequadas para uso com todos os parâmetros até o 

percentil de 75% potáveis (Tabela 3), exceto para o Fe, enquanto aquelas com valores altos que 

excedem os limites da OMS são principalmente do Cluster 1. Os índices de Qualidade da Água 

(IQA; ver Giri et al., 2021) calculados de ~92% (≤ 43) mostram que a maioria pertence categoria 

excelente e os 8% restante a categoria boa. Quanto a aptidão para uso em irrigação, as composições 

das águas subterrâneas são em geral adequadas quando confrontadas com índices conhecidos 

baseados nos principais íons (Figura 6a-c). 
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Tabela 3 – Estatística descritiva das amostras analisadas  

Variáveis pH EC  TDS   DT Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Cl− SO4
2− HCO3

−       NO3
− Fe 

Unidades 
- 

 

uS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

N° amostras = 67              
Media 6,5 498,6 320,4 164,7 17,7 26,4 49,1 15,8 135,6 30,1 51,4 0,42 0,33 

Mediana 6,5 340,0 213,1 115,6 10,4 18,5 33,4 13,7 90,4 16,8 31,7 0,18 0,310 

Moda 5,5a 96a 182,40a 40,62a 5,20a 5,52a 20,7 12,5 66,29a 1,9 33,6 0,010 0,230 

Desvio padrão 1,1 478,8 313,9 142,7 16,1 23,5 60,7 10,8 129,6 36,6 66,3 0,63 0,16 

Assimetria 0,1 3,2 3,1 2,2 1,9 2,1 3,6 2,7 2,6 2,5 4,6 3,02 1,98 

Mínimo 4,2 96,0 61,4 31,9 2,0 2,5 2,1 3,9 14,2 0,1 4,3 0,01 0,15 

Máximo 9,4 2950,0 1888,0 773,3 79,6 116,9 338,1 68,6 700,9 196,3 483,1 3,72 0,97 

Percentis 
25 5,6 246,0 158,7 84,4 7,0 12,7 17,9 9,4 66,3 7,2 22,6 0,03 0,23 

75 7,3 590,0 362,9 196,5 23,2 31,1 52,4 17,6 176,2 40,3 53,7 0,49 0,39 

WHO (1996, 2011) 6–8,5 1500 1000 500 200 150 200 30 250 250 300 50 0,3 

BRASIL (BMH) 6–9,5 - 1000 500 - - 200 - 250 250 - 42,6 0,3 

a. Multiplas modas existem. O menor valor é apresentado. DT - Dureza total; BMH - Ministério da saúde brasileiro 
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Figura 6 – a) SAR vs. condutividade elétrica. b) %Na vs. condutividade elétrica. c) PI vs. Concentração total. d) 

δ2H vs. δ18O 

A figura 6d também mostra que as amostras estão distribuídas sobre ou próximo ao GMWL, 

com a razão obtida de δ2H = 5,84δ18O + 0,85, sugerindo que as águas resultam principalmente de 

uma rápida infiltração da água de precipitação. A inclinação ligeiramente inferior a 8 (=5,84) sugere 

o empobrecimento em δ18O, possivelmente decorrente da rápida evaporação antes da infiltração 

promovida pela baixa umidade e temperaturas mais elevadas típicas do clima árido. 

AGRADECIMENTOS: Agradece-se ao Banco Mundial pelo acordo de empréstimo N° 

7778-BR por meio do Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco (UGP/PSHPE) sob o 
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