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RESUMO – Nesse estudo foram investigados, usando o digrama de Gibbs e as razões 

iônicas, os mecanismos que controlam a hidrogeoquímica da água da sub-bacia do rio Poxim, no 

estado de Sergipe. Amostras de água de superfície foram coletadas no período seco de 2005 e 

chuvoso de 2006 em 15 estações distribuídas ao longo da sub-bacia, e nos períodos seco e chuvoso 

de 2013 e 2014, apenas nas estações 5, 8, 12 e 15. As amostras foram analisadas para determinação 

dos seguintes parâmetros: temperatura, pH, sólidos totais dissolvidos, sódio, potássio, cálcio, 

magnésio, cloreto, sulfato e bicarbonato. A abundancia iônica ocorreu na seguinte ordem Na > Ca > 

Mg e HCO3 > Cl > SO4. O diagrama de Gibbs indicou a interações água – rocha e a precipitação 

pluviométrica como principais fatores que controlam a hidrogeoquímica dos constituintes 

dissolvidos na água. Através das razões iônicas foi possível inferir que o sódio na água foi 

originário da dissolução da halita, do sal marinho carreado através da deposição atmosférica e do 

processo de troca iônica resultante do intemperismo dos silicatos. As concentrações de cálcio e 

magnésio estão associadas à dissolução da calcita, dolomita e gesso, com uma redução nos valores 

de cálcio, em função do processo de troca iônica. 

ABSTRACT– In this study, the mechanisms controlling the hydrogeochemistry of water from the 

Poxim river sub-basin in the state of Sergipe were investigated using the Gibbs digrama and the 

ionic ratios. Surface water samples were collected in the 2005 dry season and rainy 2006 in 15 

stations distributed along the sub-basin, and in the dry and rainy periods of 2013 and 2014, only at 

stations 5, 8, 12 and 15. Samples were analyzed for the following parameters: temperature, pH, total 

dissolved solids, sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride, sulfate and bicarbonate. The 

ionic abundance occurred in the following order Na> Ca> Mg and HCO3> Cl> SO4. The Gibbs 

diagram indicated the water - rock interactions and the rainfall as the main factors that control the 

hydrogeochemistry of the constituents dissolved in the water. By means of the ionic ratios it was 

possible to infer that sodium in the water originated from the dissolution of halite, the sea salt 

carried through the atmospheric deposition and the ion exchange process resulting from the 

weathering of the silicates. The calcium and magnesium concentrations are associated with the 

dissolution of calcite, dolomite and gypsum, with a reduction in calcium values, as a function of the 

ion exchange process. 

Palavras-Chave – Hidrogeoqímica, Íons maiores , Sub-bacia do rio Poxim, Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A composição química das águas naturais é determinada por diferentes processos 

hidroquímicos, associados à precipitação atmosférica, dissolução mineral e interações água – rochas 

(Gibbs, 1970; Krishna kumar et al., 2014; Zang et al., 2018). Águas de baixa salinidade têm a 

composição química controlada pelos sais dissolvidos na água da chuva e depositados no ambiente 

hídrico durante a precipitação. Em regiões de baixo relevo, em geral, as águas dos rios têm maior 

proporção de sais dissolvidos originários da precipitação do que derivados das rochas (Gibbs, 

1970).  

A química das águas superficiais pode também ser dominada por sais dissolvidos originários 

das rochas e dos solos da base de drenagem.  Apresentam maiores concentrações de sais as águas 

que drenam evaporitos, e aquelas que drenam regiões calcárias são mais concentradas do que as que 

drenam rochas de silicatos. Nesse caso elevadas concentrações de sódio e cloreto podem estar 

relacionadas à dissolução da halita e maiores concentrações de cálcio, magnésio e sulfato podem ser 

resultantes da dissolução da calcita, dolomita e do gesso, respectivamente (Drever, 1997). 

As razões dos íons maiores têm sido utilizadas para explicar os diferentes processos 

hidroquímicos envolvidos na composição química das águas de diversas fontes (Farid et al, 2013; 

Merchán et al., 2015; Marques et al., 2016; Zhang et al., 2018). Nesse trabalho foram investigados, 

usando o digrama de Gibbs e as razões iônicas,  os mecanismos que controlam a hidrogeoquímica 

da água da sub-bacia do rio Poxim, no estado de Sergipe. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A Sub-Bacia Hidrográfica do rio Poxim está situada na porção leste do Estado de Sergipe 

(latitude 10°55’00” e 10°45’00” S, e longitude 37°05’00” e 37°22’00” O), Nordeste do Brasil. É 

formada pelos rios Poxim, Poxim – Mirim, Poxim – Açu e Pitanga (Figura 1), abrangendo os 

municípios de Itaporanga d’Ajuda, Areia Branca, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, São 

Cristóvão e Aracaju, que juntos abrigam uma população de 858.116 habitantes.  A sub-bacia 

apresenta na sua maior parte clima tropical húmido, geologia do Grupo Barreiras e geomorfologia 

de Tabuleiros Costeiros (Aguiar Netto, 2006; IBGE, 2010). 
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Amostragem e análise química 

 Amostras de água de superfície foram coletadas no período seco de 2005 e chuvoso de 2006 

em 15 estações distribuídas ao longo da sub-bacia, e nos períodos seco e chuvoso de 2013 e 2014, 

apenas nas estações 5, 8, 12 e 15. As localizações das estações de amostragem estão apresentadas 

na Figura 1 e descritas na Tabela 1.  

 As amostras foram analisadas para determinação dos seguintes parâmetros: temperatura, pH, 

sólidos totais dissolvidos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, sulfato e bicarbonato. Todos os 

parâmetros foram determinados seguindo os protocolos (Tabela 2) do Standard Methods (APHA, 

2012).   

Tabela 1. Descrição das estações de amostragem 

Figura 1. Estações de amostragem da água de superfície 

 

Tabela 2. Metodologia analítica usada na análise das amostras 

Parâmetros Técnica analítica 
Método de 

referência* 

pH Método potenciométrico SM 4500 H
+ 

B 

Temperatura da água Medida em campo - 

Sólidos totais dissolvidos Determinado pela medida da condutividade SM 2510 A 

Sódio Fotometria de chama 

Cromatografia iônica 

SM 3500-Na-K 

US EPA 300.7 Potássio 

Cálcio Titulação com EDTA 

Cromatografia iônica 

SM 3500-Ca-Mg 

US EPA 300.7 Magnésio 

Bicarbonato  
Método Potenciométrico 

Cromatografia iônica 

SM 2320 B 

US EPA 300.7 

Sulfato 
Método turbidimétrico 

Cromatografia iônica 

SM 4500 E 

US EPA 300.7 

Cloreto 
Método Potenciométrico 

Cromatografia iônica 

SM 4500- Cl 

US EPA 300.7 

*SM = Standard Methods (APHA, 2012). 

Estação Cidade Rio 

1 Itaporanga 

Poxim - Açu 

2 São Cristovão 

3 São Cristovão 

4 São Cristovão 

5 São Cristovão 

6 São Cristovão 

Poxim 
7 São Cristovão 

8 Aracaju 

9 Aracaju 

10 São Cristóvão Poxim - Mirim 

11 São Cristóvão  

12 N. Sra do Socorro  

13 São Cristóvão Pitanga 

14 São Cristóvão  

15 São Cristóvão  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Tabela 3 mostra a estatística descritiva da temperatura, pH, sólidos totais dissolvidos e das 

concentrações dos íons maiores. A abundancia iônica ocorreu na seguinte ordem Na
+
 > Ca

2+
 > Mg

2+
 

e HCO3
-
 > Cl

-
 > SO4

2-
, com sódio e bicarbonato como cátion e ânion  predominantes, 

respectivamente. Os desvios padrão elevados para o sódio, cálcio, bicarbonato e cloreto, indicam a 

grande variabilidade das concentrações desses constituintes na água da sub-bacia hidrográfica, com 

valores mais elevadas nos rios Poxim e Poxim-Mirim e mais baixos no Poxim-Açu e Pitanga. 

  

Tabela 3. Estatística descritiva das características hidroquímicas da água da sub-bacia do rio Poxim 

Parâmetros Min. Max. Média Desvio padrão 

pH 5,3 7,8 7,0 0,6 

Temperatura da água (
o
C) 23,0 32,0 26,5 2,2 

Sólidos totais dissolvidos (mg L
-1

) 21,0 591,0 118,7 125,8 

Sódio (mg L
-1

) 5,0 154,0 22,0 27,4 

Potássio (mg L
-1

) 0,36 11,9 1,44 2,05 

Cálcio (mg L
-1

) 0,63 76,3 16,8 15,4 

Magnésio (mg L
-1

) 0,30 22,7 2,73 4,40 

Bicarbonato (mg L
-1

) 9,7 196,5 61,1 45,4 

Sulfato (mg L
-1

) 1,55 25,0 7,51 6,05 

Cloreto (mg L
-1

) 9,0 280,0 33,5 51,8 

 

No diagrama de Gibbs (Figura 2a) as amostras se distribuíram no domínio do intemperismos e 

precipitação, indicando que a interações água – rocha e a precipitação pluviométrica são os 

principais fatores que controlam a hidrogeoquímica dos constituintes dissolvidos na água. 

A razão molar Na
+
/Cl

-
 mostrou uma variação de 0,55 a 1,40 diminuindo com o aumento da 

concentração de cloreto e com uma tendência de estabilização em torno de 0,55 (Figura 2b). O Na
+
 

derivado da dissolução da halita tem uma razão Na
+
/Cl

-
 igual a 1 e o Na

+
 derivado da precipitação, 

em regiões costeira, tem uma razão em torno de 0,55, razão similar a da água do mar (Drever, 

1997). Desse modo, fica evidente que o sódio na água da sub-bacia do Poxim é originário da 

dissolução da halita e do sal marinho carreado através da deposição atmosférica (precipitação e 

deposição seca). Valores de Na/Cl acima de 1 podem indicar a contribuição de outros processos 

além da dissolução da halita e da deposição atmosférica. 
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(a)                                                                       (b) 

 

Figura 2. Diagrama de Gibbs (2a) e variações da razão Na
+
/Cl

-
 com o Cl

-
 na água da sub-bacia do rio Poxim 

 

A relação (Na+K-Cl) versus (Ca+Mg-SO4- HCO3) tem sido utilizada para avaliar as perdas e 

ganhos do Ca
2+

 e Mg
2+

 a partir da dissolução/precipitação da calcita, dolomita e gesso, e do Na
+
 e 

K
+
 pela dissolução/precipitação dos respectivos cloretos. Quando a dissolução desses minerais é 

suficiente para explicar a composição hodroquímica das amostras, os pontos se distribuem ao redor 

da origem do gráfico (Merchán et al., 2015). A Figura 3a mostrou um excedente de  (Na+K) em 

relação ao cloreto, para as amostras do período chuvoso,  e em geral, uma redução do (Ca+Mg) em 

relação ao (SO4+HCO3), sugerindo uma outra fonte de Na
+
 diferente dos cloretos. 

Quando o Ca
2+

, Mg
2+

, SO4
 
e HCO3 são derivados da dissolução dos carbonatos minerais 

(calcita, dolomita) e minerais de sulfato (gesso), a relação (Ca+Mg) versus (HCO3+SO4) dá uma 

linha 1:1(Zhang et al., 2018). Na Figura 3b os pontos se distribuíram acima da linha 1:1 indicando 

uma deficiência de (Ca+Mg) em relação ao (HCO3+SO4), esse comportamento é característico de 

um processo de troca iônica, onde o Ca
2+

 é trocado pelo Na
+
, como resultado do intemperismo dos 

silicatos (2Na-argila + Ca      2 Na
+
 + Ca-argila). Como cátions dominantes Ca

2+
 e Na

+
 são os íons 

preferencias na troca iônica (Zhang et al., 2018). 

O processo de troca iônica, explica, portanto, as concentrações de sódio, no período chuvoso 

(Figura 2b), acima dos valores que seriam esperados, considerando somente a dissolução da halita e 

a deposição atmosférica, e o cálcio com valores inferiores àqueles produzidos, considerando a 

dissolução dos carbonatos minerais e do gesso. 
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Figura 3. Distribuição das razões (Na
+
+K

+
- Cl) versus (Ca

2+
+Mg

2+
) – (SO4

2-
 – HCO

3-
) (a) e (HCO

3-
+ SO4

2-
) 

versus (Ca
2+

+Mg
2+

) (b). 

 

CONCLUSÕES 

 

A abundância iônica na água da sub-bacia hidrográfica do rio Poxim, ocorreu na seguinte 

ordem: Na
+
 > Ca

2+
 > Mg

2+
 e HCO3

-
 > Cl

-
 > SO4

2-
, sendo controlada por processos 

hidrogeoquímicos associados às interações água – rocha e precipitação pluviométrica. 

As concentrações do Na
+
 foram resultantes da dissolução da halita, do sal marinho carreado 

pela deposição atmosférica e do processo de troca iônica associado ao intemperismo dos silicatos. 

O Ca
2+

 e o Mg
2+

 foram produzidos pela dissolução dos carbonatos (calcita e dolomita) e do 

gesso. 
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