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RESUMO 

A água doce potável está cada vez mais rara na zona costeira devido à forma 

como ela vem sendo usada, diminuindo sua característica de recurso renovável em razão 

da contaminação por urbanização, industrialização e produção agrícola das áreas de 

recarga e reserva. Esse desequilíbrio torna cada vez mais necessário a utilização de águas 

subterrâneas. As águas subterrâneas também são um recurso vulnerável devido à 

explotação excessiva e contaminação. Na região costeira, a explotação aliada ao aumento 

do nível do mar, por efeitos climáticos, intensifica o problema da disponibilidade hídrica 

de qualidade potável por causa do processo de salinização. Neste contexto, a avaliação da 

qualidade da água dos poços da região do Baixo Jaguaribe (CE) foi realizada. A região 

apresenta densidade demográfica crescente e o rio tem mais de 80% de suas águas 

represadas facilitando a intrusão salina. Foram realizadas amostragens nos períodos 

chuvoso e seco e determinados os isótopos δ
18

O e δ
2
H para identificar a origem das águas 

subterrâneas, bem como os íons maiores. Os teores observados em mg.L
-1

 variaram de 

73,62 a 296,68 para Cl
-
, 19,29 a 108,99 para Ca

2+
, 4,64 a 28,52 para Mg

2+
, 69,25 a 124,75 

para Na
+
, 13,25 a 62,25 para K

+
, 12,5 a 156,08 para HCO3

-
 e 0,02 a 0,12 para SO4

2-
. A 

partir desses valores as águas foram classificadas como cloretadas sódicas pelo diagrama 

de Piper. Os valores isotópicos e as relações de δ
2
H versus δ

18
O das águas subterrâneas 

apresentaram retas similares a da Reta Meteórica Mundial identificando a recarga do 

aquífero através das chuvas. A aplicação de métodos estatísticos mostra que a mobilidade 

dos metais-traço (principalmente cromo) é afetada pela mudança na salinização das águas 

potencialmente tornando-as mais tóxicas para o consumo humano. Os resultados apontam 

para o monitoramento contínuo e necessário da qualidade das águas subterrâneas do 

Baixo Jaguaribe. 

 

 

Palavras chave: água subterrânea, intrusão salina, aquíferos costeiros, isótopos 

ambientais. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Clean fresh water is increasingly rare in the coastal zone due to how it is being 

used, reducing its characteristic as renewable resource because of contamination by 

urbanization, industrialization and agricultural production of recharge areas and reserves. 

This imbalance becomes increasingly necessary to the sustainable use of groundwater. 

Groundwaters are also a vulnerable resource due to over-exploitation and contamination. 

In the coastal region the exploitation coupled with increasing sea level due to climatic 

changes, intensifies the problem of availability of quality drinking water because of the 

salinization process. In this context, the evaluation of the water quality of wells from the 

lower Jaguaribe region (CE) was performed. The region has an increasing population 

density the river has more than 80% of its flow retained by dams facilitating salt 

intrusion. Samplings were carried out during the rainy and dry and certain isotopes δ18O 

and δ2H to identify the source of groundwater, as well as major ions. The levels observed 

in mg.L
-1

 were 73.62 to 296.68 for Cl
-,
 19.29 to 108.99 for Ca

2+
, 4.64 to 28.52 for Mg

2+
, 

69.25 to 124.75 for Na
+
, 13.25 to 62.25 for K

+
, 12.5 to 156.08 for HCO3

-
 and 0.02 to 12 

for SO4
2-

. Based on these values, waters were classified as sodium chloride according to 

the Piper diagram. Isotopic values and relations of δ2H versus δ18O of groundwater 

showed lines similar to the Straight World Meteoric identifying aquifer recharge through 

rain. The application of statistical methods shows that the mobility of trace metals 

(especially chromium) is affected by changes in the salinity of the water making it 

potentially the most toxic for human consumption. The results suggest that a continuous 

monitoring of groundwater in the lower Jaguaribe basin is necessary.  

 

 

 

Palavras chave: Groundwater, intrusion marine, coastal aquifers, environmental isotopes. 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Modelo clássico de classificação dos aquíferos segundo a pressão d’água; onde 

c é camada, n é nível e p é poço. ................................................................................ 18 

Figura 2 - Relação água doce / salgada em aquífero livre costeiro. .................................. 20 

Figura 3 - Subida da interface água salgada / água doce por surgimento do cone de 

depressão. ................................................................................................................... 20 

Figura 4 – Diagrama de Bjerrum mostrando a distribuição das espécies maiores do 

carbono inorgânico dissolvido e a sua relação com o pH (equilíbrio carbonato). ..... 23 

Figura 5 - Localização geográfica dos pontos amostrados na região estuarina do rio 

Jaguaribe em diferentes escalas. a) Barra no Fortim; b) centro urbano de Fortim; c) 

Cumbe. ....................................................................................................................... 32 

Figura 6 - Bomba de sucção utilizada na amostragem de águas subterrâneas. ................. 36 

Figura 7 - Espectrômetro de Cavidade Ressonante do tipo “ring-down”. ........................ 37 

Figura 8 - (a) Princípio do método de Espectroscopia de cavidade ressonante do tipo 

“Ring-Down”; (b) Mudança no tempo no “ring-down”, com a presença de uma 

amostra no interior da câmara. ................................................................................... 38 

Figura 9 - a) Sonda multiparamétrica portátil YSI modelo 85 para medidas dos 

parâmetros físico-químicos; b) pHmetro Metrohm modelo 826 para medida de pH. 40 

Figura 10 - Espectrômetro de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS). .. 43 

Figura 11 - Frascos de vidro Boeco para digestão de Mercúrio dissolvido não filtrado. .. 43 

Figura 12 - Espectrofotômetro de Fluorescência Atômica. (PSA Millennium Merlin 

10.025). ...................................................................................................................... 44 

Figura 13 - Exemplo do diagrama de Piper. ...................................................................... 45 

Figura 14 - Exemplo do diagrama de Stiff. ....................................................................... 46 

Figura 15 - Classificação de águas subterrâneas através dos sólidos totais dissolvidos nas 

amostras dos 11 poços analisados .............................................................................. 62 

Figura 16 – Hidroquímica versus rocha segundo gráfico de Stiff. .................................... 65 

Figura 17 – Dendograma de análise de cluster normalizado em Z entre as variáveis das 

amostras analisadas. ................................................................................................... 73 

Figura 18 – Dendograma de análise de cluster normalizado em Z entre as variáveis das 

amostras analisadas. ................................................................................................... 77 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Composição química de águas coletadas em açude e poço da Bacia da 

Gameleira em mg/L. ................................................................................................... 17 

Tabela 2 - Parâmetros, unidades e métodos utilizados para a quantificação de elementos 

maiores. ...................................................................................................................... 41 

Tabela 3 - Condições operacionais do ICP-MS................................................................. 42 

Tabela 4 - Classificação da salinidade da água de acordo com os parâmetros de Custódio 

& Llamas, 2001 e BRASIL, 2005. ............................................................................. 47 

Tabela 5 - Classificação das Águas Subterrâneas pela Dureza Total. ............................... 48 

Tabela 6 - Razões iônicas e seus significados. .................................................................. 49 

Tabela 7 - Medidas dos isótopos oxigênio-18 e deutério e excesso de deutério nos poços 

amostrados nos períodos chuvoso e seco. .................................................................. 51 

Tabela 8 - Reta de δ
18

O versus δ
2
H em amostras de águas subterrâneas no Nordeste do 

Brasil. ......................................................................................................................... 53 

Tabela 9 - Medidas dos isótopos oxigênio-18 e deutério nas águas do rio Jaguaribe nos 

períodos chuvoso e seco. ............................................................................................ 54 

Tabela 10 - Análises físicas das águas subterrâneas coletadas nos onze poços nos 

períodos chuvoso e seco, onde T é temperatura, OD é oxigênio dissolvido e CE é 

condutividade elétrica. ............................................................................................... 55 

Tabela 11- Concentrações médias em mg.L-1 de cátions e ânions, que não apresentaram 

variação sazonal, encontrados nos onze poços amostrados dos dois períodos 

avaliados. .................................................................................................................... 56 

Tabela 12 - Concentração de carbonato em mg. L-1 nos períodos chuvoso e seco por 

apresentar sazonalidade. ............................................................................................. 57 

Tabela 13 – Concentração de potássio, em mg.L-1, nos períodos chuvoso e seco. .......... 60 

Tabela 14 - Concentrações médias das medidas de dureza total, condutividade elétrica e 

sólidos totais dissolvidos analisadas nas amostras coletadas nos onze poços. .......... 62 

Tabela 15 – Graus de salinidade da água. ......................................................................... 67 

Tabela 16 – Concentrações médias em meq.L
-1

 dos íons principais usados nas razões 

iônicas. ....................................................................................................................... 68 

Tabela 17 – Resultados das razões iônicas dos valores encontrados na TABELA 16. ..... 68 

Tabela 18 – Concentrações em meq. L
-1

 de potássio nos períodos chuvoso e seco. ......... 69 



Tabela 19 – Correlação entre os principais cátions e ânions avaliados no presente estudo.

 .................................................................................................................................... 72 

Tabela 20 – Concentrações médias em µg.L
-1

, LD e VPM dos metais analisados nos onze 

poços amostrados dos dois períodos avaliados. ......................................................... 74 

Tabela 21 - Matriz de correlação entre as variáveis (condutividade elétrica, Cl-, Zn, Cr, 

Mn, Ni, Cu, Hg e Fe) das amostras; correlações em vermelho são significativas a 

p<0,05. ........................................................................................................................ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Oxigênio-18 versus deutério nas águas subterrâneas amostradas nos períodos 

(a) chuvoso e (b) seco. ............................................................................................... 52 

Gráfico 2 – Variação da concentração de potássio nas amostras nos períodos chuvoso e 

seco. ............................................................................................................................ 61 

Gráfico 3 – Classificação das amostras coletadas nos onze poços de acordo com o 

Diagrama de Piper. ..................................................................................................... 64 

Gráfico 4 – Diagrama de Stiff para os poços analisados. .................................................. 65 

Gráfico 5 – Diagrama de Stiff para os poços analisados (continuação). ........................... 66 

Gráfico 6 – Concentração de cloreto versus concentração de sódio em meq.L
-1

 nas 

amostras estudadas. .................................................................................................... 70 

Gráfico 7 – Concentração de cálcio versus concentração de bicarbonato em meq.L
-1

 nas 

amostras estudadas. .................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 15 

1.1 Revisão Bibliográfica............................................................................................... 15 

1.1.1 A água subterrânea ............................................................................................ 16 

1.1.2 Aquíferos costeiros ............................................................................................ 18 

1.1.3 Salinização e suas causas em água subterrânea de aquíferos costeiros livres ... 19 

1.1.4 Principais constituintes iônicos das águas subterrâneas .................................... 21 

1.1.5 Classificação dos corpos d’água segundo a legislação ambiental brasileira. .... 23 

1.1.6 Relações isotópicas no estudo da origem das águas subterrâneas .................... 25 

1.1.7 Aspectos hidrológicos ....................................................................................... 26 

HIPÓTESE ........................................................................................................................ 29 

OBJETIVOS ...................................................................................................................... 30 

3.1 Objetivo Geral ..................................................................................................... 30 

3.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 30 

ÁREA DE ESTUDO ......................................................................................................... 31 

4.1 Localização da área ............................................................................................. 31 

4.2 Aspectos geológicos ........................................................................................... 33 

4.3 Aspectos hidrogeológicos locais ......................................................................... 35 

MATERIAS E MÉTODOS ............................................................................................... 36 

5.1 Amostragem de água subterrânea ....................................................................... 36 

5.2 Medidas Isotópicas ............................................................................................. 37 

5.3 Caracterização dos parâmetros físico-químicos.................................................. 39 

5.4 Quantificação de cátions e ânions ....................................................................... 41 

5.4.1 Elementos maiores ....................................................................................... 41 

5.4.2 Elementos traço ........................................................................................... 41 

5.5 Classificação das águas subterrâneas .................................................................. 44 

5.5.1 Representação gráfica da composição química das águas subterrâneas...... 44 

5.5.2 Estimativa de cálculo de STD e Dureza Total ............................................. 46 

5.6 Parâmetros investigativos da salinização das águas subterrâneas ...................... 48 

5.6.1 Razões Iônicas ............................................................................................. 48 

5.7 Tratamento e interpretação dos dados ................................................................ 50 

RESULTADOS E DISCUSSÕES ..................................................................................... 51 

6.1 Caracterização isotópica da água subterrânea nos poços estudados. .................. 51 



6.2 Avaliação sazonal de parâmetros hidroquímicos no período de amostragem. ... 54 

6.3 Caracterização hidroquímica e classificação das águas subterrâneas na região 

costeira do Baixo Jaguaribe. .......................................................................................... 58 

6.4 Investigação do parâmetro de salinização das águas subterrâneas através das 

razões iônicas. ................................................................................................................ 67 

6.5 Mobilidade dos metais – traço, ferro e manganês nas águas subterrâneas. ........ 73 

CONCLUSÕES ................................................................................................................. 79 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

INTRODUÇÃO 

1.1 Revisão Bibliográfica 

A água doce presente no planeta vem perdendo sua característica de recurso 

renovável devido à baixa qualidade na medida em que os efluentes e os resíduos 

domésticos e industriais são dispostos no ambiente sem tratamento ou de forma 

inadequada (CAPUCCI et al., 2001). Além disso, a instabilidade na oferta de água à 

população e conflitos pelo seu uso também apresentam aspectos preocupantes.  

 Devido a este panorama de desequilíbrio a água subterrânea vem sendo 

reconhecida como alternativa viável de uso crescente nos últimos anos. Além dos 

problemas relacionados à contaminação das águas superficiais, o maior interesse pelo 

uso da água subterrânea é devido a maior oferta desse recurso e em decorrência do 

desenvolvimento tecnológico, que promoveu uma melhoria na produtividade dos poços 

e um aumento de sua vida útil (CAPUCCI et al., 2001). 

 Devido à escassez de água nos meses secos, uma forma de minimizar os efeitos 

do estresse hídrico das bacias do Atlântico Nordeste Oriental foi a criação de uma rede 

de reservatórios e barragens com o intuito de aumentar a oferta hídrica para a população 

em anos de seca prolongada (ANA, 2006). 

No Brasil, até 1960, as ações desenvolvidas em termos de hidrologia subterrânea 

concentraram-se na região Nordeste e ficaram praticamente restritas à construção de 

poços. Com a criação da SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste, em 1957, houve um avanço nos estudos dos recursos naturais da região 

nordestina e formação de recursos humanos. Com isto, houve um crescimento notável 

na utilização de águas subterrâneas na região; atualmente, são mais de 70.000 o número 

de poços cadastrados para os diversos usos, principalmente para o abastecimento 

público (CARDOSO, 2006). 

 As águas subterrâneas também estão submetidas a grandes riscos em função de 

sua vulnerabilidade e, principalmente, devido à explotação extensiva que ocorre em 

diversas áreas. É o caso de aquíferos costeiros devido à concentração de grandes cidades 

ao longo da costa brasileira, e o aumento do interesse pelas áreas próximas as praias 

para moradia ou lazer (CRUZ, 2006). Além disso, várias cidades da região Nordeste do 
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Brasil abrigam a indústria agrícola que lançam efluentes ricos em nutrientes e altera 

localmente o ciclo hidrológico. 

1.1.1 A água subterrânea 

 

 A Terra dispõe de um enorme potencial hídrico; porém, quase 97% desta água 

estão armazenadas nos mares e oceanos e 2% congeladas nas regiões polares. Apenas 

1% da água doce está efetivamente disponível para o consumo humano, uso agrícola e 

industrial e se encontra em córregos, rios e lagos (recursos hídricos superficiais), assim 

como nos interstícios do solo e subsolo, formando os recursos hídricos subterrâneos. 

Estes últimos representam cerca de 97% do total de água doce existente no planeta 

Terra. 

 As águas que atingem a superfície do solo, a partir das precipitações, retidas nas 

depressões do terreno, ou escoando superficialmente ao longo dos talvegues, podem 

infiltrar-se por efeito das forças devido à atração molecular, aos efeitos de capilaridade e 

à atração gravitacional. Abaixo da superfície do solo, em função das ações dessas forças 

e da natureza do terreno, a água pode se encontrar na zona de aeração ou na zona 

saturada. Na primeira, os interstícios do solo ou rochas são parcialmente ocupados pela 

água, enquanto o ar preenche os demais espaços livres e, na segunda, a água ocupa 

todos os vazios e se encontra sob pressão hidrostática (PINTO et al., 2008). 

 O caminho subterrâneo das águas é o mais lento de todos. A água de uma chuva 

que não se infiltrou levará poucos dias para percorrer muitos e muitos quilômetros, já a 

água subterrânea poderá levar dias para percorrer poucos metros. Havendo 

oportunidade, esta água poderá voltar à superfície, através das fontes, indo se somar às 

águas superficiais, ou então, voltar a se infiltrar novamente (ANA, 2002).  

 A composição química da água subterrânea é resultante da combinação da água 

que entra no solo e da evolução química influenciada diretamente pela litologia local, 

e/ou regional no caso de grandes aquíferos. O teor de substâncias dissolvidas vai 

aumentando à medida que prossegue o movimento e de acordo com o tempo de contato 

entre a água subterrânea e o solo e rochas que a aprisionam. Assim, estão presentes na 

água subterrânea íons conservativos e não conservativos. Um exemplo de íon 

conservativo é o cloreto (abundante em águas de alta salinidade), pois sendo pouco 

reativo a sua concentração depende apenas dos processos de mistura com novas 

correntes de água. Já os íons não conservativos podem ser representados pelo íon 
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bicarbonato e o íon H
+
, que podem ser consumidos ou gerados no corpo aquático, e 

terem concentrações alteradas, independentemente dos processos de mistura.  

 De acordo com estudos feitos por Pereira et al., 2006, a composição química das 

águas subterrâneas pode ser bem maior que a composição química de águas superficiais 

(TABELA 1), ou seja, as águas superficiais poderá ser menos mineralizadas que as 

águas subterrâneas devido à renovação mais intensa das águas superficiais pelas chuvas.  

Tabela 1 - Composição química de águas coletadas em açude e poço da Bacia da 

Gameleira em mg/L. 

Concentração (mg. L
-1

) 

Elemento Açude Cacimba 

Ca
2+

 4,24 28,60 

Mg
2+

 2,09 32,33 

Na
+
 4,83 53,26 

K
+
 6,53 7,39 

Cl
-
 1,88 87,32 

SO4
2-

 0,00 17,69 

HCO3
-
 33,77 187,20 

 

                          Fonte: Pereira et al., 2006. 

 

 Segundo Leal (1999), praticamente todos os países do mundo, desenvolvidos ou 

não, utilizam água subterrânea para suprir suas necessidades; alguns utilizam a água 

subterrânea no atendimento total como no caso da Dinamarca, Arábia Saudita e Malta. 

(PIMENTEL, 1999).  

 No Brasil, vários núcleos urbanos abastecem-se de água subterrânea de forma 

exclusiva ou complementar, como por exemplo: Ribeirão Preto (SP), Mossoró e Natal 

(RN), Maceió (AL), Região Metropolitana de Recife (PE) e Barreiras (BA). Indústrias, 

propriedades rurais, escolas, hospitais e outros estabelecimentos utilizam, com 

frequência, água de poços profundos; maior volume de água ainda é, todavia, destinado 

ao abastecimento público. No Maranhão, mais de 70% das cidades são abastecidas por 

águas subterrâneas, e em São Paulo e no Piauí esse percentual alcança 80%. Mesmo no 

caso de elevado teor salino, como nas áreas de ocorrência dos sistemas aquíferos 
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fraturados do semiárido nordestino, as águas subterrâneas constituem, não raro, a única 

fonte de suprimento permanente (LEAL, 1999). 

No Ceará, os recursos hídricos superficiais são a principal fonte de suprimento 

de água, no entanto, a exploração de águas subterrâneas vem crescendo 

significativamente.  

1.1.2 Aquíferos costeiros 

 

Os aquíferos podem ser classificados em aquíferos livres ou freáticos e aquíferos 

confinados ou artesianos (FIGURA 1) (ANA, 2002). 

 Aquíferos Livres ou freáticos: ocorrem quando a pressão da água na superfície 

da zona saturada está em equilíbrio com a pressão atmosférica, com a qual se 

comunica livremente. São os mais comuns e mais explorados pela população. 

São também os que apresentam maiores problemas de contaminação; dentre eles 

está a grande maioria dos aquíferos costeiros livres. 

 Aquíferos Confinados ou artesianos: ocorre quando a camada saturada está 

confinada entre duas camadas impermeáveis ou semipermeáveis, de forma que a 

pressão da água no topo da zona saturada é maior do que a pressão atmosférica 

naquele ponto, o que faz com que a água suba no poço para além da zona 

aquífera. Se a pressão for suficientemente forte a água poderá jorrar 

espontaneamente pela boca do poço; neste caso, denomina-se de poço jorrante. 

Figura 1- Modelo clássico de classificação dos aquíferos segundo a pressão d’água; 

onde c é camada, n é nível e p é poço. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            Fonte: ANA, 2002.  
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 A zona costeira é o principal local de lazer, turismo ou moradia de populações 

urbanas (MMA, 1996), além de ser responsável por uma gama de “funções ecológicas” 

tais como: ocorrência de inundações, da intrusão salina e da erosão costeira; a proteção 

contra tempestades; a reciclagem de nutrientes e de substâncias poluidoras; e a provisão 

de habitats e recursos para uma variedade de espécies oportunistas (CARVALHO; 

RISSO, 1994). Com isto evidencia-se um conflito de usos e ocupação.  

 Os aquíferos costeiros estão situados em planícies próximas ao mar ou grandes 

lagos. As águas destes aquíferos podem sofrer influência das águas marinhas, o que lhes 

confere características bem marcantes. O fluxo subterrâneo de água doce que vem do 

continente encontra o fluxo subterrâneo de água marinha que está se infiltrando a partir 

do mar ou do lago salino. A diferença de densidade entre estes dois tipos de água 

acarreta uma estratificação fazendo com que a água doce fique em cima enquanto a 

água salgada fica abaixo. Estas águas mantém uma separação razoável devido ao fato de 

ambas estarem em um meio poroso, onde a difusão dos solutos é muito lenta, desde que 

o equilíbrio hidrostático seja mantido (GOMINHO; PINA; PEDRO, 2005). 

 Quando o uso deste recurso supera a capacidade de recarga natural, os aquíferos 

costeiros podem sofrer contaminação pela entrada de água do mar que acaba por se 

misturar à camada doce. Quando este fenômeno ocorre, caracteriza-se super explotação 

do recurso hídrico dando origem ao problema de contaminação das águas subterrâneas 

conhecido como Intrusão Salina. (UNIVERSIDAD DE CHILE, 2005).  

 

1.1.3 Salinização e suas causas em água subterrânea de aquíferos costeiros livres 

 

A explotação desordenada e intensiva das águas subterrâneas pode trazer 

impactos negativos como rebaixamento acentuado da superfície potenciométrica e, 

consequentemente, salinização progressiva dos aquíferos.   

 As águas salinas ou salobras mesclam-se com relativa facilidade com as águas 

doces, elevando o risco de degradação da qualidade da água. Quando a água do mar 

penetra em um aquífero, basta apenas uma relação de 2% do volume de água do mar 

para 98% de água doce para toda a mistura não apresentar mais as características 

adequadas de potabilidade (CUSTODIO; BRUGGEMAN, 1987).  

 O limite entre a água subterrânea doce e salgada ao longo da linha da costa é 

determinado pelo balanço entre a recarga e a descarga dos aquíferos de água doce; a 
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água doce pode ser extraída pela perfuração de poços ou através de afloramento como 

mostra FIGURA 2 (PRESS et al., 2006).  

Figura 2 - Relação água doce / salgada em aquífero livre costeiro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Press et al., 2006. 

Quando é realizado um bombeamento excessivo da água continental, o 

equilíbrio se rompe e ocorre o avanço da cunha salina. Esse bombeamento intensivo 

diminui a pressão da água doce, permitindo que o limite com a água salgada migre em 

direção ao continente. Esse movimento irá formar tanto um cone de depressão, quanto 

um cone de depressão invertido que leva água salgada até o poço. Logo, esse poço que 

inicialmente bombeava água doce passa agora a bombear água salgada (PRESS et al., 

2006). A FIGURA 3 mostra como ocorre o rompimento desse equilíbrio e a formação 

dos cones de depressão.  

Figura 3 - Subida da interface água salgada / água doce por surgimento do cone de 

depressão. 

  

 

 

 

 

 

        

Fonte: Press et al., 2006. 
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Outras formas da salinização atingir as águas originalmente doces de um 

aquífero são: propagação vertical por bombeamento proveniente de um aquífero 

salinizado, infiltração de água salinizada de estuários e mangues e de água conata 

salinizada (CRUZ, 2006).  

 Esses mecanismos responsáveis pela intrusão salina são classificados em três 

categorias. A primeira envolve a redução ou a reversão dos gradientes de água 

subterrânea, o que permite que a água salina mais densa desloque a água doce. O 

segundo método é proveniente da destruição de barreiras naturais que separam água 

salina e água fresca e o terceiro mecanismo ocorre onde há disposição de resíduos de 

água salina no subsolo (TODD, 1980).  

 As concentrações salinas das águas subterrâneas dependem de processos físicos 

e químicos, tais como a evaporação das chuvas antes da percolação, a dissolução e 

precipitação de minerais e o intemperismo das rochas armazenadoras, processos que 

podem levar a notáveis variações sazonais na qualidade das águas (MENDONÇA et al., 

2002).  

 Mazor (1975) sugeriu que os aerossóis marinhos podem ser a principal fonte de 

sais e a concentração progressiva das águas influenciadas por evaporação é o principal 

mecanismo de salinização. Além disso, Santiago (1984) afirmou que os aerossóis 

marinhos da deposição seca e úmida são a principal fonte de sais, concentrados no solo 

e nos açudes, por processo de evaporação em regiões costeiras ou influenciadas por 

plumas atmosféricas marinhas. 

 

1.1.4 Principais constituintes iônicos das águas subterrâneas 

 

 A grande maioria das substâncias dissolvidas encontra-se em estado iônico nas 

águas subterrâneas e a soma destas substâncias é representada pela quase totalidade dos 

íons presentes.  

 Dos elementos maiores, o cálcio desempenha um papel de fundamental 

importância no processo de troca iônica. As águas continentais cálcicas saturam os 

minerais argilosos com os íons Ca
2+

 e posteriormente Mg
2+

; já a água do mar satura as 

argilas com íons Na
+
. Caso haja intrusão marinha, os íons de Na

+
 serão trocados por 

íons de Ca
2+

, diminuindo a concentração de sódio na água do aquífero. Se a troca for 
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entre os íons de Ca
2+

 e Mg
2+

 o processo de intrusão será refletido pela diminuição da 

relação rMg
2+

/rCa
2+

 na água (CUSTÓDIO; BRUGGEMAN, 1987).  

 O cálcio é um dos responsáveis pela dureza da água e produz gosto salobro nas 

águas; ocorre, em geral, sob a forma de bicarbonato. As águas subterrâneas apresentam 

teores mais frequentes de magnésio e cálcio no intervalo de 1 a 40 mg.L
-1

 e 10 e 100 

mg.L
-1

, respectivamente (CUSTODIO; LLAMAS, 2001; FEITOSA; MANOEL FILHO, 

2000).  

 O sódio e o cloreto são os principais íons responsáveis pelo aumento constante 

da salinidade das águas naturais. O Na
+
 é muito solúvel e em águas subterrâneas a 

concentração esperada oscila de 1 a 150 mg.L
-1

. Está geralmente associado à 

concentração de cloreto e não é afetada por outros íons em solução, mas sim pela 

interação com a superfície e minerais adjacentes, especialmente as argilas, como 

mencionado, no processo de troca iônica. O cloreto possui uma solubilidade alta 

atingindo concentrações de até 250 mg.L
-1

 em condições naturais e pode estar associado 

presença de rochas sedimentares ou as atividades humanas. (CUSTÓDIO; LLAMAS, 

2001; HEM, 1985).  

 O potássio apresenta comportamento diferenciado em relação ao sódio, apesar 

de pertencerem ao mesmo grupo (metais alcalinos). Pode ocorrer em pequenas 

quantidades ou está ausente nas águas subterrâneas, devido à participação intensa em 

processos de troca iônica, além da facilidade de ser adsorvido pelos minerais de argila e, 

ainda, de seus sais serem bastante utilizados pelos vegetais. Os teores de potássio nas 

águas subterrâneas são inferiores a 10 mg.L
-1

, sendo mais frequentes valores entre 1 e 5 

mg.L
-1

 (FEITOSA; MANOEL FILHO, 2000).  

Em águas subterrâneas a concentração do SO
4

2- 

é de até 150 mg.L
-1

 e pode ser 

controlado por redução química do íon, a partir da atividade orgânica, pela oxidação de 

sulfetos e pela concentração de água de chuva no solo (CUSTÓDIO; LLAMAS, 2001; 

HEM, 1985); as águas do oceano Atlântico apresentam, em média, 2.810 mg.L
-1

 de 

sulfatos. As águas subterrâneas com excesso de sulfato, > 400 mg.L
-1

, podem causar 

efeitos laxativos e, na presença de íons de magnésio e sódio, pode provocar distúrbios 

gastrintestinais. O sulfato também é caracterizado por aumentar a salinidade dos solos e 

predomina nas águas muito ácidas, com pH < 2, devido à dissociação incompleta do 

ácido sulfúrico. (FEITOSA; MANOEL FILHO, 2000). 
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O íon bicarbonato (HCO3
-
) não se oxida nem se reduz em águas naturais, porém 

pode precipitar com muita facilidade como bicarbonato de cálcio (Ca(HCO3)2). Varia 

entre 50 e 350 mg.L
-1

 em águas doces, podendo chegar a 800 mg.L
-1

. A água do mar 

possui teores da ordem de 100 mg.L
-1

. O equilíbrio do íon carbonato (CO3
2-

) é função 

do pH e do conteúdo de gás carbônico na interface ar/atmosfera. Em águas naturais 

doces, a quantidade de carbonato será muito baixa em comparação com a de 

bicarbonato. O carbonato começa a predominar em solução quando o pH for igual ou 

superior a 10 (FIGURA 4). 

 

Figura 4 – Diagrama de Bjerrum mostrando a distribuição das espécies maiores do 

carbono inorgânico dissolvido e a sua relação com o pH (equilíbrio carbonato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fonte: Fetter, 1994. 

 

  

1.1.5 Classificação dos corpos d’água segundo a legislação ambiental brasileira. 

  

A Resolução ambiental dedicada à classificação das águas subterrâneas é a do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA Nº 396 / 2008; considerando o uso 

preponderante, as águas são classificadas em (BRASIL, 2008):  

I - Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses 

destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de conservação de proteção 

integral e as que contribuam diretamente para os trechos de corpos de água superficial 

enquadrados como classe especial; 

II - Classe 1: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem alteração 
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de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem tratamento para quaisquer 

usos preponderantes devido às suas características hidrogeoquímicas naturais; 

III - Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir tratamento 

adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas características 

hidrogeoquímicas naturais; 

IV - Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais não é necessário o 

tratamento em função dessas alterações, mas que podem exigir tratamento adequado, 

dependendo do uso preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas 

naturais; 

V - Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com 

alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente possam ser 

utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos restritivo;  

VI - Classe 5: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, que possam 

estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, destinadas a atividades 

que não têm requisitos de qualidade para uso.  

 A classificação das águas subterrâneas visa, entre outros fins, prevenir e 

controlar a poluição e promover a proteção da qualidade das águas que, uma vez 

contaminadas, demandam processos lentos e onerosos para recuperação. Para garantir a 

qualidade da água dentro de sua classificação, os órgãos ambientais devem promover 

implementação de Áreas de Proteção de Aquíferos e Perímetros de Proteção de Poços 

de Abastecimento.  

 As resoluções também visam a criação de Áreas de Restrição e Controle do Uso 

da Água Subterrânea, pois foi observado que o principal uso da água refere-se ao 

abastecimento humano. A ingestão de água com níveis elevados de alguns sais, 

principalmente sais de sódio, leva a alterações na pressão arterial dos usuários, entre 

outras questões de saúde. 

 O número reduzido de legislações específicas referentes a águas subterrâneas 

não relaciona a salinidade com a potabilidade (BRASIL, 2004). O Conselho Nacional 

do Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos parecem não se aliarem 

na tentativa de determinar outros padrões classificatórios de água de acordo com a 
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salinidade, ou através de outro parâmetro que avalie a concentração de sais, deixando 

desta forma excluída uma questão de interesse da potabilidade e de fácil mensuração. 

Segundo a Resolução Nº 357 de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, a classificação inicial dos corpos de água utiliza o critério 

de salinidade e classifica as águas em: doces com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰, 

salinas com salinidade superiro a 0,5 ‰ e inferior a 30‰ e em salgadas com salinidade 

igual ou superior a 30‰ (BRASIL, 2005). 

 Os principais elementos que contribuem para a salinidade são descritos como 

sendo conservativos, ou seja, suas razões de concentração permanecem constantes, e as 

suas concentrações totais só podem ser alteradas por processos físicos. Apesar do fato 

dos elementos principais serem conservativos na água do mar, há condições em que as 

suas relações de concentração podem variar consideravelmente. Situações em que essas 

condições atípicas podem ser encontradas incluem as associadas com estuários e mares 

mediterrâneos, bacias anóxicas, o congelamento da água do mar, a precipitação e 

dissolução de minerais de carbonato, o vulcanismo submarino, a mistura com salmouras 

geológicas e evaporação em bacias isoladas (CHESTER, 1990).   

 

1.1.6 Relações isotópicas no estudo da origem das águas subterrâneas 

 

Nos últimos anos há uma crescente utilização de métodos baseados nos isótopos 

estáveis para avaliação de parâmetros relacionados à dinâmica da água, por 

possibilitarem medições diretas e precisas. 

Quando a salinidade é resultante da mistura de uma fonte salina com outra doce, 

as águas salobras resultantes terão salinidades e composições isotópicas distintas. Esta 

diferença na composição isotópica se deve ao fato de que a composição em isótopos 

estáveis da fonte salina (água do mar) é diferente da água doce. 

 Os isótopos do oxigênio são 
16

O, 
17

O e 
18

O e os isótopos estáveis do hidrogênio 

são 
1
H e D, deutério; eles aparecem na natureza nas proporções: 

1
H: 99,984% e D: 

0,016%; 
16

O: 99,75%,: 
17

O: 0,204%, 
18

O: 0,037%. Com estes isótopos, a água é 

composta pelas seguintes moléculas: H2
16

O, H2
18

O, HD
16

O, D2
16

O, HD
18

O, D2
18

O, 

sendo as mais abundantes H2
16

O: 99,7%, H2
18

O: 0,2% e HD
16

O: 0,032%. As 

abundâncias variam basicamente por mudanças de fase, o que torna os isótopos 

traçadores naturais do ciclo hidrológico (GRANJEIRO et al., 2007).   
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 Os três tipos mais abundantes de moléculas de água apresentam diferentes 

pressões de vapor e devido à troca de estado da água (por exemplo, a evaporação e a 

condensação), logo ocorre um fracionamento isotópico, fazendo com que as 

composições isotópicas das diversas fases sejam diferentes entre si. Isto permite que 

seja identificada a origem e os processos de mudança de fase ocorridos em amostras de 

água ao longo do ciclo hidrológico (MINARDI; BOMTEMPO, 2000).  

 A evaporação e a condensação são as mudanças de fase que mais influenciam no 

processo de fracionamento isotópico da água. Isso porque durante a evaporação, as 

moléculas mais leves da água (H2
16

O) evaporam mais facilmente do que as moléculas 

de maior peso molecular (H2
18

O e HD
16

O). E, à medida que a evaporação continua a 

água restante torna-se mais enriquecida em isótopos pesados e o vapor relativamente 

mais leve (GRANJEIRO et al., 2007).   

 Assim, a razão isotópica entre os isótopos menos abundantes e os mais 

abundantes (
18

O/
16

O; H/D) muda, mas na prática, a razão absoluta não tem muita 

importância e é de medição difícil. Por isso, o que se mede é o enriquecimento ou o 

empobrecimento do isótopo em uma amostra em relação a um padrão convenientemente 

adotado (GRANJEIRO et al., 2007).   

A análise de isótopos estáveis identifica se o aquífero está sendo recarregado por 

rios, lagos, barragens ou canais ou por chuvas já que composição isotópica das chuvas, 

na área, que satisfaz a uma equação do tipo da Reta Meteórica Mundial, é muito 

diferente dos rios. O oxigênio-18 interage com o oxigênio dos minerais do terreno, mas 

não sofre modificação isotópica ainda que a temperatura seja elevada como em certas 

águas hidrotermais profundas. No entanto, neste caso o deutério é alterado fortemente 

(PEREIRA et al., 2002). Segundo Minardi e Bomtempo (2000), a composição isotópica 

das precipitações depende da distância dos oceanos, da temperatura, da latitude, da 

altitude, da evaporação e do intercâmbio isotópico com o vapor atmosférico 

previamente existente.  

   

1.1.7 Aspectos hidrológicos 

 

 O Nordeste Brasileiro apresenta clima semiárido marcado por intensa 

sazonalidade, caracterizado, basicamente, por temperaturas elevadas e amplitudes 
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reduzidas. A temperatura média anual é de 26.9 °C, com variações que não ultrapassam 

os 5 °C (MAIA, 1993). 

 Este clima apresenta dois períodos bem distintos: o chuvoso que vai de 

dezembro a maio, podendo se prolongar até meados de julho, tendo o mês de abril as 

maiores precipitações (balanço hídrico positivo), e outro de estiagem (seca, balanço 

hídrico negativo) variando entre os meses de junho a novembro, onde setembro para o 

sertão nordestino é o mês com menor índice pluviométrico (DIAS, 2007). 

           A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), considerada como a principal 

responsável pela regulação do clima da região, controla as mudanças sazonais das 

chuvas. Durante o período correspondente ao inverno-primavera do hemisfério sul, há 

enfraquecimento e recuo da ZCIT e o território fica sob o domínio de ventos alísios NE, 

estabelecendo-se a estação seca. Soma-se a esses efeitos aqueles resultantes dos 

fenômenos El Niño e La Niña sobre o regime de chuvas (MARINS; DIAS, 2003). Para 

o segundo semestre do ano, a ZCIT enfraquece, ficando sobre o domínio dos ventos 

alísios SE, que retiram essa massa de ar do território nordestino, ocasionando o período 

de estiagem, popularmente conhecido como verão (FUNCEME, 2004; CAMPOS, 

2003).  

           O clima regional apresenta diferença na pluviosidade da zona litorânea e na 

registrada a pouco mais de 30 km, adentrando ao continente, a partir da foz do rio 

Jaguaribe. Segundo Veríssimo et al. (1996) ao longo das décadas, em Fortim tem sido 

observada uma precipitação anual em torno de 1500 mm e, em Aracati a média de 900 

mm por ano, caracterizando assim um clima semiárido. Porém a pluviosidade em 2012, 

ano do presente trabalho, foi atípico, sendo um período de extrema seca. Em Fortim, por 

exemplo, a precipitação anual foi de 469,9 mm e em Aracati a media de chuva foi de 

374,5 mm, portanto, inferiores às médias históricas.  

 De acordo com ANA (2006), a construção de barragens permitiu a regularização 

da vazão do rio Jaguaribe ao longo do ano, porém a diminuição das chuvas resultou em 

vazões cada vez menores. Segundo Dias (2007), foi observado que em 2006 a bacia de 

drenagem inferior estava sendo fortemente afetada pelo regime de marés, o que mostrou 

que o maior aporte fluvial hídrico foi no mês de junho, juntamente com a maior 

quantidade de água doce. 

             Trabalhos realizados por Dias (2007) nas águas estuarinas do rio Jaguaribe 

mostraram que o tempo de residência (TR) aumentou no período de maior volume de 
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água doce, passando de 2 horas para 12 horas em junho de 2006. Além do volume de 

água, a vazão, foi um fator determinante para o aumento do TR, pois pode ou não 

apresentar competência para o rompimento da barreira física imposta pelo regime de 

marés. 

             No período de pouca ou nenhuma precipitação (seco), o volume de água doce é 

mínimo associado à salinização das águas estuarinas (infiltração de água marinha no 

estuário). Com o domínio das águas marinhas, a massa d’água estuarina entra e sai da 

calha do rio com maior facilidade possibilitando uma diminuição no TR e, um prisma 

de maré positivo; já no período chuvoso, correspondente aos meses de maior volume de 

água doce, ocorreu o inverso (prisma de maré negativo e elevado TR) (DIAS; 

MARINS; MAIA, 2007).  

             O prisma de maré sendo negativo significa dizer que as vazões hídricas totais de 

saída são superiores as vazões de entrada marinha e o aporte de água doce torna-se 

suficientemente elevado para tornar possível a recuperação do gradiente estuarino, 

quando não, as águas estuarinas são de caráter elevadamente salino e a recarga das 

águas subterrâneas pode ser influenciada por este aumento de salinidade. 
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HIPÓTESE 
 

O clima na região costeira leste do Ceará é caracterizado como Semi Árido 

apresentando temperaturas médias elevadas, baixa precipitação pluviométrica e alto 

índice de evaporação. Somado a este fato, tem-se uma carência no abastecimento 

público de água potável fazendo com que haja a necessidade de obtenção de águas 

subterrâneas para uso da população costeira.  

 Entretanto, nesta região, a intrusão salina e o elevado tempo de residência das 

águas estuarinas podem levar a salinização das águas subterrâneas. Além disso, segundo 

Maia et al. (2005), a construção de sucessivas barragens de rios para o uso das águas 

pela população tem levado a diminuição dos fluxos de água doce e, consequentemente, 

a um desequilíbrio na recarga do aquífero costeiro. 

 Diante do exposto, justifica-se o presente trabalho como forma de avaliar o 

impacto da intrusão salina sobre as águas subterrâneas da região costeira adjacente ao 

Rio Jaguaribe. 
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OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar e identificar parâmetros indicativos de processo de salinização das águas 

subterrâneas adjacentes ao estuário do Rio Jaguaribe e sua influência sobre parâmetros 

de qualidade de água. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Utilizar medidas dos traçadores isotópicos Oxigênio - 18 e Deutério para 

identificação das fontes de recarga do aquífero nos poços estudados. 

 Avaliar se a amostragem em dois períodos distintos em ano de longa estiagem 

define a variabilidade sazonal dos resultados; 

 Quantificar sódio, potássio, cálcio e magnésio nas amostras coletadas nos 

aquíferos localizados nas cidades de Fortim e Aracati; 

 Classificar as águas subterrâneas quanto à salinidade através dos sólidos totais 

dissolvidos STD; 

 Classificar as águas subterrâneas da área de estudo de acordo com o diagrama de 

Piper e com o diagrama de Stiff; 

 Investigar o parâmetro de salinização das águas subterrâneas na área de estudo 

utilizando as razões iônicas;  

 Avaliar o efeito das alterações da hidroquímica sobre a mobilidade geoquímica 

de metais-traço (entre eles Zn, Cr, Ni, Cu, Hg) e de ferro e manganês. 
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ÁREA DE ESTUDO 
 

4.1 Localização da área 

 

 As cidades de Fortim e Aracati (FIGURA 5) estão situadas na Bacia Inferior do 

Jaguaribe, equidistantes aproximadamente 125 Km da capital Fortaleza, localizadas no 

litoral Leste do Ceará, no semiárido da região Nordeste do Brasil. O acesso se faz pelas 

Rodovias Estadual CE-040 e Federal BR-116. 

 O estuário do Jaguaribe foi classificado em três regiões de acordo com 

parâmetros hidroquímicos e material particular em suspensão: Zona de maré do rio 

(ZR), caracterizada pela predominância dos processos de dinâmica fluvial. Zona de 

mistura estuarina (ZM), marcada por intensos processos de mistura de águas fluviais e 

marinhas, com limites entre as cidades de Aracati e Fortim e zona costeira (ZC), com 

características de ambiente marinho e limites indo da barra da cidade de Fortim até o 

oceano (DIAS; MARINS; MAIA, 2005). 

 Baseado na classificação do sistema estuarino foi escolhida como área de 

amostragens a interface ZM/ZC entre as cidades de Aracati e Fortim, por apresentar 

condições favoráveis na explicação dos elementos que contribuem para uma possível 

intrusão salina na região. Os limites destas zonas não são fixos no tempo e no espaço 

dentro do limites geográficos, apresentando flutuações de acordo com o clima da região 

e com a influência da maré (DIAS; MARINS; MAIA, 2005). 
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Figura 5 - Localização geográfica dos pontos amostrados na região estuarina do rio 

Jaguaribe em diferentes escalas. a) Barra no Fortim; b) centro urbano de Fortim; c) 

Cumbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth 
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Os poços escolhidos são utilizados pela população ribeirinha, próximos ao 

Estuário do Jaguaribe, na região delimitada pelas coordenadas 4°25’40”S e 4°33’31”S 

de latitude, e de 91°46’48”W e 37°46’28”W de longitude, abrangendo as margens 

direita e esquerda do Rio Jaguaribe conforme demonstra a FIGURA 5. 

 Os pontos de 1 à 6 estão localizados na cidade de Fortim, no centro urbano na 

margem esquerda do rio. Já os pontos 7 e 8 estão localizados na Barra também na 

cidade de Fortim, onde há um pequeno adensamento populacional e onde a erosão 

marinha da costa e o transporte eólico são visíveis nas margens do estuário. 

 O ponto 9 está situado na entrada do dique da cidade de Aracati na margem 

direita do Rio Jaguaribe; este dique foi construído com a finalidade de impedir o avanço 

da água depois da grande enchente que ocorreu na cidade, em 1995.  

 Os pontos 10 e 11 se situam na margem direita do rio onde há uma vasta área de 

mangue; nela há pequenas gamboas e canais de rios que recebem o aporte das fazendas 

de carcinicultura presente na região. 

 

4.2 Aspectos geológicos 

 
 Na área de estudo, predominam rochas sedimentares que englobam as unidades 

litoestratigráficas de sedimentos clásticos da Formação Barreiras (Formação Faceiras: 

conglomerados basais e Indiviso: arenitos argilosos), Dunas/Paleodunas, sedimentos 

flúvio-aluvionares e de mangue. 

A Formação Barreiras apresenta sedimentos consolidados, compostos por 

material areno-argiloso, de coloração avermelhada ou amarelada, com granulação de 

fina a média, cuja distribuição espacial inclui todo o litoral brasileiro do Pará ao Rio de 

Janeiro apresenta (DA SILVA; CAVALCANTE; LOPES, 2002). Os sedimentos da 

Formação Barreiras ocorrem, também, ao longo do litoral sob o Sistema 

Dunas/Paleodunas e dado a sua constituição mais argilosa, sua potencialidade hídrica é 

baixa com vazão media de 2,8m
3
/h (SANTANA, 2008).  

Segundo Alheiros e Lima Filho (1991), o sistema deposicional inclui as rochas 

da Formação Barreiras em um sistema fluvial entrelaçado, associado com leques 

aluviais e depósitos litorâneos do pliopleistocênio. Há certa divergência sobre a idade 

das rochas da Formação Barreiras, porém sabe-se que a maioria das idades está entre o 

Mioceno e Plioceno (STEIN et al., 2010). 
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Dunas/Paleodunas se constituem os melhores reservatórios hídricos subterrâneos 

que se estendem por toda faixa costeira e contribuem substancialmente para o 

abastecimento de água dessa região. De acordo com a literatura, esse sistema apresenta 

permeabilidade moderada (10
-4

 a 10
-6

 m.s
-1

) e porosidade entre 30 e 45%, sendo sua 

recarga realizada predominantemente pelas infiltrações diretas das chuvas (RIBEIRO et 

al., 2010).  

As paleodunas são dunas mais antigas, edafizadas, compostas por areias com 

granulação variando de fina à média, por vezes siltosas, de cores amarelada e alaranjada 

e desenvolvimento do processo de surgimento de vegetação de maior porte. Já as dunas 

recentes são desprovidas de vegetação fixadora, sendo formadas por sedimentos 

inconsolidados, constituídas por areias esbranquiçada, quartzosas, com granulação de 

fina a média, removida da superfície de praia por ação dos ventos. Suas águas são 

captadas por poços tubulares rasos, com profundidades inferiores a 20 metros que 

produzem vazão media de 6,0 m
3
/h, podendo alcançar ate 16,0 m

3
/h (DA SILVA; 

CAVALCANTE; LOPES, 2002). 

As feições mais marcantes da faixa litorânea são as faixas de dunas antigas e 

atuais. As atuais migram de NE para SW sob ação dos ventos dominantes, deslocando-

se até a zona sublitorânea, indo sobrepor-se a dunas antigas, atingindo alturas superiores 

à 60 m. As paleodunas estão geralmente fixadas por vegetação rasteira e dispostas em 

cordões paralelos à linha de costa. A existência de mais de uma geração de dunas, e das 

outras feições encontradas no litoral formadas pelos terraços marinhos e falésias, está 

associada às flutuações do nível relativo do mar durante o Quaternário (MAIA, 1993). 

 A mineralogia da região é composta basicamente por silicatos de potássio, 

magnésio e ferro (Biotita), potássio e alumínio (Ortoclásio), cálcio, alumínio e ferro 

(Epidoto), argilas (Ilita, Caolinita, Caolim), siltitos, concreções ferruginosas e óxidos de 

ferro, que no período chuvoso podem ser carreados ao rio devido à lavagem dos solos 

urbanos e agrícolas existentes no entorno da bacia de drenagem (DIAS, 2007). 

Na região costeira são encontrados os chamados solos salinos que são solos 

halomórficos com elevado teores de sódio trocável. Esse tipo de solo contém uma alta 

concentração de sais solúveis conduzindo a uma elevada condutividade elétrica no 

extrato da saturação, variando de 9.000 a 47.000 µS/cm podendo chegar até 250.000 

µS/cm nos primeiros centímetros de solo no período seco. Os solos salinos são 

originados de deposição fluvial recente e também podem ser encontrados nas várzeas 
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próximas às desembocaduras dos principais rios associados com Solos Indiscriminados 

de Mangue ou Solos Aluviais (CARDOSO, 2006). 

4.3 Aspectos hidrogeológicos locais 

 A Sub-Bacia do Baixo Jaguaribe apresenta um aquífero de rochas 

sedimentares (porosos, cársticos e aluviais) que se caracterizam como mais importantes 

por possuírem uma porosidade primária e, nos termos arenosos, uma elevada 

permeabilidade, traduzindo-se em unidades geológicas com excelentes condições de 

armazenamento e fornecimento d’água (SANTANA, 2009).  

As unidades litológicas cristalinas e sedimentares da Sub-Bacia do Baixo 

Jaguaribe, em função da sua área de localização e extensão, representam um importante 

sistema de captação para abastecer cidades, distritos e comunidades da região, indústrias 

de pequeno porte e projetos de irrigação.  

 A sazonalidade da região é expressa diretamente na hidrografia da bacia de 

drenagem do rio Jaguaribe, cujos rios e riachos são intermitentes e fluem somente 

durante o período chuvoso. O nível máximo das águas é atingido nos meses de fevereiro 

a abril, coincidindo com o período de maior pluviosidade para a região (VERÍSSIMO et 

al., 1996). O eixo da bacia do rio Jaguaribe é a mais extensa e importante da região e 

apresenta geral SW-NE. Além disso, ocupa cerca de 47% do estado do Ceará, onde 

recebe numerosos afluentes vindos do sul e do oeste, constituindo assim um extenso 

conjunto fluvial (SRH, 1992).   

 O cristalino representa quase a totalidade dessa bacia e o período de chuvas da 

região é muito restrito. Logo, a porcentagem de precipitação transformada em deflúvio é 

alta, pois o predomínio do cristalino produz baixa infiltração. Hoje a descarga hídrica 

média diminui muito com o represamento, passando para 20-60 m
3
.s

-1
, embora tenha se 

tornado mais regular. Com este pequeno suplemento de água fluvial, a intrusão salina 

nas águas interiores do rio é favorecida (MARINS et al., 2003; MARINS; DIAS, 2003).  

 A região apresenta uma amplitude de maré-alta de 2,8 m, caracterizando uma 

região de meso-marés. As planícies de inundação de maré são cobertas por 

aproximadamente 23.000 ha de mangues que, na sua maioria, estão abrigadas neste rio 

(LACERDA; MARINS, 2002). 
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MATERIAS E MÉTODOS 

 

5.1 Amostragem de água subterrânea 

 

 Inicialmente foi feito um estudo da localização dos poços a serem amostrados. A 

determinação na localização se deu através da proximidade que os poços tinham em 

relação ao Estuário do Rio Jaguaribe e a influência da zona urbana em relação ao 

aquífero da região. Houve também uma avaliação dos poços que fazem parte de uma 

das zonas conhecidamente salinizadas ou que estejam próximos a uma delas; essas 

zonas foram identificadas pelo próprio monitoramento. 

 Nos meses de maio/2012 e setembro/2012, correspondendo aos períodos de 

chuva e seca, respectivamente, foram realizadas as amostragens em 11 poços nos 

municípios de Fortim e Aracati. As amostras foram coletadas com uma bomba de 

sucção adaptada pelo Laboratório de Biogeoquímica Costeira (FIGURA 6) e 

armazenadas em garrafas plásticas acondicionadas a 4 °C em caixas térmicas para 

posterior análise.   

 Para as análises de cálcio, magnésio, sódio, e potássio foi necessário conservar a 

amostra adicionando ácido nítrico concentrado até pH < 2. 

Figura 6 - Bomba de sucção utilizada na amostragem de águas subterrâneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Presente trabalho. 
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5.2 Medidas Isotópicas 

 
A determinação dos isótopos foi realizada através da técnica de espectroscopia 

de cavidade ressonante do tipo“ring-down” (WS-CRDS) utilizando o equipamento na 

marca Picarro, modelo L1102-i (FIGURA 7). As amostras de água foram introduzidas 

na câmara de vaporização utilizando um amostrador automático da marca Leap 

Technologies modelo PAL. Em seguida, a amostra vaporizada entra na cavidade de 

célula do tipo ‘ring-down’ e um laser diodo é ligado no comprimento de onda de 1392 

nm. A luz do laser passa por um jogo de espelhos chegando ao foto detector, como 

mostrado na FIGURA 8. 

Figura 7 - Espectrômetro de Cavidade Ressonante do tipo “ring-down”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

Fonte: Google. 

 

 O sistema de Espectrometria de Massa compreende um reator de alta 

temperatura (TC / EA, 'Conversão térmica / Analisador Elementar'), acoplado em linha 

com um Espectrômetro de Massa de razão de isótopos. O reator é mantido a 

temperatura de 1350 °C com fluxo de gás carreador de 80 mL.min
-1

. Os isótopos de 

hidrogênio e oxigênio foram determinados usando injeções separadas. (Brand et al., 

2009).  
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Figura 8 - (a) Princípio do método de Espectroscopia de cavidade ressonante do tipo 

“Ring-Down”; (b) Mudança no tempo no “ring-down”, com a presença de uma amostra 

no interior da câmara. 

Fonte: Adaptado de Crosson, 2008. 

 
 Seguindo a metodologia de Godoy, Godoy e Neto (2012), cada amostra foi 

analisada em octuplicata (isto é, oito injeções consecutivas e processamento), a fim de 

evitar efeitos de memória, porém apenas três injeções foram consideradas em cada um 

dos cálculos. Cada amostra foi analisada em relação a um conjunto de três materiais de 

referência: Vienna Standard Mean OceanWater-2 (VSMOW-2), Greenland Ice Sheet 

Precipitation (GISP) and Standard Light Antarctic Precipitation-2 (SLAP-2), adquiridos 

pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).  

Com o intuito de elaborar uma expressão que possibilite a comparação dos 

resultados, estabeleceu-se o padrão internacional Vienna - SMOW (“Standard Mean 

Ocean Water”), preparado pela AIEA com uma série de amostras de águas provenientes 

dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Os resultados das medidas dos isótopos 

oxigênio-18 e deutério são expressos em “delta por mil”, que representa a diferença 

relativa entre as razões isotópicas (
18

O/
16

O ou 
2
H/

1
H), sendo definido na EQUAÇÃO 1: 

 

‰          (1) 

 

 
Onde R define a relação isotópica entre as moléculas pesadas (

1
H2H

16
O ou 

1
H2

18
O) e as 

moléculas leves (
1
H2

16
O). (MINARDI; BOMTEMPO, 2000).  

(a) (b) 
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Craig (1961) analisou 400 amostras de rios, lagos e chuva que não sofreram 

evaporação excessiva e verificou que os valores de 
18

O e 
2
H, em relação ao padrão 

SMOW variavam de acordo com uma relação conhecida como Reta Meteórica Mundial 

(EQUAÇÃO 2): 

                                                                                           (2) 

                                                                           

As águas que sofrem processo de evaporação tornam-se mais ricas em deutério e 

em oxigênio-18, sendo que a reta de correlação entre δ18
O e δ2

H apresenta um 

coeficiente angular em torno de 5 e a relação existente entre esses dois parâmetros é 

conhecida como Reta de Evaporação.  

Outro fator importante utilizado para identificar a origem das águas é o excesso 

de deutério, definido por Dansgaard (1964) e fornece informações adicionais sobre o 

ciclo da água, controlado por efeitos cinéticos associados com a evaporação da água na 

superfície dos oceanos e formação da chuva abaixo da base das nuvens, sendo definido 

pela EQUAÇÃO 3: 

                                                                                          (3) 

 

O excesso de deutério de amostras coletadas próximas à costa é menor que 

+10‰ e, aproximadamente igual a 0‰ na Antártica. Em áreas onde a umidade relativa 

é um pouco maior que acima do oceano, D é maior que +10‰. Por exemplo, D = +22‰ 

no leste do Mediterrâneo (CLARK; FRITZ, 1997). Esse excesso de deutério em 

amostras de chuva pode ser decorrente da umidade reevaporada do litoral em relação ao 

vapor d’água de regiões afastadas, ou seja, em águas sob evaporação intensa os efeitos 

cinéticos são muito fortes (PEREIRA et al., 2002).  

      

5.3 Caracterização dos parâmetros físico-químicos 

 A caracterização hidroquímica foi feita in situ através do uso da sonda 

multiparamética YSI fazendo-se necessária a calibração do aparelho antes de serem 

realizadas as medidas utilizando solução de O2 Probe Solution cód. YSI 5906. Os 

parâmetros medidos através desta sonda foram condutividade (µS.cm
-1

), oxigênio 

dissolvido  (mg.L
-1

), temperatura (°C) e salinidade (US). 
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 O termo salinidade é definido como a quantidade total de sólidos contida em um 

quilograma de água do mar após todo o carbonato ter sido convertido a óxido, o 

brometo e o iodeto serem substituídos por cloretos e toda a matéria orgânica ter sido 

eliminada. A salinidade pode ser automaticamente determinada através da 

condutividade da sonda e de leitura da temperatura de acordo com os algoritmos 

encontrados no “Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater” 

(APHA, 2001). O uso da escala prática de salinidade resulta em valores admensionais, 

desde que as medidas são tomadas como referência para a condutividade da água do 

mar padrão a 15 °C.  

 Segundo Chester (1990), os principais elementos presentes na água do mar são 

conservativos, no entanto há condições em que suas relações de concentração podem 

variar. As medidas com sonda em águas marinhas têm sido consideradas satisfatórias 

como observadas por Soares (2011) em estudos realizados na Plataforma Continental e 

na Pluma Estuarina. Mesmo que o teor total de sais possa variar nestas águas, os íons 

que contribuem significativamente para a salinidade estão presentes nas mesmas 

proporções permitindo o uso da sonda. Porém, a proporção de íons da água do mar não 

se aplica para outras águas; a subterrânea pode apresentar proporção diferente de íons, 

tornando o uso de sondas, neste caso somente qualitativo.  

 O pH das amostras de água foi obtido através do pH - Metro digital da marca 

Metrohn modelo 826, com um eletrodo combinado de Ag/AgCl. A necessária 

calibração do aparelho foi realizada com as soluções tampão 4,00; 7,00; 9,00 antes de 

serem efetuadas as leituras (FIGURA 9). A medida realizada foi considerada satisfatória 

em exercício interlaboratorial realizado sob coordenação do INMETRO. 

Figura 9 - a) Sonda multiparamétrica portátil YSI modelo 85 para medidas dos 

parâmetros físico-químicos; b) pHmetro Metrohm modelo 826 para medida de pH. 

 
 
 

        
 
 
 
 
 

   

   Fonte: Soares, T. C. M., 2011. 
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5.4 Quantificação de cátions e ânions 

 

5.4.1 Elementos maiores 

 

 Nas amostras foram analisadas Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
, Cl

-
, SO4

2-
 e alcalinidade 

(HCO3
-
 e CO3

2-
) utilizando a metodologia descrita em “Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewaters” (APHA, 2001) como mostra a TABELA 2. 

 

Tabela 2 - Parâmetros, unidades e métodos utilizados para a quantificação de elementos 

maiores. 

Parâmetro (elemento) Unidade 
 

Método utilizado para análise 
 

Cálcio mg/L 

Titulação complexiométrica feita com EDTA 

em presença do indicador calcon. Virada de 

cor acontece do roxo para o azul. 

Magnésio mg/L Titulometria com EDTA. 

Sódio mg/L Fotometria de Chama. 

Potássio mg/L Fotometria de Chama. 

Cloreto 
mg/L 

Argentométrico (método de Mohr): titulação 

com AgNO3 em presença do K2Cr2O4 coo 

indicador. A virada de cor se dá do amarelo 

para telha. 

Sulfato mg/L Espectrômetro UV/VIS 

Alcalinidade mg/L Titulação Potenciométrica 

 

5.4.2 Elementos traço 

 

 A determinação dos metais-traços foi realizada por Espectrometria de Massa 

com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS), usando equipamento Varian modelo 

820-MS (FIGURA 10), com introdução da amostra por nebulização pneumática, 

empregando nebulizador concêntrico, acoplado à câmara de nebulização Scott. Foi 

utilizado argônio com pureza de 99,999% para formação do plasma, como gás de 

nebulização e auxiliar. As condições de operação do plasma e os parâmetros de 

aquisição dos dados são apresentados na TABELA 3, os quais foram otimizados ou 
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utilizados conforme recomendação do fabricante (Operation Manual, Varian 810/820-

MS). 

Tabela 3 - Condições operacionais do ICP-MS. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No preparo de todas as soluções foram utilizados reagentes de grau analítico, de 

procedência Merck ou Vetec. Utilizou-se, no preparo das amostras e soluções, água 

ultra-pura produzida por um sistema deionizador Milli-Q Plus (MILLIPORE®). As 

amostras e a curva de calibração foram acidificadas com ácido nítrico 65% v/v (Merck) 

bidestilado em destilador de quartzo modelo MA075 da marca Marconi para purificação 

do mesmo.  

 Para a determinação dos metais-traços presentes nas amostras em baixas 

concentrações exigiu-se que o material utilizado para estocagem de amostras e soluções 

fosse livre de contaminantes. Assim, toda a vidraria e frascos utilizados no decorrer das 

análises foram previamente descontaminados em solução de Extran 10% por 12 h, 

seguida de solução de HNO3 10%, por 24 h. No caso particular dos frascos utilizados 

para análise em ICP-MS, foram utilizadas duas soluções de HNO3 nas concentrações de 

2 mol dm
-3

 e 1 mol dm
-3

. Após imersão em solução ácida, todos os materiais foram 

enxaguados com água deionizada. 

Condições do plasma 

Potência de rádio-frequência 1,35 Kw 

Vazão do gás do plasma 15 L . min
-1

 

Vazão do gás auxiliar 1,8 L . min
-1

 

Vazão do Sheath gás 0,15 L . min
-1

 

Vazão do gás de nebulização 1,0 L . min
-1

 

Vazão do gás de nebulização 1,0 L . min
-1

 

Profundidade do amostrador 7,5 mm 

Dados de aquisição  

Medida do sinal Segmented scan 

Leituras por replicatas 10 

Replicatas por amostra 5 
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 Os isótopos monitorados no ICP-MS foram: 
53

Cr, 
55

Mn, 
60

Ni, 
63

Cu, 
66

Zn, 
111

Cd e 

208
Pb. A calibração do equipamento foi feita por curva de calibração externa com padrão 

interno Ítrio (
89

Y). A correção de interferências foi feita pelo próprio equipamento, com 

uso de equações de correção.  

  

Figura 10 - Espectrômetro de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  Fonte: presente trabalho. 

 
Para análise de mercúrio dissolvido não filtrado, após acidificação da amostra 

pela adição de 7 mL de HCl (4N), previamente destilado em destilador de quartzo 

modelo MA075 da marca Marconi , foi adicionado 1,0 mL de uma solução de 

KBrO3/KBr (0,1N) em 40 mL da amostra colocada em frascos de vidro Boeco 

(FIGURA 11) e deixado em repouso por 30 minutos. Em seguida foi adicionado 25 μL 

de hidroxilamina (12%), a fim de reduzir o brometo/bromato de potássio residual e 

evitar a supressão do sinal de detecção do aparelho. 

 

Figura 11 - Frascos de vidro Boeco para digestão de Mercúrio dissolvido não filtrado. 

 
  
 
 
 
 
 
 
       

Fonte: presente trabalho. 
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A determinação de Hg foi feita por Espectrofotometria de Fluorescência 

Atômica, utilizando a técnica de geração de vapor a frio (CVAFS), em um equipamento 

PSA Millennium Merlin 10.025 (FIGURA 12). 

 

Figura 12 - Espectrofotômetro de Fluorescência Atômica. (PSA Millennium Merlin 

10.025). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: Soares, 2011. 

 

5.5 Classificação das águas subterrâneas  

5.5.1 Representação gráfica da composição química das águas subterrâneas 

 

Para análise das águas subterrâneas foi necessária à utilização de representações 

gráficas e de diagramas para esclarecer na interpretação amostral foi realizada em dois 

períodos estudados. Os diagramas utilizados serão relacionados abaixo.   

 

Diagrama Triangular de Piper  

 

O diagrama de Piper, desenvolvido por Piper (1944), é um diagrama 

hidroquímico utilizado, frequentemente, quando se trabalha com grande número de 

análises químicas de água, servindo para classificar e comparar os distintos grupos de 

águas quanto aos íons dominantes em cálcica, cloretada, bicarbonata, sódica, 

magnesiana, sulfatada ou mista (SANTOS, 2008).  Esta representação, também 

chamada de diagrama trilinear, possui dois triângulos, um do lado direito onde são 
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plotados os valores em percentuais das concentrações dos ânions (HCO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
) e 

no esquerdo os dos cátions (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
 e K

+
). O cruzamento do prolongamento 

dos pontos na área do losango define sua posição e classifica a amostra de acordo com 

suas fácies hidroquímica (CAJAZEIRAS, 2007). 

Para construir o diagrama, as concentrações de cada íon expressos em mg.L
-1

 

são transformados em meq.L
-1

 e, em seguida em percentagem do total de ânions e do 

total de cátions, separadamente, conforme se observa na FIGURA 13 (FEITOSA; 

MANOEL FILHO, 2000). As águas semelhantes são agrupadas e podem ser 

classificadas pela localização no diagrama. As concentrações iônicas de cada uma das 

amostras de água dos poços foram tratadas no software “QUALIGRAF” versão Beta, 

desenvolvido por MÖBÜS (2003). 

 

Figura 13 - Exemplo do diagrama de Piper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Fetter, 1994 

 

Para a interpretação deste diagrama deve-se entender as suas respectivas 

variantes que são: 

i) Triângulo maior para os principais cátions – íons de cálcio, magnésio e a 

soma dos íons de sódio e potássio, cada um crescem na direção dos 

ponteiros do relógio; 
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ii) Triângulo para os principais ânions – íon cloreto, íon sulfato e a soma de 

íons de bicarbonato e carbonato, cada um crescem no sentido anti-

horário; 

iii) Diagrama integrador romboide - representa a soma dos cátions em um 

par de lados paralelos e complementares, enquanto que no outro par de 

lados mostra a soma dos ânions e do seu complemento. 

 

Diagrama de Stiff  

 

Para análise de dados distribuídos espacialmente e detectar águas de mesma 

família, foi utilizado o diagrama de Stiff, também conhecido como poligonal, que se 

baseia na projeção da concentração em meq.L
-1

 ou % meq/L dos cátions (Na
+
, K

+
, Mg

2+
 

e Ca
2+

) e dos ânions (Cl
-
, SO4

2-
 e HCO3

-
) em linhas paralelas horizontais. (KREBS; 

POSSA, 2008). A união de todos os pontos respectivos gera uma figura geométrica 

característica para a água analisada, conforme se observa na FIGURA 14 (FEITOSA E 

MANOEL FILHO, 2000). 

 
Figura 14 - Exemplo do diagrama de Stiff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

Fonte: Feitosa e Manoel Filho, 2000. 
 

 

5.5.2 Estimativa de cálculo de STD e Dureza Total 

 

 No presente trabalho, tendo em vista a limitação na utilização das medidas de 

salinidade através do uso da sonda e, o aumento significativo do tempo de finalização 

de análises usando a técnica volumétrica para a determinação da salinidade, optou-se 
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pela utilização do critério de classificação das águas através do cálculo estimativo de 

sólidos totais dissolvidos (STD) através do software Qualigraf 
®
 utilizado pela 

FUNCEME, desenvolvido por Möbus (2003). 

Para a maioria das águas subterrâneas naturais, Hem (1985), estabeleceu uma 

relação STD (mg.L
-1

) = Є x C (μS.cm
-1

), onde Є assume um valor entre 0,55 e 0,75, que 

gera uma boa estimativa de STD, sendo que para águas dominadas pelos íons HCO
3

- 

e 

Cl
- 

o valor aproximado à 0,55. Para águas salinas o fator é, usualmente, maior que 0,75 

e, para águas ácidas, normalmente, é menor que 0,55. O software Qualigraf
®
, no 

entanto, calculou o STD empregando um valor médio (0.65) considerado bom para a 

região Nordeste, de clima quente. 

 STD corresponde ao peso total dos constituintes minerais presentes na água, por 

unidade de volume, ou seja, representa a concentração de todo o material dissolvido na 

água, seja ou não volátil, e guarda estreita relação com a Condutividade Elétrica sendo 

classificado de acordo com a TABELA 4 (CUSTÓDIO; LLAMAS, 2001; BRASIL, 

2005). 

Tabela 4 - Classificação da salinidade da água de acordo com os parâmetros de 

Custódio & Llamas, 2001 e BRASIL, 2005. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Outra forma de classificar as águas subterrâneas é através da dureza total que 

pode ser definida como a propriedade de dissipar sabão, pois nas águas com elevados 

valores os sabões transformam-se em complexos insolúveis não formando espuma até 

que todos os sais minerais causadores da dureza não sejam totalmente removidos. Quase 

toda dureza da água provém do cálcio e magnésio e a principal fonte de dureza nas 

águas é a sua passagem pelo solo. A Dureza Total é a somatória da dureza de 

Tipo de Águas STD (mg/L) 

 Custódio e Llamas, 

1986 

BRASIL, 2005 

Doces 0-500 < 500 

Salobras 500-1500 500 a 30000 

Salinas > 1500 >30000 



 

48 

 

carbonatos com a dureza de não carbonatos. A TABELA 5 mostra a classificação das 

águas subterrâneas quanto a dureza segundo Custódio e Llamas (2001). 

 

Tabela 5 - Classificação das Águas Subterrâneas pela Dureza Total. 

Classe de água Intervalo (mg.L
-1

 de CaCO3) 

Branda < 50 

Pouco Branda 50-100 

Dura (Hard) 100-200 

Muito Dura >200 

 

 
5.6 Parâmetros investigativos da salinização das águas subterrâneas 

 

5.6.1 Razões Iônicas 

 

 As razões iônicas são as relações entre os íons dissolvidos em uma água e os 

valores são expressos em meq.L
-1

,
 
indicado pelo símbolo (r). Estas relações podem 

relacionar o litotipo do qual a água se origina, a ação de fenômenos modificadores ou 

indicar uma característica específica da água considerada. Podem-se estabelecer vários 

tipos de razões cujo objetivo é função do problema a estudar (CRUZ, 2006). 

 As razões iônicas mais frequentemente utilizadas no estudo hidrogeoquímico, 

segundo López Geta e Mena Inglés (1988) são descritas a seguir: 

 

 Razão rCl
-
/rHCO3

-
: Como o conteúdo em HCO3

-
 é relativamente constante nas 

águas subterrâneas, esta razão presta-se para seguir o processo de concentração de sais 

no sentido do fluxo subterrâneo. Ainda que essa concentração faça crescer ligeiramente 

o denominador, um aumento na razão rCl
-
/rHCO3

-
 indica um avanço no processo de 

concentração.  

Se existem fenômenos de redução de sulfatos ou aportes exteriores de CO2, pode 

haver aumento do conteúdo em HCO3
-
 e, neste caso, não convém utilizar esta razão se 

não forem tomadas às devidas precauções. A precipitação de CaCO3 também pode 

influir nesta razão. A razão rCl-/rHCO3
-
 é muito útil para caracterizar a intrusão 

marinha, já que as águas doces têm normalmente valores entre 0,1 e 5 e na água do mar 

os valores variam entre 20 e 50. Se o aumento de cloretos é devido à concentração de 
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sais nas zonas de recarga, a razão rCl
-
/rHCO3

-
 cresce muito menos para igual aumento 

de cloretos quando ocorre uma intrusão marinha. 

 Razão rMg
2+

/rCa
2+

: Nas águas continentais, esta razão varia frequentemente 

entre 0,3 e 1,5; a água do mar tem razão rMg
2+

/rCa
2+

 em torno de 5. Esta razão pode se 

tornar elevada devido à circulação das águas em litologias de origem marinha, ou que 

tenham sofrido mistura com a água do mar. O aumento da concentração de cloretos e da 

razão rMg
2+

/rCa
2+

 pode ser um bom indício de contaminação por água de origem 

marinha. 

 rCa
2+

/(rHCO3
-
 + rSO4

2-
) e/ou rCa

2+
/rMg

2+
: Quando os valores obtidos são 

menores que 1 há uma indícios de intrusão marinha. 

 rNa
+
/ rCl

-
: A água do mar apresenta valores dessa razão menores que 0,0876 

ocorrendo uma substituição de Na
+
 por Ca

2
 

+
e Mg

2+
. Quando há precipitação de sais 

de Na
+
 o valor teórico é menor que 0,7; em fluxos através de rochas cristalinas ou 

vulcânicas o valor teórico deverá ser maior que 0,7. 

  A TABELA 6 apresenta as principais razões iônicas estudadas no presente 

trabalho e seus significados. 

 

Tabela 6 - Razões iônicas e seus significados. 

Razão Iônica Variações Teóricas Significado 

rMg
2+

/rCa
2+

 

0,25-0,33 
Água de circulação em rocha com 

composição granítica 

0,33-1,5 Águas continentais 

>0,9 

Contato com água do mar ou fluxo através 

de rocha básica (possível influência de 

terrenos dolomíticos) 

>1 
Relações com litotipos ricos em silicatos 

magnesianos. 

±5 Água do mar 

rCa
2+

/rMg
2+ 

rCa
2+

/(rHCO3
-
 + rSO4

2-
) 

>1 Indicação de intrusão marinha 

rCl
-
/rHCO3

-
 

0,5 Fluxo normal para rochas cristalinas 

0,1-0,5 Águas continentais  

20-50 Água do mar 

Fonte: Adaptado de Cruz, 2006. 
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5.7 Tratamento e interpretação dos dados 

 

 Os dados obtidos através das análises dos cátions e ânions foram organizados 

através de uma planilha no programa Microsoft-Excel e em seguida, foi feito um estudo 

da variação sazonal dos elementos analisados com auxílio do software Statistica 8, no 

módulo test t. Os testes t aplicam-se tanto a amostras independentes como a amostras 

emparelhadas; servem para testar hipóteses sobre médias de uma variável quantitativa. 

Para entender a relação entre as diferentes espécies iônicas, as correlações entre 

os principais íons foram obtidas com o auxílio do software Statistica 8 no módulo 

matriz de correlação.  

Devido à existência de diferentes fatores, foi aplicada a Análise de 

Agrupamentos Hierárquicos (HCA) nos resultados das análises das amostras. A técnica 

visa reconhecer padrões (similaridade) de amostras a partir de um conjunto de dados. A 

interpretação indica que quanto menor for a distância entre os pontos, maior a 

semelhança entre as amostras, mostrada graficamente através de dendrogramas 

(SANTANA; BARRONCAS, 2007). Na HCA, o quadrado da distância euclidiana e o 

coeficiente de semelhança foram usados para agrupar os casos em cluster, sendo o 

método de agrupamento utilizado no presente estudo foi da variância mínima ou Ward’s 

Method.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Caracterização isotópica da água subterrânea nos poços estudados. 

Onze poços nas cidades de Fortim e Aracati foram amostrados para análises dos 

isótopos estáveis, oxigênio–18 e deutério, sendo os resultados mostrados na TABELA 

7. Os valores de δ
18

O variaram de -4,12 ‰ a -0,29 ‰ no período chuvoso e de +0,42 ‰ 

a -3,83 ‰ no período seco, e os valores de δ
2
H a variaram de +7,47 ‰ a -18,16 ‰ no 

período chuvoso e de +12,9 ‰ a -16,86 ‰ no período seco, mostrando que há uma 

variabilidade espacial quanto à origem das águas subterrâneas estudadas. 

Tabela 7 - Medidas dos isótopos oxigênio-18 e deutério e excesso de deutério nos poços 

amostrados nos períodos chuvoso e seco. 

 

O excesso de deutério nos períodos chuvoso e seco apresentaram valores médios 

de 10,22 ‰ ± 2,16 e 11,45 ‰ ± 1,54, respectivamente (TABELA 7). No período 

chuvoso o resultado foi menor devido à aproximação das chuvas enquanto que com a 

diminuição da quantidade de chuvas, do teor da umidade atmosférica e aumento na 

temperatura ocorreu um aumento no excesso de deutério nas águas subterrâneas, 

conforme observado por Pereira et al. (2004), em estudos realizados no Maranhão, 

identificando valores médios de excesso de deutério de 5,1 ± 0,8 ‰ e 8,2 ± 1,2 ‰ para 

os períodos chuvoso e seco, respectivamente. 

Período chuvoso Período Seco 

Ponto δ18
O (‰) δD (‰) d Ponto δ18

O (‰) δD (‰) d 

P1 -4,12 -20,93 12,03 P1 -3,21 -13,97 11,71 

P2 -0,29 7,47 9,79 P2 0,42 12,90 9,54 

P3 -3,33 -14,76 11,88 P3 -3,83 -17,00 13,64 

P4 -2,32 -8,46 10,1 P4 -2,41 -7,84 11,44 

P5 -3,33 -14,40 12,24 P5 -3,53 -15,52 12,72 

P6 -3,17 -14,37 10,99 P6 -3,43 -13,82 13,62 

P7 -3,39 -17,67 9,45 P7 -3,14 -14,49 10,63 

P8 -3,75 -18,16 11,84 P8 -3,63 -16,86 12,18 

P9 -3,38 -16,42 10,62 P9 -3,4 -15,85 11,35 

P10 -2,44 -10,61 8,91 P10 -2,69 -11,45 10,07 

P11 -1,05 -3,74 4,66 P11 -1,76 -5,03 9,05 

Média 
-2,78 

±1,17 

-12,00 

±8,0 

10,22 

±2,16 
Média 

-2,78 

±1,22 

-10,81 

±8,71 

11,45 

±1,54 
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Considerando o valor médio encontrado neste estudo e para águas de chuvas da 

região de δ
18

O= -3,0 ‰ e de δ
2
H= -18,0 ‰ (PEREIRA et al., 2004), as medidas 

isotópicas nas águas subterrâneas indicam elas não sofrem evaporação durante a queda 

das gotas e são, em sua maioria, águas de chuvas formadas em condições de equilíbrio, 

ou seja, a recarga do aquífero é rápida e não permite a evaporação antes de infiltrar. 

 O GRÁFICO 1 de δ
18

O (‰) versus δ
2
H (‰) para este estudo nos períodos 

chuvoso e seco mostra que no período chuvoso os valores pertencem à reta δ
2
H = 6,74 

δ
18

O+ 6,73 e no período seco δ
2
H = 7,08 δ

18
O + 8,89. Os coeficientes angulares destas 

duas retas são próximos aos da Reta Meteórica Mundial δ
2
H = 8δ

18
O + 10 obtida por 

Craig (1961), confirmando que, em média, a origem das águas é pluvial.  

 

Gráfico 1 – Oxigênio-18 versus deutério nas águas subterrâneas amostradas nos 

períodos (a) chuvoso e (b) seco. 

 
              (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               (b) 
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A TABELA 8 apresenta retas que correlacionam δ
18

O e δ
2
H em águas 

subterrâneas incluindo o Vale do Cariri (Ceará), Vale do Gurguéia (Piauí), São Luis 

(Maranhão) e neste estudo.  A comparação entre elas indica retas similares e que as 

condições climáticas e geográficas determinam a composição isotópica das águas e que 

a recarga do aquífero, nestes locais, só ocorre em períodos de chuvas abundantes. 

 

Tabela 8 - Reta de δ
18

O versus δ
2
H em amostras de águas subterrâneas no Nordeste do 

Brasil. 

 

Também foram analisados os mesmos isótopos nas águas do rio Jaguaribe e os 

resultados são mostrados na TABELA 9. Os valores de δ
18

O variaram de +1,60 a +2,42 

‰ no período chuvoso e de +1,12 a +1,79 ‰ no período seco. Já para os valores de δ
2
H 

a variação foi de +10,60 a +14,28 ‰ no período chuvoso e de +6,70 a +11,82 ‰ no 

período seco.  

Em 2012, o índice pluviométrico foi muito baixo em relação à média regional 

anual, logo os valores de δ
18

O e δ
2
H nas amostras do rio são aproximadamente os 

mesmos nos dois períodos analisados (TABELA 9). Estes resultados corroboram com 

estudos realizados por Silva et al. (2004) que mostraram um comportamento semelhante 

ao observado no presente trabalho. Na avaliação de Silva et al., (2004), medida desde 

1998, para aquele ano, a pluviometria anual também foi muito baixa em relação a média 

local (apenas 120 mm) e os valores encontrados de δ
18

O no açude ficaram praticamente 

constantes (δ
18

O = 9,45‰ ± 0,4).  

 

 

 

 

 

Localização Reta Referência 

Fortim/Aracati – Período 

chuvoso 

δ
2
H=6,74 δ

18
O + 6,73 Presente estudo 

Fortim/Aracati – Período 

seco 

δ
2
H=7,08 δ

18
O + 8,89 Presente estudo 

Vale do Cariri/ CE 
δ

2
H=6,7 δ

18
O + 7,3 Silva, 1996 e Mendonça, 

2001 

Vale do Gurguéia/PI δ
2
H=7,4 δ

18
O + 6,1 Carneiro, 1998 

São Luís δ
2
H=8,1 δ

18
O + 8,5 Pereira et al., 2004 
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Tabela 9 - Medidas dos isótopos oxigênio-18 e deutério nas águas do rio Jaguaribe nos 

períodos chuvoso e seco. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando o aquífero é recarregado por rios, lagos, açudes, barragens e canais sua 

composição isotópica apresenta valores mais altos que a composição isotópica das 

chuvas e não satisfaz à equação da Reta Meteórica Mundial (CRAIG, 1961). Essa 

diferença é empregada para identificar a origem das águas, pois a composição isotópica 

da água não é alterada durante sua permanência no aquífero desde que não exista 

mistura com outras águas. Logo, comparando os valores do rio com as águas 

subterrâneas pode-se observar que tanto δ
18

O quanto δ
2
H são mais elevados, o que 

sugere que o aquífero não é predominantemente alimentado pelas águas superficiais, 

com exceção do poço P2, que tem δ
2
H similar ao de águas do rio Jaguaribe. 

 

 

6.2 Avaliação sazonal de parâmetros hidroquímicos no período de amostragem. 

 

Os resultados se referem à análise de amostras coletadas em dois períodos 

distintos: a primeira amostragem foi realizada no mês de maio (período chuvoso) e a 

segunda amostragem foi realizada no mês de setembro (período seco). Os resultados das 

análises físicas das águas subterrâneas estão dispostos na TABELA 10. 

A condutividade elétrica é um parâmetro usado em aquíferos costeiros para 

avaliação da intrusão salina. Segundo Custódio e Llamas (2001), os valores de 

condutividade em águas subterrâneas variam entre 100 e 2000 µS.cm
-1

 a 18 °C, já que 

na água do mar pode atingir até 45000 µS.cm
-1

. De acordo com a TABELA 10, os 

valores de condutividade elétrica variaram de 324 a 1560 µS.cm
-1

 no período chuvoso e 

Período chuvoso Período Seco 

Ponto δ
18

O (‰) δD (‰) Ponto δ
18

O (‰) δD (‰) 

R5 1,60 10,99 R5 1,59 11,06 

R6 1,93 13,63 R6 1,70 11,45 

R7 1,70 10,60 R7 1,63 11,57 

R8 2,06 12,62 R8 1,70 11,82 

R9 2,11 12,99 R9 1,12 6,70 

R10 2,19 12,77 R10 1,47 9,03 

R11 2,42 14,28 R11 1,64 10,56 

R12 2,25 13,67 R12 1,79 10,73 

R13 1,96 12,08 R13 1,68 8,91 
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de 748 a 1866 µS.cm
-1

 no período seco, respectivamente; no período seco, as águas 

estavam mais mineralizadas. Esses valores mostram que devido à falta de chuva na 

região nesse período, a diminuição da recarga proporcionou, muito provavelmente, o 

aumentou no tempo de residência das águas e, a elevação dos teores de sais presentes.  

 

Tabela 10 - Análises físicas das águas subterrâneas coletadas nos onze poços nos 

períodos chuvoso e seco, onde T é temperatura, OD é oxigênio dissolvido e CE é 

condutividade elétrica. 

 Período chuvoso Período seco 

Ponto T (°C) 
OD 

(mg.L
-1

) 

CE 

(µS.cm
-1

) 
pH T (°C) 

OD 

(mg.L
-1

) 

CE 

(µS.cm
-1

) 
pH 

P1 30,5 7,29 324 5,85 32,5 0,44 1866 4,96 

P2 30,9 7,21 557 7,43 31,4 2,89 748 7,49 

P3 30,5 7,45 1100 6,85 30,9 0,88 1403 6 

P4 30,5 7,75 1730 7,67 28,9 2,46 1695 7,01 

P5 31,3 7,48 1080 6,18 27,3 3,94 1463 6,30 

P6 29,9 7,62 1280 6 29,9 1,70 1452 5,73 

P7 29 8,45 1560 5,64 29,6 3,22 1432 5,66 

P8 30,5 7,72 1230 6,24 28,4 2,28 1712 5,35 

P9 30,8 7,84 1410 7,02 30,8 4,02 1792 7,09 

P10 30,1 7,91 990 7,48 30,5 2,04 860 6,46 

P11 29,1 7,87 1010 6,87 29,4 1,53 1439 7,05 

 

No período chuvoso os valores de oxigênio dissolvido se mantiveram 

praticamente estáveis, apresentando uma pequena variação de 7,21 mg.L
-1

 à 8,45 mg.L
-1

 

(TABELA 10). O aumento foi significativo devido à ocorrência de chuvas na região 

proporcionando a entrada de novas águas originadas nesses poços. Já no período seco a 

variação do teor de oxigênio dissolvido nas águas subterrâneas foi de 0,44 mg.L
-1

 à 4,02 

mg.L
-1

 (TABELA 10). O decréscimo observado relativo aos dados na primeira coleta 

junto deve-se a utilização desse oxigênio na formação de minerais ou ao consumo por 

atividades bacterianas não avaliadas neste estudo. 

Em relação à limitação do uso das águas através do teor de oxigênio dissolvido, 

as águas dos poços 2, 4, 5, 7, 8 e 10 no período seco se enquadram na classe 3 de águas 

doces segundo a legislação CONAMA 357/2005, enquanto que o poço 9 ainda pode ser 

incluído na classe 2 da mesma legislação. Uma vez que para dessedentação humana e de 

animais só pode ser utilizadas diretamente as águas da classe 1, observa-se que somente 

no período chuvoso as águas dos poços  amostrados têm teores permitidos para este 
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consumo segundo a legislação nacional. Além disso, podem ocorrer espécies reduzidas 

e tóxicas na água em ambientes anóxicos (ESTEVES, 2011). 

Os valores de pH medidos nas amostras do período chuvoso variaram de 5,64 à 

7,48 e no período seco, de 4,96 à 7,09 o que mostra ter caráter neutro à levemente ácido. 

Essa situação sugere a predominância dos íons HCO3
- 

ao invés de CO3
2-

 na água. Os 

resultados obtidos encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação 

CONAMA 357/2005, que determina uma faixa de pH de 6,0 a 9,0. 

Devido o aumento da condutividade elétrica no período seco há uma tendência 

no aumento na concentração dos íons presentes nas águas subterrâneas. Assim, foi 

utilizado o software Portable Statistica 8 no módulo test t pareado para a verificar a 

variação sazonal dos dois períodos analisados (chuvoso e seco) dos íons maiores. Pôde-

se observar que os valores calculados das médias das concentrações desses íons são 

estatisticamente iguais para um intervalo de confiança de 95% (α = 0,05), onde t < 0,05, 

com exceção do potássio e carbonato, mostrado na TABELA 11. Ou seja, não ocorreu 

variação sazonal na distribuição dos íons nas águas subterrâneas da região em estudo.  

 

Tabela 11- Concentrações médias em mg.L
-1

 de cátions e ânions, que não apresentaram 

variação sazonal, encontrados nos onze poços amostrados dos dois períodos avaliados. 

Poços Cl
-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 Alc. Tot. HCO3

-
 SO4

2-
 

P1 188,58  31,11 5,64 86,75 11,57 11,57 0,02 

P2 73,62 18,84 28,52 69,25 108,95 108,95 0,02 

P3 254,26 108,53 8,11 116,5 136,87 105,41 0,12 

P4 289,56 108,99 5,97 123,75 137,07 122,80 0,12 

P5 296,68 54,83 5,19 96,75 37,76 37,76 0,07 

P6 178,58 71,61 7,27 89,75 30,23 30,23 0,04 

P7 288,08 28,11 4,64 104,5 12,50 12,50 0,06 

P8 234,77 19,29 5,69 111,00 13,83 13,83 0,12 

P9 215,14 101,73 6,50 124,75 195,19 156,08 0,14 

P10 152,34 63,19 6,81 82,00 149,49 121,84 0,04 

P11 205,44 97,67 7,58 100,00 165,92 140,92 0,05 

Média 
216,09 

±67,47 

63,99 

±36,21 

8,35 

±6,77 

100,45±1

7,74 

90,85 

±70,28 

78,35 

±56,93 

0,07 

±0,04 

 

O ano de 2012, em comparação com 2011, foi atípico quanto à precipitação 

ocorrida no período chuvoso (em maio de 2011 choveu cerca de 200 mm).  No período 

seco (que corresponde aos meses de pouco ou nenhuma chuva) foi ainda mais intensa a 
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seca e a precipitação em maio foi somente de 20 mm. Portanto a ausência de variação 

sazonal dos elementos em estudo corrobora com a baixa precipitação ocorrida em todo 

o período de amostragem. A região Nordeste revela uma alta energia disponível, com 

elevadas horas de sol por ano, incidência de ventos fortes e quentes, fenômenos estes 

que trazem como consequência elevados índices de evaporação. Segundo Duque (1980) 

a evaporação potencial atinge uma média em torno de 2000 mm anuais, o que 

caracteriza bem a região semiárida do Nordeste. 

O carbonato apresentou teores médios de 29,45 ± 31,52 mg.L
-1

 no período 

chuvoso e 0,00 ± 0,00 mg.L
-1

 no período seco. Estes valores se devem à variação 

sazonal apresentada pelo carbonato com a grande variabilidade espacial no período 

chuvoso como observada na TABELA 12. 

 

Tabela 12 - Concentração de carbonato em mg. L
-1

 nos períodos chuvoso e seco por 

apresentar sazonalidade. 

Poços Período chuvoso Período seco 

P1 0,00 0,00 

P2 0,00 0,00 

P3 66,72 0,00 

P4 32,18 0,00 

P5 0,00 0,00 

P6 0,00 0,00 

P7 0,00 0,00 

P8 0,00 0,00 

P9 81,87 0,00 

P10 58,93 0,00 

P11 53,64 0,00 

Média 29,45 ± 31,52 0,00 ± 0,00 

 

De acordo com Bianch e Marques (1984), os sistemas dunas e paleodunas 

hidrogeologicamente constituem-se como único aquífero, devido a poucas diferenças 

existentes entre os dois. As características sedimentológicas desse aquífero mostram que 

os litotipos arenosos apresentam boas condições de porosidade, o que contribui para que 

parte da água por ele recebida seja transferida para o sistema Barreiras.  
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6.3 Caracterização hidroquímica e classificação das águas subterrâneas na região 

costeira do Baixo Jaguaribe. 

 

Do ponto de vista aniônico, de acordo com a TABELA 11, foi observada uma 

predominância dos íons cloreto (Cl
-
) sobre o íon bicarbonato (HCO3

-
) e sobre o íon 

sulfato (SO4
2-

); característica comum em regiões costeiras devido à influência marinha. 

Em regiões que apresentam alta pluviosidade, a recarga dos aquíferos é constante o que 

permite renovação da água subterrânea e assim, diluição dos sais dissolvidos presentes. 

Porém, em regiões cujo índice de pluviosidade é baixo, caso do Nordeste por conta do 

clima semiárido, ocorre salinização na superfície do solo através da evaporação da água 

que sobe por capilaridade e concentra os íons presentes na água subterrânea. Em 

decorrência do baixo índice pluviométrico, os sais mais solúveis podem ainda ser 

carreados para as camadas mais profundas do solo aumentando ainda mais a salinidade 

(PRESS et al., 2006).  

O íon cloreto é muito solúvel e estável em solução, não se oxida e nem se reduz 

em águas naturais, e por sua característica conservativa se torna um excelente traçador 

de intrusão marinha (CRUZ, 2006). O Ministério da Saúde em sua Portaria N°518 de 25 

de março de 2004 estabelece valores médios de cloreto acima do máximo permissível 

para consumo humano que é de 250 mg.L
-1

. Na área de estudo os valores apresentados 

para cloreto variaram de 73,62 a 296,68 mg.L
-1

, portanto de acordo com TABELA 11 

os poços 3, 4, 5 e 7 apresentaram valores acima do estabelecido nesta legislação. 

Os valores mais elevados mostraram que a salinização do aquífero está 

ocorrendo devido a possível intrusão salina do aquífero costeiro ou estas águas podem 

possuir teores mais elevados de cloretos que as águas superficiais por estarem presentes 

numa região que apresentam solos com altas concentrações de sais solúveis.  

Além do fenômeno de evaporação e ascensão por capilaridade de soluções cada 

vez mais salinas, os aerossóis marinhos via úmida podem contribuir para o aumento dos 

teores de sais depositados nos solos fazendo com que, após evento de chuva através da 

lixiviação, eles penetrem no aquífero aumentando também a concentração desses íons 

(SANTIAGO et al., 2007). Outros estudos mostram que a água da chuva carreia sais de 

Cl
-
 vindos da água do mar e que, a concentração de Cl

- 
diminui com a distância à costa 

(REBOUÇAS, 1973; SANTIAGO, 1984). 
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A alcalinidade total variou de 11,57 a 195,19 mg.L
-1

 tendo como variação de 

concentração de íon bicarbonato (HCO3
-
) de 11,57 a 156,08 mg.L

-1
 com maiores valores 

nos poços 4, 9, 10, 11. Segundo Logan (1965) o HCO3
-
 é predominante sobre o íon 

carbonato na faixa de pH de 6 a 10, faixa predominante neste estudo. Além disso, esse 

íon pode precipitar com certa facilidade como bicarbonato de cálcio (Ca(HCO3)2), mas 

não sofre oxidação e nem redução em águas naturais. Em concentrações moderadas na 

água para consumo humano, a alcalinidade total não tem nenhum efeito sanitário, porém 

em níveis mais elevados pode trazer sabor desagradável. Granitos e gnaisses, rochas 

comuns em muitos estados brasileiros possuem poucos minerais que contribuem para a 

alcalinidade total das águas subterrâneas (MARINS; PARAQUETTI; AYRES, 2002). 

Os sulfatos são sais moderadamente solúveis e a sua presença nas águas está 

relacionada à oxidação de sulfetos, ou à contribuição marinha visto que as águas 

naturais possuem teores na ordem de 2,0 a 25 mg. L
-1

 dependendo da litologia local e 

influência oceânica, enquanto que as águas marinhas possuem teores na ordem de 1,0 x 

10
-2

 molar.  Geralmente, a concentração de sulfato nas águas subterrâneas é inferior a 

100 mg.L
-1

.  

Uma comparação feita com valores apresentados acima nas águas naturais 

mostra que a concentração de sulfato na área de estudo estava bem abaixo variando de 

0,02 a 0,14 mg.L
-1

 das águas naturais. Estudos feitos por Montoya (2007) na Playa 

Panamá, Costa Rica mostrou que o teor de sulfato médio nas águas da zona aquífera era 

de 10,2 mg.L
-1

, bem como amostras analisadas por Magalhães (2006) de águas 

localizadas na Bacia do Córrego Água Santa e na Bacia do Córrego Palmeiras 

apresentaram valores médios de 17,6 mg.L
-1

 e 3,4 mg.L
-1

, respectivamente. No entanto, 

quando se compara as concentrações de sulfato do presente estudo com os valores 

observados nas águas marinhas observa-se uma semelhança, indicando a possível 

presença de água marinha no aquífero. Segundo Kremling (1999) a técnica mais 

indicada para determinação de sulfato na água do mar é a potenciométrica, assim os 

valores de SO4
2-

 obtidos neste estudo podem não ser exatos, uma vez que foi utilizada a 

técnica de precipitação por BaCl2 em medida colorimétrica, técnica indicada para águas 

naturais. 

A concentração de sódio variou de 82 a 124,75 mg.L
-1

. Do ponto de vista 

catiônico, o sódio (Na
+
) é o principal responsável pelo aumento constante da salinidade 

das águas naturais em áreas costeiras e sua origem está vinculada com a concentração 
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deste cátion na água de chuva e a incorporação das águas duras, as quais podem 

promover aumento de sódio a partir dos solos por meio de troca de bases. Em águas 

subterrâneas sua concentração oscila de 1 a 150 mg.L
-1

, mostrando que os valores estão 

dentro do esperado (CUSTÓDIO; LLAMAS, 2001; HEM, 1985). 

O potássio é um elemento químico abundante na crosta terrestre, mas ocorre em 

pequena quantidade nas águas subterrâneas, devido sua participação em processos de 

troca iônica e a facilidade de ser adsorvido pelos minerais de argila (LEMOS; 

MEDEIROS, 2006). Nas águas subterrâneas, seu teor médio é inferior a 10 mg.L
-1

, 

porém este parâmetro não é citado na Resolução CONAMA e na Portaria 518/04 

(Ministério da Saúde), sendo mais frequentes valores entre 1 e 5 mg.L
-1

. As 

concentrações de potássio no presente trabalho variaram de 8,5 a 48,00 mg.L
-1 

e de 

10,00 a 76,50 mg.L
-1 

no período chuvoso e no período seco, respectivamente (TABELA 

13). De acordo com o GRÁFICO 2, a concentração de potássio foi maior no período 

seco, com exceção das amostras dos poços 8 e 10. O aumento nos valores obtidos no 

período seco se deve provavelmente ao fato da contribuição de aerossóis marinhos nas 

deposições atmosféricas locais e corroboram também com a presença de intrusão 

marinha (MAZOR, 1975; SANTIAGO, 1984). 

 

Tabela 13 – Concentração de potássio, em mg.L
-1

, nos períodos chuvoso e seco. 

Poços Período chuvoso Período seco 

P1 14,00 44,50 

P2 48,00 76,50 

P3 22,00 47,50 

P4 26,00 40,50 

P5 25,00 30,00 

P6 27,00 27,50 

P7 8,50 18,00 

P8 18,50 10,00 

P9 18,00 25,00 

P10 25,50 12,50 

P11 10,50 33,00 
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Gráfico 2 – Variação da concentração de potássio nas amostras nos períodos chuvoso e 

seco. 

 

 

As concentrações de cálcio e magnésio nas amostras variaram de 18,84 a 108,99 

mg.L
-1

 e 4,64 a 28,52 mg.L
-1

, respectivamente (TABELA 11). Geralmente as águas 

continentais cálcicas saturam os minerais argilosos com os íons Ca
2+

e secundariamente 

Mg
2+

. Já na água do mar satura as argilas com íons Na
+
. Se a troca for entre os íons de 

cálcio e magnésio, o processo de intrusão será refletido pela diminuição da relação 

rMg
2+

/rCa
2+

 (CUSTÓDIO; BRUGGEMAN, 1987). Estas relações serão comentadas a 

seguir. 

Com o cálculo dos Sólidos Totais Dissolvidos utilizando o software Qualigraf ® 

(disponibilizado pela FUNCEME), obteve-se teores variando de 424,1 a 1113,1 mg.L
-1

, 

como mostrado na TABELA 14. Para esses níveis de sais dissolvidos, pode-se 

classificar ás águas como predominantemente salobras (90,9%) conforme a FIGURA 

15. 
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Tabela 14 - Concentrações médias das medidas de dureza total, condutividade elétrica e 

sólidos totais dissolvidos analisadas nas amostras coletadas nos onze poços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As medidas de STD mostraram que, tanto através da classificação de Custódio e 

Llamas (2001) quanto através da Resolução CONAMA 357/2005, os poços que captam 

águas dos Sistemas Dunas/Barreiras apresentaram domínio de águas do tipo salobras 

decorrente da maior quantidade de sais presentes no aquífero, especialmente de cloretos. 

O valor máximo permito pela Portaria 518/2005 do Ministério da Saúde é de 1000 

mg.L
-1

. Assim, de acordo com a TABELA 14 apenas os poços P4 e P9 teriam águas 

com teores de STD acima do valor aceitável para consumo humano após tratamento 

prévio para redução/eliminação da salinidade e não deveriam ser usadas par consumo 

humano sem outras avaliações. 

 

Figura 15 - Classificação de águas subterrâneas através dos sólidos totais dissolvidos 

nas amostras dos 11 poços analisados 

Fonte: Presente trabalho 

Poço Dur. Tot. (mgCaCO3.L
-1

) Cond. (µS.cm
-1

) STD (mg.L
-1

) 

P1 100,95 1095 711,8 

P2 164,47 652,5 424,1 

P3 304,79 1251,5 813,5 

P4 297,01 1712,5 1113,1 

P5 158,45 1271,5 826,5 

P6 208,95 1366 887,9 

P7 89,35 1496 972,4 

P8 71,63 1481 962,7 

P9 281,07 1601 1040,7 

P10 185,97 925 601,3 

P11 275,35 1224,5 795,9 
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Os valores de Dureza total variaram de 71,63 a 304,79 mg.L
-1

; segundo a 

classificação de Custódio e Llamas (2001), dos 11 poços pesquisados, cinco 

apresentaram águas dura, quatro são classificados como águas muito duras e apenas 

dois foram classificados com pouco branda. 

Apesar do potássio ter apresentado sazonalidade nos períodos amostrados, foi 

utilizado as concentrações médias dos ânions para construção do diagrama de Piper, 

uma vez que as concentrações de sódio foram muito superiores as concentrações 

encontradas de potássio 

De acordo com os resultados do Diagrama de Piper (GRÁFICO 3), as amostras 

coletadas na região estão no domínio de águas cloretadas sódicas (81,8 %) identificando 

a influência dos íons Cl
-
 e o enriquecimento do Na

+
. Os outros 18,2% das amostras 

apresentaram resultados que apontam para águas cloretadas mistas. Parte das águas 

tinha cloreto associado a outros cátions, principalmente as águas mais salinas. 

As amostras analisadas apresentaram um padrão típico de águas evoluindo do 

caráter mais doce, continental, nos poços P2 e P10, para águas salinizadas, nos demais 

poços, o que corrobora com a hipótese de intrusão marinha, ou a contribuição de 

aerossóis marinhos (Santiago et al., 2007). A presença de águas com teores de cátions 

divalentes reduzidos e enriquecidos de Na
+
 indica provavelmente água com maior 

tempo de residência com pequena contribuição da recarga, o que pode ser corroborado 

pela baixa pluviometria durante o período de amostragem do presente trabalho. A 

relação entre os cátions Na
+ 

>> Mg
2+ 

> Ca
2+ 

reforça a hipótese da contribuição marinha 

(DE AGUIAR et al., 2000; SANTIAGO et al., 2007). 

. 
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Gráfico 3 – Classificação das amostras coletadas nos onze poços de acordo com o 

Diagrama de Piper. 

 

 

Em relação ao diagrama de Stiff, Mestrinho (2006) interpretou a interação 

hidroquímica das águas subterrâneas com as rochas minerais, na água do mar e em 

salmouras conforme a FIGURA 16. Assim, aplicando o diagrama de Stiff para as 

amostras analisadas no presente trabalho e comparando com os resultados com a 

classificação proposta por Mestrinho (2006) foram obtidos os GRÁFICOS 4 e 5. 

Segundo estes resultados as amostras são predominantemente cloretadas sódicas, 

corroborando com o diagrama de Piper e apresentam diagramas similares ao da água do 

mar, com exceção dos teores de magnésio. 
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Figura 16 – Hidroquímica versus rocha segundo gráfico de Stiff. 

        Fonte: Mestrinho, 2006 

 

Gráfico 4 – Diagrama de Stiff para os poços analisados. 
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Gráfico 5 – Diagrama de Stiff para os poços analisados (continuação). 
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Corroborando com os resultados já discutidos, segundo Da Silva, Almeida e 

Fernandes (2002) há diferentes referências sobre classificação da água quanto à 

salinidade. Assim, optou-se por apresentar uma tabela de graduação da salinidade 

quanto aos parâmetros condutividade elétrica, dureza total, sódio e cloreto (TABELA 

15). Estes resultados apresentados sintetizam que as amostras coletadas na região 

estudada apresentam grau de salinidade de média à alta. 

 

Tabela 15 – Graus de salinidade da água. 

Parâmetro Tipo de água Este Estudo 

 1 2 3 4 5  

Condutividade 

Elétrica 

(mS/cm) 

Baixa 

Até 0,30 

Média 

0,31-0,75 

Crítica 

0,76 –2,25 

Alta 

2,26 –4,50 

Muito Alta 

>4,50 
0,65 – 1,71 

Dureza total 

(mg CaCO3/L) 

Água 

Branda 

Até 50 

Baixa 

51 -100 

Média 

100 - 150 

Alta 

151 - 300 

Muito Alta 

>300 
71,63 – 304,00 

Sódio 

(mg Na
+
/L) 

Baixo 

Até 35 

Médio 

36 -70 

Crítico 

71 - 150 

Alto 

151 - 230 

Muito alto 

>230 
69,25 – 124,75 

Cloreto 

(mg Cl
-
/L) 

Baixo 

Até 50 

Médio 

51 - 100 

Crítico 

101 - 200 

Alto 

201 - 350 

Muito alto 

>350 
73,62 – 296,68 

Fonte: Adaptado por Da Silva; Almeida; Fernandes, 2002. 

 

 

6.4 Investigação do parâmetro de salinização das águas subterrâneas através das 

razões iônicas. 

 

A TABELA 16 apresenta os valores dos íons (em meq.L
-1

) usados para o cálculo 

das principais razões iônicas (TABELA 17), obtidos com os dados da TABELA 6 deste 

trabalho. Os resultados dos cálculos possibilitam a confirmação da presença da 

influência da água marinha no aquífero. 
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Tabela 16 – Concentrações médias em meq.L
-1

 dos íons principais usados nas razões 

iônicas. 

Poço Cl
-
 Na

+
 Ca

+2
 Mg

+2
 HCO3

-
 SO4

-2
 

P1 5,31 3,77 1,55 0,47 0,19 0,0004 

P2 2,07 3,01 0,94 2,38 1,79 0,0004 

P3 7,16 5,07 5,43 0,68 1,73 0,0025 

P4 8,16 5,38 5,45 0,5 2,01 0,0025 

P5 8,36 4,21 2,74 0,43 0,62 0,0015 

P6 5,03 3,9 3,58 0,61 0,5 0,0008 

P7 8,11 4,54 1,41 0,39 0,2 0,0012 

P8 6,61 4,83 0,97 0,47 0,22 0,0025 

P9 6,06 5,42 5,09 0,54 2,56 0,0029 

P10 4,29 3,56 3,16 0,57 2,00 0,0083 

P11 5,79 4,35 4,88 0,63 2,31 0,0010 
 

 

Tabela 17 – Resultados das razões iônicas dos valores encontrados na TABELA 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores representados em vermelho apresentam uma tendência para a característica de água do mar; os 

valores em verde são intermediários; os valores em azul representam águas de origem continentais e 

valores em preto seriam outras relações. 
 
 

A razão rMg
2+

/rCa
2+

, pouco variou na maioria dos poços; somente aumentou no 

poço P2, onde o valor foi o maior e no poço P8 ocorreu o inverso. Esta razão mostra a 

inexistência do processo de redução do sulfato e que a maioria das águas que circula em 

rochas com composição granítica, enquanto as águas no poço P2 circulam em litotipos 

ricos em silicatos magnesinos. A razão rCl
-
/rHCO3

- 
é de extrema relevância na 

caracterização do processo de intrusão marinha já que na água do mar essa razão varia 

entre 20 e 50. Os valores mostrados na TABELA 17 indicam influência do mar no 

aquífero pelos altos desta razão.  

Poço rCl
-
/rHCO3

-
 rMg

2+
/rCa

2+
 

rCa
2+

/ 

(rHCO3
-
 + rSO4

2-
) 

rCa
2+

/rMg
2+

 

P1 27,95 0,30 8,14 3,30 

P2 1,16 2,53 0,53 0,39 

P3 4,14 0,13 3,13 7,99 

P4 4,06 0,09 2,71 10,90 

P5 13,48 0,16 4,41 6,37 

P6 10,06 0,17 7,15 5,87 

P7 40,55 0,28 7,01 3,62 

P8 30,05 0,48 4,36 2,06 

P9 2,37 0,11 1,99 9,43 

P10 2,15 0,18 1,57 5,54 

P11 2,51 0,13 2,11 7,75 
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Os valores encontrados na razão alcalinos/cloretos na água dos poços diferem 

dos valores mostrados na literatura, em estudos de intrusão salina, porém os resultados 

encontrados foram considerados já que o comportamento das razões iônicas na área 

estudada segue os padrões esperados. O mesmo comportamento ocorreu nos poços 

analisados por Cruz (2006) no litoral leste do Estado do Rio de Janeiro onde as águas 

sofrem grande influência da água do mar.  

As razões rCa
2+

/rMg
2 +

e rCa
2+

/(rHCO3
-
 + rSO4

2-
) com valores maiores que 1 são 

indicadores de intrusão salina (TABELA 17); logo, a intrusão salina pode estar 

ocorrendo no aquífero costeiro em estudo. No entanto, de acordo com Jones et al. 

(1999) as águas salinas com altos valores de cálcio podem ter outras origens. 

A TABELA 18 apresenta os valores das concentrações de potássio nos períodos 

chuvoso e seco (em meq.L
-1

). As razões iônicas envolvendo o potássio não foram 

avaliadas neste estudo, uma vês que ele apresentou um comportamento sazonal anômalo 

aos demais íons. 

 

Tabela 18 – Concentrações em meq. L
-1

 de potássio nos períodos chuvoso e seco. 

Poço Período chuvoso Período seco 

1 0,36 1,14 

2 1,23 1,96 

3 0,56 1,22 

4 0,67 1,04 

5 0,64 0,77 

6 0,69 0,71 

7 0,22 0,46 

8 0,47 0,26 

9 0,46 0,64 

10 0,65 0,32 

11 0,27 0,85 

Média 0,56 ± 0,27 0,85 ± 0,48 

 

 

Com os resultados das razões iônicas estudadas, pode-se afirmar que as águas 

subterrâneas do presente trabalho sofrem influência da água do mar. 

A influência da água do mar nas águas subterrâneas da região estudada também 

pode estar relacionada ao índice pluviométrico no período analisado, pois o ano de 2012 

foi atípico em relação à quantidade de chuvas diminuindo assim a recarga efetiva no 

aquífero. Nestas condições, aumenta a entrada de água de mar impedindo a saída de 
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água doce, aumentando a concentração desses íons no aquífero. Além disso, o excessivo 

bombeamento desses poços pode ocasionar a formação de cone de depressão rompendo 

o equilíbrio água doce/água marinha proporcionando o avanço da cunha salina, ou haver 

salinização por ascensão das águas por capilaridade dadas as elevadas taxas de 

evaporação. 

A análise de razões diferentes é justificada porque algumas razões não mostram 

clara influência da água do mar, como no caso da razão rMg
2+

/rCa
2+ 

com  valores 

abaixo do padrão da água do mar (5,22). No entanto, observando outras razões é notória 

a influência da água do mar sobre o aquífero costeiro em estudo.  

Quando o processo de deposição úmida de aerossóis procedentes da água do mar 

é responsável pela concentração desses íons nas águas subterrâneas, a razão rCl
-
/ rNa

+
 é 

da ordem de 1,17 encontrado na água do mar (LARAQUE, 1991). Portanto, de acordo 

com o GRÁFICO 6, sugere-se que nas amostras estudadas os íons são provenientes da 

água do mar corroborando com outros resultados similares deste estudo e a pouca 

aplicabilidade dos valores das razões iônicas.  

 

Gráfico 6 – Concentração de cloreto versus concentração de sódio em meq.L
-1

 nas 

amostras estudadas. 
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O cálcio apresenta uma correlação com o bicarbonato (p = 0,69). Essa correlação 

é devido à associação existente entre o cálcio e o bicarbonato por conta da provável 

existência de carbonatos no aquífero (GRÁFICO 7). Estudos realizados por Pereira et 

al., 2004 mostram os processos possíveis de dissolução de carbonatos.  Um desses 

processos, a dissolução da calcita produz águas com razão de 1:1 entre íons Ca
2+

e 

HCO3
-
 (EQUAÇÃO 5 e 6): 

 

CaCO3 + H
+ 

→ Ca
2+

+ HCO3
-               

(5) 

HCO
-
3 → H

+
 + CO3

-                                                                              
                                          (6) 

  

A dissolução de carbonatos aumenta o pH  e a concentração de bicarbonato, o 

que  explica os valores de pH acima de 7 nos poços P2, P4, P9 e P10 e a predominância 

de águas cloretadas. Outra provável contribuição do bicarbonato é a dissolução da 

dolomita, descrita pela EQUAÇÃO 7:  

 

CaMg(CO3)2 + H2CO3→ Ca
2+

 + Mg
2+

+ 4HCO3
-
.           (7) 

 

Gráfico 7 – Concentração de cálcio versus concentração de bicarbonato em meq.L
-1

 nas 

amostras estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na TABELA 19 encontram-se os valores de correlações entre os principais íons 

nas águas subterrâneas, com intervalo de confiança de 0,05. Em geral, a maioria dos 
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íons é positivamente correlacionada observando uma forte correlação do cloreto com o 

sódio e o magnésio, o que indica que esses íons são obtidos a partir da mesma fonte 

salina.  A TABELA 19 mostra que a correlação entre Cl
-
 e Na

+
 é bem definida (p=0,74), 

o que indica que os dois íons derivam da mesma origem, corroborando com a afirmação 

de Laraque (1991) quanto à razão rCl
-
/ rNa

+
. 

Tabela 19 – Correlação entre os principais cátions e ânions avaliados no presente 

estudo. 

 CE STD Cl
-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 HCO3

-
 SO4

2-
 pH 

CE 1,00         

STD 1,00 1,00        

Cl
-
 0,79 0,79 1,00       

Ca
2+

 0,42 0,42 0,31 1,00      

Mg
2+

 -0,70 -0,70 -0,75 -0,31 1,00     

Na
+
 0,89 0,89 0,74 0,60 -0,57 1,00    

HCO3
-
 -0,08 -0,08 -0,24 0,69 0,27 0,22 1,00   

SO4
2-

 0,73 0,73 0,56 0,51 -0,36 0,92 0,29 1,00  

pH -0,20 -0,20 -0,32 0,46 0,51 0,03 0,90 0,16 1,00 

 

A TABELA 19 mostra uma correlação existente entre Ca
2+ 

e Na
+
 com intervalo 

de confiança de 95% (p = 0,60). Em águas menos salinas rCa
2+ 

> rNa
+
 , e nas águas 

mais salinas rNa
+
 > rCa

2+
, o que caracteriza trocas catiônicas durante a permanência da 

água no aquífero (SANTIAGO et al., 2007) confirmando a tendência à salinização nos 

poços analisados. Segundo estudos realizados por Kouzana et al. (2009), quando a água 

do mar entra em um aquífero de água doce, ocorre uma troca catiônica, o sódio é 

capturado e Ca
2+ 

e/ou Mg
2+ 

é liberado. Essas alterações da qualidade da água se dão a 

partir de NaCl para CaCl2 e/ou MgCl2. Neste estudo, como Na
+ 

> Ca
2+

, provavelmente o 

tempo de residência das águas subterrâneas não foi longo o suficiente para permitir que 

as trocas catiônicas ocorressem. 

A análise de agrupamento (cluster) foi aplicada nas amostras dos poços 

analisados para as variáveis: HCO3
-
, Ca

2+
, Mg

2+
, SO4

2-
, Na

+
, Cl

-
, pH e condutividade 

elétrica. O dendograma da FIGURA 17 apresenta dois grupos principais.  O primeiro 

grupo (círculo preto) apresenta uma interação pH, bicarbonato e cálcio caracterizado 

pelo equilíbrio carbonato – pH. O segundo grupo (círculo verde) envolve o sulfato, 

sódio e o cloreto, apresentando uma interação alta provavelmente pela alta afinidade 

química existente entre esses dois íons e cloreto, STD e condutividade elétrica nas águas 

marinhas que mostram influência na maioria dos poços amostrados. 
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Figura 17 – Dendograma de análise de cluster normalizado em Z entre as variáveis das 

amostras analisadas. 

 

 

 

6.5 Mobilidade dos metais – traço, ferro e manganês nas águas subterrâneas. 

 

Os metais presentes nas águas naturais são provenientes da lixiviação de 

minerais contidos nas rochas, drenagem de água de chuva e descarga de águas de 

despejos de origem urbana, industrial e agropecuária. O lançamento do metal 

mobilizado para a coluna d’água através da dessorção a partir de um sedimento pode 

produzir efeitos ambientais sérios (DOS SANTOS; DOS SANTOS; DE OLIVEIRA, 

2008). 
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Os teores de metais-traço nas amostras dos poços estudados (TABELA 20), em 

µg.L
-1

, variaram de 2,4 a 46,33 para Zn; 1,83 a 23,95 para Cr; 0,53 a 4,08 para Ni; 11,21 

a 30,74 para Cu e 0,32 a 30,89 para Hg. Para os metais maiores a variação, em µg.L
-1

, 

foi de  0,66 a 305,36 para Mn e 3,00 a 141,00 para Fe. Utilizando o test t pareado com 

intervalo de confiança de 95%, observou-se ausência de variação com a sazonalidade 

para os metais, portanto foram utilizadas as médias nos dois períodos.  

 

Tabela 20 – Concentrações médias em µg.L
-1

, LD e VPM dos metais analisados nos 

onze poços amostrados dos dois períodos avaliados. 

LD* - Limite de Detecção 

VMP*- Valor Máximo Peritido em µg.L
-1

 segundo a Resolução CONAMA 396/2008. 

 

Segundo CONAMA 396/2008 somente o Mn foi detectado com valor acima do 

VPM (valor máximo permitido) em amostras dos poços P7 e P8; em P7 o valor foi três 

vezes maior que o permitido pela legislação e em P8 foi metade do P7.  

O manganês é um elemento essencial ao organismo, porém a exposição a altas 

concentrações ambientais pode originar inflamação nos pulmões (pneumonia química). 

A exposição crônica leva ao quadro chamado de “manganismo”, que pode levar a uma 

variedade de distúrbios psiquiátricos e motores (MARTINS, 2003). Aerossóis, 

praguicidas e fertilizantes são identificados como possíveis fontes de contaminação do 

Concentração   µg.L
-1

 ƞg.L
-1

 

Poços  Zn Cr Mn Ni Cu Fe Hg 

P1  46,33 1,83 49,02 4,08 19,16 4,50 2,06 

P2  5,75 3,65 0,66 0,53 17,68 6,50 1,53 

P3  5,88 10,19 4,55 0,97 11,21 4,00 2,16 

P4  7,64 14,36 1,46 1,97 13,28 17,00 1,93 

P5  7,12 7,63 1,71 1,17 12,40 7,00 14,57 

P6  11,19 4,94 4,26 1,25 12,78 9,00 3,56 

P7  13,90 23,95 305,36 1,76 23,35 1,50 26,72 

P8  7,20 8,80 151,80 1,64 20,12 3,00 30,89 

P9  8,17 9,21 21,31 1,31 30,74 16,00 0,32 

P10  3,20 5,06 82,24 0,65 12,29 141,00 0,34 

P11  2,40 3,82 75,14 0,59 13,62 37,00 0,32 

Média 
 10,70 

±12,2 

8,49 

±6,2 

63,41 

±93,4 

1,44 

±0,9 

16,96 

±6,0 

22,4 

±40,6 

7,67 

±11,22 

LD*  0,05 0,05 0,02 0,07 0,63 1,00 0,26 

VMP**  5000 50 100 20 2000 300 1 



 

75 

 

solo que se somam à carga de Mn naturalmente presente na água doce e salgada 

(BARCELOUX, 1999).  

Foi observado que os valores de oxigênio dissolvido (TABELA 10) foram 

maiores no período chuvoso, promovendo a oxidação dos sedimentos superficiais 

liberando os metais para a coluna d’água. Esse processo pode ter colaborado para o 

aumento dos teores de Cr e Mn no ponto P7, já que o valor de OD apresentado foi de 

8,45 mg.L
-1

. 

O ferro é o segundo metal mais abundante na crosta terrestre, somente em menor 

quantidade que o alumínio. Suas fontes são minerais escuros (máficos) como: 

magnetita, biotita, pirita, piroxênios, anfibólios e no ambiente natural, a origem desse 

elemento pode estar relacionada a depósitos orgânicos o que dá a cor amarelada à água 

(FEITOSA; MANOEL FILHO, 2000). A TABELA 20 mostra baixos teores de ferro 

com exceção nos poços P10 e P11, isso provavelmente por esses dois poços estarem 

localizados próximos às fazendas de carcinicultura, onde houve grande mobilização de 

solos para formação de tanques o que pode estar promovendo a remobilização do ferro e 

o tornado mais disponível nas águas subterrâneas.  

Com base na matriz de correlação (TABELA 21) o Cr apresentou correlação 

significativa com o cloreto (p = 0,67), pois esse metal é fortemente afetado pela 

salinidade. Esse comportamento foi observado em experimentos cinético realizados por 

HATJE et al. (2003) que mostraram a influência da salinização sobre a cinética de 

adsorção dos metais. No estudo da água do mar, realizado pela autora, tanto a 

velocidade quanto a extensão do processo de adsorção de Cr, Cd e Zn foram menores 

devido à competição de íons maiores, como Ca
2+

 e Mg
2+

, ou em decorrência da 

formação de cloro-complexos. No presente estudo, os poços P3, P4, P5, P7, P8 e P9 

apresentaram concentrações de cloretos acima de 200 mg.L
-1

 onde foi observado 

também um aumento das concentrações de Cr. 
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Tabela 21 - Matriz de correlação entre as variáveis (condutividade elétrica, Cl
-
, Zn, Cr, 

Mn, Ni, Cu, Hg e Fe) das amostras; correlações em vermelho são significativas a 

p<0,05. 

 CE Cl
-
 Zn Cr Mn Ni Cu Hg Fe 

CE 1,00         

Cl
-
 0,79 1,00        

Zn -0,06 -0,03 1,00       

Cr 0,60 0,67 -0,17 1,00      

Mn 0,21 0,28 0,07 0,65 1,00     

Ni 0,23 0,22 0,93 0,03 0,13 1,00    

Cu 0,31 -0,01 0,22 0,29 0,38 0,26 1,00   

Hg 0,34 0,46 -0,03 0,55 0,73 0,12 0,26 1,00  

Fe -0,34 -0,32 -0,28 -0,24 0,01 -0,34 -0,28 -0,33 1,00 

 

Foi observada uma correlação positiva do cromo com o manganês (p = 0,65) 

possivelmente por serem oriundos de uma mesma fonte, ou lixiviação das rochas que 

deram origem a Formação Barreiras. Love (1967) afirmou que poucas águas contêm 

cromo de fontes naturais e elas só poderiam contê-lo como elemento traço, que é o caso 

de presente estudo. Os resultados mostram que o aumento nos teores de cloro afeta o 

equilíbrio do cromo. 

A correlação existente entre Zn-Ni (p = 0,93) pode ser atribuída à associação 

existente dos metais-traço analisados às superfícies de argilominerais que constituem a 

Formação Barreiras, indicando que esses metais são oriundos da mesma origem.  

Outros metais também têm sido avaliados em relação ao aumento da mobilidade 

em águas salinas. Resultados apresentados por Laing et al. (2008) mostraram que Fe, 

Mn, Cd e Zn apresentam concentrações diferenciadas de acordo com o aumento da 

salinidade, porém todos têm sua mobilidade favorecida pelo aumento da salinidade .  

A solubilidade do Mn e a formação de cloro complexos é favorecida como o 

aumento da salinidade aliado à redução de pH em condições redutoras na ausência de 

sulfeto. Isso pode ser observado no ponto P7 que apresentou alta concentração de Mn 

devido à alta condutividade elétrica encontrada (1560 µS.cm
-1

) e concentração de 

cloreto também elevada (288,08 mg.L
-1

), entretanto as águas deste poço apresentaram 

elevada oxigenação de suas águas.  

Além das correlações, a análise para agrupamento (cluster) foi aplicada às 

amostras dos onze poços analisados para as variáveis: Ni, Zn, Fe, Cu, Hg, Mn, Cr, Cl
- 
e 

condutividade elétrica. A FIGURA 18 mostra o dendrograma relativo às associações 
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entre as variáveis e os números no eixo vertical indicam o grau de similaridade entre as 

variáveis avaliadas. Para o agrupamento adotou-se a distância Euclidiana como medida 

de similaridade, e os casos foram ligados entre si por Ward’s Method. 

 

Figura 18 – Dendograma de análise de cluster normalizado em Z entre as variáveis das 

amostras analisadas. 

 

 

O grupo representado pelo círculo em azul (FIGURA 18) é formado pelo Zn e 

Ni. De acordo com a análise de cluster, esses dois elementos apresentam correlação 

provavelmente oriundos da mesma origem de formação, corroborando a forte ligação 

entre a origem destes metais apresentados na matriz de correlação. 

A análise de cluster mostra que o ferro não apresenta interação com os outros 

metais e cloreto, ou ainda ele provavelmente pode estar retido na matriz mineral da 

Formação Barreiras. A base do aquífero Barreiras é formado por rochas cristalinas e 

apresenta na sua composição minerais primários, como  a magnetita, a ilmetita e a 

hematita, que não estão associados a outros elementos, como (CPRM, 2003).  
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Os teores de mercúrio e manganês e cobre também mostraram importantes no 

agrupamento das amostras. A correlação entre Mn-Hg (p = 0,73) provavelmente ocorreu 

pela existência de minerais de manganês com teor de mercúrio. Segundo Cabral et al. 

(2002), a mineralização do manganês em compartimento marinho foi caracterizada pela 

presença de teores de Hg (100 ppb). Windmöller et al. (2007) também mostraram que a 

ocorrência de mercúrio natural advindo de óxido de manganês deve ser considerada 

uma vez que a análise por termodessorção mostrou uma ligação do mercúrio na matriz 

diferente das ligações nas demais áreas e a análise estatística mostrou um agrupamento 

das amostras com maior teor de mercúrio e manganês, que são desse mesmo local. 

Por outro lado Oliveira (2012) encontrou correlação positiva de Cu-Mn nos 

solos do Baixo Jaguaribe, o que significa que provavelmente os processos que ocorrem 

em ambientes supergênicos podem influenciar as águas subterrâneas. Segundo Forstner 

(1987), os metais pesados não estão fixados de maneira permanente nos sedimentos e 

solos e podem ser liberados de volta para a coluna de água por alterações nas condições 

ambientais, tais como o pH, quelatos orgânicos e em especial  potencial redox e 

salinidade.  

No círculo em verde observa-se uma forte ligação do Cr – Cl
- 
– Condutividade 

fato este já apontado pela matriz de correlação. A relação Cr – Cl
- 
(p = 0,67) é devido ao 

cromo ser afetado positivamente com a salinidade tendo a confirmação de complexos 

estáveis (HATJE et al., 2003). 

Segundo Da Silva, Cavalcante e Lopes (2002), o sistema hidrogeológico do 

Barreiras é constituído por sedimentos areno-argilosos, com granulação fina a média, 

sendo um sistema aquífero predominantemente livre, porém possui intercalações de 

níveis argilosos ou silto-argilosos. Ocorre sobreposta ao embasamento cristalino, com 

espessura bastante variável de 10 a 60 metros, devido à irregularidade da superfície do 

embasamento. Apesar da boa permeabilidade conferida a esse sistema, essas camadas 

argilosas podem funcionar como obstáculos para infiltração de alguns metais no 

aquífero, diminuindo a capacidade dos processos de lixiviação a disponibilidade destes 

para coluna d’água e refletir na variabilidade espacial observada neste estudo. 
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CONCLUSÕES 
 

Como as amostras de águas subterrâneas apresentaram coeficientes angulares 

das retas δ
2
H versus δ

18
O próximos ao da Reta Meteórica Mundial pode-se afirmar que 

as águas subterrâneas não sofrem processo de evaporação e a recarga do aquífero é feita 

somente através das chuvas. Esse fato é confirmado através da comparação dos valores 

encontrados no aquífero com os valores médios das águas de chuva na região (δ
18

O = - 

3,0 ‰ e δ
2
H = -18,0 ‰) e os valores de δ

18
O e δ

2
H nas águas superficiais, por serem 

próximos. 

Como os valores de δ
18

O e δ
2
H nas águas superficiais são mais elevados do que 

nas águas subterrâneas sugere-se que o aquífero não é alimentado pelo rio.  Além disso, 

no período seco, quando as precipitações e o teor de umidade atmosférica são menores e 

as temperaturas são maiores, aumenta o excesso de deutério nas águas subterrâneas 

indicando contribuição da recarga proveniente das poucas chuvas deste período. 

O ano de estudo do presente trabalho apresentou uma peculiaridade quanto à 

avaliação dos períodos de seca e de chuva. Não houve variação sazonal na distribuição 

dos íons nas amostras analisadas nesse ano de estudo, com exceção dos íons K
+
 e CO3

2-
. 

No período chuvoso observou-se um leve decréscimo na condutividade elétrica, devido 

a baixa intensidade das chuvas na região durante os meses de janeiro e fevereiro.  

Enquanto que, devido à baixa recarga observou-se um aumento no valor na 

condutividade elétrica no período seco fazendo com que a concentração de sais no 

aquífero aumentasse. No entanto, os valores de pH permaneceram significativamente 

constantes comparado aos dois períodos. A concentração de oxigênio dissolvido 

diminuiu no período seco, provavelmente em decorrência da diminuição da entrada de 

água no aquífero e uma possível utilização desse oxigênio na formação de minerais ou 

pela atividade bacteriana não avaliada neste estudo. Além disso, apenas os poços P2, 

P4, P5, P7, P8, e P10 se enquadram como águas doces classe 3 e o poço P9 ainda pode 

ser incluído na classe 2 segundo Resolução CONAMA 396/2008, considerados os 

teores de oxigênio 

A quantificação dos íons maiores mostrou uma predominância dos ânions 

cloreto seguida de bicarbonato e sulfatos. Em relação aos cátions, o Na
+ 

predominou no 

aquífero, uma característica de aquíferos presentes em regiões costeiras.  Os valores 
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mais elevados mostraram que a salinização do aquífero pode estar ocorrendo devido a 

possível intrusão salina do aquífero costeiro.  

A hipótese de intrusão marinha do presente estudo foi confirmada pela razão rCl
-

/rNa
+
, similar à de águas marinhas. A contribuição de Cl

-
 e Na

+
 pode estar ocorrendo 

pela deposição úmida de aerossóis marinhos e/ou a ocorrência da intrusão salina devido 

a proximidade do mar. A salinização no estuário ocorre no período seco e 

provavelmente a explotação exacerbada do aquífero forma os cones de depressão 

rompendo o equilíbrio e tornando as águas salinas.  

Através do diagrama de Piper, as águas foram classificadas como cloretadas 

sódicas; resultado também confirmado pelos diagramas de Stiff  que mostraram que as 

amostras analisadas na região apresentaram um perfil de água do mar. 

Pelo cálculo de STD, as amostras do aquífero foram classificadas como salobras 

de acordo com a Resolução 396/2008 e de acordo com grau de salinidade proposto por 

Da Silva; Almeida; Fernandes (2002) as águas subterrâneas apresentam grau de 

salinidade de média à alta. 

O estudo das razões possibilitou a identificação da influência da água marinha 

no aquífero. Destacam-se na análise dos processos de salinização as razões 

rCa
2+

/(rHCO3
-
 + rSO4

2-
), rCa

2+
/rMg

2+
e rCl

-
/rHCO3

-
. Além disso, o resultado da razão 

rCl
-
/rNa

+
sugere que nas amostras estudadas os íons são provenientes da água do mar. 

Como o potássio apresentou variação sazonal e anômala, as razões que envolvem a rK
+
 

não foram utilizadas.  

A mobilidade dos metais na região mostrou que ela é afetada pela salinidade, 

traduzida em condutividade e teor de cloro, principalmente o Cr, seguido por Mn, Cu e 

Hg. Entretanto, os valores dos metais estão abaixo do valor máximo permitido segundo 

a Resolução CONAMA 396/2008 com exceção apenas do Mn. As correlações 

estatísticas no Cr, Cu e Hg também apontam a necessidade do monitoramento de seus 

teores em caso de salinização do aquífero costeiro.  

Finalmente pode-se constatar que o aquífero Barreiras nas cidades de Fortim e 

Aracati está sofrendo problemas de intrusão salina, com STD apresentando valores de 

potabilidade recomendado pelo MS e com uma consequente contaminação por 

manganês. Apesar dessa salinização, o aquífero apresenta, em geral, litologia muito 

favorável à recarga por águas pluviais para inversão desse cenário, se houver gestão do 

recurso. Uma melhoria no sistema de abastecimento de água e a diminuição do 
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bombeamento desses poços, ao longo dos anos, pode tornar esse aquífero mais útil à 

população. 

O monitoramento da qualidade de água subterrânea para uso em dessedentação 

em períodos de seca é primordial e deve incluir não só os íons maiores, como STD, 

sódio, potássio e cloreto, mas também dos metais como o manganês, cromo, cobre e 

mercúrio. Ou seja, a salinização influencia diretamente importantes parâmetros 

químicos que qualificam as águas subterrâneas da região do Baixo Jaguaribe. 
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