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RESUMO 

 

 

Título: Hidroquímica de águas superficiais e subterrâneas em Carnaúba do Dantas/RN e aspectos associados ao 

uso humano e na irrigação 

 

Os recursos hídricos superficiais e subterrâneos são uma importante fonte de água no semiárido brasileiro, onde 

a irregularidade das chuvas e interação água-rocha produz águas salinizadas, o que geralmente é visto em 

Carnaúba dos Dantas/RN. A interação água-rocha e condicionantes climatológicos imprimem características 

hidroquímicas nas águas superficiais e subterrâneas, as quais eventualmente podem causar problemas para a 

produção agrícola, como a degradação dos solos por processos como salinização e sodificação. Aportes 

antrópicos podem ainda levar à possibilidade de exposição da população que consome dessas águas a riscos para 

sua saúde. Para preencher lacunas de dados hidroquímicos no município, foram coletadas 4 amostras de águas 

superficiais e 7 subterrâneas no início do período chuvoso em fevereiro de 2020. Foram aferidos in situ o pH, 

condutividade elétrica, temperatura e sólidos totais dissolvidos. Os resultados das análises químicas foram 

interpretados a partir da construção de diagramas hidroquímicos, matriz de correlação de Spearman e equações 

matemáticas. Para realizar a avaliação hidroquímica, foram aplicadas ferramentas analíticas como o Índice de 

Revelle, diagramas de Piper e Stiff, diagramas de Gibbs e de misturas, além do cálculo do índice cloro-alcalino. 

Para a investigação de eventuais limitações ao uso das águas analisadas na irrigação, foram utilizados índices 

próprios para esse fim, como a razão de magnésio, porcentagem de sódio, razão de Kelley, índice de 

permeabilidade, salinidade potencial e razão de adsorção de sódio. A avaliação de riscos contemplou o cálculo 

dos quocientes de risco pela exposição a compostos nitrogenados e metais pesados presentes nas amostras. As 

amostras superficiais apresentaram os menores quantitativos de sólidos totais dissolvidos, enquanto as amostras 

subterrâneas exibem maiores concentrações iônicas, contemplando concentrações de compostos nitrogenados e 

metais pesados. O índice de Revelle indica maior influência de salinização nas amostras coletadas em terrenos 

dominados por micaxistos e menor onde predominam os quartzitos e nas águas superficiais. O diagrama de Piper 

exibe águas que variam entre Ca2+-Mg2+-HCO3
-, Na+-Cl- e Ca2+-Mg2+-Cl-, enquanto o diagrama de Stiff mostra 

agrupamentos onde duas amostras de poços tubulares (LAJ1 e XIQ1) se relacionam com as águas superficiais e a 

influência de deformações NE-SW e E-W na recarga subterrânea. A contribuição da dissolução de silicatos é 

apontada no diagrama de misturas, enquanto o diagrama de Gibbs evidencia o potencial aporte antrópico nas 

amostras de águas subterrâneas RAJ1 e CDD1 pela influência de cloretos, aporte este corroborado pelas 

correlações positivas dos cloretos com SO4
2-, NH3 e NO2

-. O Índice Cloro-alcalino indica a relação das amostras 

subterrâneas em terrenos dominados por micaxistos com a troca iônica, enquanto a troca iônica reversa é 

predominante nas águas superficiais. Os resultados dos ensaios realizados em laboratório e a análise do gráfico 

da Razão de Adsorção de Sódio indicam que as águas mais indicadas para irrigação são as águas superficiais, 

enquanto as amostras subterrâneas apresentam risco alto de salinização e baixo a médio para sodificação. Para o 

risco de magnésio, as amostras subterrâneas ERM1, GAR1 e CDD1 são inadequadas para a irrigação, e o índice 

de permeabilidade exibe resultados consistentes com a porcentagem de sódio, salinidade potencial e razão de 

Kelley. As amostras apresentam correlações positivas para compostos nitrogenados e metais como Cd e Pb, 

caracterizando um aporte antrópico para a amostra CDD1. A diferenciação entre águas superficiais e 

subterrâneas é evidenciada nos diagramas hidroquímicos. Exceto pelas amostras LAJ1 e XIQ1, as águas 

subterrâneas apresentam maiores riscos de sodificação e salinização. Os compostos nitrogenados oferecem risco 

pela exposição nas amostras CDD1 e RAJ1, enquanto o Pb apresenta risco nas amostras CDD1 e RAJ1.   
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ABSTRACT 

 

 

Title: Hydrochemistry of surface and groundwater in Carnaúba do Dantas/RN and aspects associated with 

human use and irrigation 

 

Surface and groundwater resources are an important source of water in the Brazilian semiarid region, where 

irregular rainfall and water-rock interaction produce saline water, which is generally seen in Carnaúba dos 

Dantas/RN. The water-rock interaction and climatological conditions impose hydrochemical characteristics on 

surface and groundwater, which can eventually cause problems for agricultural production, such as soil 

degradation by processes such as salinization and sodification. Anthropogenic contributions can also lead to the 

possibility of exposing the population that consumes these waters to health risks. To close hydrochemical data 

gaps in the municipality, 4 samples of surface water and 7 groundwater were collected at the beginning of the 

rainy season in February 2020. The pH, electrical conductivity, temperature and total dissolved solids were 

measured in situ. The results of the chemical analyzes were interpreted from the construction of hydrochemical 

diagrams, Spearman correlation matrix and mathematical equations. To perform the hydrochemical evaluation, 

analytical tools such as the Revelle Index, Piper and Stiff diagrams, Gibbs and mixing diagrams were applied, in 

addition to the calculation of the chlor-alkaline index. In order to investigate possible limitations to the use of 

water analyzed in irrigation, indices suitable for this purpose were used, such as magnesium ratio, sodium 

percentage, Kelley ratio, permeability index, potential salinity and sodium adsorption ratio. The risk assessment 

included the calculation of risk ratios for exposure to nitrogenous compounds and heavy metals present in the 

samples. The surface samples showed the lowest amounts of total dissolved solids, while the underground 

samples showed the highest ionic concentrations, including concentrations of nitrogen compounds and heavy 

metals. The Revelle index indicates greater influence of salinization in samples collected in terrains dominated 

by mica schists and less where quartzites and surface waters predominate. The Piper diagram shows waters that 

vary between Ca2+-Mg2+-HCO3
-, Na+-Cl- and Ca2+-Mg2+-Cl-, while the Stiff diagram shows clusters where two 

tubular well samples (LAJ1 and XIQ1) relate to each other surface water and the influence of NE-SW and EW 

deformations on groundwater recharge. The contribution of silicate dissolution is indicated in the mixing 

diagram, while the Gibbs diagram shows the potential anthropogenic input in RAJ1 and CDD1 groundwater 

samples by the influence of chlorides, this contribution corroborated by the positive correlations of chlorides 

with SO4
2-, NH3 and NO2

-. The Chloro-Alkaline Index indicates the relationship of underground samples in 

terrains dominated by mica schists with ion exchange, while reverse ion exchange is predominant in surface 

waters. The Chloro-Alkaline Index indicates the relationship of groundwater samples in terrains dominated by 

mica schists with ion exchange, while reverse ion exchange is predominant in surface waters. The results of the 

tests carried out in the laboratory and the analysis of the Sodium Adsorption Ratio graph indicate that the most 

suitable waters for irrigation are surface waters, while groundwater samples present a high risk of salinization 

and a low to medium risk for sodification. For magnesium risk, underground samples ERM1, GAR1 and CDD1 

are unsuitable for irrigation, and the permeability index shows results consistent with sodium percentage, 

potential salinity and Kelley ratio. The samples show positive correlations for nitrogen compounds and metals 

such as Cd and Pb, characterizing an anthropic contribution to the CDD1 sample. The differentiation between 

surface and groundwater is evidenced in the hydrochemical diagrams. Except for samples LAJ1 and XIQ1, 

groundwater presents greater risks of sodification and salinization. Nitrogen compounds pose a risk due to 

exposure in samples CDD1 and RAJ1, while Pb poses risks in samples CDD1 and RAJ1. 

 

 

 

KEYWORDS: Hydrochemical Diagrams, Water Quality for Irrigation, Sodium Adsorption Ratio, 

Anthropogenic Contamination, Risk Assessment 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 
 

 

1.1 Histórico e principais instrumentos legais ambientais no Brasil 

 

A disponibilidade e o acesso aos recursos hídricos é uma preocupação recorrente desde 

meados dos anos 70, quando iniciou-se o pensamento voltado ao desenvolvimento sustentável 

(DA VEIGA, 2005). Diversas reuniões envolvendo cientistas e a cúpula dos governos 

mundiais foram realizadas nas décadas seguintes, estabelecendo as bases para o que viria a ser 

praticado e conhecido como “Desenvolvimento Sustentável”. Esse conceito aborda como 

questão principal a utilização dos recursos naturais de modo a resguardar o acesso aos 

mesmos por gerações futuras, o que garantiria que a sociedade humana continuasse 

progredindo materialmente, sem causar danos irreversíveis ao planeta.  

Buscando atingir um nível mínimo de equidade para o desenvolvimento sustentável 

preconizado pelo relatório Nosso Futuro Comum (1987), a Agenda 2021 foi estabelecida na 

conferência Rio 92 como o primeiro esforço global a partir da criação de metas a serem 

atingidas nas décadas seguintes, propondo um novo padrão de desenvolvimento mundial. Em 

geral, as críticas a Rio 92 se referem a uma captura da agenda ambiental pela nova corrente 

capitalista que se estabelecia no início dos anos 90 do século XX, conhecida como 

Globalização. Em essência, essa nova faceta do capitalismo tinha como premissa básica a 

disseminação da atividade econômica por meio de capitais transnacionais sob o 

neoliberalismo onde, em linhas gerais, as relações Norte-Sul se davam pelo fornecimento de 

matérias-primas do sul global para o norte, enquanto as práticas desenvolvidas no âmbito da 

sustentabilidade eram colocadas sob os interesses do capital (SOUSA SANTOS, 2007). Para 

Romeiro (1999), o estabelecimento de políticas ambientais nacionais foi prejudicado pelo 

cenário acima descrito, implicando no cumprimento parcial da Agenda 2021 de acordo com 

as necessidades e possibilidades locais em cada comunidade, não havendo uma centralização 

e homogeneização das práticas e políticas ambientais, onde a soberania dos entes nacionais é 

obrigada a competir sistematicamente com os interesses da iniciativa privada.  

No âmbito nacional, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi instituída por 

meio da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, e define os instrumentos e mecanismos de 

proteção ambiental no Brasil, definindo o regramento e fio condutor das políticas ambientais 

de preservação, recuperação e monitoramento de recursos ambientais como solos, biota, águas 

superficiais e subterrâneas. Dentre várias atribuições, a PNMA estabelece as metas e 

mecanismos para, dentre outros aspectos, promover uma melhor gestão dos recursos hídricos, 

abrangendo desde sua qualidade quanto a disponibilidade para a população.   
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Para o estabelecimento de limites inferiores e superiores para a classificação de águas 

subterrâneas e superficiais, a Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, enquadra as 

águas de acordo com seu uso e as caracterizando em 3 níveis de salinização de acordo com o 

seu conteúdo de sólidos totais dissolvidos (STD): águas doces, salobras e salinas (CONAMA, 

2005). Dada a facilidade de aplicação em larga escala, os parâmetros estabelecidos na 

Resolução 357/2005 balizam até hoje diversos estudos que englobam águas superficiais e 

subterrâneas. No semiárido brasileiro, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) realizou 

estudos e monitoramento de águas superficiais e subterrâneas, aferindo a condutividade 

elétrica e estimando os sólidos totais dissolvidos, promovendo um conhecimento básico sobre 

as condições hidroquímicas na região (CPRM, 2005). Embora a ausência de outros 

parâmetros sugeridos pela resolução CONAMA 357/2005 impeça a realização de um 

reconhecimento hidroquímico mais completo, a aquisição de dados de condutividade elétrica 

fornece um conhecimento básico em nível locais, baseando-se no nível de salinização de cada 

sítio amostrado.  

Em termos qualitativos, o diagnóstico de recursos hídricos realizado pela CPRM 

(2005) indica uma condutividade elétrica de 800mg/L em média para os poços amostrados no 

semiárido nordestino, o que evidencia uma água classificada regionalmente como salobra, 

eventualmente limitando seu uso a atividades menos nobres ou, quando estritamente 

necessário, o consumo humano.  

Por sua vez, a Resolução CONAMA 396/2008 firma as diretrizes para a classificação 

de águas subterrâneas, levando em conta a prevenção e controle da poluição que 

eventualmente venham a afetar aquíferos. Quando a classificação das águas subterrâneas, a 

resolução 396/2008 estabelece o seguinte: 

 

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

alteração 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 aqüíferos, conjunto de aqüíferos 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 

hidrogeoquímica naturais; 

IV - Classe 3: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos 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 aqüíferos, conjunto de aqüíferos 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; e 
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VI - Classe 5: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos 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. 

 

Diante do imperativo da manutenção da qualidade da água ofertada ao consumo 

humano bem como aplicações agrícolas, além do respeito a legislação vigente, a portaria 2914 

de 12 de dezembro de 2011, estabelece os parâmetros que devem ser levados em consideração 

quanto a qualidade de um recurso hídrico. O Artigo 5º aborda as definições adotadas no texto, 

como a distribuição entre os entes federativos de responsabilidades na oferta de água potável. 

O mesmo documento aborda a obrigatoriedade de realização de coletas e análises frequentes, 

bem distribuídas ao longo do tempo e no território amostrado e subordinado a bacia 

hidrográfica, além de fontes subterrâneas.  

Em se tratando de soluções alternativas de abastecimento, como a captação em 

mananciais superficiais ou aquíferos com ou sem sistema de canalização associada, a portaria 

2914/2011 define ainda em seu art. 5º os critérios que devem ser levados em consideração, 

onde discorre o seguinte nos incisos VII e VIII: 

 

VII - solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano: 

modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, com 

captação subterrânea ou superficial, com ou sem canalização e sem rede de 

distribuição;  

VIII - solução alternativa individual de abastecimento de água para consumo 

humano: modalidade de abastecimento de água para consumo humano que atenda a 

domicílios residenciais com uma única família, incluindo seus agregados familiares. 

 

A caracterização abordada na portaria 2914/2011, a partir da análise do art. 5º e 

incisos supracitados, leva em conta um potencial de exposição de populações rurais a águas 

de baixa qualidade, haja visto a predominância de soluções de abastecimento que não contam 

com um tratamento atrelado ao sistema de captação, tratamento e distribuição de águas.  

Quanto a vigilância dos padrões mínimos de qualidade exigidos para o uso de um 

recurso hídrico proveniente de solução alternativa, o art 5º da portaria 2914/2011 define o 

seguinte: 

 

XV - controle da qualidade da água para consumo humano: conjunto de atividades 

exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à 

população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição;  

XVI - vigilância da qualidade da água para consumo humano: conjunto de ações 

adotadas regularmente pela autoridade de saúde pública para verificar o atendimento 

a esta Portaria, considerados os aspectos socioambientais e a realidade local, para 

avaliar se a água consumida pela população apresenta risco à saúde humana;  

XVII - garantia da qualidade: procedimento de controle da qualidade para monitorar 

a validade dos ensaios realizados;  
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XVIII - recoleta: ação de coletar nova amostra de água para consumo humano no 

ponto de coleta que apresentou alteração em algum parâmetro analítico. 

 

A abordagem de práticas de monitoramento de recursos hídricos com base no 

arcabouço legal vigente ganha corpo para além do abastecimento de água, passando a um 

fator decisivo para o desenvolvimento regional e socioambiental, ao resguardar o usufruto de 

um recurso ambiental estratégico e de extrema importância, notadamente diante do cenário 

imposto pelas mudanças nos padrões climatológicos globais (ONU, 2011). 

 

1.2 Uso de água em Carnaúba dos Dantas/RN 

 

Diante da ausência ou ineficiência de estratégias de manejo hídrico local associada a 

dificuldade histórica em se obter acesso a água, durante a década de 1990 foi estabelecido um 

amplo programa de adutoras no estado do Rio Grande do Norte. 

Atualmente, a maior parte do município de Carnaúba dos Dantas/RN é abastecido por 

adutoras, principalmente levando água do açude do Boqueirão em Parelhas/RN, enquanto 

porção significativa do abastecimento na zona rural se origina de poços públicos, além de 

unidades particulares, de construção tubular ou escavados nas rochas (amazonas) (CPRM, 

2005). Geralmente, o consumo de águas a partir dessas soluções se dá observando apenas se a 

salinidade está dentro dos limites estabelecidos na legislação, o que eventualmente pode 

significar um aumento da área de influência onde águas eventualmente portadoras de outros 

agentes nocivos possam interferir no bem-estar cotidiano e saúde da população (PATEL ET 

AL., 2012; ZHANG, WU E XU, 2018; ADIMALLA, QIAN E NANDAN, 2020). Em adição, 

os constituintes mineralógicos presentes nas águas subterrâneas e superficiais podem causar 

danos a terras cultiváveis, reduzindo a produção agrícola e impactando diretamente na renda 

local (TOMAZ et al. 2020; SINGH, TEWARI E KUMAR, 2020). 

 

1.3 Contexto climatológico 

 

O município de Carnaúba dos Dantas/RN está inserido em um contexto climatológico 

semiárido, com chuvas concentradas de fevereiro a abril, enquanto as maiores taxas de 

insolação e evaporação ocorrem no período seco, que vai de julho a dezembro (EMPARN, 

2020). De acordo com a classificação de Köppen e Geiger (1934), o clima é BShw’, quente e 

seco.  

De acordo com Vianello e Alves (2000), os fenômenos responsáveis pelas anomalias 

climatológicas geralmente são observados quando os padrões estabelecidos apresentam 
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variações, indicando os períodos de maior e menor concentração de chuvas. O 

estabelecimento de períodos secos e chuvosos pode ser reconhecido a partir da observação do 

índice pluviométrico durante um período de 12 meses, verificando a distribuição temporal das 

precipitações e estabelecendo o monitoramento devido (REPELLI et. al 1998). Esta prática é 

de extrema importância para a previsão e fornecimento de recursos hídricos à população, 

evitando ou mitigando os efeitos adversos causados por eventos climáticos extremos, como 

secas ou chuvas torrenciais (SANTOS et. al, 2011).  

Para Ab’sáber (2009), a região nordeste do Brasil concentra a maior população em 

região semiárida no mundo, demandando um acompanhamento das condições de 

disponibilidade e oferta hídrica. Para a verificação dos efeitos da irregularidade de chuvas 

aliada a super explotação de recursos hídricos, a prática de monitoramentos periódicos de 

longa duração com análise das variações de condutividade elétrica nas amostras in situ, além 

de análises laboratoriais, têm verificado o aumento da concentração de sais nas água ao longo 

de décadas nas mais diversas regiões do globo, como no Iran (AHMADI e SEDGHAMIZ, 

2007; AJDARY e KAZEMI, 2013), Estados Unidos (KELLY e WILSON, 2008),  e Canadá 

(RAYNE e FOREST, 2012). No semiárido Australiano, a alternância entre períodos secos e 

chuvosos leva a mudanças hidroquímicas em águas superficiais e subterrâneas que passam 

pela salinização e acidificação, implicando diretamente na redução de sua disponibilidade 

(MOSLEY et al. 2012; LEYDEN et al. 2016; VRIENS et al. 2019).  

Para Scanlon, Reedy e Gates (2010), Scanlon et al. (2012) e Taylor et al. (2013), a super 

explotação de recursos hídricos aliada a carência ou irregularidade de períodos de chuvas 

causadas por variações climatológicas naturais ou pela aceleração do aquecimento global por 

ação antrópica, é uma realidade dos tempos atuais e evidencia uma contribuição humana pela 

contínua e crescente urbanização e industrialização, promovendo redução de oferta e 

qualidade das águas para consumo e produção agrícola.  

Em adição, a interação entre baixa pluviosidade e alta evaporação, caracterizando um 

balanço hídrico negativo, tendem a controlar a disponibilidade hídrica em regiões semiáridas, 

reduzindo a renovação de águas subterrâneas enquanto aumenta seu tempo de residência nas 

unidades aquíferas, além de promover uma acentuada perda de água e corpos superficiais 

(BECKER et al. 2011; DE MEDEIROS et al. 2012 e ZANELLA, 2014). 

De acordo com dados publicados no painel de monitoramento de secas no semiárido 

brasileiro (ANA, 2020), o acumulado de chuvas no Rio Grande do Norte em abril de 2019 a 

abril de 2020 apresentou variação temporal que indica condições de seca grave (S2) nos 

períodos secos e seca moderada (S1) para os períodos mais chuvosos, com impactos a longo 

prazo. Essa variação em um curto período de tempo é discutida por Szilagyi (2007) quanto a 



20 

 

uma dinâmica de desertificação no semiárido potiguar, o que evidencia grande 

vulnerabilidade hídrica da população a processos de escassez e salinização de águas, com 

potencial de produção de impactos ambientais diversos, como a susceptibilidade de erosão 

hídrica em decorrência, salinização e sodificação de solos e perda de vegetação. 

 

1.4 Aspectos geológicos 

 

 A região na qual se insere a área de estudos faz parte da Província Borborema, a qual 

foi definida por Almeida et al. (1977). No extremo nordeste da Província Borborema 

encontra-se a Faixa Seridó, sendo constituída por um embasamento gnáissico-migmatítico de 

idade arqueana a paleoproterozóica. A Faixa Seridó é composta por uma megasequência 

deposicional que abrange rochas paraderivadas diversas e rochas de origem vulcânica. 

Segundo Jardim de Sá (1994), o Grupo Seridó é representado por três unidades:  

 

  Unidade Basal, Formação Jucurutu: constituída por paragnaisses, com intercalações 

de mármores, calciossilicáticas, micaxistos, formações ferríferas, quartzitos, 

metavulcânicas e metaconglomerados; 

  Unidade Intermediária, Formação Equador: predominância de quartzitos muscovíticos 

ou feldspáticos, com intercalações de metaconglomerados e paragnaisses; 

  Unidade Superior, Formação Seridó: ocorrem micaxistos feldspáticos e aluminosos e 

intercalações de calciossilicáticas, mármores e quartzitos. 

 

Considerando os constituintes mineralógicos presentes nas rochas que compõe unidades 

aquíferas fissurais, o intemperismo químico das assembleias minerais é a principal fonte dos 

íons presentes nas águas subterrâneas. O intemperismo químico de minerais diversos, como 

os silicatos presentes em pegmatitos e micaxistos, consiste em um mecanismo de salinização 

das águas subterrânea (HEM, 1985). De forma inversa, os quartzitos são rochas que 

apresentam menor susceptibilidade ao intemperismo químico em decorrência da 

insolubilidade do quartzo em meio aquoso, levando a uma menor contribuição mineral em 

razão de sua estabilidade geoquímica, especialmente em contextos tectônicos que favoreçam a 

renovação de suas águas e uma maior circulação na unidade aquífera (GOPINATH, DE 

MORAIS e VIVAS, 2002; AKINLUYI, OLORUNFEMI E BAYOWA, 2018).  

De acordo com Hackspacker et al. (1985) A evolução tectônica da Faixa Seridó engloba 

a associação de falhas NE-SW com o sistema de falhas de Afonso Bezerra, a qual se relaciona 

com a evolução da Bacia Potiguar. Por sua vez, as estruturas E-W ocorrem associadas ao 
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magmatismo Rio Ceará-Mirim, de idade que varia de 127 a 111ma, em datações argônio-

argônio realizadas por Araújo, Brito Neves e Arcanjo (2001). 

As deformações que afetam o substrato rochoso do município de Carnaúba dos 

Dantas/RN exercem um controle estrutural das drenagens superficiais, e a identificação 

remota dos padrões de drenagens em Carnaúba dos Dantas/RN indicam o controle por 

estruturas preferencialmente E-W, geralmente intersectadas a estruturas NE-SW 

(MUTZENBERG; TAVARES; CORRÊA, 2005). Observações semelhantes são feitas por 

outros autores em diversas regiões do mundo, evidenciando que o controle estrutural das 

drenagens é uma condição comum em áreas afetadas por tectonismo (GELABERT et al 2005; 

FIELDING, 2007) ao analisar padrões de drenagens retilíneos em ângulos de 90° e sua 

relação com a geologia da região estudada. Em linhas gerais, poços locados ao longo do 

encontro de estruturas rúpteis apresentam maiores vazões e qualidade da água (AKINLUYI, 

OLORUNFEMI E BAYOWA, 2018).  

De acordo com estudos conduzidos por Gopinath, De Morais e Vivas (2002) no Seridó 

potiguar, os poços locados em terrenos dominados por micaxistos da Formação Seridó e 

estruturados com direção NE-SW apresentam menores vazões dado o comportamento mais 

fechado das estruturas. O contrário foi observado pelos autores nos quartzitos da Formação 

Equador, os quais apresentaram maiores vazões relacionadas a estruturas E-W mais abertas e 

verticalizadas, promovendo maior circulação hídrica. 

Além das deformações às quais são submetidas as rochas no semiárido do nordeste 

brasileiro, os recursos hídricos nessa região são fortemente impactados pela composição 

química das rochas que compõe as unidades aquíferas, onde os aquíferos fissurais são a 

principal fonte desse recurso, onde comumente as águas associadas a esse tipo de reservatório 

se encontram salinizadas (MARANDI E SHAND, 2018; NOGUEIRA et al., 2019; 

MOKOENA et al., 2021).  

De maneira geral, o grau de coesão dos constituintes minerais de uma rocha afeta 

diretamente sua capacidade de permitir o fluxo hídrico em seu meio. Rochas sedimentares 

detríticas tendem a apresentar um grau de porosidade e permeabilidade pela interconexão 

entre seus grãos, ou seja, enquanto rochas cristalinas apresentam composição maciça quando 

não submetidas a processos de deformação rúptil em zonas de crosta afetadas por regimes de 

strain, dificultando a percolação e interação das águas com seus constituintes mineralógicos. 

Nesse tipo de reservatório, as águas podem variar seu fluxo de forma ampla, apresentando 

taxas de circulação muito baixas ou grande renovação quando em situações de estruturas 

rúpteis interconectadas (AKINLUYI, OLORUNFEMI E BAYOWA, 2018).  
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Quando as condições geoquímicas presentes são adequadas, geralmente a caulinização 

ocorre alterando silicatos aluminosos, mais susceptíveis ao ataque das águas circulantes, 

sofrendo hidrólise (SUNKARI et al. 2020; SUNKARI; ABU; ZANGO, 2021).  

Por sua vez, Tardy (1971) descreve o intemperismo químico como o conjunto de 

processos pelos quais a rocha é isolada da atmosfera por uma camada alterada, atuando na 

desestabilização de minerais mais solúveis na presença de água, gerando espécies secundárias 

mais estáveis nas condições presentes, como através da caulinização de feldspatos potássicos, 

ou liberando constituintes nas águas, como metais traço.  

Embora a análise de metais traço em águas não seja tão comum como prática de 

monitoramento ambiental em municípios do semiárido brasileiro, o reconhecimento de 

condições geoquímicas ambientais pode fornecer subsídios para a análise da disponibilidade, 

mobilidade e concentração desses metais potencialmente tóxicos, notadamente com a 

ocorrência de pH ácido e valores elevados de sólidos totais dissolvidos (RIBEIRO, 2017; 

VRIENS et al, 2019; LEYDEN et al., 2016).  

 

1.5 Água e irrigação 

 

A irrigação de cultivos é uma atividade bastante comum no interior do Rio Grande do 

Norte, onde a agricultura familiar e a produção destinada a pequenos comércios é uma prática 

que compõe a subsistência de boa parte da população rural. Entretanto, a degradação dos 

solos pelo uso de águas salinizadas consiste em um problema que afeta não apenas a 

produtividade agrícola das famílias em zonas rurais, mas também proporciona redução geral 

da qualidade ambiental.  

Diversos métodos para a avaliação da qualidade de águas para uso agrícola mediante 

suas características hidroquímicas foram propostos, com enfoque na influência do sódio na 

salinização das águas (RICHARDS 1954; WILCOX, 1955; KELLEY 1963; DONEEN, 1964; 

PALIWAL, 1972). Um dos efeitos de altas concentrações de sódio em águas que servem a 

irrigação é o acúmulo desse íon no solo após processos de precipitação desencadeada pela 

evaporação da água. Esse fenômeno e suas consequências são abordados por vários autores, 

os quais evidenciam como a degradação dos solos por processos de sodificação e salinização 

acaba alterando propriedades como a permeabilidade, além de prejudicar a estrutura física do 

solo (ISLAM et al 2017; BATARSEH 2017; BORTOLINI; MAUCIERI; BORIN, 2018; 

TOMAZ et al. 2020; SINGH, TEWARI E KUMAR, 2020). 
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1.6 Água e saúde humana 

 

Os riscos potenciais provocados pelo consumo de águas com características 

hidroquímicas e sanitárias inadequadas transpassa o campo da geoquímica, atingindo 

impactos sociais importantes. Ao tratar do desenvolvimento de países como o Brasil no 

âmbito da produção de ausências, Sousa Santos (2007) indica um caminho a partir da análise 

das Ecologias, culminando na Ecologia das Produtividades, onde demonstra a conexão entre 

este conceito e a manutenção do acesso público aos recursos hídricos e aspectos de bem-estar 

social, o que denota não apenas dispor quantitativamente de um recurso ambiental, mas 

também de sua qualidade e sua manutenção como recurso utilizável.  

Entretanto, mesmo águas classificadas como doces e próprias para o consumo humano 

podem apresentar níveis de contaminantes, como metais e compostos nitrogenados, bastante 

acima dos limites de tolerabilidade expressos na legislação vigente, elevando os riscos de 

exposição a agentes de origem natural ou antrópica em concentrações potencialmente tóxicas 

(CONAMA 357, 2005; CONAMA 396, 2008; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2011). 

De acordo com Sakly et al (1990), a interação entre fatores climáticos e geológicos 

produz um cenário onde a disponibilidade geoquímica pelo transporte de elementos químicos 

para a água através da dissolução do conteúdo mineralógico mais solúvel, se tornando 

acessíveis e eventualmente chegando até os seres humanos por consumo direto ou processo de 

bioacumulação. Esse cenário leva a uma redução geral na qualidade hídrica e a possibilidade 

de exposição das populações que utilizem esses recursos a gentes nocivos à saúde (XIAO et 

al., 2015; DE LEÓN-GÓMEZ et al., 2020). 

A presença de contaminantes como nitrogênio amoniacal (NH3), nitrito (NO2
-) e nitrato 

(NO3
-), pode eventualmente contribuir para o ocorrência de uma variedade de doenças, o que 

geralmente ocorre em contextos de sistemas de saneamento básico deficientes, criação de 

animais próxima a corpos hídricos superficiais ou recarga de poços, além da disposição 

inadequada de resíduos sólidos e líquidos em áreas não regulamentadas e monitoradas, como 

lixões (CARBÓ; FLORES; HERRERO, 2009; BARTUCCA et al., 2016; CELLONE et al., 

2020).  

Diversos autores abordam a temática da exposição humana a agentes nocivos à saúde, 

propondo a avaliação do risco ao qual as populações potencialmente afetadas são expostas. 

Esses estudos levam em conta o tempo de exposição e a forma de contato do indivíduo com o 

agente potencialmente nocivo, considerando a dose a qual o indivíduo é exposto. Levando-se 

em conta que análises hidroquímicas relativamente simples podem prover os dados 
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necessários à aplicação de métodos de avaliação de risco, trata-se então de um valioso recurso 

para a interpretação dos potenciais riscos associados ao uso de águas contaminadas 

(DEZUANE 1993; REIS; MENDONÇA 2009; LI et al. 2016; WU; SUN 2016; BARTUCCA 

et al. 2016; ZHANG, WU E XU, 2018; ADIMALLA, QIAN E NANDAN 2020). 

O acúmulo de evidências ao longo de anos de trabalhos de acompanhamento da 

qualidade de recursos hídricos conduz a uma reflexão sobre a urgência da implementação de 

estratégias voltadas a um melhor manejo das águas superficiais e subterrâneas. Azevedo 

Dantas, Carvalho e Nicchio (2018) propuseram um programa de avaliação e monitoramento 

de recursos hídricos superficiais e subterrâneos em parceria com o Instituto Federal da 

Paraíba, utilizando como modelo o município de Carnaúba dos Dantas/RN, localizado no 

Seridó Oriental do Rio Grande do Norte, a partir da aferição sazonal de parâmetros 

fisicoquímicos in situ e a coleta e análise laboratorial de amostras a cada seis meses. Ainda de 

acordo com os autores, a inclusão de Carnaúba dos Dantas no Polígono das Secas e a ausência 

de programas de monitoramento dos recursos hídricos remetem a uma condição de 

vulnerabilidade socioambiental, onde a população acaba exposta a condicionantes ambientais 

que podem limitar ou até mesmo inviabilizar a utilização de determinadas águas. Esse cenário 

abordado pelos autores como um indicativo de que a tomada de decisões de manejo de 

recursos hídricos por parte do poder público municipal depende diretamente de dados 

científicos regulares, subsidiando a melhor compreensão possível sobre a qualidade da água 

disponível para a população de Carnaúba dos Dantas/RN. 

Diante do exposto, a problemática da pesquisa se refere a avaliação hidroquímica das 

águas superficiais e subterrâneas e suas condições de disponibilidade de uso pela população 

de Carnaúba dos Dantas/RN, tanto para consumo direto doméstico quanto para seu uso na 

irrigação. Isso remete ao problema de pesquisa, expresso pelo seguinte questionamento: “A 

hidroquímica das águas superficiais e subterrâneas influencia negativamente a qualidade da 

água para a população de Carnaúba dos Dantas/RN para uso doméstico e na irrigação?”. 

A primeira hipótese para esta pesquisa remete à influência de aspectos geológicos e 

climatológicos no controle do perfil hidroquímico das águas estudadas. Essa hipótese será 

discutida no capítulo 1/artigo 1. A segunda hipótese é que as águas analisadas podem causar 

salinização e sodificação dos solos com elas irrigados, o que será discutido no capítulo 

2/artigo 2. A terceira e quarta hipóteses respectivamente são: há contaminação antrópica por 

descarte de efluentes domésticos nas águas superficiais e subterrâneas, passível de impactar 

negativamente na saúde humana; compostos nitrogenados e metais ocorrem em níveis que 

oferecem perigo à população. As hipóteses três e quatro serão discutidas ao longo do capítulo 

3/artigo 3. 
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O objetivo geral consiste em reconhecer as características hidroquímicas e eventuais 

fatores limitantes ao consumo doméstico e uso da água na irrigação em Carnaúba dos 

Dantas/RN. Por sua vez, os objetivos específicos abrangem: 

 Analisar os parâmetros físico-químicos em águas superficiais e subterrâneas (capítulo 

1, 2 e 3); 

 Comparar os aspectos hidroquímicos das águas superficiais e subterrâneas (capítulo 

1); 

 Discutir os processos e fontes responsáveis pelas eventuais alterações de parâmetros 

analisados (capítulo 1); 

 Comparar variados índices de qualidade de águas para a irrigação (capítulo 2); 

 Avaliar o risco à saúde humana associados a compostos nitrogenados e metais pesados 

(capítulo 3);  

 Fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas voltadas ao gerenciamento 

dos recursos hídricos municipais e à saúde da população (capítulo 1, 2 e 3). 

 

De acordo com os objetivos e em conformidade com a padronização firmada pelo 

PRODEMA, esta dissertação apresenta a seguinte estrutura:  

 Introdução geral; 

 Caracterização geral da área de estudos; 

 Metodologia geral subdividida em fases 1 (pré-campo), 2 (campo) e 3 (pós-campo); 

 Capítulo 1/artigo 1, intitulado “Hidroquímica de águas superficiais e subterrâneas em 

Carnaúba dos Dantas/RN”, submetido para a Revista Geologia USP. Série Científica; capítulo 

2/artigo 2, intitulado “Qualidade de águas superficiais e subterrâneas para irrigação em um 

município no semiárido do estado do Rio Grande do Norte”, formatado de acordo com as 

diretrizes da revista Pesquisas em Geociências e capítulo 3/artigo 3, intitulado “Avaliação do 

risco para compostos nitrogenados e metais em águas superficiais e subterrâneas em Carnaúba 

dos Dantas/RN”, formatada de acordo com as diretrizes da Revista Geologia USP. Série 

Científica;  

 Conclusões finais e; 

 Recomendações para trabalhos futuros. 
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2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDOS 

 

A caracterização de uma área foco de pesquisa científica é de suma importância para o 

reconhecimento e estabelecimento de parâmetros analíticos, detecção de anomalias expressas 

em variáveis ambientais e proposição de medidas, quando pertinente. 

Geralmente, um eficiente diagnóstico ambiental para o meio físico inclui mapeamento 

geológico de superfície, mapeamento pedológico, levantamento georreferenciado de bacias 

hidrográficas, monitoramento de padrões climatológicos em curto, médio e longo prazos, 

dentre outras atividades específicas, como a utilização de geofísica no monitoramento e 

prospecção de fontes de águas subterrâneas (KOBAYASHI, 1980; GALLAS, 2003; MOURA 

e MALAGUTTI FILHO, 2007; SOTELO, 2018).  

Neste trabalho, a avaliação de parâmetros hidroquímicos e a investigação de agentes 

nocivos eventualmente presentes nas águas analisadas perfazem atividades inerentes a um 

diagnóstico ambiental para o meio físico. Assim, a caraterização inicial da área de estudos e a 

compreensão das interações entre os fatores investigados e os contextos local e regional, 

poderão fornecer informações importantes para um melhor gerenciamento ambiental e de 

recursos hídricos no município de Carnaúba dos Dantas/RN, sítio alvo deste estudo.  

 

2.1 Localização da área de pesquisa 

 

O município de Carnaúba dos Dantas/RN possui área total de 246,308 km² e está 

situado no estado do Rio Grande do Norte, na microrregião do Seridó Oriental. O acesso a 

sede municipal e dá pela BR 226, sentido Caicó, com ligação pela RN 407.  

Os municípios limítrofes são Acari/RN a norte e leste; Frei Martinho/PB ao norte e 

oeste; Picuí/PB a leste; Parelhas/RN e Nova Palmeira/PB ao sul (Figura 1). A totalidade da 

área do município está inserida no bioma da caatinga, apresentando vegetação hiperxerófila e 

arbustiva, além de ser atender aos padrões climatológicos compatíveis com os critérios de 

inserção no polígono das secas.  

As identificações dos pontos de coleta mostradas na Tabela 1 foram atribuídas em razão 

de sua localização dentro do município, sendo reconhecidas 7 (sete) regiões de estudos dentro 

da área de Carnaúba dos Dantas, sendo elas a Comunidade do Ermo (Poços tubulares ERM1 e 

ERM2; barragem ERMS1); Comunidade Lajedo (Poço tubular LAJ1 e açude LAJS1); região 

do sítio Garrote (Poço tubular GAR1 e açude GARS1); região do Xique-xique, cercanias do 

sítio Tanquinhos (Poço tubular XIQ1); Comunidade da Rajada (Poço tubular RAJ1) e sede 

Municipal (Poço tubular CDD1 e açude Monte Alegre CDDS1).  
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Figura 1 – Mapa de localização e vias de acesso aos pontos de amostragem.  

 
Fonte: Adaptado de CPRM, 2005. 

 

Tabela 1 - Identificação e localização dos pontos analisados. 

Amostras Localidade 
Coordenadas Locais de 

coleta 
Litologia Controle estrutural 

Lat. Lon. 

ERM1 Comunidade Ermo 9275757 775860 Poço tubular Micaxisto FmS NE-SW 

ERM2 Comunidade Ermo 9276654 773946 Poço tubular Micaxisto FmS (*) NE-SW / E-W 
ERMS1 Comunidade Ermo 9275898 775830 Barragem Micaxisto FmS NE-SW 

LAJ1 Comunidade Lajedo 9270879 770498 Poço tubular Quartzito FmE (**) NE-SW / E-W 

LAJS1 Comunidade Lajedo 9271523 772113 Açude Micaxisto FmS NE-SW / E-W 
GAR1 Comunidade Garrote 9272929 776961 Poço tubular Micaxisto FmS NE-SW 

GARS1 Comunidade Garrote 9273121 776530 Açude Micaxisto FmS NE-SW 

XIQ1 Comunidade Xique-xique 9274514 769576 Poço tubular Quartzito FmE NE-SW / E-W 
CDD1 Sede municipal 9274714 765443 Poço tubular Micaxisto FmS NE-SW 

CDDS1 Sede municipal 9275640 766684 Açude Micaxisto FmS NE-SW 

RAJ1 Comunidade Rajada 9277047 760523 Poço tubular Suíte Itaporanga (SII) NE-SW 

Fonte: do autor, 2021 

* Contato com Quartzitos Formação Equador; **Próximo a contato com Micaxistos Formação Seridó;  
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2.2 Aspectos sócio econômicos e socioambientais do município 

 

A precipitação anual média é de 418,93mm, com uma distribuição de chuvas com 

médias históricas indicando concentração entre os meses de março e abril, e período seco 

entre setembro e novembro (EMPARN, 2020). 

O município possui atualmente uma população estimada em 8180 habitantes, 

apresentando uma densidade demográfica de 30,24hab/km², dos quais a maior parte vive na 

sede municipal. O PIB per capta é de R$ 9.864,36, apresentando atividade econômica voltada 

ao setor de serviços, com forte presença na exploração de jazidas minerais e produção de 

cerâmicas, minérios para a indústria de transformação e mercado de pedras preciosas e 

semipreciosas. O turismo representa uma pequena parcela da movimentação econômica local, 

subdividindo-se em turismo religioso, ecoturismo e turismo arqueológico. 

Ainda com base na estimativa populacional projetada pelo IBGE para o ano de 2021 

(IBGE, 2017), a estimativa de alcance da rede sanitária em Carnaúba dos Dantas/RN é de 

aproximadamente 16,3% dos imóveis contando com serviços de esgotamento sanitário 

adequado, com a solução de fossa e sumidouro sendo a mais utilizada.  

Dentre as patologias verificadas diretamente junto à Secretaria Municipal de Saúde, 

verifica-se a ocorrência de diarréias e gastroenterites em geral, com um quantitativo de 0,5 

internações por mil habitantes, além de neoplasias que abrangem casos de tumores de mama e 

estômago, dentre outros. 

 

2.3 Aspectos climatológicos gerais 

 

Situado da porção centro sul do Estado do Rio Grande do Norte na região do Seridó, o 

município de Carnaúba dos Dantas encontra-se inserido no campo de domínio do clima 

semiárido.  

De acordo com os dados coletados pela Estação Climatológica de Caicó para uma 

escala temporal de 10 anos, que se estende de janeiro de 2010 a dezembro de 2019, é possível 

verificar uma concentração de chuvas que se mostra irregular e susceptível a ocorrência de 

fenômenos atmosféricos. 

A precipitação média anual registrada pela Estação Climatológica de Caicó para o 

município de Carnaúba dos Dantas de 2010 – 2019 é de 418,93mm. Neste período, a menor 

precipitação ocorreu no ano de 2012, com 2,7 mm no mês de março, enquanto que a maior se 

deu no ano de 2019, onde 248,9 mm precipitaram-se sobre a região estudada também no mês 

de março (Figura 2). 
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Figura 2 – Médias de precipitações e temperaturas mensais para o período de 2010 a 2019. 

 
Fonte: EMPARN (2020). 

 

A série histórica evidencia a concentração de chuvas em um período do ano foi 

intensificada pela pluviosidade irregular geralmente verificada na região, reduzindo ainda 

mais a disponibilidade hídrica no município, acarretando em uma rápida subida da 

temperatura do ar no município entre setembro e novembro. Dessa forma, a individualização 

das estações seca e chuvosa pode ser inferido pelo comportamento das temperaturas médias 

em função do índice pluviométrico, apresentando uma tendência de queda a partir do início da 

estação chuvosa (Figura 2). 

Ainda de acordo com os dados da última década, a distribuição das chuvas em Carnaúba 

dos Dantas/RN se dá entre os meses de janeiro a junho, enquanto o período seco transcorre de 

julho e dezembro (Figura 2). Eventualmente, precipitações esporádicas ocorrem, não 

alterando o padrão das chuvas antes verificado (EMPARN, 2020). 

Embora as médias exibidas nesses meses não apresentem os maiores valores absolutos 

para temperaturas médias em Carnaúba dos Dantas, outros fatores climatológicos como níveis 

de radiação e insolação causam um aumento da percepção de calor mais acentuada do que em 

meses como novembro e dezembro, os quais apresentam valores médios mais elevados para a 

temperatura. 

A verificação de um padrão climatológico pode ser feita a partir de monitoramento em 

escala espacial e principalmente temporal, não negligenciando a importância da aplicação do 

cálculo do índice de aridez (MATALLO JUNIOR, 2003).  

A Tabela 2 sumariza a classificação de regiões em classes climáticas a partir de 

intervalos estabelecidos para verificação do índice de aridez. 
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Tabela 2 – Classificação climática de acordo com o índice de aridez 

Classes Climáticas Índice de Aridez 

Hiperárido < 0,05 

Árido 0,05 < 0,20 

Semiárido 0,21 < 0,50 

Subúmido Seco 0,51 < 0,65 

Subúmido Úmido > 0,65 

Fonte: Adaptado de Matallo Junior, 2003. 

 

O Ministério da Integração nacional utiliza o índice para a inclusão de municípios do 

semiárido brasileiro em uma área denominada Polígono das Secas, a partir do qual as 

entidades municipais podem receber auxílio provenientes de políticas públicas de convivência 

com a seca, dentre os quais se destacam a construção de cisternas, locação e construção de 

barragens subterrâneas, poços tubulares e medidas econômicas que visem a subsistência do 

trabalhador rural.  

 

2.4 Aspectos hidrográficos 

 

A hidrografia local é altamente dependente do regime de chuvas, o que confere ao seu 

sistema fluvial um caráter intermitente. Durante os meses chuvosos, as chuvas acumuladas 

provocam a cheia das barragens e açudes, por vezes gerando um fenômeno chamado Flash 

flood, ou “enchente relâmpago”, caracterizado por um escoamento superficial de alta energia 

que supera a capacidade de infiltração do solo.   

A rede hidrográfica se encontra totalmente inserida na bacia do rio Piranhas-açu, e é 

localmente banhado pela micro-bacia do rio Carnaúba e seus tributários, e o padrão de 

drenagens é classificado como dendrítico (Figura 3). 

Comumente, redes de drenagens em regiões de clima semiárido e baixa taxa de 

intemperismo e erosão química propiciam a formação de solos pobres e pouco espessos, 

dificultando a infiltração das águas pluviais e aumentando a velocidade do fluxo superficial.  

As porções de cotas altimétricas mais acentuadas funcionam como divisores de águas, 

isolando cursos d’água e conferindo a topografia um papel importante no controle 

hidrográfico local, facilitando o escoamento superficial em detrimento da infiltração. 

O controle estrutural é um importante fator na dinâmica hídrica de superfície no 

município e é prioritariamente exercido a partir das estruturas rúpteis de orientação E-W e 

NE-SW. A dinâmica das deformações que afetam o substrato rochoso do município e seus 

padrões de distribuição serão melhor caracterizadas no sub capítulo dedicado aos aspectos 

geológicos locais.  
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Figura 3 – Mapa hidrográfico do município de Carnaúba dos Dantas/RN.  

 
Fonte: adaptado de CPRM (2005). 

 

2.5  Vegetação 

 

O município de Carnaúba dos Dantas/RN apresenta vegetação típica da caatinga 

hiperxerófila e subdesértica do Seridó, a qual se caracteriza como uma caatinga adaptada a 

climas mais secos e apresenta aspecto arbustivo aberto. Do total das coberturas vegetais no 

município, 59% ocorre degradada, 23% encontra-se preservada, enquanto lavouras 

correspondem a 20% e solos expostos totalizam 6%. A evolução da degradação da caatinga 

em Carnaúba dos Dantas/RN foi estudada por Reis Fernandes, Almeida e Duarte (2009), os 

quais identificaram núcleos de desertificação em uma análise temporal de 1987 a 2007. O 

processo descrito pelos autores envolve o avanço da indústria ceramista e a supressão vegetal 

para alimentação dos fornos à lenha utilizados na produção de tijolos e telhas, além de 
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comércios como padarias. A evolução da degradação descrita envolve a substituição da 

caatinga nativa por cultivos variados, formando fragmentos de mata nativa geralmente 

localizados nas regiões de mais difícil acesso ao norte e sudeste do município. Esse contexto 

foi também observado por Alves e Rocha (2007) no município de Picuí, limítrofe a Carnaúba 

dos Dantas/RN, também caracterizando um contexto de acelerado processo de desertificação.   

 

2.6 Aspectos geomorfológicos 

 

A sede municipal de Carnaúba dos Dantas/RN está situada ao longo do vale escavado 

pelo rio Carnaúba, que se estende no sentido E-W. Geomorfologicamente, a região se 

encontra inserida no Planalto da Borborema e Depressão Sertaneja, com relevo ondulado e 

dissecado por drenagens que formam vales em U e V (MUTZENBERG; TAVARES; 

CORRÊA, 2005).  

A evolução geomorfológica do vale do rio Carnaúba é intimamente ligada com os 

esforços tectônicos representados pelas falhas de direções E-W e NE-SW, com o predomínio 

de cristas retilíneas paralelas a zona de cisalhamento Picuí-João Câmara (NE-SW), situadas 

em terrenos mais elevados relacionados a rochas cristalinas, intersectadas com as falhas 

extensionais E-W.  

Para uma melhor individualização dos pontos de coleta, os aspectos geomorfológicos 

locais serão abordados na descrição dos sítios amostrados. 

  

2.7 Aspectos geológicos 

 

A área de pesquisa está inserida na Faixa Seridó, composta por um embasamento 

gnáissico-migmatítico de idade paleoproterozóica, com o Grupo Seridó sotoposto, de idade 

neoproterozóica, inserida em um contexto geológico dominado por suítes graníticas e 

micaxistos da Formação Seridó, quartzitos da Formação Equador e injeções pegmatíticas por 

vezes mineralizadas, com estruturas regionais de direções NNE-SSW, NE-SW e E-W, além 

de intenso fraturamento (Figura 4) (JARDIM DE SÁ, 1994; ANGELIM; MEDEIROS; NESI, 

2006). 

As rochas do Complexo Caicó são representadas por suítes de idade transamazônica, 

descritas como ortognaisses bandados félsicos a máficos, ortognaisses maciços e migmatitos 

intercalados com rochas metassedimentos com idades entre 2,3 e 2,15Ga (CPRM, 2005). 

Estes litótipos acabam não aflorando no município, sendo sua observação feita apenas em 

áreas adjacentes ou por correlações estratigráficas regionais. 
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Figura 4 – Mapa geológico e hidrográfico do município de Carnaúba dos Dantas/RN. A porção central mostra 

ocorrência de estruturas E-W, enquanto estruturas NNE-SSW estão presentes a leste e oeste. 

 
Fonte: adaptado de CPRM (2005). 

 

A Formação Seridó apresenta litótipos que vão desde biotita-xistos a clorita-sericita-

xistos e metarritmitos, enquanto a Formação Equador inclui quartzitos e metaconglomerados. 

Os micaxistos apresentam conteúdo de feldspatos ou minerais aluminosos de médio a alto 

grau metamórfico, localmente restritos a baixo grau metamórfico (JARDIM DE SÁ; SALIM, 

1980). 

A Suíte calcialcalina de médio a alto potássio Itaporanga apresenta granitos e 

granodioritos, por vezes associados a dioritos. Em termos petrográficos, é representada por 
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anfibólio-biotita ou biotita monzogranitos, variando a quartzo monzonitos, sienogranitos ou 

granodioritos (COSTA, 2015). 

A Suíte Intrusiva Dona Inês ocorre como rochas plutônicas de granulação média a fina 

apresentando biotita monzogranitos, eventualmente portando muscovita primária e granada 

(ANGELIM; MEDEIROS; NESI, 2006). Diques de Pegmatito ocorrem dentro dos limites do 

município, geralmente encaixados geralmente nos micaxistos da Formação Seridó 

(BEURLEN et al., 2014). 

A baixa solubilidade dos silicatos formados durante o final do resfriamento do magma, 

típico de rochas pegmatíticas, e sua reduzida taxa de intemperismo, propiciam a formação de 

estruturas de relevo elevadas e orientadas preferencialmente NE/SW, encaixadas nos 

micaxistos da Fm. Seridó, destacando-se em termos topográficos. Essas rochas são descritas 

como corpos alongados de mineralogia básica constituída principalmente por megacristais de 

feldspato potássico, plagioclásio, quartzo e muscovita e, menos frequentemente, biotita, além 

de minerais como turmalina, granada, columbita-tantalita, berilo (esmeralda e água-marinha), 

espodumênio, entre outros (CAVALCANTI NETO, 2008). 

A orogênese brasiliana é responsável pela grande quantidade de plútons graníticos 

aflorantes em toda a Província Borborema. Os litótipos descritos exibem controle estrutural 

estabelecido por deformações rúpteis descritas por Jardim de Sá (1994) e são reconhecidas 

como uma zona de cisalhamento de cinemática dextral a oeste do município, enquanto a 

porção central do de Carnaúba dos Dantas/RN está sob influência de um sistema de falhas 

extensionais de orientação E-W, enquanto a porção centro-oeste do município apresenta 

falhas de direção NE-SW. 

Rochas de textura pegmatítica são geralmente descritas (CPRM, 2005) encaixadas na 

foliação dos micaxistos, evidenciando um caráter contemporâneo da fase ativa das forças de 

strain regionais e sua cristalização e sugerindo uma relação com os esforços aos quais a crosta 

terrestre foi submetida naquela região, dando origem a zonas de cisalhamento de orientação 

preferencial NNE.  

Os aluviões mapeados ao longo do leito dos cursos de água representam um domínio 

hidrogeológico sedimentar poroso, onde o fluxo hídrico e armazenamento se dão pela 

passagem da água por entre os poros da rocha, caso já submetida a processos diagenéticos, ou 

no sedimento granular ainda inconsolidado.  

A disposição dos aluviões ao longo do rio Carnaúba e o controle estrutural exercido 

pelas estruturas regionais são mostrados na Figura 5. 
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Figura 5 – Controle estrutural exercido pelas estruturas regionais no rio Carnaúba. 

 
Adaptado de Mutzenberg, Tavares e Corrêa (2005). 

 

Esse contexto tectonoestratigráfico propicia a ocorrência de litótipos amplamente 

falhados e fraturados, com sets de orientações diversas mapeados por diversos autores ao 

longo da região, e a caracterização de um domínio hidrogeológico do tipo fissural, 

reconhecido pelo acúmulo e trânsito de águas por meio de da porosidade secundária formada 

pelas deformações rúpteis já mencionadas.  

 

2.8 Descrição dos de coleta 

2.8.1 Comunidade do Ermo – Poço Tubular ERM1 

 

O local de amostragem está localizado na comunidade do Ermo, 7km a leste da sede 

municipal, com acesso através da BR 288 e posteriormente por uma estrada carroçável, sendo 

o segundo maior aglomerado urbano de Carnaúba dos Dantas/RN, com uma população de 

aproximadamente 1000 pessoas. 

Geomorfologicamente, situa-se na planície de inundação do Riacho do Ermo, 

fornecendo água para o cultivo de palmas, capim e dessedentação animal.   
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Os solos são jovens e rasos, sem horizontes distintivos reconhecíveis, de coloração 

escura e relativamente ricos em matéria orgânica, provavelmente depositada durante os 

eventos de cheias no período chuvoso. 

A água é captada por meio de um poço tubular e distribuída pela área de cultivo por 

meio de uma tubulação específica e de equipamentos simples de irrigação. O poço permanece 

vedado a influências ambientais externas, sendo aberto apenas em caso de acesso para 

pesquisa e manutenção (Figura 6).  

 

Figura 6 – Visão geral da área de coleta na comunidade do Ermo. 

 
Fonte: do autor. 2019. 

 

Não é possível observar afloramentos rochosos próximos ao poço em decorrência das 

chuvas da segunda quinzena de janeiro e primeira semana de fevereiro terem encoberto o 

acesso original, o qual apresenta biotita xistos, por vezes fraturados, apresentando em sua 

mineralogia básica micas, feldspatos potássicos e plagioclásios.  

Em porções de cotas altimétricas mais elevadas a oeste e noroeste da área, há a 

ocorrência de pegmatitos heterogêneos, por vezes apresentando alteração por caulinização de 

feldspatos. Aflorando a oeste, a suíte intrusiva Dona Inês se relaciona com uma zona de 

cisalhamento aproximadamente N-S, responsável pelo controle estrutural na porção leste do 

município.  

 

2.8.2 Comunidade do Ermo – Poço Tubular ERM2 

 

Seu acesso se dá por meio de estrada carroçável a partir da comunidade do Ermo, menos 

de 1km a NW, ocorrendo por meio de trilhas dentre a caatinga devido a tomada do caminho 

pela vegetação (Figura 7a). Embora represente uma caatinga degradada e presença de áreas de 

vegetação herbácea, de pequeno porte, a condição geral de mata fechada acabou por 
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inviabilizar a verificação de litótipos aflorantes na área mesmo durante o pico da estação seca, 

no início de novembro. Os solos são pobres em matéria orgânica, claros e rasos, sem 

horizontes distintivos definidos.  

Esse ponto de amostragem consiste em um poço tubular cuja água é destinada a e 

irrigação de pequenos cultivos e dessedentação animal, com cabeças de gado sendo 

observadas na região. O mecanismo de bombeamento é baseado em estrutura de cata-vento 

para acionamento da bomba instalada no poço (Figura 7b). 

 

Figura 7 – Em (a), ponto de coleta ERM2 consiste em um poço tubular destinado a irrigação e dessedentação 

animal; em (b), acesso se dá por meio de trilhas após estrada carroçável. 

      
Fonte: do autor. 2019. 

 

A área é dominada por quartzitos da Formação Equador e a ocorrência do provável 

contato com o micaxisto Seridó não pode ser observado na região, embora seja perceptível 

uma zona de transição onde os sedimentos inconsolidados no solo gradativamente mudam de 

cor e textura, evidenciando a passagem por um possível contato litológico. Ainda de acordo 

com o mapeamento disponível na base de dados da CPRM, a área é caracterizada pela 

ocorrência de estruturas geológicas abertas, potencialmente favoráveis a explotação de 

recursos hídricos. 

 

2.8.3  Comunidade do Ermo – Barragem ERMS1 

 

A barragem do Ermo está localizada bastante próxima ao poço tubular ERM1, o que 

confere basicamente o mesmo contexto litológico. A proximidade é um fator relevante para a 

comparação hidroquímica desses dois sistemas. 

Esse ponto consiste em um corpo superficial com grande variação de volume ao longo 

de um ano, ocorrendo perda quase total durante a estação seca e sangramento na estação 

chuvosa (Figura 8a e 8b). Seu acesso se dá pelo povoado Ermo, seguindo estrada carroçável 

que leva próximo ao local de coleta. O volume de água aportado por escoamento superficial 

nas redes de drenagem é proveniente de áreas mais elevadas a NE, o que proporciona uma cor 

a b 
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amarronada a essas águas quando na barragem, enquanto o solo apresenta grande quantidade 

de argila e matéria orgânica (Figura 8c). A vegetação ao redor da barragem do Ermo se 

apresenta bastante degradada devido se tratar de uma área urbanizada, restando apenas uma 

vegetação pouco densa. 

 

Figura 8 – O ponto de coleta ERMS1 é um corpo superficial localizada na Comunidade do Ermo. Em (a), a 

barragem do Ermo em novembro de 2019; em (b), no mês de fevereiro de 2020 durante a coleta; em (c), 

abundância de argila e matéria orgânica verificada durante projeto piloto em julho de 2019 para testes de 

metodologia de coleta e treinamento de equipe de campo.  
    

 
Fonte: do autor. 2019. 

 

2.8.4 Comunidade do Lajedo – Poço Tubular LAJ1 

 

O poço tubular amostrado na Comunidade do Lajedo é acessível por meio da estrada 

carroçável que liga a RN288 ao povoado Cobra, tomando a segunda via carroçável para leste 

antes de seguir para o adensamento urbano citado (Figura 9). 

Geologicamente, a região se caracteriza pela ocorrência de quartzitos pertencentes a 

Formação Equador, com mergulho suave para SE. A região se encontra sob influência de um 

regime tectônico gerador de estruturas rúpteis de direção E-W, o que confere um caráter 

aberto às fraturas. 

Os solos são em grande parte expostos ou recobertos por vegetação de pequeno porte, 

indicando alto nível de degradação da cobertura vegetal. Os solos são ainda bastante pobres 

em matéria orgânica, sendo de cor clara com predominância de areias quartzosas frutos do 

intemperismo dos quartzitos (Figura 9).   
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Figura 9 – Ponto LAJ1 durante medição do nível estático e posterior amostragem 

 
Fonte: do autor. 2019. 

 

2.8.5 Comunidade do Lajedo – Açude LAJS1 

 

O local de amostragem no açude da comunidade do Lajedo é um corpo superficial em 

uma cota topográfica mais baixa que seu entorno, onde se observam diversos cultivos. Os 

micaxistos da Formação Seridó são a litologia predominante nas elevações em torno e no 

fundo do açude, tornando-se visíveis com o rebaixamento do nível de água em decorrência da 

redução das chuvas (Figura 10a). 

 

Figura 10 – O ponto de coleta LAJS1 é um açude localizada na Comunidade da Rajada. Em (a), aferição de 

parâmetros de campo em porção marginal do açude, com argilas depositadas e micaxistos aflorando; em (b), 

visão geral do açude e da topografia local; em (c), produtos de cultivo irrigado com água do açude em questão. 

  
Fonte: do autor, 2019. 

 

As drenagens nas encostas em torno do açude do Lajedo drenam as águas pluviais até 
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locais mais baixos, sendo nos períodos de chuvas uma área de recreação com piscinas naturais 

e pequenas cachoeiras. Os solos nas porções mais altas do entorno são rasos e formados for 

sedimentos de granulometrias variando de areias finas a grossas, localmente seixos 

aparentemente transportados por runoff, enquanto as porções marginais do açude apresentam 

sedimentos ricos em argilas escuras e matéria orgânica, comuns em áreas de alagadiços 

(Figura 10b).  

A vegetação nativa encontra-se degradada no entorno do açude, onde por vezes ocorre 

sua substituição por cultivos de melancias. Nas porções elevadas a leste desse corpo 

superficial, a vegetação de caatinga hiperxerófila se mostra preservada, em contraste com o 

cenário presente em áreas antropizadas. O açude é utilizado também como área de recreação e 

pesca de tilápias, além de fornecer água para áreas de cultivo adjacentes (Figura 10c).  

 

2.8.6  Sítio do Garrote – Poço GAR1 

 

O poço amostrado no sítio Garrote está locado em uma área dominada pelos micaxistos 

da Formação Seridó, além de pegmatitos encaixados concordantes a foliação principal. As 

porções mais elevadas do relevo local são geralmente comportas por corpos pegmatíticos que 

indicam uma maior resistência aos processos intempéricos.  

As cotas altimétricas são significativamente mais elevadas que dos outros locais de 

amostragem, indicando que os processos intempéricos, transporte e acumulação de 

sedimentos podem possuir uma dinâmica ligeiramente diversa do restante do município. 

Os solos são de textura grossa e cor amarronada, escurecendo em direção às porções 

mais baixas (Figura 11a). O ponto de coleta situa-se próximo a um campo de cultivo de 

tomates e de um sítio de criação de gado, caprinos e aves. (Figura 11b).  

 

 

Figura 11 – Em (a), ponto GAR1 é um poço tubular; em (b), criação de animais a montante do poço. 

  
Fonte: do autor, 2019. 

 

O cultivo de tomates tradicionalmente envolve o uso de defensivos agrícolas, embora 

a b 
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não tenha sido percebido o uso de tais substâncias durante as visitas ou mesmo resíduos, 

como embalagens, que indiquem o seu uso em algum momento.  

O sítio apresenta ainda estrutura para criação de gado e aves, não havendo maiores 

restrições a circulação dos bovinos na área cercada, adjacente ao campo de tomates (Figura 

11b). A vegetação nativa é típica da caatinga, geralmente degrada no entorno da área do poço 

e preservada a leste do mesmo e nas cotas topográficas mais elevadas a oeste. 

 

2.8.7  Sítio do Garrote – Açude GARS1 

 

O açude da Comunidade Garrote no sítio Pedra Branca é um corpo superficial formado 

pelo acúmulo das águas que escoam por uma rede de drenagem presente nas porções elevadas 

em torno do açude (figura 12a).  

 

Figura 12 – Açude na Comunidade Garrote. Em (a), visão geral da área; em (b), níveis mais úmidos na margem 

indicando rebaixamento do nível da água; coleta de amostras e em (c), coleta de amostras. 

  

 
Fonte: do autor, 2019. 

 

Os principais litótipos observados na região são os micaxistos Seridó e corpos 

pegmatíticos heterogêneos (CPRM, 2005), o que o torna um bom portador de espécies 

minerais com valor no mercado. O acesso se dá por uma propriedade privada destinada a 

produção de queijos, contendo uma criação de gado de pequeno porte.  

As margens do açude são ricas em matéria orgânica e apresentam diferenças de cores 

devido a umidade do solo, evidenciando um rebaixamento rápido do nível de água, o que 

indica infiltração e um regime climático favorável a perda de água para a atmosfera (figura 

12b). A coleta das amostras ocorreu na zona litorânea do açude (figura 12c). 

A vegetação segue o mesmo padrão do ponto de coleta da amostra GAR1 dada sua 

a b 

c 

Diferença de 
coloração devido 

perda de umidade 

com rebaixamento 
do nível de água 
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proximidade, onde a caatinga preservada se encontra nas porções elevadas de difícil acesso, 

enquanto a porção degradada se concentra no entorno do açude (Figura 12a; 12b) 

 

2.8.8  Sítio Tanquinhos – Poço tubular XIQ1 

 

O ponto amostrado na região do sítio Tanquinhos, na comunidade do Xique-xique onde 

os solos são arenosos de cor caramelo, por vezes mais esbranquiçados pela adição de quartzo 

proveniente do intemperismo dos quartzitos (figura 13a). O poço tubular escavado na porção 

central do município, em região de ocorrência de quartzitos da Formação Equador, litologia 

dominante na área (Figura 13b).  

 

Figura 13 – O poço XIQ1 está situado na porção central de Carnaúba dos Dantas/RN. Em (a), realização de 

trabalho no poço; em (b), bloco rolado de quartzito representante da Fm. Seridó. 

 
Fonte: do autor, 2019. 

 

O poço amostrado situa-se ainda em uma área adjacente ao curso do rio Carnaúba, o que 

confere a drenagem um padrão de escavação da cobertura sedimentar exposta. O mecanismo 

do poço é acionado por cata-vento, e seu acesso se dá por estrada carroçável a partir da 

RN288. Não foram observados corpos superficiais próximos ao poço XIQ1. A vegetação 

predominante é herbácea de pequeno porte associada a caatinga degradada. 

 

2.8.9  Sede municipal – Poço tubular CDD1 

 

O local amostrado se encontra no perímetro urbano de Carnaúba dos Dantas/RN às 

margens da rodovia RN288, em uma estrutura que funciona como garagem para veículos da 

prefeitura (Figura 14). O poço não apresenta atividade atualmente, e era destinado ao 

abastecimento do prédio citado e seus funcionários. 

Geologicamente, o local está inserido no contexto da Formação Seridó representada por 

micaxistos com orientação direção 238°Az/50NW, que servem de encaixantes para rochas 

pegmatíticas, como o exemplar que forma o Monte do Galo.  

O solo não guarda características originais significativas devido a intensa antropização 
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da área, embora em decorrência da geologia local, provavelmente se apresenta como um 

produto de intemperismo da rocha fonte semelhante ao observado nas áreas dos poços ERM1, 

ERM2 e GAR1. 

 

Figura 14 – O poço CDD1, localizado na zona urbana de Carnaúba dos Dantas/RN. 

 
Fonte: do autor, 2019. 

 

Em termos estruturais, a sede municipal se encontra mais próxima a uma zona de 

cisalhamento de orientação aproximada NE-SW, gerando intenso fraturamento nas regiões 

adjacentes e estruturas capaz de armazenar significativa quantidade de água.  

Os solos geralmente estão expostos dada a forte antropização na sede municipal, o que 

em geral sinaliza uma forte supressão vegetal. O entorno do perímetro urbano apresenta forte 

presença de cultivos variados.  

 

2.8.10  Carnaúba dos Dantas – Açude Monte Alegre CDDS1 

 

O açude Monte Alegre é o maior corpo hídrico superficial do município e suas águas 

são drenadas a partir das elevações na região da divisa com o município de Acari/RN. O 

projeto “Construindo o mapa municipal visto do espaço” realizado pelo Instituto de Pesquisas 

Aeroespaciais (INPE) realizou o levantamento do açude totalizando 440.075m² de área total e 

volume variando de 880.150m³ a 1.320.225m³ (INPE, 2011). 

Enquanto as drenagens ao norte se situam em terrenos que variam entre micaxistos e 

granitos Itaporanga, as litologias predominantes são os micaxistos da Formação Seridó, e 

vários corpos pegmatíticos podem ser observados nas elevações a norte e no leito do açude, 

quando o nível da água sofre rebaixamento por fatores climáticos, semelhantemente ao que se 

verifica no ponto LAJS1 (Figura 15).  
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Figura 15 – Linhas de drenagens que drenam as águas pluviais para o açude Monte Alegre nos pontilhados 

brancos; corpos pegmatíticos próximos e dentro do açude indicados pelas setas. 

 
Fonte: do autor, 2019 

 

Nas margens do açude, a deposição de argilas escuras e matéria orgânica ocorre em 

baixa energia, sendo expostas com o rebaixamento do nível de água no reservatório e 

consequente redução do espelho d’água (Figura 16). 

 

Figura 16 – Acúmulo de argilas e matéria orgânica nas margens. 

 
Fonte: do autor, 2019. 

 

Por ser o maior corpo superficial no município, a presença de espécies de plantas 

adaptadas a ambientes úmidos é mais numerosa. O entorno do açude apresenta vegetações 

degradadas e cultivos, enquanto a porção norte de maiores cotas altimétricas é recoberta por 

caatinga preservada. 
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2.8.11  Comunidade da Rajada – Poço RAJ1 

 

O ponto amostrado na comunidade da Rajada, situada na saída de Carnaúba pela 

RN288, está locado em um terreno de ocorrência de granitos Itaporanga, classificados como 

félsicos pela presença de SiO2 e leucocráticos pelo índice de cor (Figura 17).  

 

Figura 17 –Procedimento de amostragem em poço tubular próximo a Serra da Rajada. 

 
Fonte: do autor, 2019. 

 

A água do poço é destinada a um dessalinizador localizado no centro da comunidade, 

distribuindo água doce para cerca de 150 famílias. Os solos são pouco desenvolvidos, e 

pobres em matéria orgânica, não havendo sinais de criação de animais nas imediações. A 

vegetação se apresenta degradada, eventualmente substituída por cultivos agrícolas ao longo 

do rio Carnaúba. 

 

 

3 METODOLOGIA GERAL 

 

A pesquisa apresenta caráter quali-quantitativo exploratória, sendo segmentada em três 

etapas, onde na primeira fase foi realizada a revisão bibliográfica, planejamento e seleção de 

uma quantidade de pontos candidatos a amostragem. Em seguida, foi empreendida uma 

campanha de reconhecimento dos potenciais locais de coleta e acessos, onde foram 

selecionados 11 locais, destes 4 superficiais e 7 de águas subterrâneas, nos quais foi realizada 

amostragem piloto entre os meses de outubro e novembro de 2019, objetivando a verificação 

de condutividade elétrica (CE), pH e temperatura da água. A segunda fase compreendeu a 

etapa de campo para amostragem dos pontos selecionados para análise ao final da fase 1, 

Granito Itaporanga da 

Serra da Rajada 

Solos pobres e pouco 

desenvolvidos 
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enquanto a última fase envolve o tratamento e interpretação dos dados coletados e daqueles 

provenientes das análises laboratoriais. 

 

3.1 FASE 1 – Consulta bibliográfica e planejamento 

 

A consulta da literatura auxiliou a compreensão dos contextos climatológico, geológico 

e hidroquímico presentes na área de estudos.   

As atividades de reconhecimento em campo para avaliação preliminar e seleção dos 

alvos de amostragem foi realizada entre os meses de agosto e novembro de 2019, abrangendo 

o contato com representantes de associações comunitárias e proprietários de poços. 

Foram realizadas duas campanhas de campo de curta duração para reconhecimento da 

área de pesquisa nos meses de outubro e novembro de 2019, onde os pontos investigados 

foram marcados utilizando GPS modelo Garmin e-Trex10 (Figura 18a). Além da coleta de 

dados preliminares, ocorreu a realização de testes de procedimentos metodológicos de coleta e 

preservação das amostras para efetivo treinamento da equipe de campo quanto ao correto 

manuseio dos equipamentos e amostras. 

Nessa campanha de reconhecimento, o sensor multiparâmetros Oakton PC100 foi 

utilizado para aferir o pH, condutividade elétrica e temperatura da água. O equipamento foi 

submetido a um procedimento de calibração no laboratório de geologia do Instituto Federal da 

Paraíba, campus Picuí, utilizando de soluções padrão para cada um dos parâmetros medidos 

pelo equipamento (Figura 18b).  

 

Figura 18 – Os equipamentos utilizados na campanha de campo foram preparados e calibrados no laboratório de 

geologia do Instituo Federal da Paraíba. (a) GPS para marcação de pontos de controle; (b) sensor 

multiparâmetros e soluções para calibração. 

   
Fonte: do autor. 2019. 

 

Os valores dos parâmetros hidroquímicos obtidos em campo foram compiladas em 

planilhas digitais como subsídio a seleção dos pontos de amostragem para análises 

laboratoriais. 

a b 
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A calibração do sensor ocorreu de forma preventiva mensalmente durante toda a 

pesquisa, com a manutenção extra 2 dias antes de cada ida a campo, tanto na fase 1 quanto na 

fase 2, segundo recomendações expressas pelo fabricante no manual do usuário. Foram 

calibrados dois equipamentos idênticos, utilizando um deles efetivamente em campo e 

resguardando o outro como reserva.  

A correta configuração do medidor de nível foi efetivada em ensaios no referido 

laboratório e em um poço tubular de propriedade do Instituto, resguardando a confiabilidade 

para as medições realizadas. 

A seleção dos pontos de amostragem se deu a partir da observação de critérios de 

pesquisa, abrangendo a representatividade de pontos superficiais e subterrâneos, observando 

os seguintes critérios: 

 

I- Localização em terrenos dominados pela maior variabilidade litológica 

possível; 

II- Águas subterrâneas de poços tubulares; 

III- Possibilidade de comparação entre águas superficiais e subterrâneas 

coletadas em locais próximos; 

IV- Potenciais usos das águas por parte da população. 

 

Especificamente para os corpos superficiais, foi levada em consideração a capacidade de 

reter água ao longo de um ano, favorecendo a amostragem em vários períodos distintos para 

futuros estudos; utilização do recurso hídrico pela população e possível comparação 

hidroquímica com poços tubulares próximos.  

Quatro corpos de águas superficiais foram selecionados a partir de reconhecimento de 

campo, imagens de satélites e fotografias aéreas, sendo uma barragem na comunidade Lajedo, 

uma no Ermo, o açude na comunidade Garrote e o açude Monte Alegre, na zona urbana de 

Carnaúba dos Dantas/RN. Não foram coletadas amostras em corpos superficiais próximos aos 

pontos de coleta de águas subterrâneas no sítio Tanquinhos e comunidade da Rajada, dada a 

inexistência de acúmulo de águas superficiais próximas. 

A exemplo das águas superficiais, os poços para investigação das águas subterrâneas 

foram selecionados buscando a melhor possibilidade de comparação entre os resultados 

obtidos.  

Os poços selecionados se localizam na comunidade do Ermo (2 poços), Garrote (1 

poço), comunidade Xique-xique (1 poço), sítio Tanquinhos (1 poço), sede municipal (1 poço) 
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e comunidade da Rajada (1 poço), havendo prioridade de pareamento de corpos superficiais e 

poços tubulares na mesma comunidade, sempre que possível. 

 

3.2 FASE 2 - Coleta e transporte das amostras 

 

A segunda etapa foi realizada no mês de fevereiro de 2020, com a coleta de amostras de 

água para análise no laboratório da EMPARN, em Natal/RN.  A preparação dos equipamentos 

de campo para aferição de parâmetros fisicoquímicos e nível estático nos poços foi realizada 

da mesma forma da etapa anterior.  

Para a coleta e armazenamento das amostras, foram utilizados frascos plásticos 

totalizando 1,5L por ponto de coleta. Os recipientes foram previamente descontaminados em 

solução de HCl (20%), posteriormente lacrados em sacos plásticos com zíper. Cada ponto de 

amostragem contou com a utilização de um kit de coleta exclusivo contendo frasco, funil, 

amostrador de poço tipo bailey e recipiente para análise in situ. Todos os componentes do kit 

foram numerados e descontaminados a exemplo dos frascos de coleta, evitando repetição de 

seu uso em pontos diferentes, o que previne contaminação de amostras.  

Antes do manuseio do material em campo, a equipe de trabalho procedeu com a 

higienização das mãos com água deionizada e posterior secagem com toalhas de papel.  

O nível de água nos poços foi verificado após a medição da altura da boca do poço em 

relação ao solo, para subsequente aplicação da equação 1 (Eq.1) e obtenção do valor do nível 

estático em relação ao nível da superfície (Figura 19). O equipamento possui uma sonda em 

sua extremidade que é configurada para emitir um aviso sonoro ao tocar na água, sendo presa 

ao cabo que compõe a maior parte do equipamento possui graduação em milímetros e 

centímetros. 

 

(Eq.1): 

NE = NEm – Ap 

 
NE: Nível Estático;  

NEm: Nível Estático medido na régua graduada;  

Ap: Altura da boca do poço 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Figura 19 – A medição do nível estático em poços tubulares em Carnaúba dos Dantas/RN. Esquema de aferição 

da profundidade da água (a); ação de medição do nível estático em campo (b). 

 
Fonte: do autor. 2020. 

 

O procedimento de coleta nos poços tubulares se deu em acordo com o descrito no 

Manual de Coleta de Águas Subterrâneas (CETESB). O amostrador cilíndrico do tipo bailey 

era inserido lentamente no poço, preso por uma corda. Ao atingir o nível estático, o 

amostrador passava a ser preenchido por água, sendo retirado da estrutura (Figura 20a).  

Para os corpos superficiais, o frasco para aferição físico-química foi enxaguado por três 

vezes, e a coleta de amostras foi realizada com os frascos sendo mergulhados lentamente em 

uma profundidade de 20cm ao longo da zona litorânea, com a abertura da tampa sendo 

procedida de forma lenta, buscando não agitar o material particulado o colocando em 

suspensão (Figura 20b). 

 

Figura 20 – Procedimento de coleta: (a) utilização de amostrador bailey para amostragem em ERM1; (b) coleta 

em corpos superficial GARS1 na comunidade Garrote a 20cm de profundidade. 

 
Fonte: do autor. 2020. 

 

Em todos os pontos amostrados, foram aferidos os valores de pH, condutividade elétrica 

e temperatura em triplicata utilizando como valor representativo a média aritmética simples, 

buscando reduzir ou anular interferências ambientais ou do equipamento durante as medições.  

a b 

a b 
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A primeira alíquota foi destinada a ambientação do frasco reservado para aferição dos 

parâmetros físico-químicos em campo, onde se deu um enxágue do frasco por três vezes, a 

fim de se eliminar impurezas. Cada frasco de aferição físico-química em campo foi usado 

apenas uma vez, sendo exclusivo de cada ponto de coleta (Figura 21a). Para complemento do 

volume requerido, o amostrador era então reinserido para nova coleta e complementação do 

volume de 1.5L destinado a análise laboratorial.  

 

Figura 21 – (a) os valores de pH, condutividade elétrica e temperatura da água foram aferidos com um sensor 

multiparâmetros; (b) todos os valores foram registrados em planilhas de campo. 

 
Fonte: do autor. 2020. 

 

Todos os valores aferidos pelo uso da sonda multiparâmetros foram registrados em 

planilhas físicas e posteriormente digitalizadas (Figura 21b). Após cada ensaio, a sonda foi 

lavada com água deionizada, seca com papel toalha macio e reservada em sua caixa de 

armazenamento para posterior utilização.  

Os frascos foram acondicionados em sacos plásticos com zíper e numerados para 

identificação (Figura 22a). A preservação das amostras ocorreu em caixas térmicas com gelo 

em temperatura de até 4°C, dispensando a preservação por acidificação em razão do rápido 

transporte das amostras até o laboratório da EMPARN, em Natal/RN (Figura 22b). 

 

Figura 22 – (a) os frascos contendo as amostras foram reservados em sacolas plásticas com zíper e 

acondicionadas em caixas térmicas com gelo (b). 

 
Fonte: do autor. 2020. 

 

Para verificação e controle de qualidade da coleta e análises laboratoriais por meio de 

teste de hipótese, foram coletadas duplicatas para um corpo superficial (CDDS1) e um poço 

a b 

b a 
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tubular (ERM1). Os frascos foram descontaminados a exemplos dos demais e preenchidos 

com amostras coletadas nos mesmos pontos selecionados, logo após a coleta das primeiras 

alíquotas. Os recipientes duplicados não receberam qualquer identificação que expusesse sua 

finalidade (APHA, 2012). 

Os valores de STD foram atribuídos matematicamente ainda em campo, consistindo na 

multiplicação do valor medido em campo por uma constante que varia de 0,55 a 0,75. Para o 

clima quente observado no semiárido onde se insere Carnaúba dos Dantas/RN, o valor 

utilizado é de 0,65 (PONCE, 2018).  

Ainda em campo, as amostras podem ser classificadas segundo sua adequação ao tipo de 

consumo por meio da observação dos valores de STD estimados e comparação com os 

intervalos expressos tanto na legislação brasileira quanto nas recomendações internacionais 

(OMS, 2011) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Classificação das amostras pelos valores de STD de acordo com a legislação brasileira (resolução 

CONAMA 357/2005) em comparação aos limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Os 

quantitativos de STD foram calculados em campo. 

Amostras 
STD 

(mg/L) 

OMS (2011) 
USGS (2000) 

CONAMA 
357/05 

 
0 - 500 AD 

501 - 1500 AR 
> 1500 IN 

CONAMA 396/08 

Portaria 05/2017 
Anexo XX 

 
Máx. 1000mg/L 

C D I R 

AD < 600 
600 < AR < 1000 
1000 < AI < 3000 

> 3000 IN 

1000 -   - - 

ERM1 848,65 AR Água Salobra AD   - - - AD 

ERM2 882,26 AR Água salobra AD   - - - AD 

ERMS1 76,63 AD Água doce AD   - - - AD 

LAJ1 120,96 AD Água doce AD   - - - AD 

LAJS1 58,76 AD Água doce AD   - - - AD 

GAR1 757,90 AR Água salobra AD   - - - AD 

GARS1 111,14 AD Água doce AD   - - - AD 

XIQ1 304,20 AD Água doce AD   - - - AD 

CDD1 4184,00 IN Água salgada IN   - - - IN 

RAJ1 2450,50 IN Água salgada IN   - - - IN 

CDDS1 81,96 AD Água doce AD   - - - AD 

C – Consumo humano; D – dessedentação animal; I - Irrigação; R – recreação; AR – adequada com ressalvas; AI 

– Aceitável para irrigação; AD – adequada; IN – inadequada. Fonte: do autor, 2021. 

 

Embora não sejam abordadas neste trabalho, amostras extras para análises de 

sedimentos de fundo nos corpos superficiais para identificação e quantificação de metais traço 

e realização de ensaios com Allium cepa para verificação de potencial genotóxico e 

mutagênico foram coletadas.  

Essas análises deverão compor pesquisas futuras, melhorando a compreensão sobre os 

aspectos geoquímicos gerais no município a partir do trabalho atual, bem como subsidiando 

avaliações de riscos mais abrangentes. 
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3.3 FASE 3 – Análise e interpretação dos dados 

 

A terceira fase da pesquisa envolveu a validação dos resultados analíticos através de 

teste de comparação entre a média dos pares analíticos (testes para amostras duplicatas) e a 

elaboração de um banco de dados contendo informações obtidas em campo e os resultados 

das análises químicas. Posteriormente, foram produzidos digramas hidroquímicos e 

empregados índices para avaliar a salinização das amostras e sua aplicação na irrigação e os 

riscos associados à presença de compostos nitrogenados nas amostras. 

 

3.3.1 Avaliação dos resultados 

 

A análise dos resultados aferidos e campo e obtidos por meio das análises laboratoriais 

foram submetidos a métodos de verificação de confiabilidade, para posterior aplicação das 

ferramentas analíticas voltadas à sua discussão. 

 

3.3.1.1  Análise de duplicatas 

 

A coleta e análise de pares analíticos, ou amostras duplicatas, é um procedimento que 

visa a identificação de possíveis problemas na coleta ou análise das amostras, conferindo 

tanto aos resultados quantos aos procedimentos analíticos uma maior confiabilidade. Para a 

correta análise dos pares, o procedimento é descrito em três etapas sendo a observação da 

diferença de resultados entre os pares analíticos; o cálculo da média e desvio padrão e a 

aplicação de um teste de hipóteses. Para que estatisticamente a diferença de resultados seja 

insignificante, a hipótese aceita é a H0, satisfeita quando -ttab < tcalc < +ttab.  

O valor de tcalc (t calculado) é obtido a partir do emprego da equação a seguir (Eq.2): 

 

(Eq.2) 

tcalc = µd / (sd / n
1/2) 

tcalc = t calculado no teste 

µd = média das diferenças dos pares dos resultados analíticos 

sd = desvio padrão das diferenças dos pares dos resultados analíticos 

n = número de pares = 2 

 

As amostras analisadas em duplicata apresentaram um nível de confiabilidade 

satisfatório. O par analítico P1/P12 (respectivamente ERM1 e CDDS1) apresentou um valor 

para tcalc de -13,96 para nitrato, o que não atende a H0, haja visto que -12,706 < 13,960 < 

+12,706 = H1. Este valor não foi desconsiderado devido o valor analisado ser muito baixo e 

distante dos limites estabelecidos na legislação. 
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Para o cálculo realizado, o nível de significância é de 0,025, o que confere ao universo 

dos resultados analíticos das amostras um grau de confiabilidade de aproximadamente 95%, 

assegurando a qualidade dos dados a partir dos procedimentos de coleta e análise das 

amostras (HOSHMAND, 1997). A Tabela 10 contém os resultados para o teste de hipóteses e 

os valores das variáveis envolvidas na validação dos pares analíticos. 

 

3.3.1.2 Balanço iônico 

 

O balanço iônico é uma técnica para a validação de resultados analíticos através da 

verificação de erros eventualmente presentes após as análises. Cajazeiras (2007) sugere que os 

estudos hidroquímicos devem começar pela verificação dos possíveis erros analíticos, com a 

soma dos cátions devendo ser próxima a soma dos ânions. Os erros possíveis são propostos 

por Custodio e Llamas (1976) e levam em conta os valores medidos para a condutividade 

elétrica, enquanto a proposta de Logan (1965) considera as diferenças entre a soma dos 

cátions e ânions.  Os erros mais comuns consistem em procedimentos analíticos equivocados 

e presença de íons menores que não são considerados individualmente para o cálculo do 

balanço iônico. Para as amostras analisadas, a Tabela 4 mostra os erros calculados.  

 

Tabela 4 – Cálculo do balanço iônico para verificação de erros analíticos segundo metodologias propostas por 

Custódio e Llamas (1983) e Logan (1965). 

Amostra 
Na + K 

meq/L 

Ca 

meq/L 

Mg 

meq/L 

Cl 

meq/L 

CO3 + 

HCO3 

meq/L 

SO4 

meq/L 

CE 

µS/cm 

∑ 

Cátions 

meq/L 

∑ 

Ânions 

meq/L 

B.I. 1 

(%) 

B.I. 2 

(%) 
Observações 

ERM1 7,252 2,016 4,526 5,577 6,665 1,038 1374,40 13,7929 13,2806 3,78 1,89 OK 

ERM2 7,449 2,520 1,710 6,154 3,631 1,016 1452,50 11,6785 10,8004 7,81 3,91 OK 

ERMS1 0,676 0,403 0,523 0,866 0,696 0,025 181,79 1,6020 1,5863 0,99 0,49 OK 

LAJ1 0,757 0,947 0,865 0,577 1,890 0,001 212,40 2,5699 2,4680 4,04 2,02 OK 

LAJS1 0,383 0,302 0,262 0,385 0,676 0,010 90,86 0,9466 1,0716 12,39 6,19 OK 

GAR1 4,148 1,411 3,218 3,846 3,840 0,862 876,10 8,7768 8,5480 2,64 1,32 OK 

GARS1 1,026 0,726 0,583 0,769 1,751 0,003 228,50 2,3350 2,5230 7,74 3,87 OK 

XIQ1 1,490 1,653 1,167 2,019 2,388 0,035 408,40 4,3097 4,4414 3,01 1,51 OK 

CDD1 43,438 10,481 6,437 53,851 9,948 5,227 6831,00 60,3560 69,0261 13,4 6,7 N.A. B.I. 1 

CDDS1 0,884 0,484 0,322 0,962 0,787 0,040 235,80 1,6890 1,7888 5,74 2,87 OK 

RAJ1 14,261 6,551 13,075 29,330 3,295 1,337 3728,00 33,8857 33,9616 0,22 0,11 OK 

N.A: Não atende 

B.I.: Balanço iônico 

 

Os resultados foram inseridos nos softwares Microsoft Office Excel e Word e 

posteriormente tratados com o software Qualigraf 1.17, de acesso livre, para classificar 

hidroquimicamente as águas através da confecção de diagramas de Piper e Siff para 
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identificação de agrupamentos de amostras com características correlacionáveis com o meio 

de circulação dessas águas (FUNCEME, 2017).  

Para o cálculo dos índices relativos à adequação das águas para uso na irrigação, os 

resultados das análises laboratoriais foram convertidos de mg/L para meq/L, conforme fatores 

de conversão sugeridos pelo software Qualigraf 1.17. A Tabela 5 mostra as concentrações 

iônicas em meq/L. 

 

Tabela 5 – Concentrações iônicas em mg/L convertidas para meq/L. Os valores em negrito destacam as 

concentrações em meq/L. 

  Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

  Fator de conversão 

Amostras 
0,0435 0,0256 0,0500 0,0822 

mg/L meq/L mg/L meq/L mg/L meq/L mg/L meq/L 

ERM1 160,66 6,99 10,28 0,26 40,32 2,02 55,03 4,53 

ERM2 166,66 7,25 7,90 0,20 50,40 2,52 20,70 1,70 

ERMS1 11,79 0,51 6,38 0,16 8,06 0,40 6,36 0,52 

LAJ1 13,33 0,58 6,94 0,18 18,95 0,95 10,52 0,87 

LAJS1 6,15 0,27 4,50 0,12 6,05 0,30 3,18 0,26 

GAR1 90,00 3,92 9,11 0,23 28,22 1,41 39,13 3,22 

GARS1 17,43 0,76 10,47 0,27 14,52 0,73 7,09 0,58 

XIQ1 30,66 1,33 6,11 0,16 33,06 1,65 14,19 1,17 

CDD1 975,55 42,44 39,16 1,00 209,66 10,48 78,27 6,44 

CDDS1 15,90 0,69 7,50 0,19 9,68 0,48 3,91 0,32 

RAJ1 321,10 13,97 11,44 0,29 131,04 6,55 158,98 13,08 

         

           Cl- CO3
- HCO3

- SO4
2- 

  Fator de conversão 

Amostras 
0,0282 0,0333 0,0164 0,0208 

mg/L meq/L mg/L meq/L mg/L meq/L mg/L meq/L 

ERM1 197,71 5,58 0,00 0,00 406,66 6,67 49,86 1,04 

ERM2 218,16 6,15 0,00 0,00 221,51 3,63 48,78 1,02 

ERMS1 30,68 0,87 0,00 0,00 42,48 0,70 1,18 0,02 

LAJ1 20,45 0,58 0,00 0,00 115,32 1,89 0,05 0,00 

LAJS1 13,64 0,38 0,00 0,00 41,27 0,68 0,50 0,01 

GAR1 136,35 3,85 0,00 0,00 234,28 3,84 41,39 0,86 

GARS1 27,27 0,77 0,00 0,00 106,82 1,75 0,14 0,00 

XIQ1 71,58 2,02 0,00 0,00 145,67 2,39 1,66 0,03 

CDD1 1908,93 53,85 0,00 0,00 606,95 9,95 251,07 5,23 

CDDS1 34,09 0,96 0,00 0,00 48,04 0,79 1,91 0,04 

RAJ1 1039,69 29,33 0,00 0,00 201,02 3,29 64,23 1,34 

Fonte: FUNCEME, 2017 

 

3.3.2 Matriz de correlação 

 

A matriz de correlação de Spearman consiste em um método não paramétrico, que 

correlaciona a intensidade da variação entre duas variáveis por meio de uma função.  

Correlações r obedecem a expressão -1 < r < 1, onde valores próximos a zero não apresentam 

correlações significativas, e zero mostra correlação nula.  
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Para os valores quantos mais aproximados ou iguais a -1, as correlações são 

significativas e inversamente proporcionais para os parâmetros analisados, onde um expressa 

a variação do outro de maneira inversa. Para valores quanto mais próximo ou iguais a 1, as 

correlações são fortes e expressam que as variações atribuídas a duas variáveis são 

semelhantes. Para a análise através da matriz de correlação de Spearman, os valores para os 

níveis de correlações significativas intermediárias e fortes foram obtidas pelo emprego da 

equação 3 (Eq.3).  

 

(Eq.3) 

rcrit = tcrit / (f + t²crit)
1/2 

tcrit = t tabelado no teste 

n = número de amostras 

f = n-2 = grau de liberdade = 11-2 = 9 

rcrit = 0,60 

 

Foram considerados os índices de significância de 95% com rcrit = 0,60 a 1,00 para 

correlações significativas fortes positivas e negativas, e 90% para rcrit = 0,52 a 0,59 para 

correlações intermediárias. Valores de rcrit compreendidos entre 0,52 e -0,52 não são 

considerados significativos. 

 

3.3.3 Comparação de perfis hidroquímicos 

 

A ocorrência de processo de salinização das amostras foi investigada a partir do 

emprego do Índice de Revelle (IR), que consiste em uma equação que avalia o impacto das 

concentrações de Cl- nas águas (Eq.3, Tabela 6) (Revelle, 1941). Embora não seja um método 

específico para avaliação de águas para a irrigação e tenha sido concebido para investigar a 

influência de cunhas salinas em aquíferos litorâneos, trata-se de uma ferramenta útil para 

avaliar a influência de cloretos nas águas, indicando processo de salinização. O método não 

leva em conta as interações da água com o meio geológico, dessa forma limitando-se a avaliar 

quantitativamente a presença de cloretos nas amostras. Diante de concentrações elevadas de 

STD nas amostras analisadas frente as concentrações verificadas na literatura, cujo emprego 

do IR foi feito, o método se mostra eficaz no que tange as águas superficiais e subterrâneas no 

semiárido nordestino. 

Neste trabalho, os valores para STD englobam mínimo de 58,76mg/L (LAJS1), máximo 

de 4184,00mg/L (CDD1) e média 898,81mg/L. Estes valores são compatíveis com os 

resultados observados em ambientes costeiros influenciados por cunhas salinas, como 

verificado por Sunkari, Abu e Zango (2021) no semiárido de Gana, onde as águas 
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subterrâneas apresentaram médias de STD de 717,00mg/L, variando de 275,00mg/L a 

7123mg/L. Por sua vez, Karunanidhi et al. (2020) verificaram em águas subterrâneas situadas 

no semiárido indiano e longe do litoral, uma concentração média de STD de 855,76mg/L, 

com mínimo de 182,00mg/L e máximo de 2401,00mg/L. Em ambos os casos, o IR foi 

aplicado para a quantificação do grau de salinização das amostras, o que indica a adequação 

do método ao objetivo da presente pesquisa.  

O intervalo de trabalho dessa técnica consiste em três faixas onde a amostra é 

classificada quanto ao grau de salinização como não afetada (<0,5), moderadamente afetada 

(0,5-6,6) e fortemente afetada (>6,6) (Revelle, 1941). O cálculo é realizado através da Eq.3, 

onde os valores são expressos em meq/L (Tabela 6). 

Para a comparação de características das águas amostradas à respeito de possíveis 

agrupamentos de amostras em função de similaridades composicionais das amostras, bem 

como interpretações sobre processos hidroquímicos as quais são submetidas, foram 

confeccionados perfis hidroquímicos baseados nas concentrações dos elementos maiores.  

O diagrama de Piper (Piper, 1944) compara concentrações iônicas em diagramas 

triangulares, onde cada vértice corresponde a 100% de concentração dos ânions e cátions 

analisados (CUSTÓDIO e LLAMAS, 1983). Por sua vez, a representação a partir do 

diagrama de Stiff apresenta a possibilidade de analisar e agrupar amostras pela formação de 

figuras geométricas, as quais representam características hidroquímicas semelhantes (STIFF, 

1951). 

O diagrama de Gibbs se constitui em uma ferramenta para a avaliação da evolução 

hidroquímicos de águas superficiais e subterrâneas (GIBBS, 1970). Essa ferramenta confronta 

as concentrações de STD com o Na+ divididos pela soma de Ca2+ e Na+, além do Cl- divididas 

pela soma de Cl- e HCO3
-. A porção superior do diagrama de Gibbs evidencia água sob 

influência de evaporação, com predominância de Na+ e Cl-. Na porção intermediária, os 

processos dominantes são aqueles referente às interações entre a água e as rochas na unidade 

aquífera ou bacias de drenagens, por exemplo a dissolução de assembleias minerais mais 

susceptíveis ao ataque químico da água ou ciclos de oxidação e redução decorrentes de 

variações nos níveis de água em reservatórios superficiais. Por sua vez, a parte inferior do 

gráfico mostra águas influenciadas pela precipitação pluviométrica, apresentando um maior 

contraste frente aquela situadas na parte superior do gráfico. 

Embora não tenha sido concebido para a investigação de águas em aquíferos e sim para 

aquelas superficiais, o diagrama e Gibbs oferece uma visão sobre a ocorrência de processos de 

interação água-rocha que auxiliam na compreensão do perfil hidroquímico das águas 

subterrâneas e seus potenciais processos controladores. Para um melhor estabelecimento do 
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método como uma ferramenta corriqueira para águas subterrâneas, Marandi e Shand (2018) 

sugerem uma revisão no formato do boomerang que caracteriza graficamente o diagrama de 

Gibbs, levando em conta a maior variabilidade geoquímica presente nas rochas que abrigam 

águas subterrâneas e expandindo seu formato, embora as distribuições hidroquímicas no 

método permaneçam fixas. Isso posto, diversos autores consideram coerente a aplicação do 

método para a investigação da evolução hidroquímica de águas subterrâneas (LATIFA et al., 

2017; MAHMOUDI; NAKHAEI; PORHEMMAT, 2017). Esse contexto é reforçado por 

autores que sugerem que o artigo publicado por Gibbs (1970) refere-se mais adequadamente 

às amostras subterrâneas, e não às superficiais (CHINTALAPUDI et al., 2017; SONG et al., 

2017). 

O diagrama de misturas oferece uma compreensão relacionada à contribuição das 

assembleias minerais eventualmente dissolvidas, fornecendo informações sobre a fonte dos 

íons por meio da análise das razões Ca2+/Na+, Mg2+/Na+ e HCO−
3/Na+ (MOON; HUH; 

ZAITSEV, 2009; GAILLARDET et al., 1999). A interpretação do diagrama leva em conta as 

assinaturas geoquímicas típicas dos principais grupos de litologias, considerando carbonatos, 

rochas da crosta superior e evaporitos, levando em conta o intemperismo de assembleias 

minerais ricas em Na+, K+, Ca2+ and Mg2+. Embora o diagrama de misturas não possa indicar 

um litótipo específico em razão da grande variabilidade litológica na crosta terrestre, as 

assinaturas observadas no diagrama podem sugerir um gripo de rochas que fornece os íons 

pela dissolução de suas assembleias minerais, o que associado ao emprego de outras 

ferramentas gráficas vem a auxiliar a compreensão da evolução hidroquímica em amostras 

superficiais e subterrâneas. 

 

3.3.4 Classificação das águas para irrigação 

 

A classificação das amostras quando à sua adequação ao uso na irrigação seguiu as 

metodologias listadas na Tabela 6.   

 

Tabela 6 – Equações referentes aos métodos utilizados na avaliação das águas para irrigação. 

Índices Equações 

Risco de magnésio (RM) 

(Paliwal, 1972) 
Eq.(4) [Mg2+ / (Ca2+ + Mg2+)] x 100 

Porcentagem de sódio (%Na) 

(Wilcox, 1948) 
Eq.(5) [(Na+ + K+) / (Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+)] x 100 

Razão de adsorção de sódio (RAS) (mg/L) 

(Richards, 1954) 
Eq.(6) Na+ / {Ca2+ + Mg2+ / 2 }0,5 

Razão de Kelley (RK) 

(Kelley, 1963) 
Eq.(7) Na+ / Ca2+ + Mg2+ 

Índice de Permeabilidade (IP) Eq.(8) [Na+ + / (Ca2+ + Mg2+ + Na+)] x 100 
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(Doneen, 1964) 

Salinidade Potencial (SP) 

(Doneen, 1964) 
Eq.(9) Cl- + 0,5 x SO4

- 

Carbonato de sódio residual (CSR) Eq.(10) (HCO3
- + CO3

-2) – (Ca2+ + Mg2+) 

 

 

3.3.4.1 Risco de magnésio (RM) 

O risco associado ao magnésio é um importante parâmetro para a adequação de águas à 

irrigação. Os efeitos desse íon nos solos irrigados com águas que apresentam tal risco variam 

de perda da fertilidade do solo a prejuízos às suas estruturas, além de redução de sua 

permeabilidade. O risco de magnésio (RM) foi calculado por meio da Eq. 4, segundo proposto 

por Paliwal (1972) (Tabela 6).  

 

3.3.4.2 Porcentagem de sódio (%Na) 

Para avaliar a influência do Na+ em águas para irrigação, foram obtidas a porcentagem 

de sódio (%Na) para confecção do diagrama de Wilcox e consequente comparação com a CE 

(Eq.5, Tabela 6). A construção do diagrama de Wilcox (1948) permitiu observar o 

comportamento da %Na frente a condutividade elétrica (CE), reconhecendo nas amostras 

intervalos de adequação ao uso na irrigação (Figura 23).  

 

Figura 23 – Classificação das amostras em razão da %Na pelo diagrama de Wilcox (1948). (1) excelente a boa; 

(2) boa a permissível; (3) duvidosa a inadequada; (4) inadequada; (5) permissível a duvidosa. 

 
Fonte: Adaptado de Wilcox (1948) 

 

3.3.4.3 Razão de adsorção de sódio (RAS) 

De forma complementar, foi utilizado o método da razão de adsorção de sódio (RAS) 

(Eq.6, Tabela 6), que consiste em uma técnica desenvolvido por Richards (1954) que 

considera as concentrações iônicas em águas superficiais e subterrâneas utilizadas na 

irrigação, onde os valores mais altos indicam elevadas concentrações de Na+. A salinização de 
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águas e seu risco para os solos irrigados é também avaliada nesse método, estabelecendo uma 

relação entre o risco de salinização e a sodificação de solos pelo uso de determinadas águas. 

Para investigar a presença de Na+ nas amostras e seus possíveis efeitos, a Razão de 

Kelly (RK) (Eq.7, Tabela 6) e o índice de permeabilidade (IP) (Eq.8, Tabela 6) foram 

calculadas de forma a complementar as observações feitas no RAS. Os intervalos 

considerados para cada método podem ser consultados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Intervalos de índices utilizados na avaliação da qualidade de águas para irrigação 

Método Intervalo Classificação da água 

Razão de Magnésio (RM) 
<50 

>50 

Adequada 

Inadequada 

%Na 
<60 

>60 

Adequada 

Inadequada 

Razão de adsorção de Sódio (RAS) 

(meq/L) 

<10 

10-18 

18-26 

>26 

Excelente 

Boa 

Duvidosa 

Inadequada 

Razão de Kelley (RK) 
<1 

>1 

Adequada 

Inadequada 

Salinidade Potencial (SP) 
< 3meq/L 

> 3meq/L 

Adequada 

Inadequada 

Índice de Permeabilidade (IP) 

> 75 

75 – 25 

< 25 

Excelente 

Permissível 

Inadequada 

Carbonato de sódio residual 
(CSR) 

< 1,5 
1,5 – 2,5 

> 2,5 

Excelente 
Permissível 
Inadequada 

 

 

3.3.4.4 Razão de Kelley (RK) 

A Razão de Kelley (RK) consiste em um método que visa auxiliar a interpretação dos 

resultados de análises hidroquímicas de águas destinadas à irrigação, levando em conta o 

conteúdo de Na+, Ca2+ e Mg2+.  Esse método não conta com o refino na análise de dados se 

comparado a Razão de adsorção de sódio, limitando a interpretação a um resultado binário, 

considerando águas adequadas (RK<1) e inadequadas (RK>1). A Eq.7 referente ao método e 

seus intervalos podem ser consultados respectivamente nas Tabelas 6 e 7. 

 

3.3.4.5 Índice de Permeabilidade (IP) 

A permeabilidade solo é um importante fator a ser considerado nas atividades agrícolas. 

Esse índice leva em conta a influência do Na+ na composição de águas enriquecidas nesse íon 

e utilizadas na irrigação de cultivos. A Eq.8 descreve matematicamente o método e 

encontram-se na Tabela 6, enquanto os intervalos de avaliação são mostrados na Tabela 7. 
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3.3.4.6 Salinidade potencial (SP) 

A salinidade potencial é um método proposto por Doneen (1964) e visa a avaliação da 

presença de sais acumulados em solos irrigados após sucessivos eventos de alternância de 

chuvas, como verificado em Carnaúba dos Dantas/RN, individualizando um período seco e 

outro chuvoso. Esse método leva em conta as concentrações de Cl- e SO4
-, sendo indicado 

para a investigação de salinização de solos associado a águas sulfatadas a cloretadas, 

eventualmente fornecendo informações sobre a contribuição antrópica na salinização.  

As concentrações de cloretos e sulfatos presentes nas amostras e os resultados obtidos 

pelo método são expressos em meq/L. A Eq.9 referente ao método e seus intervalos podem 

ser consultados respectivamente nas Tabelas 6 e 7. 

 

3.3.4.7 Carbonato de sódio residual (CSR) 

O carbonato de sódio residual (CSR) permite avaliar os processos de concentração e 

diluição de carbonatos de Ca2+ e Mg2+ e seus efeitos nos solos e tubulações, onde a 

precipitação mineral por causar diversos problemas. Para o cálculo do CSR, a Eq.10 foi 

empregada (Tabela 6). 

 

3.3.5 Avaliação de risco não-carcinogênico 

 

A avaliação de riscos associados ao consumo de águas com quantitativos de compostos 

nitrogenados pode ser realizada por meio do cálculo do Quociente de Risco para ingestão oral 

para essas substâncias (nHQoral), atribuindo valores no intervalo do método (Tabela 8). O 

quociente de risco (nHQoral) permite aferir o risco mediante ingestão de águas portadoras de 

concentrações de NH3, NO2
- e NO3

-, onde valores superiores a 1 são considerados como risco 

não-carcinogênico, enquanto valores iguais ou inferiores a 1 sugerem um consumo seguro 

(Tabela 8).  

O método proposto considera os quantitativos de NH3, NO2
- e NO3

- para o cálculo do 

nHQoral referente a cada espécie nitrogenada, verificando o impacto da ingestão de águas com 

os referidos compostos em diversas faixas da população. 

Para aplicação das equações, foram consideradas 5 faixas etárias, consistindo em 

crianças pequenas ou de colo (até 3 anos de idade); crianças mais velhas (12 anos de idade); 

homens e mulheres adultos (30 anos de idade) e idosos (60 anos de idade), de acordo com as 

metodologias propostas pelo US EPA (2018) e adotadas por Wu e Sun (2016) e Zhang, Wu e 

Xu, (2018) em seus estudos.  

Para calcular o nHQoral e a nIngoral deve se considerar as seguintes equações:  
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Tabela 8 – Equações para obtenção do Quociente de Risco para ingestão oral de águas com compostos 

nitrogenados (nHQoral), intervalo de interpretação para os métodos e valores de entrada nas equações utilizadas. 

Quociente de risco (HQoral) Equações 

Dose diária crônica ingerida (nIngoral) Eq.(11) nIngoral = (Cw × IA × EF × ED) ∕ (BW × AT) 

Risco de compostos nitrogenados (nHQoral) Eq.(12) nHQ = nIngoral / Rfd  

 

Risco não-carcinogênico 

Intervalos do método  
HQ ≤ 1 Não há risco, a ingestão é segura 

HQ > 1 Risco não-carcinogênico  

 

Grupo 
populacional 

Cw Nitrato  
RfDOral 

Nitrito  
RfDOral  

N.Amoniacal  
RfDOral 

IR 
(L/dia) 

EF 
(dias/ano) 

ED 
(anos) 

BW 
(kg) 

AT 
(dia) NH3 NO2

- NO3
- 

Idosos 

Ver valores na 
Tabela 4 

1,6 
mg/kg/dia 

0,1 
mg/kg/dia 

0,97 
mg/kg/dia 

2,0 365 60 60,00 21900 

Homens 2,0 365 30 75,00 10950 

Mulheres 2,0 365 30 60,00 10950 

Crianças 1,0 365 12 35,00 4380 

Bebês 0,7 365 3 18,00 365 

nIngoral é a dose diária média de água ingerida para cada espécie nitrogenada (mg/kg/dia); Cw é o conteúdo 

de NH3 - NO2
- - NO3

- (mg/L); IA mostra a ingestão de água (L/dia); EF é a frequência de exposição 

(dias/ano); ED é a duração da exposição; BW é a média do peso corporal em kg; AT indica o tempo médio 

de exposição).  

Fonte: Adaptado de US EPA (2018) 

 

As variáveis a seguir para o cálculo do nHQoral são consideradas: 

 nIngoral é a dose diária média de água ingerida para cada espécie nitrogenada 

(mg/kg/dia);  

 Cw é o conteúdo de NH3 - NO2
- - NO3

- (mg/L) presente nas amostras;  

 IA mostra a ingestão de água (L/dia sendo IA=2,0L/dia para adultos de todas as 

idades e gêneros; 1,0L/dia para crianças maiores e 0,7L/dia para crianças de colo);  

 EF é a frequência de exposição (dias/ano; EF=365 dias/ano);  

 ED mostra a duração da exposição (ED=60 anos para idosos; 30 anos para adultos 

de ambos os gêneros; 12 anos para crianças maiores e 3 anos para crianças de colo);  

 BW é a média do peso corporal em kg (BW=75kg e 60kg para homens e mulheres, 

60kg para idosos, 35kg para crianças maiores e 18kg para crianças até 3 anos; 

 AT indica o tempo médio de exposição (AT=21.900 dias para idosos; 10.950 dias 

para homens e mulheres adultos; 4.380 dias para crianças maiores e 1.095 para 

crianças de colo até 3 anos).  

 

Os valores de referência considerados para os compostos nitrogenados são as doses 

diárias de 0,97mg/kg/dia, 0,1mg/kg/dia e 1,6mg/kg/dia, respectivamente (US EPA, 2018). 

Para a avaliação do Quociente de Risco pela ingestão de águas contendo metais pesados 

(mHQoral), as mesmas faixas populacionais foram consideradas, aplicando as fórmulas e 

intervalos contidos na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Equações para obtenção do Quociente de Risco para ingestão oral de águas com metais pesados 

(mHQoral), intervalo de interpretação para o método e valores de entrada nas equações. 

Quociente de risco (mHQoral) Equações 

Dose diária crônica ingerida (mIngoral) Eq.(13) mIngoral = (Mc × Lw) ∕ BW 

Risco de compostos nitrogenados (mHQoral) Eq.(14) mHQ = nIngoral / Rfd  

 

Risco não-carcinogênico 

Intervalos do método  
HQ ≤ 1 Não há risco, a ingestão é segura 

HQ > 1 Risco não-carcinogênico  

 

Grupo 
populacional 

Cw Dose de referência (Rfd) 
mg kg -1 day -1 (USEPA, 2011; 2018) 

IR 
(L/dia) 

EF 
(dias/ano) 

ED 
(anos) 

BW 
(kg) 

AT 
(dias) Cada metal 

Idosos 

Ver valores na 
Tabela 4 

Cd Cr Cu Pb 2,0 365 60 60,00 21900 
Homens 0,001 1,5 0,04 0,004 2,0 365 30 75,00 10950 
Mulheres  2,0 365 30 60,00 10950 
Crianças Mn Ni Zn Fe 1,0 365 12 35,00 4380 
Bebês 0,14 0,02 0,3 0,7 0,7 365 3 18,00 365 

mIngoral é a dose diária média de água ingerida para cada metal (mg/kg/dia); Mc é o conteúdo de cada metal 

(mg/L); Lw é a ingestão de água (L/dia); BW é a média do peso corporal em kg. 

Fonte: Adaptado de US EPA (2018) 

 

As seguintes variáveis para o cálculo do mHQoral são consideradas: 

 

 mIngoral é a dose diária média de água ingerida para cada metal (mg/kg/dia);  

 Mc é o conteúdo de cada metal (mg/L) presente nas amostras;  

 Lw mostra a ingestão de água (L/dia sendo Lw=2,0L/dia para adultos de todas as 

idades e gêneros; 1,0L/dia para crianças maiores e 0,7L/dia para crianças de colo);  

 BW é a média do peso corporal em kg (BW=75kg para homens; 60kg mulheres e 

idosos, 35kg para crianças maiores e 18kg para crianças até 3 anos. 

 

Ao final da Fase 3, buscando prover informações técnicas a prefeitura de Carnaúba dos 

Dantas/RN, será disponibilizado ao poder público municipal um relatório da pesquisa 

realizada, em linguagem tecnicamente acessível. 
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Tabela 10 – Análise de amostras duplicatas. O tcalc (t calculado) a partir da equação tcalc = µd / (sd / n1/2), para teste de hipóteses H0-H1. As células contendo valores N.A. não foram 

analisadas. Os valores para o tcalc (t calculado) obedecem a -ttab < tcalc < +ttab. 

 
Análise de duplicatas Parâmetros 

Amostras P1 e P10 °C Cor Odor Sabor Turbidez pH CE 
Sól.Tot. a 

105°C 
Sól.Tot.Dis. 

Sól. 
Susp. 

P1 24,00 10,00 N.A. N.A. 0,33 7,10 1.374,40 850,00 718,00 132,00 
P10 24,00 100,00 N.A. N.A. 0,50 6,60 235,80 151,00 122,00 29,00 

Média 24,00 55,00 N.A. N.A. 0,42 6,85 805,10 500,50 420,00 80,50 
Desvio padrão 0,00 63,64 N.A. N.A. 0,12 0,29 805,11 494,27 421,44 72,83 
Valor mínimo 24,00 10,00 N.A. N.A. 0,33 6,60 235,80 151,00 122,00 29,00 
Valor máximo 24,00 100,00 N.A. N.A. 0,50 7,10 1.374,40 850,00 718,00 132,00 

Amostras P12 (P1) e P13 P(10)   

P12 24,00 15,00 N.A. N.A. 1,71 7,40 1.400,00 909,00 805,00 104,00 
P13 24,00 100,00 N.A. N.A. 0,55 6,60 161,07 155,00 94,00 61,00 

Média 24,00 57,50 N.A. N.A. 1,13 7,00 780,54 532,00 449,50 82,50 
Desvio padrão 0,00 60,10 N.A. N.A. 0,82 0,57 876,06 533,16 502,75 30,41 
Valor mínimo 24,00 15,00 N.A. N.A. 0,55 6,60 161,07 155,00 94,00 61,00 
Valor máximo 24,00 100,00 N.A. N.A. 1,71 7,40 1.400,00 909,00 805,90 104,00 

Diferenças entre os pares analíticos   

 
0,00 -5,00 N.A. N.A. -1,38 -0,30 -25,60 -59,00 -87,00 28,00 

 
0,00 0,00 N.A. N.A. -0,05 0,00 74,73 -4,00 28,00 -32,00 

Média da diferença de pares analíticos 0,00 -2,50 N.A. N.A. -0,72 -0,15 24,57 -31,50 -29,50 -2,00 
Desvio padrão 0,00 3,54 N.A. N.A. 0,94 0,21 70,94 38,89 81,32 42,43 

tcalc (t calculado) 0,00 -1,00 N.A. N.A. -1,07 -1,00 0,49 -1,14 -0,51 -0,07 
ttab (t tabelado) 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 

 
 

          

Análise de duplicatas Parâmetros 

Amostras P1 e P10 Alc. Total Alc. Hid. Alc. Carb. Alc. Bic. Dureza T. N.Amon. Nitrato Nitrito Cloreto 

P1 333,33 0,00 0,00 333,33 327,28 0,81 0,16 0,32 197,71 
P10 39,37 0,00 0,00 39,37 40,28 0,80 0,00 0,29 34,09 

Média 186,35 0,00 0,00 186,35 183,78 0,81 0,08 0,31 115,90 
Desvio padrão 207,86 0,00 0,00 207,86 202,94 0,01 0,11 0,02 115,70 
Valor mínimo 39,37 0,00 0,00 39,37 40,28 0,80 0,00 0,29 34,09 
Valr máximo 333,33 0,00 0,00 333,33 327,28 0,81 0,16 0,32 197,71 

Amostras P12 (P1) e P13 P(10)                   

P12 434,77 0,00 0,00 434,77 342,38 1,00 0,46 0,29 170,44 
P13 37,30 0,00 0,00 37,30 38,26 0,93 0,26 0,00 30,68 

Média 236,04 0,00 0,00 236,04 190,32 0,97 0,36 0,15 100,56 
Desvio padrão 281,05 0,00 0,00 281,05 215,05 0,05 0,14 0,21 98,83 
Valor mínimo 37,30 0,00 0,00 37,30 38,26 0,93 0,26 0,00 30,68 
Valor máximo 434,77 0,00 0,00 434,77 342,38 1,00 0,46 0,29 170,44 
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Diferenças entre os pares analíticos                   

 
-101,44 0,00 0,00 -101,44 -15,10 -0,19 -0,30 0,03 27,27 

 
2,07 0,00 0,00 2,07 2,02 -0,13 -0,26 0,29 3,41 

Média da diferença de pares analíticos -49,69 0,00 0,00 -49,69 -6,54 -0,16 -0,28 0,16 15,34 
Desvio padrão 73,19 0,00 0,00 73,19 12,11 0,04 0,03 0,18 16,87 

tcalc (t calculado) -0,96 0,00 0,00 -0,96 -0,76 -5,32 -13,96 1,23 1,28 
ttab (t tabelado) 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 

 

Análise de duplicatas Parâmetros 

Amostras P1 e P10 Cálcio Magnésio Sódio Potássio Ferro  Carbon. Bicarb.  Sulfato Cloreto 

P1 40,32 55,03 160,66 10,28 1,99 0,00 406,66 49,86 197,71 
P10 9,68 3,91 15,90 7,50 0,95 0,00 48,04 1,91 34,09 

Média 25,00 29,47 88,28 8,89 1,47 0,00 227,35 25,89 115,90 
Desvio padrão 21,67 36,15 102,36 1,97 0,74 0,00 253,58 33,91 115,70 
Valor mínimo 9,68 3,91 15,90 7,50 0,95 0,00 48,04 1,91 34,09 
Valor máximo 40,32 55,03 160,66 10,28 1,99 0,00 406,66 49,86 197,71 

Amostras P12 (P1) e P13 P(10)                   

P12 46,37 55,03 160,00 14,76 1,06 0,00 530,42 60,00 170,44 
P13 13,71 0,98 15,38 7,50 1,04 0,00 45,51 5,58 30,68 

Média 30,04 28,01 87,69 11,13 1,05 0,00 287,97 32,79 100,56 
Desvio padrão 23,09 38,22 102,26 5,13 0,01 0,00 342,88 38,48 98,83 
Valor mínimo 13,71 0,98 15,38 7,50 1,04 0,00 45,51 5,58 30,68 
Valor máximo 46,37 55,03 160,00 14,76 1,06 0,00 530,42 60,00 170,44 

Diferenças entre os pares analíticos                   

 
-6,05 0,00 0,66 -4,48 0,93 0,00 -123,76 -10,14 27,27 

 
-4,03 2,93 0,52 0,00 -0,09 0,00 2,53 -3,67 3,41 

Média da diferença de pares 
analíticos 

-5,04 1,47 0,59 -2,24 0,42 0,00 -60,62 -6,91 15,34 

Desvio padrão 1,43 2,07 0,10 3,17 0,72 0,00 89,30 4,57 16,87 
tcalc (t calculado) -4,98 1,00 8,40 -1,00 0,82 0,00 -0,96 -2,13 1,28 
ttab (t tabelado) 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 
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RESUMO 

 

Os recursos hídricos superficiais e subterrâneos são uma importante fonte de água no semiárido 

brasileiro, onde a irregularidade das chuvas e interação água-rocha produz águas salinizadas, o que 

geralmente é visto em Carnaúba dos Dantas/RN. Para preencher lacunas de dados hidroquímicos no 

município, foram coletadas 4 amostras de águas superficiais e 7 subterrâneas no início do período 

chuvoso em fevereiro de 2020. Foram aferidos in situ o pH, condutividade elétrica, temperatura e 

STD. Os resultados das análises químicas foram interpretados a partir da construção de diagramas 

hidroquímicos, matriz de correlação de Spearman e equações matemáticas. O Índice de Revelle 

indica maior influência de salinização nas amostras coletadas em terrenos dominados por 

micaxistos e menor onde predominam os quartzitos e nas águas superficiais. O diagrama de Piper 

exibe águas que variam entre Ca2+-Mg2+-HCO3
-, Na+-Cl- e Ca2+-Mg2+-Cl-, enquanto o diagrama de 

Stiff mostra agrupamentos onde duas amostras de poços tubulares (LAJ1 e XIQ1) se relacionam 

com as águas superficiais e a influência de deformações NE-SW e E-W na recarga subterrânea. A 

contribuição da dissolução de silicatos é apontada no diagrama de misturas, enquanto o diagrama de 

Gibbs evidencia o potencial aporte antrópico nas amostras de águas subterrâneas RAJ1 e CDD1 

pela influência de cloretos, aporte este corroborado pelas correlações positivas dos cloretos com 

SO4
2-, NH3 e NO2

-. O Índice Cloro-alcalino indica a relação das amostras subterrâneas em terrenos 

dominados por micaxistos com a troca iônica, enquanto a troca iônica reversa é predominante nas 

águas superficiais.  

 

Palavras-chave: Diagramas hidroquímicos; Interação água-rocha; Aquífero fissural; Contaminação 

antrópica; salinização de águas 
 

 

ABSTRACT 

 

Surface and groundwater resources are an important source of water in the Brazilian semiarid 

region, where irregular rainfall and water-rock interaction produce saline waters, which is generally 

seen in Carnaúba dos Dantas/RN. To close hydrochemical data gaps in the municipality, 4 samples 

of surface water and 7 groundwater samples were collected at the beginning of the rainy season in 

February 2020. The pH, electrical conductivity, temperature and TDS were measured in situ. The 

results of chemical analyzes were interpreted from the construction of hydrochemical diagrams, 

Spearman correlation matrix and mathematical equations. The Revelle Index indicates greater 

influence of salinization in samples collected in terrains dominated by mica schists and less where 

quartzites and surface waters predominate. Piper’s diagram shows waters that vary between Ca2+-

Mg2+-HCO3
-, Na+-Cl- and Ca2+-Mg2+-Cl-, while the Stiff diagram shows clusters where tube well 

samples (LAJ1 and XIQ1) relate to surface water and the influence of NE-SW and E-W 

deformations on groundwater recharge. The contribution of silicate dissolution is shown in the 

mixing diagram, while the Gibbs diagram shows the potential anthropogenic input in groundwater 

samples RAJ1 and CDD1 by the influence of chlorides, this contribution corroborated by the 

positive correlations of chlorides with SO4
2-, NH3 e NO2

-. The Chloro-Alkaline Index indicates the 

relationship of groundwater samples in terrains dominated by mica schists with ion exchange, while 

reverse ion exchange is predominant in surface waters.  
 

Keywords: Hydrochemical diagrams; Water-rock interaction; Fissural aquifer; Anthropogenic 

contamination; Water salinization 
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INTRODUÇÃO 

 

A escassez hídrica é um dos maiores problemas da humanidade no século XXI. Em regiões 

onde há distribuição irregular das chuvas e alta taxa de evaporação, as águas subterrâneas 

despontam como a principal fonte de abastecimento humano, onde sua renovação depende das 

chuvas. As deficiências das estruturas física e organizacional para o gerenciamento hídrico 

geralmente se somam aos condicionantes climatológicos e interação água-rocha (Fitzpatrick et al., 

2000; Teramoto et al., 2019; Karunanidhi et al., 2020). Esse contexto submete populações de 

grande parte do semiárido brasileiro a condições de vulnerabilidade hídrica, onde geralmente o 

consumo de águas em centros urbanos menos desenvolvidos não realizam análises hidroquímicas 

abrangentes, enquanto em comunidades rurais, a população recorre ao consumo de águas salobras 

destinadas anteriormente a dessedentação animal, como estratégia de convivência com a escassez 

hídrica (Lopes, 2020; Damasceno et al., 2021). Além de soluções locais, trabalhos de análise e 

interpretação de amostras de águas superficiais e subterrâneas e as relações entre suas 

características hidroquímicas e o arcabouço geológico são utilizadas como ferramenta de 

reconhecimento de processos de salinização derivados da interação água-rocha, o que permite o 

acesso de populações rurais a águas de melhor qualidade no semiárido do nordeste brasileiro 

(Valcarcel Rojas et al., 2020). Em linha gerais, apenas a salinidade é abordada como critério para 

uso humano ou irrigação, eventualmente acarretando na utilização de águas inadequadas ao 

consumo devido o desconhecimento das suas características hidroquímicas de forma mais ampla 

Embora forneçam águas geralmente mineralizadas em variados níveis, os aquíferos fissurais 

muitas vezes são a principal ou única fonte de recursos hídricos no semiárido brasileiro. 

Frequentemente, esse tipo de reservatório apresenta altos níveis de salinização quando associados 

ao intemperismo de assembleias minerais, refletindo em uma elevada concentração iônica 

relacionada a alta taxa de evaporação e menor circulação das águas (Revelle, 1941; 2012; Marandi e 

Shand, 2018; Nogueira et al., 2019; Mokoena et al., 2021).  

Além de caracterizar estruturalmente reservatórios hídricos subterrâneos, os padrões de 

deformações rúpteis podem se refletir na superfície, exercendo influência na morfologia da bacia de 

drenagem. Diversos autores apontam as relações entre os padrões de drenagens e a orientação e 

cruzamento de estruturas rúpteis em terrenos deformados (e.g. Gelabert et al., 2005; Fielding et al., 

2007). Esse fenômeno geralmente implica no controle do escoamento superficial e renovação das 

águas subterrâneas em área de cruzamento de estruturas em micaxistos e quartzitos (Akinluyi et al., 

2018).  

Em um contexto regional, de Britto Costa et al. (2006) sugerem que a ocorrência de 

salinização nas águas subterrâneas no aquífero cristalino no estado do Rio Grande do Norte é 

controlada por fatores diversos, como a geologia e a distribuição irregular das chuvas. Por sua vez, 

Gopinath et al. (2002) mapearam a ocorrência de estruturas rúpteis em quartzitos da Formação 

Equador e sua relação com a ocorrência de águas subterrâneas, enquanto Mutzenberg (2005) 

identificou remotamente em Carnaúba dos Dantas padrões de drenagens que indicam que o controle 

estrutural do rio Carnaúba é exercido por  estruturas rúpteis preferencialmente E-W. Em associação, 

os padrões de orientação de lineamentos de relevo compatíveis com mapeamentos de corpos 

pegmatíticos orientados em paralelo à zona de cisalhamento NE-SW mapeados por Cavalcanti Neto 

(2008), Bezerra et al. (2009) e Beurlen et al. (2014), mostram o alinhamento das formas de relevo 

às deformações NE-SW.   

A compreensão da interação entre os fatores elencados é usualmente complexa, exigindo a 

aplicação de ferramentas gráficas para análise e reconhecimento das principais características 

hidroquímicas das águas e sua evolução e fontes iônicas, indicando a relação entre o arcabouço 

geológico e as águas (Piper, 1944; Gibbs, 1970; Moon et al., 2009; Gailladert et al., 1999).  
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Em adição, aportes antrópicos a partir de origens variadas são apontados em diversos 

trabalhos como fontes complementares a cenários de salinização de águas subterrâneas e valores 

elevados de cloretos, geralmente correlacionados à presença de compostos nitrogenados (Xiao et 

al., 2015; Bouderbala e Gharbi, 2017; Gao et al., 2019; De León-Gómez et al., 2020). 

Desse modo, o objetivo central deste artigo é reconhecer e comparar as características 

hidroquímicas de águas subterrâneas e superficiais, além dos processos e condições que atuam 

sobre essas águas, promovendo uma melhor compreensão sobre sua evolução hidroquímica.

  

 

ASPECTOS GEOLÓGICOS LOCAIS 

 

A área compreende as zonas urbana e rural do município de Carnaúba dos Dantas, no estado 

brasileiro do Rio Grande do Norte, de aproximadamente 8.107 habitantes. O município está inserido 

no semiárido com chuvas concentradas de fevereiro a junho e média anual de 470mm (Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, 2019). 

A hidrografia do município se insere na bacia do rio Piancó-Piranhas-Açu, sendo o rio 

Carnaúba o principal curso de água no município, com padrão dendrítico e caráter intermitente, 

exibindo orientação N-S a leste, NE-SW a oeste e E-W na porção central, relacionando a geometria 

do rio e o arcabouço geológico (Gelabert et al., 2005; Fielding et al., 2007) (Figura 1).  

Carnaúba dos Dantas apresenta na base um complexo gnáissico-migmatítico arqueano a 

paleoproterozóico, intrudido por plútons brasilianos e sotoposto ao Grupo Seridó; da base para o 

topo ocorre a Formação Equador (FmE), caracterizada por quartzitos muscovíticos e feldspáticos a 

puros, com turmalinas pretas, aflorando prioritariamente na porção central do município, exibindo 

quartzo (85%) e muscovita (15%), com traços de plagioclásios, silimanita e turmalinas (Angelim et 

al., 2006; Bezerra et al., 2009; Medeiros et al., 2011). Os poços tubulares nas comunidades Lajedo 

(LAJ1) e Xique-xique (XIQ1) ocorrem em terrenos dominados por quartzitos da FmE, apresentando 

estruturas rúpteis E-W abertas e solos quartzosos de cor clara com matéria orgânica, enquanto o 

açude da comunidade do Lajedo exibe argilas escuras e matéria orgânica. 

Por sua vez, a Formação Seridó (FmS) é formada por micaxistos com biotita (65%), 

plagioclásio (15%), quartzo (10%), granada (10%) e traços de cordierita, andalusita, sillimanita e 

óxidos de ferro, e apresenta contato interdigitado com a FmE, indicando alternância vertical 

(Bezerra et al., 2009). A exemplo da FmE, a FmS é submetida ao trend regional NE-SW, 

hospedando lentes mineralizadas nos micaxistos, geralmente no contato com a FmE (Cavalcanti 

Neto, 2008). Os poços tubulares escavados nas comunidades do Ermo (ERM1, ERM2), Garrote 

(GAR1) e na sede municipal (CDD1) são locados em terrenos dominados pelos micaxistos da FmS; 

na comunidade do Ermo, os solos são jovens de coloração escura e ricos em matéria orgânica. Em 

elevações a oeste e noroeste da área, ocorrem pegmatitos heterogêneos, eventualmente caulinizados 

(Bezerra et al., 2009). O ponto ERM2 exibe solos claros e pobres em matéria orgânica, enquanto as 

porções mais elevadas em torno do ponto GAR1 exibem micaxistos intrudidos por pegmatitos. Os 

solos são de textura grossa e amarronados, escurecendo em direção aos vales úmidos. Não há 

exposição pedológica relevante próximo a CDD1 devido à antropização, o que pode ser constatado 

a partir da observação da distribuição populacional entre áreas urbanas e rurais, onde os 

aglomerados urbanos respondem por 81,14% da população do município, enquanto na zona rural 

reside o restante das pessoas (IBGE, 2017). Embora a antropização seja perceptível pela observação 

de estruturas tipicamente urbanas na sede municipal e comunidade do Ermo, como vias públicas 

pavimentadas e asfaltadas, o sistema de saneamento básico adequado corresponde a apenas 16,3%, 

onde o restante corresponde a outras soluções sanitárias (IBGE, 2017). 
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Figura 1. Mapa geológico com pontos de coleta sobrepostos pela rede de drenagens em Carnaúba 

dos Dantas/RN. Fonte: adaptado de Bezerra et al. (2009). 
 

 

A barragem do Ermo (ERMS1) exibe grande variação de volume ao longo do ano, e está 

localizada próxima ao poço tubular ERM1, possibilitando a comparação hidroquímica entre ambas 

as amostras. O solo nas margens é escuro, com argila e matéria orgânica. Por sua vez, o açude da 

Comunidade Garrote (GARS1) é formado pelo acúmulo das águas drenadas das porções elevadas 

do entorno, onde ocorrem micaxistos e pegmatitos heterogêneos; as margens são ricas em matéria 

orgânica e argilas escuras. 

O açude Monte Alegre (CDDS1) exibe águas drenadas a partir de encostas onde as litologias 

predominantes são os micaxistos da FmS e granitos Itaporanga (SII). Corpos pegmatíticos ocorrem 

nas elevações a norte e no leito do açude, contendo argilas e matéria orgânica em suas margens. 

O ponto RAJ1 se encontra na porção oeste do município, onde predominam afloramentos 
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pertencentes a IGP, classificados como monzogranitos constituídos de k-feldspato, plagioclásio, 

quartzo e biotita como principal mineral máfico. Os acessórios são opacos, titanita, allanita, apatita 

e zircão (Costa, 2015). Os solos são pouco desenvolvidos e pobres em matéria orgânica, e a água do 

poço abastece150 famílias.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A investigação de corpos superficiais e subterrâneos no município de Carnaúba dos Dantas, 

Brasil, ocorreu no início do período chuvoso em fevereiro de 2020, totalizando 11 amostras 

coletadas para análise no laboratório de águas da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Estado do 

Rio Grande do Norte, Brasil (EMPARN). A metodologia analítica utilizada foi a do Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). A condutividade elétrica, 

temperatura e pH foram aferidos in situ com um sensor multiparâmetros Oakton PC100. A turbidez 

foi medida com um turbidímetro TB1000, enquanto a cor foi determinada por colorimetria. A 

dureza total, cálcio e magnésio foram determinados por titulação. Por sua vez, os compostos 

nitrogenados e sulfatos foram analisados por colorimetria. Sódio e potássio foram analisados por 

fotometria de chama, enquanto os cloretos foram determinados por titulometria.  

Os locais amostrados se distribuem em áreas de ocorrência das principais litologias aflorantes, 

formando pares superficiais vs subterrâneos para comparação hidroquímica. Nas localidades onde o 

acúmulo de águas superficiais não viabilizou a amostragem, ocorreu apenas a coleta nos poços. 

As coordenadas geográficas, principais litologias e estruturas referentes a cada ponto de coleta 

estão sumarizadas na Tabela 1, enquanto o mapa geológico e localização das amostras encontram-se 

na Figura 1. 

 

 

Tabela 1. Coordenadas geográficas, locais de coleta, litologia e controle estrutural dos pontos 

amostrados 
 

ID Localidade 
Coordenadas Locais de 

coleta 
Litologia 

Controle 
estrutural Lat. Lon. 

ERM1 Comunidade Ermo 9275757 775860 Poço tubular Micaxisto FmS NE-SW 

ERM2 Comunidade Ermo 9276654 773946 Poço tubular 
Micaxisto FmS (Contato com 

Quartzitos FmE) 
NE-SW / E-W 

ERMS1 Comunidade Ermo 9275898 775830 Barragem Micaxisto FmS NE-SW 

LAJ1 Comunidade Lajedo 9270879 770498 Poço tubular 
Quartzito FmE (Próximo a 

contato com Micaxistos FmS) 
NE-SW / E-W 

LAJS1 Comunidade Lajedo 9271523 772113 Açude Micaxisto FmS NE-SW / E-W 

GAR1 Comunidade Garrote 9272929 776961 Poço tubular Micaxisto FmS NE-SW 

GARS1 Comunidade Garrote 9273121 776530 Açude Micaxisto FmS NE-SW 

XIQ1 Comunidade Xique-xique 9274514 769576 Poço tubular Quartzito FmE NE-SW / E-W 

CDD1 Sede municipal 9274714 765443 Poço tubular Micaxisto FmS NE-SW 

CDDS1 Sede municipal 9275640 766684 Açude Micaxisto FmS NE-SW 

RAJ1 Comunidade Rajada 9277047 760523 Poço tubular Suíte intrusiva Itaporanga (SII) NE-SW 

Formação Seridó (FmS); Formação Equador (FmE) 
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Os valores de pH, temperatura e condutividade elétrica (CE) foram aferidos in situ utilizando 

um sensor Oakton PC100. Os sólidos totais dissolvidos (STD) foram obtidos matematicamente a 

partir do valor aferido para a CE como proposto por Santos (1997). O nível estático foi medido com 

um sensor de nível e foram coletados aproximadamente 1,5L de água por ponto, com amostradores 

bailer. Nos corpos superficiais, a coleta ocorreu a 40cm de profundidade fora da zona litorânea, em 

recipientes plásticos pré-higienizados em laboratório e ambientados 3 vezes in situ. As amostras 

foram acondicionadas em frascos de polietileno descontaminados com HCl (20%), vedados e 

transportados para análise em caixas térmicas com gelo, mantidas a ≤4°C.  

Para controle de qualidade dos procedimentos analíticos, a análise estatística seguiu as 

metodologias propostas por Hoshmand (1997). As amostras ERM1 e CDDS1 foram coletadas em 

duplicata, para avaliar a confiabilidade dos procedimentos de amostragem e analíticos, aplicando 

aos resultados um teste de hipóteses H0 para um índice de confiança de 95%. Para a análise através 

da matriz de correlação de Spearman, obtiveram-se os índices de significância de 95% com rcrit = 

0,60 a 1,00 para correlações significativas fortes, e 90% para rcrit = 0,052 a 0,59 para correlações 

intermediárias.  

O agrupamento e interpretação das amostras quanto às fácies hidroquímicas e os possíveis 

mecanismos de controle foi feito através da confecção de diagramas hidroquímicos de Piper e Stiff 

utilizando o software Qualigraf 1.17, além da construção do diagrama de Gibbs e de misturas, 

contrapondo amostras superficiais e subterrâneas. 

O Índice de Revelle (IR) foi utilizado para identificação de amostras eventualmente sob 

processo de salinização, sendo o intervalo de trabalho dessa técnica consiste em três faixas onde a 

amostra é classificada quanto ao grau de salinização como não afetada (<0,5), moderadamente 

afetada (0,5-6,6) e fortemente afetada (>6,6) (Revelle, 1941). O cálculo é realizado através da Eq. 

1, onde os valores são expressos em meq/L: 

 

(1) Índice de Revelle (RI) = Cl- / (HCO3
2- + CO3

2-) 

 

Entretanto, a adequação do uso do IR ocorre devido o método não considerar os processos 

hidroquímicos específicos referentes a passagem de águas continentais e marinhas pelas rochas e 

sedimentos em um determinado arcabouço geológico, quantificando apenas a influência dos íons 

maiores para a salinização de amostras, notadamente por cloretos. Dessa forma, o IR é uma 

ferramenta útil para indicar a ocorrência da salinização que pode ocorrer pelo intemperismo das 

rochas (Revelle, 1941).  

O emprego desse método no semiárido, em locais distantes da costa a exemplo da área alvo 

desse estudo, não deve ser descartado devido a interação entre fatores climatológicos e geológicos 

contribuírem na concentração iônica, onde águas continentais podem exibir valores médios de CE e 

STD superiores aos verificados em aquíferos submetidos à influência marinha.  

Para investigação de processos hidroquímicos onde as águas interagem com o meio 

geológico, foi aplicado o Índice Cloro-alcalino (CAI-I e CAI-II) através das Eq. (2) e (3), e valores 

expressos em meq/L: 

 

(2) CAI-I = [Cl- - (Na+ + K+)] / Cl- 

(3) CAI-II = [Cl- - (Na+ + K+)] / SO4
-2 + HCO3

- + CO3
-2 + NO3

- 

 

A identificação das fácies hidroquímicas foi feita pelo emprego do diagrama de Piper. A 

comparação entre perfis hidroquímicos de águas superficiais e subterrâneas ocorreu pela observação 
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das concentrações dos elementos maiores no diagrama de Stiff, enquanto os mecanismos de 

salinização de águas foram identificados através do diagrama de Gibbs. O reconhecimento dos 

grupos minerais que apresentam maior contribuição para o aporte iônico se deu por meio da 

confecção e análise do diagrama de misturas.  

 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados da análise das amostras (campo e laboratório) estão dispostos na Tabela 2. 

Dentre as águas subterrâneas, os poços ERM1, ERM2 e GAR1 apresentaram valores aproximados 

para CE (1166,00µS/cm a 1357,33 µS/cm), enquanto RAJ1 e CDD1 mostram os maiores valores de 

CE medidos (3770,00µS/cm e 6438,00µS/cm). As águas subterrâneas apresentam maiores 

concentrações iônicas em relação às águas superficiais, onde a média para os sólidos totais 

dissolvidos (STD) nas amostras subterrâneas é aproximadamente 17 vezes superior à observada nas 

amostras superficiais, as quais apresentam EC entre 90,40µS/cm (LAJS1) e 171,60µS/cm 

(GARS1). 

Em termos catiônicos, as amostras podem ser subdivididas em 4 grupos, diferindo as 

subterrâneas das superficiais. Para as amostras subterrâneas, o primeiro grupo é caracterizado pela 

relação Na2+>Mg2+>Ca+>K+ (ERM1, GAR1 e RAJ1), o segundo por Na2+>Ca+>Mg2+>K+ (ERM2 e 

CDD1), enquanto o terceiro se caracteriza pela relação Ca+>Na2+>Mg2+>K+ (LAJ1 e XIQ1). Para as 

águas superficiais, a individualização se dá pela relação catiônica Na2+>Ca+> K+>Mg2+ (ERMS1, 

LAJS1, GARS1 e CDDS1).  

 

 

Tabela 2. Resultados físico-químicos e de elementos traço para amostras de águas superficiais e 

subterrâneas em Carnaúba dos Dantas 
Parâmetros 

Fisico-
Químicos 

Águas Subterrâneas (Poços tubulares)  Águas Superficiais 

ERM1 ERM2 LAJ1 GAR1 XIQ1 CDD1 RAJ1  ERMS1 LAJS1 GARS1 CDDS1 

Nível estático 
(m) 

1,77 19,87 1,05 0,97 1,82 1,05 3,58 
 

- - - - 

Temperatura 
(°C) 

31,4 33,2 30,6 31,6 33,6 32,1 34,5 
 

31,0 32,5 31,2 33,4 

Cor (uH) 10,00 ALD 50,00 15,00 10,00 20,00 ALD  >100 50,00 >100 >100 

Turbidez (uT) 0,33 ALD 1,00 4,00 0,10 2,00 1,50  7,00 3,33 7,00 0,50 

pH 6,96 7,15 3,65 4,84 4,09 5,06 4,84  7,00 3,33 7,06 3,99 

CE (µS/cm) 1.321,00 1.357,33 186,10 1.166,00 468,00 6.438,00 3.770,00  117,90 90,40 171,60 126,10 

STD (mg/L) 858,65 882,26 120,96 757,90 304,20 4.184,00 2450,50  76,63 58,76 111,14 81,96 

DT (mg/L) 327,28 211,47 90,63 231,61 140,98 845,88 981,82  46,32 28,19 65,46 40,28 

NH3 (mg/L) 0,81 0,19 0,59 0,11 0,14 27,50 0,39  0,64 0,38 0,52 0,80 

NO2
- (mg/L) 0,32 ALD 0,06 0,15 ALD 6,62 0,03  0,23 ALD ALD ALD 

NO3
- (mg/L) 0,16 0,67 0,35 14,48 0,90 2,62 27,77  0,21 0,15 0,19 0,29 

Ca2+ (mg/L) 40,32 50,40 18,95 28,22 33,06 209,66 131,04  8,06 6,05 14,52 9,68 

Mg2+ (mg/L 55,03 20,79 10,52 39,13 14,19 78,27 158,98  6,36 3,18 7,09 3,91 

Na+ (mg/L) 160,66 166,66 13,33 90,00 30,66 975,55 321,10  11,79 6,15 17,43 15,90 

K+ (mg/L) 10,28 7,90 6,94 9,11 6,11 39,16 11,44  6,38 4,50 10,47 7,50 

HCO3
- (mg/L) 406,66 221,51 115,32 234,28 145,67 606,95 201,02  42,48 41,27 106,82 48,04 

SO4
2-

 (mg/L) 49,86 48,78 0,05 41,39 1,66 251,07 64,23  1,18 0,50 0,14 1,91 

Cl- (mg/L) 197,71 218,16 20,45 136,35 71,58 1.908,93 1.039,69  30,68 13,64 27,27 34,09 

DT – Dureza total; ALD – Abaixo do limite de detecção 
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Apenas as amostras ERM2, ERMS1 e GARS1 apresentaram pH neutro a moderadamente 

alcalino, enquanto as demais amostras são ácidas. O Cl- ocorre nas águas subterrâneas em maiores 

concentrações em RAJ1 (1039,69mg/L) e CDD1 (1908,93mg/L), enquanto os valores 

intermediários ocorrem nas amostras ERM1 (197,71mg/L), ERM2 (2018,16mg/L) e GAR1 

(136,35mg/L), todos eles superiores ao máximo observado nas águas superficiais, na amostra 

CDDS1 (34,09mg/L). Concentrações de NO3
- foram observadas nas amostras GAR1 (14,48mg/L) e 

RAJ1 (27,77mg/L), enquanto a amostra CDD1 apresentou quantitativos de NH3 (27,50mg/L) e 

NO2
- (6,62mg/L). 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Matriz de correlação de Spearman 

 

A análise estatística pela correlação de parâmetros hidroquímicos é uma ferramenta 

largamente utilizada na avaliação de resultados hidroquímicos, baseando-se no comportamento 

mútuo entre variáveis analisadas.  As correlações para 11 amostras e 11 variáveis aqui abordadas se 

encontram na matriz de correlação unificada representada na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3. Matriz de correlação de Spearman (r) para os parâmetros hidroquímicos das águas 

superficiais e subterrâneas em Carnaúba dos Dantas. As correlações significativas estão destacadas 

em negrito 

Parâmetros pH CE STD DT NH3 NO2
- NO3

- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3
-  SO4

2- Cl- 

pH 1,00 
   

   
       

CE 0,02 1,00 
  

   
       

STD 0,02 1,00** 1,00 
 

   
       

Dureza Total 0,01 0,92** 0,92** 1,00    
       

NH3 -0,04 0,84 0,84 0,57 1,00          

NO2
- -0,02 0,84 0,84 0,57 1,00 1,00         

NO3
- -0,14 0,42 0,42 0,69 -0,07 -0,07 1,00        

Ca2+ 0,00 0,99** 0,99** 0,92** 0,83** 0,83** 0,41 1,00 
      

Mg2+ 0,01 0,75** 0,75** 0,95** 0,29 0,30 0,84** 0,75** 1,00 
     

Na+ 0,04 0,97** 0,97** 0,80** 0,94** 0,94** 0,20 0,96** 0,58* 1,00 
    

K+ 0,06 0,90** 0,90** 0,68** 0,98** 0,98** 0,06 0,89** 0,43 0,97** 1,00 
   

HCO3
-  0,21 0,84** 0,84** 0,68** 0,78** 0,80** 0,10 0,80** 0,51 0,87** 0,85** 1,00 

  
SO4

2- 0,07 0,95** 0,95** 0,76** 0,94** 0,94** 0,17 0,93** 0,53 0,99** 0,97** 0,90** 1,00 
 

Cl- -0,03 0,99** 0,99** 0,90** 0,87** 0,87** 0,38 0,99** 0,72* 0,97** 0,92** 0,79** 0,94** 1,00 

*   Confiança de 90%; ** Confiança de 95% 

 

Para efeito de comparação entre águas superficiais e subterrâneas, foram elaboradas matrizes 

de correlação individualizando os dois grupos para um nível de confiabilidade de 95%. Na matriz 

apenas para águas subterrâneas, não houveram alterações importantes. Por sua vez, na matriz para 

águas superficiais, as correlações entre a CE e STD com os compostos nitrogenados deixaram de 

ser significativas, enquanto as correlações entre dureza total e NO3
-, Mg2+, SO4

2- e Cl- também 

deixam de ser significativas. A correlação entre NO3
- e NH3 passam a ser significativas, enquanto o 

Cl- passa a exibir correlação significativa apenas com o NH3. Esse cenário sugere que os dois 
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grupos de águas amostradas apresentam diferenças de comportamento principalmente dos cloretos e 

compostos nitrogenados. 

Considerando uma maior representatividade geológica e hidroquímica, haja visto que algumas 

amostras subterrâneas apresentam comportamento de águas superficiais, dado o controle estrutural 

nos quartzitos da Formação Equador (cruzamento de estruturas E-W e NE-SW), a matriz de 

correlação empregada contou com as 11 amostras analisadas. 

Os valores elevados de STD podem ser explicados pela forte correlação entre CE e os 

elementos maiores, estabelecendo um contexto compatível com a salinização que ocorre em climas 

áridos e semiáridos (Qaisar et al., 2018; Damasceno et al., 2021).  As correlações intermediárias do 

Mg2+ com o Na+ (r=0,58) e o SO4
2- (r=0,53) e fraca em relação ao K+ (r=0,43) e HCO3

- (r=0,51), 

sugerem a possibilidade de mais de um mecanismo de concentração iônico, além da contribuição 

das chuvas pela consequente dissolução de sais concentrados durante o período seco (Fitzpatrick, et 

al., 2000). Um cenário de processos hidroquímicos controlados pelo intemperismo de assembleias 

minerais ricas em Na+ e K+ deve ser levado em consideração diante da correlação positiva (r=0,97) 

entre Ca+, Na+, K+, HCO3
-, SO4

2- e Cl-, indicando a ocorrência de uma evolução hidroquímica 

comum para a maioria das amostras analisadas, com o intemperismo de silicatos presentes nas 

litologias locais. 

 

Salinização das águas superficiais e subterrâneas 

 

O fenômeno da salinização é um importante fator a ser discutido em análises hidroquímicas, 

levando a verificação da contribuição dos íons presentes na solução para a reconhecimento da 

condição salinizada. Por sua rapidez e facilidade de aplicação, utilizou-se o Índice de Revelle (IR) 

(Revelle, 1941). 

Neste trabalho, os valores para STD englobam mínimo de 58,76mg/L (LAJS1), máximo de 

4184,00mg/L (CDD1) e média 898,81mg/L. Estes valores são compatíveis com os resultados 

observados em ambientes costeiros influenciados por cunhas salinas, como verificado por Sunkari 

et al. (2021) no semiárido de Gana, onde as águas subterrâneas apresentaram médias de STD de 

717,00mg/L, variando de 275,00mg/L a 7123mg/L. Por sua vez, Karunanidhi et al. (2020) 

verificaram em águas subterrâneas situadas no semiárido indiano e longe do litoral, uma 

concentração média de STD de 855,76mg/L, com mínimo de 182,00mg/L e máximo de 

2401,00mg/L. Em ambos os casos, o IR foi aplicado para a quantificação do grau de salinização das 

amostras, o que aponta para a adequação da aplicação do Índice de Revelle mesmo em águas 

distantes do litoral. 

De acordo com o Índice de Revelle (Equação 1), 85,7% das amostras subterrâneas 

apresentaram alterações relativas à influência de salinização, enquanto apenas a amostra LAJ1 

(IR=0,31) não apresentou influência desse processo (Figura 2). O sítio de coleta dessa amostra é 

dominado por quartzitos (+70% de quartzo) enquanto o solo é formado basicamente por sedimentos 

derivados principalmente do quartzito intemperizado, indicando menor contribuição desse litótipo 

pela baixa solubilidade do quartzo, contrastando com o intemperismo de silicatos mais solúveis e 

seu papel na salinização das demais amostras subterrâneas.  

Embora a natureza hidroquímica e o arcabouço geológico indiquem inicialmente uma 

contribuição do substrato rochoso e bacia de drenagem, RAJ1 (IR=8,90) e CDD1 (IR=5,41) exibem 

valores maiores que a média do restante das amostras subterrâneas (IR=2,71). Em valores 

absolutos, o IR verificado nas respectivas amostras é quase 11 e 18 vezes o valor padrão para o IR 

(0,50), situando CDD1 como uma amostra moderadamente salina, porém bastante diversa daquelas 

compreendidas entre 0,50-6,6, sugerindo um processo distinto de salinização (Figura 2).  
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Essa variação do IR não pode ser atribuída a uma influência de concentração e diluição 

devido a distribuição espacial mais localizada das amostras causada por uma diferença 

climatológica regional ou feições de relevo agindo como barreiras naturais para as chuvas. Embora 

discutida por diversos autores, como Manca et al. (2014), a influência regional de sprays marinhos 

transportados por correntes atmosféricas a partir de zonas litorâneas também não é consistente com 

os picos de Cl- verificados apenas nas amostras RAJ1 e CDD1, sugerindo mecanismos locais para a 

ocorrência desses íons. 

 

 

 
Figura 2.  Índice de Revelle aplicado a amostras superficiais e subterrâneas. Valores à esquerda do 

pontilhado vermelho indicam águas pouco salinizadas; valores entre os pontilhados vermelho e 

preto indicam águas moderadamente salinizadas; valores à direita do pontilhado preto indicam 

salinização. 
 

 

A contribuição litológica para as altas concentrações de Cl- e o consequente elevado valor de 

RI verificado para RAJ1 e CDD1 (Tabela 2 e Figura 2) não deve ser considerada como principal ou 

única fonte do íon, haja vista a inexistência de grandes ocorrências de fontes geogênicas de cloretos 

na região. Entretanto, a salinidade das amostras é intimamente ligada às concentrações Ca2+, Na+ e 

Cl- provenientes da interação água-rocha e suas correlações com os STD, variando de r=0,97 para o 

Na+ a r=0,99 para o Ca2+ e Cl- (Tabela 3).  

Em abordagem semelhante à deste trabalho, Gao et al. (2019) consideram que concentrações 

de Cl- discrepantes em relação às demais amostras subterrâneas dentro do universo amostrado não 

devem ser consideradas como provenientes de uma fonte única. Comparativamente aos resultados e 

distribuição relativamente homogênea dos valores de Ca2+, Na+ e SO4
2-, os picos de cloreto 

verificados em RAJ1 e CDD1 e as concentrações de NH3, NO2
- e NO3

- podem representar um 

aporte antropogênico que se soma a interação água-rocha, de forma análoga à verificada por 

Selvakumar et al. (2017) em uma região de rápida urbanização na Índia. Essa compreensão é 

reforçada pela correlação positiva entre Cl- e NH3 (r=0,87) e NO2
- (r=0,87) e da proximidade dos 

sítios RAJ1 e CDD1 a aglomerados urbanos, o que sugere aporte de origem antrópica (Figura 1). 

Entretanto, a dinâmica de alternância entre períodos secos e chuvosos pode promover a precipitação 

e concentração de sais no solo durante a estiagem, sendo posteriormente lixiviados com as chuvas e 

levados ao aquífero. Esse mecanismo afeta principalmente aquíferos rasos, onde água armazenada 
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na porção superior da zona saturada se move verticalmente em direção à zona insaturada, repondo a 

água perdida na evaporação, reiniciando o ciclo (Cao et al., 2016).   

Exceto por RAJ1 e CDD1, os valores de IR para as demais são mais elevados nos poços 

locados em terrenos dominados pelos micaxistos, sugerindo forte contribuição do intemperismo da 

assembleia mineral dessas rochas como fonte de salinização principalmente em ERM2 (IR=1,70) e 

GAR1 (IR=1,0). 

A ocorrência de salinização em 75% das amostras superficiais mesmo no início do período 

chuvoso indica uma possível contribuição dos sedimentos da bacia de drenagem e eventualmente 

carreados para os corpos superficiais. Além disso, a exposição do leito de corpos superficiais sob 

influência atmosférica é compatível com a concentração de íons precipitados em ambiente oxidante 

durante o período seco e sua posterior diluição no início do período chuvoso, aumentando a 

salinidade. Esse contexto é adequado ao mecanismo abordado por Leyden et al. (2016) no 

semiárido australiano, ao observar a formação de precipitados durante a estiagem e sua diluição no 

período úmido posterior. Dentre as amostras superficiais, apenas GARS1 (IR=0,44) não apresenta 

influência de salinização, indicando uma menor contribuição da dissolução de precipitados e dos 

materiais carreados a partir de áreas a montante. 

 

Mecanismos hidroquímicos 

 

Diagramas de Piper e Stiff 

 

A comparação das amostras subterrâneas e superficiais a partir do diagrama de Piper 

demonstra que há uma maior homogeneidade hidroquímica entre os corpos superficiais, sugerindo 

influência da precipitação pluviométrica na evolução hidroquímica dessas águas. Por sua vez, as 

amostras LAJ1 e XIQ1 exibem similaridade composicional com GARS1 e LAJS1, indicando que as 

águas subterrâneas estão sob influência de renovação com as chuvas devido à contribuição das 

estruturas geológicas de orientação E-W, o que contrasta com o comportamento mineralizado das 

demais amostras subterrâneas, especialmente CDD1 e RAJ1, situadas em terrenos dominados por 

sets NE-SW. A distribuição e geometria das estruturas rúpteis exercem um importante papel na 

renovação e evolução hidroquímica das águas superficiais e subterrâneas. Ao aplicar técnicas de 

sensoriamento remoto para mapear o eventual controle tectônico do rio Carnaúba, Mutzenberg 

(2005) aponta que as falhas E-W e NE-SW se intersectam principalmente na região central do 

município de Carnaúba dos Dantas, onde predominam os quartzitos.  

As observações do autor contemplam o mapeamento de feições retilíneas de relevo e 

drenagens que em geral são perpendiculares entre si, onde o curso do rio Carnaúba apresenta 

mudanças direcionais geralmente em 90°. Entretanto, as falhas NE-SW conduzem a menos 

renovação de águas e menores vazões se comparadas a aquelas E-W, sendo encontradas 

principalmente nos terrenos dominados pelos micaxistos. Esse cenário foi abordado por Gopinath et 

al. (2002) ao mapearem uma área no Seridó paraibano sob as mesmas condições de deformações 

rúpteis do presente estudo, onde foi possível catalogar grupos de fraturas verticais/subverticais 

predominantemente mais abertas nos quartzitos e sub-horizontais/horizontais ocorrentes nos 

micaxistos, essas menos abertas, havendo forte intersecção entre os dois grupos. Para os autores, a 

renovação das águas associadas aos quartzitos e a geometria predominante nesses litótipos 

conferem uma maior circulação das águas quando comparadas às rochas com maior influência das 

estruturas NE-SW, principalmente quando esses dois sets se intersectam.  

A composição catiônica da maioria das amostras está no campo das águas mistas e sódicas, 

enquanto a composição aniônica varia de águas bicarbonatadas, mistas e cloretadas (Figura 3). No 
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triângulo correspondente aos cátions, a maioria das amostras se encontra no campo das águas 

mistas, onde não há um domínio composicional claro entre Ca2+, Na+, Mg2+ e K+, favorecendo um 

controle hidroquímico comum ou mistura de águas hidroquimicamente diversas. No diagrama de 

Piper (Figura 3), as amostras situadas na porção central do triângulo dos cátions tendem a exibir 

uma composição de águas mistas, embora os quantitativos de Mg2+ possam indicar a dissolução dos 

constituintes mineralógicos de micaxistos, como abordado por Hounslow (2018).  

As amostras ERM2 e CDD1 apresentam maiores porcentagens de Na++K+ em relação às 

demais e consequente empobrecimento em Ca2++Mg2+. As maiores porcentagens de Na++K+ e a 

correlação (r=0,97) entre esses íons sugerem que, além da ação do clima na dissolução de sais por 

meio das chuvas, o intemperismo de minerais como Na-plagioclásios e K-feldspatos deve ser 

levado em consideração como possível fonte desses íons, de maneira similar ao observado por 

Fernandes et al. (2020), que constataram a influência do intemperismo de silicatos na evolução 

hidroquímica das água em uma região semiárida em Portugal.  

As amostras de águas subterrâneas LAJ1 e XIQ1 ocorrem agrupadas junto às superficiais, o 

que reflete uma menor variação composicional quando comparadas ao grupo das águas subterrâneas 

e uma maior proximidade hidroquímica com as superficiais. Em adição, a porcentagem de Na++K+ 

tende a decrescer em relação ao Ca2++Mg2+, o que é compatível com uma maior contribuição de 

assembleias minerais ricas em Ca2+ e Mg2+, como albita e minerais ferromagnesianos, em 

comportamento hidroquímico oposto em relação a ERM2 e CDD1, que exibem compatibilidade do 

intemperismo de K-feldspatos (Figura 3) (Gaikwad et al., 2019). 

 

 

  
Figura 3. Diagrama de Piper para as amostras estudadas. A projeção dos pontos no losango 

superior do diagram indica as variações das facies hidroquímicas  
 

 

A distribuição aniônica para RAJ1 e CDD1 indica maior porcentagem do Cl- sobre o SO4
2- e 

CO3
2-+HCO3

-, mostrando um comportamento diverso das demais amostras subterrâneas. Isso indica 

que as águas com porcentagens intermediárias de Cl- apresentam uma dinâmica de concentração 

desse íon que difere do verificado nas amostras RAJ1 e CDD1. A possibilidade de aporte antrópico 

é reforçada pelas correlações positivas entre Cl- e SO4
2- (r=0,94) e SO4

2- e NH3 (r=0,94) e NO2
- 

(r=0,94) e a proximidade de centros urbanos (Tabela 3 e Figura 1). Esse contexto é compatível com 
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os achados de Bouderbala e Gharbi (2017) na Argélia em uma região de clima semiárido, que 

apontaram as correlações positivas entre os mesmos íons e a contribuição humana a partir de 

emissões domésticas e oriundas de atividades agrícolas que caracterizam a região. Embora também 

classificadas como cloretadas, as amostras ERM2, ERMS1 e CDDS1 mostram mais semelhanças 

com o agrupamento de águas mistas (ERM1 e GAR1) e bicarbonatadas (XIQ1), evidenciando um 

equilíbrio entre os processos que controlam o perfil hidroquímico das amostras (Figura 3).  

A distribuição composicional observada nos diagramas de Stiff permite a comparação de 

figuras geométricas e sua eventual associação aos locais amostrados (Figura 4) (Stiff, 1951).  

 

 
Figura 4. Diagramas de Stiff para amostras de águas superficiais e subterrâneas. As amostras cinza 

claro indicam águas superficiais; tons de azul indicam águas subterrâneas. A gradação de cores de 

cinza a azul escuro indicam o incremento das concentrações de sólidos totais dissolvidos; as setas 

na cor preta na amostra CDD1 indicam a projeção da concentração de Cl- extrapolando o limite da 

figura. 
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As amostras subterrâneas ERM1, ERM2 e GAR1, apresentam similaridades marcadas por 

uma distribuição semelhante entre Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- e SO4
2-, o que reforça as correlações 

significativas observadas entre esses elementos (r=0,58 a r=0,99) (Tabela 3).  

A amostra GAR1 exibe menores concentrações iônicas, o que pode significar um menor 

tempo de residência na unidade aquífera e uma maior renovação de águas por meio do escoamento 

da bacia de drenagem. Levando-se em conta a localização dos três poços, a maior similaridade 

observada na distribuição iônica reside na contribuição de litótipos formados por assembleias 

minerais silicáticas submetidas a condições de dissolução que pouco variam espacialmente entre os 

pontos amostrados.  

Por sua vez, o poço ERM2 situa-se próximo ao contato de micaxistos com quartzitos, sob 

provável influência neotectônica das estruturas extensionais E-W, e apresenta uma redução do teor 

de Mg2+, Ca2+ e CO3
2- + HCO3

- em relação a amostra ERM1 (Figura 4). Embora a distribuição 

iônica observada na amostra ERM2 evidencie uma maior similaridade com as amostras ERM1 e 

GAR1, a explicação mais plausível para a redução apontada é uma menor contribuição das 

assembleias minerais ricas em Ca2+ e Mg2+ presentes nos micaxistos. Esse contexto é compatível 

com um maior papel dos quartzitos no perfil hidroquímico da amostra, imprimindo um menor 

aporte iônico em decorrência de taxas de dissolução mais lentas para o quartzo presente nesses 

litótipos. Além disso, uma maior renovação de águas e sua relação as estruturas NW-SE e E-W 

intersectadas não deve ser descartada.  

A amostra RAJ1 exibe uma similaridade composicional maior com as amostras ERM1, 

ERM2 e GAR1, além de uma concentração de Cl- bem mais elevada do que a média observada 

entre os outros pontos. As ocorrências de Na+ + K+ e Cl- verificados nos diagramas de Piper e Stiff 

para as amostras subterrâneas indicam que as concentrações de STD refletem uma influência 

multifatorial, o que de acordo com Gaillardet et al. (1999) reflete a hidrólise e oxidação de silicatos 

como feldspatos, micas e minerais ferromagnesianos. O intemperismo químico de silicatos 

presentes em pegmatitos e micaxistos foi apontado por Marandi e Shand (2018) como um 

importante mecanismo para a salinização das águas subterrâneas, enquanto quartzitos apresentam 

menores taxas de dissolução em decorrência da insolubilidade do quartzo. Essa dinâmica é 

compatível com os resultados do presente estudo, onde as maiores concentrações de STD ocorrem 

em terrenos dominados por rochas de conteúdo mineralógico mais susceptíveis ao intemperismo e 

liberação de íons mais móveis. As proporções de Na+ > K+ apontadas por Moon et a. (2009) 

indicam que a maior mobilidade do Na+ diante do K+ é coerente com os resultados das amostras 

analisadas, onde todas apresentaram valores de Na+ superiores ao K+ e correlação r=0,97, sugerindo 

uma fonte comum (Tabelas 2 e 3).  

As concentrações de Cl- permitem comparar RAJ1 diretamente com a amostra CDD1. Os 

quantitativos de STD exibidos no diagrama de Stiff indicam a contribuição do intemperismo de 

silicatos nos micaxistos e dissolução de sais, o que provavelmente ocorre com o início das chuvas e 

sua alternância entre períodos secos e chuvosos. Embora seja esperada uma maior diluição dos íons 

presentes nas águas, o início da estação úmida é marcado pelo carreamento de sedimentos pela 

bacia de drenagem até corpos superficiais ou zonas de recarga de aquíferos.  

As condições de uso do poço referente a amostra CDD1 exigem cautela ao comparar com as 

demais amostras subterrâneas, haja visto o contexto de baixa circulação de suas águas, o que pode 

contribuir para a estratificação hidroquímica. Esse fenômeno é descrito por Lisboa (1996) como 

variações marcadas pelo controle geoquímico de rochas com assembleias minerais ricas em e Ca2+ e 

Mg2+, com um controle hidroquímico vertical e interferência na comparação dos resultados 

analíticos com outros poços. Por sua vez, Ryuh et al. (2017) consideram as mudanças de pH e 

condutividade elétrica na caracterização de zoneamento hidroquímico vertical como resultado da 
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formação de precipitados, apresentando concentrações de STD que decrescem quando o nível 

freático ascende. Associada à baixa circulação hídrica, a estratificação hidroquímica torna-se 

comum e relacionada a águas mais mineralizadas devido a um maior tempo de trânsito e 

consequente interação água-rocha na unidade aquífera. Comparativamente às demais amostras, o 

quantitativo de Cl- verificado em CDD1 só pode ser comparado com aquele verificado em RAJ1, 

consistindo em uma diferenciação clara entre os mecanismos de disponibilização e concentração de 

Cl- diante dos resultados verificados nesses poços em relação às demais amostras subterrâneas, onde 

os picos de cloretos não ocorrem.  

De maneira geral, concentrações elevadas de Cl- próximos a aglomerados urbanos e suas 

correlações positivas com compostos nitrogenados sugerem a contribuição antrópica para o aporte 

verificado. Entretanto, não é possível comparar seus resultados de CDD1 e RAJ1 com os achados 

de Zhang et al. (2018) ao estudarem a ocorrência de nitrato e cloretos associados às atividades 

agrícolas por se tratarem de amostras em áreas urbanizadas. É necessário levar em consideração a 

lacuna representada pelo sistema de esgotamento sanitário urbano ineficiente no contexto da 

amostra CDD1 levando a contaminação por efluentes domésticos, além da possibilidade de 

concentração de Cl- por acúmulo de precipitados formados durante as estações secas e lixiviados de 

volta ao aquífero, quando rasos, no caso da amostra RAJ1 (3,58m) (Tabela 2).  

Diferentemente do mecanismo de estratificação hidroquímica de possível ocorrência no poço 

referente a CDD1, a amostra RAJ1 demonstra condições de ocorrência de lixiviação de sais 

precipitados nos solos e zona insaturada durante os períodos secos. De acordo com Chen et al. 

(2013), Huo et al. (2020) e Shen e Chen (2020), as variações pluviométricas e recargas de aquíferos 

rasos controlam os mecanismos de precipitação e dissolução de sais, como a halita (NaCl), 

possibilitando a lixiviação de cloretos de volta ao aquífero.  

O controle geoquímico das rochas parece ocorrer entre amostras coletadas em terrenos que 

exibem litologias semelhantes, o que se reflete nas distribuições iônicas similares entre os pontos 

amostrados na comunidade do Ermo (ERM1, ERM2 e ERMS1) e Garrote (GAR1 e GARS1) 

(micaxistos), bem como aqueles situados na comunidade do Lajedo (LAJ1 e LAJS1) e Xique-xique 

(XIQ1) (quartzitos) (Figura 4). 

A partir da distribuição iônica no poço ERM1 e da barragem ERMS1, as figuras representadas 

pelo diagrama de Stiff sugerem se tratar de águas sob controles litológicos diversos e contribuição 

climática com maior renovação para o corpo superficial (ERMS1) no período amostrado em relação 

à água subterrânea (ERM1). Isto é reforçado pela condutividade elétrica (CE) mais elevada 

verificada na amostra ERM1 em relação ERMS1, contexto que pode ser observado também nos 

pares LAJ1/LAJS1, GAR1/GARS1 e CDD1/CDDS.  

As amostras referentes aos poços LAJ1 e XIQ1 apresentam similaridades composicionais 

perceptíveis (Figura 4). As concentrações de STD são relativamente mais baixas em comparação 

aos valores relacionados às amostras situadas em terrenos mapeados como micaxistos. A principal 

variação é representada pela menor concentração iônica, indicando que a menor variedade 

mineralógica dos quartzitos exerce menor controle na composição dessas águas.  

Em termos composicionais, as amostras LAJ1 e XIQ1 são aquelas que mais se aproximam 

das águas superficiais, sugerindo uma relação entre o período chuvoso e a recarga das águas 

subterrâneas através da contribuição de estruturas E-W e NE-SW, que se cruzam na região do sítio 

de amostragem referente a LAJ1 e XIQ1. Essas feições rúpteis foram mapeadas pelo Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM 2005) nos quartzitos, enquanto Mutzenberg (2005) identificou o 

controle estrutural no curso do rio Carnaúba através de sensores remotos, indicando padrões de 

mudança direcional em 90º e o cruzamento dessas estruturas.  

Embora haja a semelhança entre águas superficiais e subterrâneas em função da distribuição 

iônica, a irregularidade das chuvas tende a controlar a diluição dos elementos maiores ao longo do 
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ano, intercalando maiores e menores concentrações iônicas e provendo uma separação clara no 

diagrama de Gibbs entre os corpos superficiais e subterrâneos em relação aos processos 

responsáveis pelas concentrações verificadas (Figura 4).  

 

Diagrama de misturas 

 

O diagrama de misturas oferece uma compreensão relacionada à contribuição das assembleias 

minerais eventualmente dissolvidas, fornecendo informações sobre a fonte dos íons por meio da 

análise das razões Ca2+/Na+, Mg2+/Na+ e HCO−
3/Na+ (Moon et al., 2009; Gaillardet et al., 1999). A 

partir da análise das razões Mg2++Na+ / Ca2++Na+, é possível identificar o predomínio de um aporte 

iônico proveniente da dissolução de assembleias minerais silicáticas em variadas intensidades 

(Figura 5a). A razão Ca2++Na+ parece ser mais determinante nas amostras superficiais e nas 

subterrâneas relacionadas aos quartzitos (LAJ1 e XIQ1), indicando intemperismo de assembleias 

calco-sódicas, como a série dos plagioclásios (Figura 5).  

Em decorrência da menor solubilidade do quartzo, o intemperismo da assembleia mineral 

acessória contendo muscovita, plagioclásios, turmalina e sillimanita deve ser considerado. Por outro 

lado, o eixo Mg2++Na+ indica um aporte de Mg2+ nas amostras subterrâneas relacionadas aos biotita 

xistos, onde a alteração de minerais ferromagnesianos como biotita e clorita deve ser a fonte 

primária do íon (Figura 5a). 

 

 

 
Figura 5. Em (5a), diagrama de misturas para Ca2+/Na+ vs HCO3

- e background de Moon et al. 

(2009); em (5b), diagrama para Ca2+/Na+ vs Mg2+ e background de Gaillardet et al. (1999) 
 

 

Para a razão HCO3
-+Na+ / Ca2++Na+, o diagrama indica que as amostras superficiais e 

subterrâneas podem ser separadas em dois grupos diversos em função da variação da contribuição 

Cluster 1 

Cluster 2 
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do intemperismo de silicatos, formando clusters distintos (Figura 5b). O agrupamento das amostras 

LAJ1 e XIQ1 junto as superficiais (cluster 1) é compatível com um aporte iônico comum a essas 

águas, sugerindo que o tempo de residência na unidade aquífera para essas amostras é menor se 

comparado às demais águas subterrâneas analisadas (cluster 2).  O agrupamento de LAJ1 e XIQ1 

(subterrâneas) no cluster 1 (águas superficiais) fortalece a interpretação da maior renovação dessas 

águas em função das estruturas NE-SW e principalmente E-W, mapeadas nas regiões da 

comunidade Xique-xique (XIQ1) e Lajedo (LAJ1), além da contribuição do escoamento superficial.  

Em estudos em uma região sob o mesmo contexto geológico no Seridó paraibano, Gopinath et 

al. (2002) associaram as melhores vazões e circulação de água a unidades aquíferas relacionadas às 

estruturas rúpteis nos quartzitos da Formação Equador, notadamente nos cruzamentos entre os sets 

de orientação NE-SW e E-W, conferindo quantitativos de STD mais próximos das amostras 

superficiais e as diferenciando em relação às amostras situadas fora do domínio dos quartzitos. Por 

sua vez, Akinluyi et al. (2018) observaram na Nigéria as melhores vazões e circulação hídrica em 

poços locados em terrenos dominados por micaxistos e quartzitos submetidos a deformações rúpteis 

intersectadas, se comparadas aos poços locados fora das zonas deformadas. De maneira oposta, as 

amostras ERM1, ERM2, GAR1, RAJ1 e CDD1 formam no diagrama de misturas um agrupamento 

onde se destaca uma menor influência de assembleias calco-sódicas em comparação as águas 

superficiais, LAJ1 e XIQ1, e exibem maior influência da dissolução de assembleias 

ferromagnesianas presentes nas rochas da Formação Seridó com a predominância de estruturas NE-

SW sem cruzamentos com aquelas E-W. 

O intemperismo de silicatos é um processo comum a partir da presença de rochas ígneas e 

metamórficas ricas nessa classe mineral. Tipicamente, a desestabilização de assembleias minerais 

em litótipos de composição granítica ocorre pela alteração mineral na presença de água, liberando 

Na+, K+, Ca2+ e Mg2+ em corpos superficiais e principalmente em reservatórios subterrâneos. Em 

Gana, Sunkari et al. (2020) identificaram o intemperismo de silicatos como uma das fontes do 

incremento dos quantitativos dos íons maiores, enquanto Sunkari et al. (2021) consideram que as 

correlações positivas entre Ca2+, K+, Na+ indicam o intemperismo de rochas cristalinas. Entretanto, 

a contribuição de assembleias minerais de outros litótipos deve ser considerada dadas as correlações 

fracas desses íons com o Mg2+ (Tabela 3).  

A ocorrência de Na+ relacionada a amostras subterrâneas coletadas em sítios onde há a 

presença de micaxistos (ERM1, ERM2, GAR1 e CDD1) e adjacentes a Suíte intrusiva Itaporanga 

(SII) representada por rochas graníticas (RAJ1), pode ser explicada pela dissolução de plagioclásios 

da série albita-anortita (Na-Ca) e K-feldspatos, relativamente comuns em ambas unidades 

litológicas, conforme apontado por Bezerra et al. (2009), Beurlen et al. (2014) e Costa (2015). 

Entretanto, diante da escassez de dados geológicos de detalhe na região estudada, o diagrama de 

misturas proposto por Gaillardet et al. (1999) deve ser utilizado com cuidado pois, ao se relacionar 

seus resultados a litótipos específicos já mapeados nos locais amostrados, a possível ocorrência de 

outras rochas e assembleias minerais podem interferir na interpretação das concentrações 

verificadas. 

Embora destoem claramente das demais amostras subterrâneas, a comparação direta entre as 

amostras LAJ1 e XIQ1 deve ser cautelosa. Com quantitativo de STD inferior ao verificado na 

amostra XIQ1, não é possível afirmar que a amostra LAJ1 esteja submetida a uma maior renovação 

de águas por escoamento superficial a partir da bacia de drenagem, exigindo um maior 

detalhamento da relação entre as estruturas do substrato rochoso, as assembleias minerais e as 

características hidroquímicas das águas.  
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Diagrama de Gibbs 

 

A individualização de perfis subterrâneos e superficiais pode ser reforçada no diagrama de 

Gibbs, o qual exibe principais mecanismos hidroquímicos nas amostras, sendo eles a precipitação 

pluviométrica, intemperismo da rocha e concentração por evaporação (Gibbs, 1970).  

A utilização dessa ferramenta para águas subterrâneas deve levar em conta uma visão mais 

ampla do arcabouço geológico e das condições ambientais dos locais analisados. De acordo com 

Marandi e Shand (2018), o diagrama de Gibbs possui limitações ao não considerar variáveis como o 

tempo de residência da água na unidade aquífera ou aportes antropogênicos. Entretanto, a 

comparação entre amostras é uma ferramenta útil para apontar a predominância de processos 

hidroquímicos entre águas superficiais e subterrâneas ao contrapor processos diversos como a 

evaporação, interação água-rocha e precipitação pluviométrica. 

Para a razão Na+/(Na++Ca2+), as amostras superficiais estão relacionadas a processos de 

precipitação pluviométrica, formando um agrupamento hidroquímico facilmente distinguível das 

subterrâneas. Entretanto, a análise das amostras LAJ1 e XIQ1 (quartzitos) indica um agrupamento 

distinto das demais águas dos poços e maior semelhança em relação as águas superficiais, embora o 

predomínio da interação água-rocha permaneça claro (Figura 6a); este fato é corroborado pelo que 

foi observado e comentado nos diagramas de Piper e Stiff. A explicação mais aceitável para o 

agrupamento de LAJ1 e XIQ1 é de que a dissolução mineral nos quartzitos ocorre de forma mais 

lenta se comparada aos micaxistos; além disto, a renovação das águas com o período chuvoso sofre 

influência das estruturas E-W, as quais contribuem para o aumento a circulação de água. A análise 

da razão Cl-/(Cl-+HCO3
-) mostra um comportamento ligeiramente diferente para XIQ1 em relação a 

LAJ1, indicando uma maior contribuição da concentração de Cl- na primeira, embora ambas ainda 

sejam agrupadas junto às amostras superficiais (Figura 6b).   

 

 

 
Figura 6. Diagrama de Gibbs para águas superficiais e subterrâneas em Carnaúba dos Dantas/RN. 

Em (6a), razão Na+/(Na++Ca2+); em (6b), razão Cl-/(Cl-+HCO3
-).  Fonte: do autor, 2020 
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O deslocamento da amostra XIQ1 em direção a águas subterrâneas que apresentam 

quantitativos de cloretos mais elevados formando um agrupamento representado pela elipse 

vermelha, além do sítio de coleta se localizar próximo a unidades habitacionais rurais, sugerem a 

hipótese de contribuição antrópica para o Cl-, embora a amostra não chegue a apresentar um 

comportamento similar ao mostrado por RAJ1 e CDD1. 

Para a razão Na+/(Na++Ca2+), as amostras ERM1, ERM2 e GAR1 são situadas fora do 

boomerang, porém compatíveis com a interação água-rocha, refletindo a proximidade 

composicional verificada no diagrama de Stiff (Figura 4). Essas amostras formam um agrupamento 

distinto das superficiais, onde sua posição fora do diagrama sugere uma possível contribuição 

antrópica além dos processos de dissolução mineral e evaporação. A mesma condição foi observada 

por Gao et al. (2019) em áreas agrícolas na China, refletindo o cuidado para a utilização do 

diagrama de Gibbs na avaliação de águas subterrâneas. A contribuição litológica através da 

hidrólise de silicatos é compatível com maiores razões Na+/(Na++Ca2+) observadas, reforçando 

plagioclásios cálcicos e sódicos como possíveis fontes desses íons e favorecendo o posicionamento 

das amostras ERM1, ERM2 e GAR1 fora do boomerang, como observado por Selvakumar et al. 

(2017) em uma região semiárida na Índia sob influência de aglomerados urbanos e cultivos 

agrícolas.  

Em relação a razão Cl-/(Cl-+HCO3
-), embora a interação água-rocha pareça ser o mais 

importante mecanismo atuante em ERM1, ERM2 e GAR1, a presença de cloretos de origem 

possivelmente antrópica proporciona um agrupamento distinto do anteriormente discutido (Figura 

6b).  

As amostras LAJ1 e GARS1 exibem a menor influência do Cl- em sua evolução 

hidroquímica, corroborando a baixa influência de salinização verificada no índice de Revelle 

(Figura 2), enquanto XIQ1 forma um agrupamento junto a ERM1, ERM2 e GAR1, refletindo uma 

maior contribuição da interação água-rocha em sua composição. Apesar das águas superficiais 

mostrarem uma predominância de precipitação, as amostras ERMS1 e CDDS1 exibem um 

posicionamento no diagrama de Gibbs que aponta para um maior aporte de cloretos se comparadas 

a LAJS1 e GARS1. Embora autores como Degens et al. (2012) e Leyden et al. (2016) discutam a 

influência de águas subterrâneas nas alterações hidroquímicas que ocorrem em corpos superficiais 

sob condições de alternância entre períodos secos e chuvosos, o comportamento das amostras 

ERMS1 e CDDS1 e suas localizações próximas aos dois maiores aglomerados urbanos do 

município, aponta para um possível aporte de cloretos de origem antrópica nessas amostras. O 

mesmo comportamento não é observado nas amostras GARS1 e LAJS1, as quais foram coletadas 

em zonas rurais pouco habitadas, o que indica uma dinâmica hidroquímica diferente.   

As amostras CDD1 e RAJ1 exibem cenários de maior influência da evaporação como controle 

da concentração de íons, o que também é observado em outras regiões de clima semiárido (Shen e 

Chen, 2020; Shaikh et al., 2020). Em uma análise dos quantitativos de STD, se pode considerar a 

interação água-rocha como principal motor da concentração iônica verificada nas amostras CDD1 e 

RAJ1 (Figura 6a). Entretanto, a dinâmica da evaporação em águas subterrâneas ocorre de maneira 

diferente daquela observada em corpos superficiais, especialmente em aquíferos onde o nível 

estático está próximo à superfície, reduzindo a profundidade da zona insaturada (CDD1 a 1,05m; 

RAJ1 a 3,58m) (Tabela 2). Nesse contexto, aquíferos rasos não confinados exibem perda de água 

por evaporação, até que o piso da zona insaturada seja alcançado e uma condição de equilíbrio seja 

estabelecida. A condição descrita proporciona a concentração de sais próximos à superfície, os 

quais são lixiviados com o reinício do período chuvoso, causando um aporte iônico nos poços e 

gerando uma salinização cíclica em função da variação do nível estático (NE), notadamente em 

climas áridos e semiáridos, a exemplo do observado por Chen et al. (2013).  
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Em experimentos envolvendo o acompanhamento da mudança do NE e seus efeitos na 

recarga e evaporação em função da alternância de chuvas, Huo et al. (2020) discutem a relação 

entre a alternância de períodos secos e chuvosos e a dinâmica de transporte vertical e concentração 

de sais pela zona insaturada de aquíferos rasos. Embora seja possível considerar a contribuição 

desse fenômeno nas concentrações iônicas observadas na maioria das amostras subterrâneas, o 

comportamento dos picos nas concentrações de cloretos em RAJ1 e CDD1 converge para uma 

possível contribuição antrópica para essas águas em razão dos quantitativos de compostos 

nitrogenados medidos em RAJ1 (27,77mg/L de NO3
-) e CDD1 (27,50mg/L de NH3 e 6,60mg/L de 

NO2
-). 

 

Índice cloro-alcalino (CAI-I e CAI-II) 

 

O índice cloro-alcalino (CAI) é utilizado para a avaliação da interação da água com o meio 

geológico, sendo geralmente utilizado para a determinação do processo de troca iônica a partir da 

interação da água com os materiais geológicos disponíveis. Os valores de CAI-I e CAI-II podem ser 

obtidos respectivamente pelo emprego das Equações (2) e (3), sendo calculados a partir das 

concentrações expressas em meq/L: 

 

(2) CAI[1] = [Cl- - (Na+ + K+)] / Cl- 

(3) CAI[2] = [Cl- - (Na+ + K+)] / SO4
2- + HCO3

- + CO3
2- + NO3

- 

 

De acordo com a Figura 7, os valores positivos indicam a troca iônica reversa como processo 

hidroquímico dominante, onde há a liberação de Ca2+ e Mg2+ nas águas enquanto ocorre a 

precipitação de Na+ e K+, indicando que o aporte iônico nas amostras se dá pelo intemperismo de 

minerais presentes no substrato geológico. De forma semelhante, Heydarirad et al. (2019) 

observaram que 75% das amostras analisadas em uma área no Iran apresentavam predomínio de 

valores positivos, com as amostras menos salinas se deslocando em direção ao campo dos valores 

negativos.  

Ainda segundo os autores, os grupos de amostras que apresentam troca iônica reversa exibem 

os maiores quantitativos de cloretos, sendo relacionados ao intemperismo mineral e atividades 

antropogênicas, confirmando uma relação entre troca iônica reversa e Cl- que também pode ser 

observada na Figura 7.  

 A amostra GARS1 apresenta CAI-I negativo (-0,33) e CAI-II (-0,15), sugerindo um processo 

de troca iônica liberando Na+ e K+, o que também é observado para LAJ1 (CAI-I -0,31; CAI-II -

0,09), demonstrando o comportamento de amostras não salinizadas, como sugerido por Custodio e 

Llamas (1976). Esse contexto se relaciona à influência pluviométrica para uma maior diluição de 

precipitados formados durante a estação seca ao longo da bacia de drenagem e aquífero (LAJ1) e 

principalmente das margens do açude (GARS1). Em condição semelhante, Leyden et al. (2016) 

discutem a formação de precipitados a partir da exposição de margens de corpos hídricos 

superficiais e sua posterior diluição mediante a recuperação hídrica trazida pelas chuvas. Entretanto, 

embora as amostras tenham sido coletadas no início do período chuvoso, a ocorrência da estação 

seca deve modificar o mecanismo, deslocando as amostras LAJ1 e GARS1 ao campo da troca 

iônica reversa (valores positivos) ou a uma condição próxima a um equilíbrio nos gráficos 

referentes ao CAI-I e CAI-II. 

Em geral, as amostras que apresentam maior influência de salinização exibem os maiores 

valores de CAI, estabelecendo uma relação entre o intemperismo dos silicatos e a ocorrência de 

processo de troca iônica reversa. Entretanto, as amostras ERM1, ERM2 e GAR1 apresentam valores 

negativos para CAI-I e CAI-II, embora estejam sob influência de processo de salinização como 
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apontado pelo índice de Revelle. Isso se dá em razão da troca iônica provocar a absorção de Ca2+ e 

Mg2+ nos aquíferos, disponibilizando Na+ e K+ na água, o que é consistente com a correlação 

positiva mais fraca entre os STD e o Mg2+ (r=0,75), frente às fortes correlações com os demais íons 

maiores (r=0,84 a r=0,99), verificadas na Tabela 3, configurando uma menor contribuição do Mg2+ 

na salinização dessas águas. Este achado sugere que o comportamento das amostras ERM1, ERM2 

e GAR1 guarda estreita relação com a composição mineralógica dos micaxistos da Formação 

Seridó. 

 

 

 
Figura 7. Diagrama de dispersão CAI vs Cl- para avaliação de processos hidroquímicos Os valores 

são expressos em meq/L 

 
 

Embora XIQ1 exiba um comportamento compatível com troca iônica reversa, onde a 

influência dos quartzitos da Formação Equador é perceptível por um menor aporte iônico, seu 

agrupamento junto às amostras superficiais reforça a compreensão de que seu controle 

hidroquímico é diverso daquele atuante nas amostras ERM1, ERM2 e GAR1. 

A troca iônica reversa é o mecanismo que explica o comportamento das amostras RAJ1 e 

CDD1, as quais se mostram fortemente controladas pela alta concentração de cloretos e pelo 

acompanhamento das maiores concentrações de SO4
2-. Comumente, a distribuição dos íons Cl- e 

SO4
2- em águas subterrâneas de salinização intermediária é relativamente homogênea, onde a razão 

rCl-/rSO4
2- tende a representar a composição geoquímica da rocha fonte (Custodio e Llamas, 1976). 

Entretanto, a ocorrência de picos de concentração de Cl- e a forte influência desse íon na salinização 

verificada nas amostras RAJ1 e CDD1 impossibilita o agrupamento destas junto às demais águas 

subterrâneas, não sendo recomendado relacionar seus valores de CAI-I e CAI-II apenas ao substrato 
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geológico, a exemplo das demais amostras subterrâneas. Para as amostras em questão, a presença de 

cloreto, sulfato e compostos nitrogenados destaca o papel da contribuição de fontes antropogênicas 

em RAJ1 e CDD1. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados desta pesquisa mostram comportamentos hidroquímicos divergentes entre águas 

superficiais e subterrâneas, onde o clima e a geologia local exercem influência nas amostras.  

Em geral, as águas subterrâneas apresentam concentrações de sólidos totais dissolvidos (STD) 

e valores de condutividade elétrica (CE) superiores aos verificados nas águas superficiais. 

Entretanto, as amostras coletadas em terrenos onde predominam quartzitos da Formação Equador 

apresentam concentrações de STD mais baixas que as verificadas nas amostras em terrenos 

dominados pelos micaxistos da Formação Seridó, evidenciando sua semelhança com os corpos 

superficiais. A composição aniônica das amostras subterrâneas apresenta três domínios distintos, 

sendo: HCO3
- e Cl- em relativa equivalência; HCO3

- + CO3
2- (LAJ1); Cl- (RAIJ1 e CDD1). A 

abundância catiônica é expressa por águas mistas que evidenciam a contribuição multifatorial, onde 

a origem iônica é variada. As fácies hidroquímicas dominantes são a Ca2+-HCO3, e Mg2+-HCO3
-, 

onde ocorrem agrupadas as amostras subterrâneas LAJ1, XIQ1 e as superficiais LAJS1 e GARS1. 

A amostra RAJ1 situa-se na fácies Cl--Ca2+-Mg2+, sendo completamente distinta das demais 

amostras subterrâneas. 

A influência de processo de salinização fica evidente para RAJ1 e CDD1 através da aplicação 

do Índice de Revelle, enquanto as demais amostras são pouco ou moderadamente salinizadas. 

Embora a amostra RAJ1 seja classificada pelo IR como moderadamente salinizada, os valores de 

STD e CE obtidos em campo indicam um perfil de água sob processo de salinização. Em contraste, 

as amostras GARS1 e LAJ1 apresentaram os menores índices, não sendo reconhecida uma dinâmica 

de salinização para essas amostras,  

O diagrama de misturas corrobora o intemperismo de silicatos como fonte primária dos íons 

dissolvidos e o agrupamento das amostras superficiais versus as amostras subterrâneas, embora as 

águas em terrenos onde predominam os quartzitos se agrupem às águas superficiais em razão de 

uma maior recarga devido a influência do cruzamento de estruturas NE-SW e E-W.  

O diagrama de Gibbs permite o agrupamento das amostras superficiais sob influência de 

precipitação, enquanto as subterrâneas apresentam maior influência do intemperismo mineral. O 

comportamento das amostras subterrâneas relacionadas a terrenos quartzíticos é semelhante ao das 

águas superficiais, estabelecendo uma diferenciação clara com a influência das assembleias 

presentes nos micaxistos da Formação Seridó. As amostras RAJ1 e CDD1 têm um comportamento 

bastante diverso das demais em relação a razão Cl-/(Cl-+HCO3
-), indicando uma evolução 

hidroquímica diferente das outras águas subterrâneas e sugerindo a possibilidade de influência de 

contaminação de origem antrópica relacionada a concentrações urbanas. 

O Índice Cloro-alcalino indica a ocorrência de dois processos hidroquímicos, sendo possível 

relacionar as amostras subterrâneas em terrenos dominados por micaxistos a troca iônica, enquanto 

a troca iônica reversa é predominante nas águas superficiais. A baixa contribuição de cloretos na 

salinidade expressa no Índice de Revelle e verificada em GARS1 e LAJ1 desloca as amostras para o 

campo de valores negativos, onde predomina a troca iônica. 

O comportamento diverso de CDD1 e RAJ1 em função da concentração de Cl- e a correlação 

deste íon com os compostos nitrogenados e sulfato, além da proximidade dos sítios de coleta a 

aglomerados urbanos, indica um aporte iônico antropogênico no caso destas duas amostras. 
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 20 

Resumo 21 

O município de Carnaúba dos Dantas/RN está localizado no semiárido nordestino e a 22 

agricultura local é uma importante atividade econômica na região, utilizando tanto águas 23 

superficiais quanto subterrâneas. Para avaliar a qualidade das águas eventualmente 24 

utilizadas para a manutenção das culturas, foram coletadas amostras para aferição de 25 

parâmetros em campo como condutividade elétrica, pH e sólidos totais dissolvidos, além 26 

de análises laboratoriais. Foram amostrados 4 corpos superficiais e 7 poços tubulares, em 27 

um total de 11 amostras. Os resultados dos ensaios realizados em laboratório e a análise 28 

do gráfico da Razão de Adsorção de Sódio indicam que as águas mais indicadas para 29 

irrigação são as águas superficiais, enquanto as amostras subterrâneas apresentam risco 30 

alto de salinização e baixo a médio para sodificação; a amostra CDD1 é inadequada para 31 

a irrigação. As amostras subterrâneas LAJ1 e XIQ1 apresentam qualidade semelhante as 32 

águas superficiais. Para a razão de magnésio, as amostras subterrâneas ERM1, GAR1 e 33 

CDD1 são inadequadas para a irrigação, e o índice de permeabilidade exibe resultados 34 

consistentes com a porcentagem de sódio, salinidade potencial e razão de Kelley, 35 

classificando essas amostras como inadequadas. As águas superficiais são em geral 36 

adequadas para uso na irrigação. 37 

 38 

Palavras-chave: recursos hídricos, água para irrigação, salinização e sodificação, 39 

porcentagem de sódio, razão de adsorção de sódio, índice de permeabilidade.  40 

 41 

Abstract 42 

The municipality of Carnaúba dos Dantas/RN is located in the northeastern semiarid 43 

region and local agriculture is an important economic activity in the region, using both 44 

surface and groundwater. To assess the quality of water eventually used for the 45 

maintenance of cultures, samples were collected to measure parameters in the field, such 46 

as electrical conductivity, pH and total dissolved solids, in addition to laboratory analysis. 47 

Four superficial water bodies and 7 tubular wells were sampled, in a total of 11 samples. 48 

The results of the tests carried out in the laboratory and the analysis of the Sodium 49 
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Adsorption Ratio graph indicate that the most suitable water for irrigation is surface 50 

water, while groundwater samples present a high risk of salinization and a low to medium 51 

risk for sodification; the CDD1 sample specifically is unsuitable for irrigation. The 52 

groundwater samples LAJ1 and XIQ1 have similar quality to surface water. For the 53 

magnesium ratio, the groundwater samples ERM1, GAR1 and CDD1 are unsuitable for 54 

irrigation, and the permeability index shows results consistent with the percentage of 55 

sodium, potential salinity and Kelley ratio, classifying these samples as unsuitable. 56 

Surface water is generally suitable for use in irrigation. 57 

 58 

Keywords: water resources, salinization and sodification, water for irrigation, sodium 59 

percentage, sodium adsorption ratio, permeability index 60 

 61 

 62 

1 Introdução 63 

 64 

As águas superficiais e subterrâneas são importantes fontes de recursos hídricos para a 65 

população do semiárido brasileiro, propiciando a realização de atividades diárias e a prática 66 

da agricultura (Gaikwad et al. 2018; Kate et al. 2020).  No semiárido do nordeste brasileiro, a 67 

escassez hídrica influenciada pelo clima leva a baixa disponibilidade hídrica para as 68 

populações e limita sua qualidade em decorrência de processos hidroquímicos controlados 69 

pela alta evaporação, baixa precipitação e escoamento superficial (Piper, 1944; Gibbs, 1970; 70 

Hem, 1985; Ahmadi e Sedghamiz 2007; Becker et al. 2011; De Medeiros et al. 2012; 71 

Camacho Suarez et al., 2015; Chintalapudi, 2017; Song, 2017; Damasceno et al., 2021). Esse 72 

cenário é usualmente descrito como reflexo da irregularidade das chuvas e ao aumento nas 73 

concentrações de sódio e cloretos nas águas subterrâneas e superficiais, afetando os possíveis 74 

usos dessas águas (Kelly e Wilson, 2008; Mosley et al., 2012; Zanella, 2014).  75 

As águas subterrâneas no semiárido do nordeste brasileiro são fortemente impactadas 76 

pela composição química das rochas presentes nas unidades aquíferas, onde os aquíferos 77 

fissurais são a principal fonte desse recurso (Hounslow, 2018). Comumente, as águas 78 

associadas a esse tipo de reservatório se encontram salinizadas, impactando seu eventual uso 79 

na irrigação (Nogueira et al., 2019; Mokoena et al., 2021). Geralmente, essas águas 80 

apresentam quantitativos de sólidos totais dissolvidos elevados e que as tornam inadequadas 81 

ao consumo humano e uso agrícola, ou no limiar entre a possibilidade de seu uso ou descarte 82 

(Batarseh 2017; Qaisar et al., 2018; Batarseh et al., 2021). 83 

Em municípios como Carnaúba dos Dantas/RN, as atividades agrícolas dependem 84 

totalmente da disponibilidade dessas águas e suas características hidroquímicas, levando a 85 

uma dependência do consumo de águas salinizadas que extrapolam os padrões estabelecidos 86 

na legislação brasileira (CONAMA 357, 2005; CONAMA 396, 2008). Em razão disso, ganha 87 
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em importância a realização de estudos que visem compreender as características 88 

hidrogeoquímicas das águas superficiais e subterrâneas para o incremento do 89 

desenvolvimento local e regional.  90 

Vários autores propuseram métodos para a avaliação da qualidade de águas para uso 91 

na irrigação mediante suas características hidroquímicas, com enfoque na influência do sódio 92 

na salinização das águas (Richards 1954; Wilcox, 1955; Kelley 1963; Doneen, 1964; Paliwal, 93 

1972). A presença de sódio em solos cultiváveis é um dos fatores mais nocivos a irrigação, 94 

podendo levar a uma baixa produtividade e afetar a renda de pequenos agricultores. Um dos 95 

efeitos de altas concentrações desse íon em águas que servem a irrigação é seu acúmulo no 96 

solo após processos de precipitação desencadeada pela evaporação da água. Esse fenômeno e 97 

suas consequências, como a ocorrência de processos de sodificação e salinização, são 98 

relacionados a alterações nas propriedades do solo, como a permeabilidade (Islam et al 2017; 99 

Batarseh 2017; Bortolini et al. 2018; Tomaz et al. 2020; Singh et al. 2020).  100 

Dentre as ferramentas gráficas utilizadas para a avaliação do perigo de sodificação e 101 

salinização, o diagrama da razão de adsorção de sódio (RAS) é amplamente utilizado, 102 

fornecendo informações acerca da adequação ou não de águas destinadas à irrigação 103 

baseando-se na influência do sódio e do conteúdo iônico das águas (Richards 1954). 104 

Ferramentas como o RAS indicam que águas provenientes de reservatórios submetidos a 105 

baixa renovação e circulação hídrica apresentam maiores riscos para a irrigação dada a maior 106 

concentração de sais (Richards 1954; Balamurugan et al., 2020; Batarseh et al. 2021). Os 107 

teores de sódio nas águas de irrigação podem se relacionar a uma menor permeabilidade dos 108 

solos, onde sua aeração e circulação hídrica é reduzida e compromete a qualidade da água 109 

para irrigação (Shaikh et al., 2020). Além disso, efeitos de toxicidade em plantas e prejuízos 110 

no crescimento das lavouras são comumente relatados (Ayers e Westcot, 1976; Cordeiro, 111 

2001; Goes et al., 2021; Can-Chulim et al., 2014; Marinho et al., 2021; Santos et al., 2021). 112 

Regionalmente, a relação entre águas salinizadas e solos degradados favorece a erosão 113 

hídrica, podendo ocasionar o estabelecimento de um processo de desertificação (Tomaz et al., 114 

2020). 115 

Assim, o objetivo deste artigo é avaliar a adequação das águas subterrâneas e 116 

superficiais ao uso na irrigação no município de Carnaúba dos Dantas/RN, aplicando diversos 117 

índices propostos na literatura. 118 

 119 

 120 
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2 Caracterização geral da área 121 

 122 

O município de Carnaúba dos Dantas/RN possui área total de 246,308 km² e está 123 

situado no estado do Rio Grande do Norte, na microrregião do Seridó Oriental. O acesso a 124 

sede municipal e dá pela BR 226, sentido Caicó, com ligação pela RN 407. A população é 125 

atualmente estimada em 8.180 habitantes onde a maioria reside na zona urbana. O setor de 126 

serviços, mineração e agricultura representam as principais atividades econômicas no 127 

município. 128 

 129 

2.1 Clima e vegetação 130 

 131 

O município de Carnaúba dos Dantas/RN está inserido em um contexto climatológico 132 

semiárido, com chuvas concentradas de fevereiro a abril, enquanto as maiores taxas de 133 

insolação e evaporação ocorrem no período seco, que vai de julho a dezembro (EMPARN, 134 

2020). De acordo com a classificação de Köppen e Geiger (1934), o clima é BShw’, quente e 135 

seco, e a precipitação média anual registrada pela Estação Climatológica de Caicó para o 136 

intervalo de 2010 – 2019 é de 418,93mm. Neste período, a menor precipitação ocorreu no ano 137 

de 2012, com 2,7 mm no mês de março, enquanto que a maior se deu no ano de 2019, com 138 

248,9 mm também no mês de março.  139 

A vegetação típica observada é a caatinga hiperxerófila e subdesértica do Seridó, a 140 

qual se caracteriza como uma caatinga adaptada a climas mais secos e apresenta aspecto 141 

arbustivo aberto. Do total das coberturas vegetais no município, 59% ocorre degradada, 23% 142 

encontra-se preservada, lavouras correspondem a 20% e solos expostos totalizam 6%.  143 

A evolução da degradação da caatinga em Carnaúba dos Dantas/RN foi estudada por 144 

Reis Fernandes et al (2009), os quais identificaram núcleos de desertificação em uma análise 145 

temporal de 1987 a 2007. O processo descrito pelos autores envolve o avanço da indústria 146 

ceramista e a supressão vegetal para alimentação dos fornos à lenha utilizados na produção de 147 

tijolos e telhas, além de comércios como padarias. A evolução da degradação descrita envolve 148 

a substituição da caatinga nativa por cultivos variados, formando fragmentos de mata nativa 149 

geralmente localizados nas regiões de mais difícil acesso ao norte e sudeste do município. 150 

Esse contexto foi também observado por Alves e Rocha (2007) no município de Picuí, 151 

limítrofe a Carnaúba dos Dantas/RN, também caracterizando um contexto de acelerado 152 

processo de desertificação. 153 

 154 
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2.2 Geologia 155 

 156 

A área de pesquisa está inserida na Faixa Seridó, composta por um embasamento 157 

gnáissico-migmatítico de idade paleoproterozóica, com o Grupo Seridó sotoposto, de idade 158 

neoproterozóica, inserida em um contexto geológico dominado por suítes graníticas e 159 

micaxistos da Formação Seridó, quartzitos da Formação Equador e injeções pegmatíticas por 160 

vezes mineralizadas, com estruturas regionais de direções NNE-SSW, NE-SW e E-W, além 161 

de intenso fraturamento (Fig.1) (Jardim de Sá, 1994; Angelim et al., 2006). 162 

 163 

 164 

Figura 1 – Mapa geológico de Carnaúba dos Dantas/RN. Adaptado de CPRM 2005. 165 

Figure 1 -  Geological map of Carnaúba dos Dantas/RN. Adapted from CPRM 2005. 166 

 167 

  168 
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Carnaúba dos Dantas apresenta na base um complexo gnáissico-migmatítico de idade 169 

arqueana a paleoproterozóica, onde da base para o topo ocorre a Formação Equador (FmE), 170 

formada por quartzitos muscovíticos e feldspáticos a puros, portando turmalinas pretas, 171 

aflorando principalmente na porção central do município. A mineralogia básica exibe quartzo 172 

(85%) e muscovita (15%), e traços de plagioclásios, silimanita e turmalinas (Angelim et al., 173 

2006; Bezerra et al., 2009; Medeiros et al., 2011).  174 

Os poços tubulares nas comunidades Lajedo (LAJ1) e Xique-xique (XIQ1) ocorrem em 175 

terrenos onde predominam quartzitos da Formação Equador, apresentando estruturas rúpteis 176 

E-W abertas e solos quartzosos claros com matéria orgânica (Fig. 2). 177 

 178 

 179 

Figure 2 - Controle estrutural representado por estruturas de orientação NE-SW e E-W em 180 

Carnaúba dos Dantas/RN. Adaptado de CPRM (2005) e Mutzemberg (2005) 181 

Figure 2 – Structural control represented by NE-SW and E-W oriented structures in 182 

Carnaúba dos Dantas/RN. Adapted from CPRM (2005) and Mutzemberg (2005). 183 

 184 

A área estudada está situada ao longo do vale escavado pelo rio Carnaúba, que se 185 

estende no sentido E-W. A região se encontra inserida no Planalto da Borborema e Depressão 186 

Sertaneja, com relevo ondulado e dissecado por drenagens que formam vales em U e V 187 

(Mutzenberg et al. 2005).  188 
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A evolução geomorfológica do vale do rio Carnaúba é intimamente ligada com os 189 

esforços tectônicos representados pelas falhas de direções E-W e NE-SW, com o predomínio 190 

de cristas retilíneas paralelas a zona de cisalhamento Picuí-João Câmara (NE-SW), situadas 191 

em terrenos mais elevados relacionados a rochas cristalinas, intersectadas com as falhas 192 

extensionais E-W.  193 

 194 

3 Materiais e métodos 195 

 196 

3.1 Amostragem 197 

 198 

A coleta de amostras de águas superficiais e subterrâneas para o reconhecimento das 199 

principais características hidroquímicas e avaliação de sua adequação para uso agrícola foi 200 

realizada no início do período chuvoso em fevereiro de 2020, totalizando 11 amostras. A 201 

localização das amostras e principais unidades litoestratigráficas em cada local de coleta são 202 

mostradas na tabela 1. 203 

 204 

Tabela 1 - Coordenadas geográficas, locais de coleta dos pontos amostrados e principais 205 

unidades litoestratigráficas aflorantes. 206 

Table 1 -  Geographical coordinates, collection sites of sampled points and main outcropping 207 

lithostratigraphic units. 208 

Amostra Localidade 
Coordenadas 

Locais de coleta Litologia 
Lat. Lon. 

ERM1 Comunidade Ermo 9275757 775860 Poço tubular Micaxisto FmS 

ERM2 Comunidade Ermo 9276654 773946 Poço tubular Micaxisto FmS (*) 

ERMS1 Comunidade Ermo 9275898 775830 Barragem Micaxisto FmS 

LAJ1 Comunidade Lajedo 9270879 770498 Poço tubular Quartzito FmE (**) 

LAJS1 Comunidade Lajedo 9271523 772113 Açude Micaxisto FmS 

GAR1 Comunidade Garrote 9272929 776961 Poço tubular Micaxisto FmS 

GARS1 Comunidade Garrote 9273121 776530 Açude Micaxisto FmS 

XIQ1 Comunidade Xique-xique 9274514 769576 Poço tubular Quartzito FmE 

CDD1 Sede municipal 9274714 765443 Poço tubular Micaxisto FmS 

CDDS1 Sede municipal 9275640 766684 Açude Micaxisto FmS 

RAJ1 Comunidade Rajada 9277047 760523 Poço tubular Suíte Itaporanga 

*Contato com Quartzitos Formação Equador; **Próximo a contato com Micaxistos Formação 209 

Seridó;  210 

*Contact with Equador Formation quartzites; ** Close to contact with mica schists of Seridó 211 

Formation; 212 

 213 
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Para as águas subterrâneas, os alvos de amostragem consistem em poços tubulares 214 

locados em áreas onde afloram as principais litologias presentes no município, para melhor 215 

comparação e compreensão das características hidroquímicas. Para os corpos superficiais, 216 

foram selecionados reservatórios próximos a poços tubulares preferencialmente perto de áreas 217 

de cultivo agrícola e presença humana (Tab. 1). Foram coletadas amostras duplicatas para os 218 

pontos ERM1 e CDDS1. 219 

 220 

3.2 Análise estatística 221 

 222 

As equações utilizadas nas análises estatísticas são mostradas na tabela 2. A 223 

confiabilidade dos resultados foi aferida pela análise de duplicatas, seguindo metodologia de 224 

teste de hipóteses proposta por Hoshmand (1997).  225 

 226 

Tabela 2 - Equações para análise de confiabilidade por pares de amostras duplicatas e para 227 

matriz de correlação de Spearman. 228 

Table 2 – Equations for reliability analysis by pairs of duplicate samples and for Spearman's 229 

correlation matrix. 230 

Índices Equações 

Análise de duplicatas (tcalc) Eq.1 tcalc = μd / (sd / n
1/2) 

Correlações significativas (rcrit) Eq.2 rcrit = tcrit / (f + t²crit)
1/2 

 231 

A significância estatística dos resultados é obtida quando a hipótese H0 é satisfeita, 232 

sendo -ttab < tcalc < +ttab. O valor de ttab é obtido pelo nível de significância que se pretende 233 

verificar, relacionando o universo de amostras com a quantidade de pares analíticos. Por sua 234 

vez, o tcalc (t calculado) é obtido a partir do emprego da equação 1 (Tab. 2) proposta por 235 

Hoshmand (1997): 236 

 237 

tcalc = μd / (sd / n
1/2)      (1) 238 

tcalc = t calculado no teste 239 

μd = média das diferenças dos pares dos resultados analíticos 240 

sd = desvio padrão das diferenças dos pares dos resultados analíticos 241 

n = número de pares = 2 242 

 243 
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O par analítico P1/P12 (respectivamente ERM1 e CDDS1) exibe nível de significância 244 

é de 0,025, o que confere ao universo dos resultados analíticos das amostras um grau de 245 

confiabilidade de aproximadamente 95%, assegurando a qualidade dos dados a partir dos 246 

procedimentos de coleta e análise das amostras (Hoshmand, 1997). 247 

A matriz de correlação de Spearman consiste em um método não paramétrico, que 248 

correlaciona a intensidade da variação entre duas variáveis por meio de uma função. As 249 

correlações r obedecem a expressão -1 < r < 1, onde valores próximos a zero não apresentam 250 

correlações significativas, e zero mostra correlação nula. Para os valores aproximados ou 251 

iguais a -1, as correlações são significativas e inversamente proporcionais para os parâmetros 252 

analisados, os quais variam de maneira inversa. Para valores próximos ou iguais a 1, as 253 

correlações são fortes e expressam que as variações atribuídas a duas variáveis são 254 

semelhantes. A Eq.2 expressa na tabela 2 demonstra o cálculo do rcrit para os parâmetros 255 

analisados. 256 

 257 

rcrit = tcrit / (f + t²crit)
1/2     (2) 258 

tcrit = t tabelado no teste 259 

n = número de amostras 260 

f = n-2 = grau de liberdade = 11-2 = 9 261 

rcrit = 0,60 262 

 263 

Para a análise através da matriz de correlação de Spearman, o índice de significância 264 

de 95% com rcrit = 0,60 a 1,00 foi calculado para correlações significativas consideradas 265 

fortes, e 90% para rcrit = 0,52 a 0,59 para correlações consideradas intermediárias neste 266 

trabalho. Valores de rcrit compreendidos entre 0,52 e -0,52 não são considerados 267 

significativos. 268 

 269 

3.3 Classificação hidroquímica 270 

 271 

O agrupamento e interpretação das amostras quanto às fácies hidroquímicas e 272 

processos foi feito através da confecção de diagramas hidroquímicos de Piper utilizando o 273 

software Qualigraf 1.17. O método proposto por Piper (1944) considera as concentrações de 274 

cátions e ânions nas águas para a construção do diagrama, definindo as fácies hidroquímicas e 275 

classes de águas superficiais e subterrâneas. Para a verificação de processos controladores das 276 

características hidroquímicas das amostras, o diagrama de Gibbs foi empregado. De acordo 277 
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com Gibbs (1970), três processos básicos controlam o perfil hidroquímico das águas, sendo 278 

eles a evaporação, a interação água-rocha e a precipitação pluviométrica. O diagrama de 279 

Gibbs pode ainda ser útil para a sugestão de contribuição antropogênica dada a razão de Cl- e 280 

o posicionamento das amostras em relação a figura do boomerang (Selvakumar 2017). 281 

 282 

3.4 Classificação de águas para a irrigação 283 

 284 

A condutividade elétrica (CE) é um parâmetro utilizado para balizar a classificação de 285 

águas quanto à sua salinidade em função dos sólidos totais dissolvidos (STD). De acordo com 286 

Santos (1997), o quantitativo de STD pode ser obtido pela multiplicação da CE por uma 287 

variável que vai de 0,55 a 0,75, sendo o valor de 0,65 considerado coerente com clima 288 

semiárido do nordeste do Brasil. Levando em consideração que, no semiárido brasileiro, a 289 

maioria das decisões quanto ao uso de recursos hídricos ocorre baseando-se na percepção de 290 

salinidade das águas, o STD foi comparado com a legislação brasileira e internacional para 291 

verificar sua adequação quanto as concentrações iônicas que possam proporcionar um grau 292 

indesejado de salinização de acordo com os intervalos de STD em diferentes legislações (Tab. 293 

3).   294 

 295 

Tabela 3 - Resoluções brasileiras comparadas a recomendação da OMS quanto a classificação 296 

das águas de acordo com o quantitativo de sólidos totais dissolvidos e seus intervalos. 297 

Table 3 – Brazilian resolutions compared to the WHO recommendation regarding the 298 

classification of waters according to the amount of total dissolved solids and their ranges. 299 

OMS 

(2011) 
CONAMA 357/05 CONAMA 396/08 

Portaria 05/2017 

Anexo XX 

AD <600 Doce 0 - 500 
C       D       I       R 

  1000     -        -        - 
Máx. 1000 600 < AR < 1000 Salobra 501 – 1500 

1000 < IN Salgada > 1500 

C – Consumo humano; D – dessedentação animal; I - Irrigação; R – Recreação; AR – 300 

Adequada com cuidados; AD – Adequada; IN – Inadequada 301 

C – Human consumption; D – Animal watering; I - Irrigation; R – Recreation; AR – Suitable 302 

with cautions; AD – Suitable; IN – Unsuitable 303 

 304 

As equações de 3 a 9, destinadas a avaliação da qualidade das amostras para uso na 305 

irrigação, são mostradas na tabela 4.  306 
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A Razão de Magnésio é um importante parâmetro para a adequação de águas à 307 

irrigação, sendo calculada por meio da Eq.3. O método considera os quantitativos de Ca2+ e 308 

Mg2+ nas amostras, onde valores >50 indicam águas inadequadas, enquanto <50 são 309 

consideradas adequadas para a irrigação. Foram obtidas ainda as porcentagens de sódio 310 

(%Na) para confecção do diagrama de Wilcox e comparação com a CE (Eq.4). 311 

Para avaliar a influência do Na+ em águas para irrigação, a razão de adsorção de sódio 312 

(RAS) consiste em um método desenvolvido por Richards (1954), que considera as 313 

concentrações iônicas em águas superficiais e subterrâneas destinadas à irrigação, onde os 314 

valores mais altos indicam elevadas concentrações de Na+, se relacionando à redução na 315 

porosidade dos solos, dentre outros fenômenos (Eq.5). Embora a classificação de águas pela 316 

RAS proposta por Ayers e Westcot (1976) considere a condutividade elétrica no meio 317 

saturado, para o presente estudo foi considerada a técnica padrão proposta por Richards 318 

(1954), onde o enfoque é restrito a análise das águas eventualmente usadas na irrigação. O 319 

método consiste na relação entre o conteúdo de Na+ versus a condutividade elétrica, essa 320 

diretamente relacionada ao quantitativo de STD.  321 

 322 

Tabela 4 - Índices usados para avaliação de perigos associados ao uso para irrigação e 323 

consumo humano. 324 

Table 4 – Indices used to assess hazards associated with use for irrigation and human 325 

consumption. 326 

Índices Equações 

Razão de magnésio (RM) Eq.3 [Mg2+ / (Ca2+ + Mg2+)] x 100 

Porcentagem de sódio (%Na) Eq.4 [(Na+ + K+) / (Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+)] x 100 

Razão de adsorção de sódio (RAS) (mg/L) Eq.5 Na+ / {Ca2+ + Mg2+ / 2 }0,5 

Razão de Kelley (RK) Eq.6 Na+ / Ca2+ + Mg2+ 

Índice de Permeabilidade (IP) Eq.7 [Na+ + √HCO3
-/ (Ca2+ + Mg2+ + Na+)] x 100 

Salinidade Potencial (SP) Eq.8 Cl- + 0,5 x SO4
- 

Carbonato de sódio residual (CSR)  Eq.9 (HCO3
- + CO3

-2) – (Ca2+ + Mg2+) 

 327 

Para complementar a investigação sobre a presença de Na+ nas amostras e seus 328 

possíveis efeitos, a Razão de Kelley (RK) (Kelley, 1963) foi empregada (Eq.6). Embora 329 

considere a presença de Ca2+ e Mg2+ nas amostras, a ausência de comparação com o STD 330 

torna o método uma aproximação do que propõe a RAS, sendo indicado para uma avaliação 331 

complementar e comparação a outros índices. Para a RK >1, as águas são consideradas 332 

inadequadas, enquanto aquelas com RK <1 são adequadas.  333 
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A observação dos efeitos das concentrações iônicas em solos irrigados com água 334 

eventualmente salinizadas foi verificada por meio do índice de permeabilidade (IP) (Eq.7), 335 

sendo calculados de forma a complementar as observações feitas no RAS (Tab. 4).  336 

A contribuição de Cl- e SO4
-2 foi estudada pelo emprego do método da salinidade 337 

potencial (SP) (Eq.8), enquanto o cálculo do carbonato de sódio residual (CSR) foi 338 

empregado para avaliação do papel do HCO3
- e CO3

-2 na qualidade das amostras para ao uso 339 

na irrigação (Eq.9) (Tab. 4). 340 

 341 

 342 

4 Resultados 343 

 344 

A tabela 5 exibe os resultados analíticos obtidos. Diversas amostras de águas 345 

subterrâneas analisadas apresentaram valores elevados de CE e STD em relação às águas 346 

superficiais.  347 

 348 

Tabela 5 - Resultados físico-químicos das águas amostradas do município de Carnaúba dos 349 

Dantas/RN. 350 

Table 5 – Physicochemical results of water sampled in the municipality of Carnaúba dos 351 

Dantas/RN. 352 

Parâmetros 

Fisico-

Químicos 

Águas Subterrâneas (Poços tubulares)  Águas Superficiais 

ERM1 ERM2 LAJ1 GAR1 XIQ1 CDD1 RAJ1 
 

ERMS1 LAJS1 GARS1 CDDS1 

T (°C) 31,4 33,2 30,6 31,6 33,6 32,1 34,5  31,0 32,5 31,2 33,4 
pH 6,96 7,15 3,65 4,84 4,09 5,06 4,84  7,00 3,33 7,06 3,99 

CE  1.321,00 1.357,33 186,10 1.166,00 468,00 6.438,00 3.770,00  117,90 90,40 171,60 126,10 

STD  858,65 882,26 120,96 757,90 304,20 4.184,00 2450,50  76,63 58,76 111,14 81,96 
Dureza Total  327,28 211,47 90,63 231,61 140,98 845,88 981,82  46,32 28,19 65,46 40,28 

Ca2+ 40,32 50,40 18,95 28,22 33,06 209,66 131,04  8,06 6,05 14,52 9,68 

Mg2+  55,03 20,79 10,52 39,13 14,19 78,27 158,98  6,36 3,18 7,09 3,91 

Na+  160,66 166,66 13,33 90,00 30,66 975,55 321,10  11,79 6,15 17,43 15,90 

K+  10,28 7,90 6,94 9,11 6,11 39,16 11,44  6,38 4,50 10,47 7,50 
HCO3

-. 406,66 221,51 115,32 234,28 145,67 606,95 201,02  42,48 41,27 106,82 48,04 

SO4
-
  49,86 48,78 0,05 41,39 1,66 251,07 64,23  1,18 0,50 0,14 1,91 

Cl- 197,71 218,16 20,45 136,35 71,58 1.908,93 1.039,69  30,68 13,64 27,27 34,09 

Valores em mg/L, exceto condutividade elétrica (µS/cm) e temperatura (°C). O pH não exibe 353 

unidade específica. 354 

Values in mg/L, except electrical conductivity (µS/cm) and temperature (°C). pH does not 355 

display specific unit. 356 

 357 

Na amostra ERM1, o valor medido de CE indica uma concentração de sólidos totais 358 

dissolvidos (STD) acima de 500mg/L, contexto que pode ser verificado também na amostra 359 

ERM2, o que reflete as concentrações de Na+, Ca2+, Mg2+ e K+. Nas amostras LAJ1 e XIQ1, 360 
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os quantitativos de CE e STD foram os mais baixos verificados para as águas subterrâneas, 361 

apresentando valores respectivos de 212,4µS/cm e 138,1mg/L e 408,4µS/cm e 265,5mg/L.  362 

Os valores de CE e STD aferidos nas amostras superficiais se mostram menores do 363 

que aqueles verificados nas amostras subterrâneas, exceto para os resultados de XIQ1 e LAJ1, 364 

que apresentam concentrações STD semelhantes àquelas verificadas nas amostras 365 

superficiais. 366 

As maiores concentrações de cloretos nas águas subterrâneas foram observadas nas 367 

amostras RAJ1 (1.039,69mg/L) e CDD1 (1.908,93mg/L), representando picos bem diferentes 368 

em relação as demais amostras subterrâneas, dentre as quais LAJ1 (20,45mg/L) e XIQ1 369 

(71,58mg/L) exibem as menores concentrações para essa espécie. Dentre as águas 370 

superficiais, CDDS1 (34,09mg/L) e ERMS1 (30,68mg/L) exibem as maiores concentrações 371 

de cloretos, apresentando ainda as maiores quantidades de sulfatos. O bicarbonato ocorre em 372 

maiores concentrações nas águas subterrâneas em ERM1 (406,66mg/L) e CDD1 373 

(606,95mg/L), enquanto para as águas superficiais a maiores concentração ocorre na amostra 374 

GARS1 (106,82). 375 

 376 

 377 

5 Discussão 378 

 379 

5.1 Distribuição de chuvas 380 

 381 

No semiárido brasileiro, a interação do clima e geologia tende a limitar o acesso de 382 

populações a recursos hídricos ao concentrar sais principalmente em águas subterrâneas, 383 

como abordado por Zanella (2014). Embora as médias de chuvas em municípios 384 

geograficamente próximos geralmente seja parecida, Becker et al. (2011) discutem que 385 

quantitativos e distribuição de chuvas diversos apontam para a importância do 386 

reconhecimento dos padrões climatológicos gerais para cada município, melhorando a 387 

qualidade das avaliações.  388 

A individualização de contexto pluviométrico em Carnaúba dos Dantas indica a 389 

ocorrência de dois períodos distintos, um seco e outro chuvoso, onde as precipitações que 390 

caracterizam o período de chuvas se concentram de fevereiro a junho ocorrendo o período 391 

seco de agosto a dezembro (Fig. 3).  392 

Embora as precipitações indiquem a predominância de chuvas em determinado 393 

período, as médias de temperaturas sugerem a transição entre os períodos a partir de agosto, 394 
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quando as temperaturas médias param de cair e voltam a subir (Fig. 3). Durante o período 395 

seco, é esperada a ocorrência de elevadas taxas de insolação, evaporação e evapotranspiração, 396 

promovendo um balanço hídrico negativo.  397 

Esses fenômenos e sua relação com a disponibilidade hídrica foram discutidos por De 398 

Medeiros et al. (2012) para a prática do cultivo agrícola no município de Picuí, limítrofe a 399 

Carnaúba dos Dantas, onde foram observadas as curvas de precipitações vs evapotranspiração 400 

potencial vs evaporação, evidenciando as limitações causadas pela deficiência hídrica 401 

presente. 402 

 403 

 404 

Figure 3 - Médias mensais de precipitações e temperaturas de 2010 a 2019 em Carnaúba dos 405 

Dantas/RN. A seta vermelha indica o mês de amostragem (fevereiro de 2020). 406 

Figure 3 – Monthly averages of rainfall and temperatures from 2010 to 2019 in Carnaúba 407 

dos Dantas/RN. The red arrow indicates the sampling month (February 2020). 408 

 409 

Levando em consideração a maior renovação das águas para os corpos superficiais 410 

alimentados pela rede de drenagens com águas provenientes das chuvas, as concentrações de 411 

STD são menores do que aquelas verificadas nas águas subterrâneas, embora as concentrações 412 

de STD em LAJ1 e XIQ1 possam sugerir uma renovação de águas mais rápida, aproximando 413 

seu perfil hidroquímico das superficiais. 414 

 415 

5.2 Concentrações de sólidos totais dissolvidos (STD) 416 

 417 

A salinização de águas superficiais e subterrâneas pode ser avaliada a partir do 418 

emprego de várias técnicas e ferramentas. Para verificar eventuais limitações ao uso das 419 

amostras, os sólidos totais dissolvidos (STD) foram comparados com a legislação brasileira e 420 

internacional. A resolução CONAMA 357/2005 considera três intervalos de concentrações de 421 
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STD, onde as águas que exibem valores abaixo de 500mg/L são consideradas doces; entre 422 

501mg/L e 1500mg/L salobras; e acima de 1500mg/L salgadas. Essa resolução não distingue 423 

águas para irrigação daquelas consumidas diretamente pela população, sendo importante 424 

avaliar os intervalos em comparação com os limites impostos em outras ferramentas. A 425 

comparação entre as amostras e os limites legais encontram-se na tabela 6.  426 

Por sua vez, a resolução CONAMA 396/2008 considera águas para consumo humano, 427 

dessedentação animal, irrigação e lazer, estabelecendo 1000mg/L como máximo de STD para 428 

consumo humano, a exemplo da portaria 05/2017 Anexo XX. Complementarmente, a OMS 429 

(2011) indica que águas com <600mg/L de STD apresentam baixa influência de salinização, 430 

enquanto quantitativos superiores a 1000mg/L devem ser usadas com cautela.  431 

 432 

Tabela 6 - Classificação das amostras pelos valores de STD de acordo com a legislação 433 

brasileira (resolução CONAMA 357/2005) em comparação aos limites estabelecidos pela 434 

Organização Mundial da Saúde. 435 

Table 6 – Classification of samples by STD values according to Brazilian legislation 436 

(CONAMA resolution 357/2005) compared to the limits established by the World Health 437 

Organization. 438 

Amostras 
STD 

(mg/L) 

OMS 

AD<600 

600<AR<1000 
1000<IN 

CONAMA 357/05 

Doce 0 – 500 

Salobra 501 – 1500 
Salgada >1500  

CONAMA 396/08 

Portaria 05/2017 

Anexo XX 

Máx. 1000mg/L 

C D I R 

1000 -   - - 

AgSb  

ERM1 848,65 AR Água Salobra AR   - - - AD 

ERM2 882,26 AR Água salobra AR   - - - AD 

LAJ1 120,96 AD Água doce AD   - - - AD 

GAR1 757,90 AR Água salobra AR   - - - AD 

XIQ1 304,20 AD Água doce AD   - - - AD 

CDD1 4184,00 IN Água salgada IN   - - - IN 

RAJ1 2450,50 IN Água salgada IN   - - - IN 

AgSp 

ERMS1 76,63 AD Água doce AD   - - - AD 

LAJS1 58,76 AD Água doce AD   - - - AD 

GARS1 111,14 AD Água doce AD   - - - AD 

CDDS1 81,96 AD Água Doce AD   - - - AD 

C – Consumo humano; D – dessedentação animal; I - Irrigação; R – Recreação; AR – 439 

Adequada com cuidados; AD – Adequada; IN – Inadequada; AgSb – Águas subterrâneas; 440 

AgSp – Águas superficiais  441 

C – Human consumption; D – Animal watering; I - Irrigation; R – Recreation; AR – Suitable 442 

with cautions; AD – Suitable; IN – Unsuitable; AgSb – Groundwater; AgSp – Surface water 443 

 444 

As águas superficiais se distinguem das subterrâneas quando comparadas aos padrões 445 

da legislação brasileira e recomendações internacionais, sendo classificadas como doces, 446 



110 

 

 

 

indicando baixa influência do STD para a salinização (Tab. 6). Entretanto, a ausência de uma 447 

indicação clara de uso dessas águas na irrigação induz ao uso, sem a observância de critérios 448 

eficientes, o que a longo prazo tende a expor a atividade agrícola a problemas de perda de 449 

qualidade dos solos pelo eventual acúmulo de sais. Por sua vez, as amostras RAJ1 e CDD1 450 

exibem quantitativos de STD que excedem os limites nos quatro padrões de qualidade 451 

comparados, sendo classificadas como águas salinas (Tab. 6). Dentre as águas subterrâneas, 452 

apenas LAJ1 e XIQ1 são classificadas como doces.  453 

As limitações impostas ao consumo de águas com elevadas concentrações de STD são 454 

abordadas pela OMS (2011), que considera que as propriedades organolépticas da água são 455 

fortemente prejudicadas a partir de concentrações em torno de 1000mg/L, indicando níveis de 456 

salinização indesejados (OMS, 2011). Por outro lado, águas com concentrações menores que 457 

600mg/L são agradáveis ao paladar, não evidenciando níveis preocupantes de salinização 458 

(Tab. 6). 459 

Entretanto, a classificação de águas levando-se em conta apenas os sólidos totais 460 

dissolvidos não garante sua adequação a atividades agrícolas, haja visto que o quantitativo de 461 

STD reflete a soma dos íons dissolvidos na amostra, não avaliando qualitativamente os 462 

constituintes e seus efeitos nos solos e cultivos eventualmente irrigados com essas águas. Em 463 

adição, solos e cultivos apresentam tolerâncias distintas em relação ao aporte iônico 464 

proveniente das águas para irrigação, o que leva a um cenário onde a adoção de uma 465 

resolução específica implica apenas em um restrito espectro de cenários abordados (Goes et 466 

al., 2021; Marinho et al., 2021; Santos et al., 2021).  467 

 468 

5.3 Aspectos hidroquímicos 469 

 470 

A avaliação hidroquímica de águas é um importante passo para a compreensão dos 471 

processos que governam sua evolução, o que pode ser feito a partir de diagramas 472 

hidroquímicos como de Piper e Gibbs (Fig. 4).  473 

O diagrama de Piper evidencia que a composição aniônica das amostras subterrâneas 474 

apresenta três domínios distintos, sendo: HCO3
- e Cl- em relativa equivalência; HCO3

- + CO3
2- 475 

(LAJ1); Cl- (RAIJ1 e CDD1). A abundância catiônica é expressa por águas mistas que 476 

evidenciam a contribuição multifatorial com origem iônica diversa. As principais fácies 477 

hidroquímicas são a Ca2+- HCO3, e Mg2+- HCO3
-, agrupando as amostras subterrâneas LAJ1, 478 

XIQ1 e as superficiais LAJS1 e GARS1. A amostra RAJ1 situa-se na fácies Cl-- Ca2+- Mg2+, 479 

sendo distinta das demais amostras subterrâneas (Fig. 4A).  480 
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O comportamento de águas mineralizadas em RAJ1 e CDD1 evidencia elevadas 481 

porcentagens de cloretos, sugerindo que o aporte desse íon nas amostras ocorre por um 482 

mecanismo diferente das demais amostras subterrâneas. 483 

 484 

 485 

 486 

Figure 4 - Diagrama hidroquímicos para reconhecimento de fácies e processos hidroquímicos 487 

em águas superficiais e subterrâneas em Carnaúba dos Dantas/RN: (a) diagrama de Piper; (b) 488 

diagrama de Gibbs para a razão Na+/(Na++Ca2+); (c) diagrama de Gibbs para a razão Cl-/(Cl-
489 

+HCO3
-). 490 

Figure 4 – Hydrochemical diagram for recognizing facies and hydrochemical processes in 491 

surface and groundwaters in Carnaúba dos Dantas/RN: (a) Piper diagram; (b) Gibbs 492 

diagram for the Na+/(Na++Ca2+) ratio; (c) Gibbs diagram for the Cl-/(Cl-+HCO3
-) ratio. 493 

 494 

Tradicionalmente, o diagrama de Gibbs é empregado na avaliação da interação das 495 

águas superficiais com o substrato litológico, como discutido por Damasceno et al (2021) em 496 

relação a interação água-rocha nos rios do Mudo e Guajiru no Rio Grande do Norte; os 497 

autores relacionaram a composição hidroquímica dos corpos superficiais à dissolução de 498 

silicatos ferromagnesianos provenientes de rochas cristalinas aflorantes ao longo do rio. 499 

Embora o diagrama de Gibbs tenha sido concebido para avaliar a evolução hidroquímica de 500 

águas superficiais, sendo adequado apenas para águas superficiais (Gibbs, 1970), há trabalhos 501 

que indicam o emprego efetivo da técnica na investigação de águas subterrâneas, dada a 502 

variação litológica presente nas unidades aquíferas, até mesmo considerando que a técnica é 503 

mais efetiva quando aplicada para a avaliação de águas subterrâneas e não das superficiais 504 

(Chintalapudi 2017; Song 2017).  505 
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Para a razão Na+/(Na++Ca2+), as amostras ERM1, ERM2 e GAR1 são compatíveis 506 

com a interação água-rocha e situam-se fora do boomerang, formando um agrupamento que 507 

se destaca das amostras RAJ1 e CDD1 (Fig 4B, elipse I). O posicionamento dessas amostras 508 

fora da área do gráfico sugere uma fonte iônica diversa da interação água-rocha, agindo de 509 

forma complementar. Levando em conta a geologia local, a hidrólise de minerais silicáticos é 510 

coerente com as razões Na+/(Na++Ca2+) observadas (Fig. 4B). Em adição, sua posição fora do 511 

diagrama sugere que uma possível contribuição antrópica além dos processos de dissolução 512 

mineral e evaporação não deve ser descartada (Selvakumar et al. 2017; Gao et al. 2019).  513 

Considerando as amostras subterrâneas LAJ1 e XIQ1, o posicionamento no gráfico 514 

sugere que se trata de águas com evoluções e perfis hidroquímicos diversos (Fig 4B, elipse 515 

II). Considerando as amostras superficiais, a diferenciação em relação às águas subterrâneas é 516 

mais evidente para a razão Na+/(Na++Ca2+), indicando o predomínio da precipitação 517 

pluviométrica como processo dominante (Fig 4B, elipse III). Por sua vez, a maioria das 518 

subterrâneas se encontram controladas pela evaporação e interação água-rocha. Os 519 

constituintes mineralógicos dos quartzitos e uma maior renovação de águas relacionada ao 520 

cruzamento de estruturas rúpteis identificado por Mutzenberg (2005) são condições plausíveis 521 

para explicar o comportamento de LAJ1 e XIQ1, as quais se assemelham mais a amostras 522 

superficiais.  523 

A influência de cloretos para a salinização das amostras RAJ1 e CDD1 é reforçada no 524 

diagrama de Gibbs; estas exibem uma diferença visível para as demais amostras subterrâneas 525 

(Fig. 4C, elipse IV). Por sua vez, a amostra subterrânea LAJ1 é a que apresenta menor 526 

influência de cloretos, enquanto dentre as superficiais LAJS1 e GARS1 exibem o mesmo 527 

comportamento. Entretanto, as amostras ERMS1 e CDDS1 exibem um papel mais relevante 528 

de Cl- em sua composição (Fig. 4C, elipse V), não sendo possível descartar o aporte antrópico 529 

nessas amostras dadas suas localizações próximas a aglomerados urbanos.  530 

O contexto da salinização de águas em climas áridos e semiáridos foi discutido por 531 

Qaisar et al (2018), relacionando quantitativos de STD que indicam o papel climatológico na 532 

concentração dos íons analisados. Entretanto, concentrações mais elevadas de cloretos foram 533 

discutidas quanto a possibilidade de aporte antrópico, dada a proximidade a áreas de moradia 534 

permanente, como vilas e cidades.  O cenário proposto é compatível com os resultados 535 

observados nos diagramas de Piper e Gibbs e com o comportamento das amostras 536 

subterrâneas RAJ1 e CDD1, e das superficiais ERMS1 e CDDS1, as quais apresentam maior 537 

influência de cloretos em comparação com as amostras de seus respectivos grupos (Fig. 4, 538 

elipses IV e V). 539 
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Esse cenário sugere que as culturas são irrigadas com águas de áreas próximas, 540 

indicando a possibilidade de uma salinização cíclica influenciada pela disponibilização de 541 

água no solo e sua evaporação em períodos chuvosos, especialmente em aquíferos rasos 542 

(Chen et al., 2013; Shen e Chen 2020; Huo et al., 2019). 543 

 544 

 545 

Figure 5 - Mapa de uso e ocupação de solos em Carnaúba dos Dantas/RN. Adaptado de INPE 546 

(2012). 547 

Figure 5 – Map of land use and occupation in Carnaúba dos Dantas/RN. Adapted from INPE 548 

(2012). 549 

 550 
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De acordo com estudos realizados na Argentina por Cellone et al (2020) em áreas de 551 

cultivo agrícola, a relação entre concentrações de cloretos e sua correlação com a 552 

condutividade elétrica sugerem que a influência antropogênica pode ser verificada a partir de 553 

concentrações elevadas dessa espécie.  554 

Em geral, a presença de cloretos nas águas destinadas à irrigação pode causar clorose e 555 

necrose nas folhas das plantas, reduzindo fortemente a produtividade dos cultivos. 556 

 557 

5.4 Razão de magnésio (RM) 558 

 559 

As concentrações de Mg2+ ocorrem na natureza em estado de equilíbrio com o Ca2+, 560 

sendo importantes agentes definidores da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Em 561 

concentrações elevadas, o Mg2+ provoca a perda de fertilidade do solo e impacta diretamente 562 

no rendimento das colheitas (Paliwal, 1972). Para avaliar o perigo associado a presença de 563 

magnésio em águas utilizadas na irrigação, a RM é calculada pela equação 3 (Tab. 4). De 564 

acordo com o método proposto por Paliwal (1972), as amostras de água podem ser 565 

classificadas como “adequadas” (<50) e “inadequadas” (>50) (Tab. 7).  566 

 567 

Tabela 7 - Razão de magnésio calculada para águas superficiais e subterrâneas. 568 

Table 7 - Magnesium ratio calculated for surface and groundwater. 569 

Método Intervalo Classificação da água 

 

AgSb ERM1 ERM2 ERMS1 LAJ1 LAJS1 GAR1 

Razão de Magnésio 

(RM) 

<50 

>50 

Adequada 

Inadequada 

69,19 40,32 56,49 47,74 46,37 69,52 

AgSp GARS1 XIQ1 CDD1 CDDS1 RAJ1  

44,55 41,39 38,05 39,92 66,62  

Valores de RM nas amostras referentes a águas sob perigo de magnésio são mostradas em 570 

negrito. AgSb – Águas subterrâneas; AgSp – Águas superficiais 571 

RM values in samples from waters under magnesium hazard are shown in bold. AgSb – 572 

Groundwater; AgSp – Surface water  573 

 574 

A maioria das amostras subterrâneas apresenta um comportamento de águas com boa 575 

qualidade para a irrigação, sendo exceção ERM1 (RM=69,19), GAR1 (RM=69,52) e RAJ1 576 

(RM=66,62) (Tab. 7). Esse contexto sugere que o substrato geológico rico em minerais 577 

ferromagnesianos pode disponibilizar Mg2+ pela dissolução mineral nos micaxistos, sendo 578 

uma dinâmica já abordada por Hounslow (2018) ao discutir os efeitos da composição 579 

geoquímica das rochas em amostras plotadas no diagrama de Piper. Embora apresente 580 

concentrações iônicas bem mais baixas que as subterrâneas, ERMS1 (RM=56,49) é 581 
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classificada como inadequada quanto ao perigo relacionado ao Mg2+ (Tab. 7). Isso ocorre em 582 

razão da classificação pelo RM remeter especificamente ao papel do Mg2+ frente ao Ca2+ na 583 

amostra e não a totalidade dos íons analisados.  584 

 585 

5.5 Porcentagem de sódio (%Na) 586 

 587 

A ocorrência de Na+ provoca efeitos nocivos aos solos e cultivos menos tolerantes a 588 

esse íon (Wilcox, 1955; Tomaz et al. 2020). Para avaliar a adequação das amostras à irrigação 589 

de cultivos com águas enriquecidas em Na+, o cálculo da porcentagem de sódio (%Na) 590 

mensura a presença relativa desse íon frente ao Ca2+ e Mg2+.  591 

A relação entre águas subterrâneas e maiores concentrações de STD indica um maior 592 

tempo de interação água-rocha em relação às águas superficiais, causando uma maior 593 

dissolução mineral (Hem, 1985). Em adição, a alternância entre períodos secos e chuvosos 594 

proporciona um controle climatológico à dinâmica de precipitação e dissolução de íons 595 

presentes em solos irrigados com águas submetidas a salinização. Shen e Chen (2020) 596 

observaram uma dinâmica de concentração iônica nos solos durante períodos secos em uma 597 

região agrícola na China, havendo lixiviação dos sais no período úmido, com forte 598 

contribuição das variações do lençol freático para a precipitação de sais na zona insaturada, 599 

quando em aquíferos rasos. De acordo com os autores, os períodos secos proporcionam uma 600 

maior concentração salina nos solos, havendo uma diluição com o período chuvoso, 601 

retroalimentando o ciclo. Os valores calculados para a %Na mostram que as amostras ERM2 602 

(63,83) e CDD1 (71,97) são classificadas como inadequadas, enquanto as demais são 603 

adequadas ao uso na irrigação (Tab. 8).  604 

 605 

Tabela 8 - Porcentagem de Na+ para amostras superficiais e subterrâneas e adequação ao uso 606 

na irrigação. 607 

Table 8 - Percentage of Na+ for surface and groundwater samples and suitability for use in 608 

irrigation 609 

Método Intervalo Classificação da água 

 

AgSb ERM1 ERM2 ERMS1 LAJ1 LAJS1 GAR1 

%Na 
<60 

>60 

Adequada 

Inadequada 

52,57 63,83 42,20 29,47 40,42 47,26 

AgSp GARS1 XIQ1 CDD1 CDDS1 RAJ1  

43,94 34,37 71,97 52,31 42,08  

Valores de %Na nas amostras referentes a águas sob influência do Na+ são mostradas em 610 

negrito. AgSb – Águas subterrâneas; AgSp – Águas superficiais. 611 
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%Na values in samples referring to waters under the influence of Na+ are shown in bold. 612 

AgSb – Groundwater; AgSp – Surface water. 613 

 614 

Entretanto, o diagrama de Wilcox exibe um cenário onde a %Na é plotada contra a 615 

condutividade elétrica (CE), indicando as amostras RAJ1 e CDD1 como inadequadas ao uso 616 

na irrigação. Por sua vez, ERM2 encontra-se no campo das águas classificadas como de 617 

qualidade duvidosa ou inadequada. A menor contribuição do Na+ na amostra ERM1 em 618 

relação a ERM2 fica evidente em seu posicionamento no campo das águas classificadas como 619 

permissíveis a duvidosas, enquanto GAR1 recai no campo de águas consideradas boas ou de 620 

uso permissível.  621 

Exceto pelas amostras LAJ1 e XIQ1, que são classificadas como excelentes, todas as 622 

amostras subterrâneas apresentaram forte influência da presença de íons dissolvidos a partir 623 

da interação água-rocha, implicando em valores maiores de condutividade elétrica (Fig. 6).  624 

 625 

 626 

Figure 6 - Classificação das amostras em razão da %Na pelo diagrama de Wilcox (1955). (1) 627 

excelente a boa; (2) boa a permissível; (3) duvidosa a inadequada; (4) inadequada; (5) 628 

permissível a duvidosa. 629 

Figure 6 – Classification of samples according to %Na using the Wilcox diagram (1955). (1) 630 

excellent to good; (2) good to permissible; (3) doubtful to unsuitable; (4) unsuitable; (5) 631 

permissible to doubtful. 632 

 633 

Em termos gerais, um maior conteúdo de sódio nas águas subterrâneas ocorre devido 634 

ao longo período de contato com a rocha hospedeira, resultando em dissolução de minerais e 635 
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também o uso de fertilizantes químicos. Em adição, as maiores concentrações de STD 636 

sugerem um controle geoquímico das rochas e da bacia de drenagem para a ocorrência de 637 

concentrações iônicas nas amostras que eventualmente limitam seu uso na irrigação. Todas as 638 

águas superficiais foram consideradas excelentes ao uso para irrigação (Fig. 6). 639 

De acordo com Wilcox (1955), a porcentagem sugerida de Na+ em águas destinadas à 640 

irrigação não deve ultrapassar o limite 15%, sob risco de impactar em menores índices de 641 

permeabilidade e desencadear a sodificação de solos, o que também foi verificado por Islam 642 

et al (2017) em estudos realizados em Bangladesh. Isso reforça os achados de Singh et al. 643 

(2020), os quais destacam que a quantidade excessiva de Na+ presente no solo após a 644 

evaporação e concentração dos sais no semiárido indiano se relaciona com menores índices de 645 

permeabilidade (IP), reduzindo a mobilidade hídrica no solo, formação de crostas e prejuízos 646 

ao desenvolvimento de cultivos. O mesmo comportamento foi observado por Batarseh (2017), 647 

onde concentrações elevadas de Na+ levaram a salinização e sodificação de solos no vale do 648 

Rio Jordão. 649 

 650 

5.6 Razão de Adsorção de sódio (RAS) 651 

 652 

De modo geral, a RAS influencia diretamente o movimento da água no solo e sua 653 

aeração, sendo desejável que os valores calculados sejam baixos. Essa ferramenta permite 654 

comparar e relacionar LAJ1 e XIQ1 com as águas superficiais, refletindo uma distinção 655 

hidroquímica em relação às demais amostras subterrâneas, o que é coerente com o 656 

posicionamento dessas amostras no diagrama de Gibbs (Fig. 4B e C).  657 

As amostras superficiais ERMS1, GARS1 e CDDS1 exibem baixo perigo de 658 

salinização, enquanto para LAJS1 esse perigo é considerado nulo, não sendo mostrado no 659 

gráfico (Fig. 7).  660 

De maneira diversa, as amostras subterrâneas ERM1, ERM2 e GAR1 apresentam alto 661 

perigo de provocar salinização de solos, enquanto que para a sodificação, este perigo é baixo. 662 

Entretanto, ERM2 posiciona-se no limiar entre um baixo e um médio risco de sodificação, 663 

sendo dessas amostras a que mais oferece perigo quanto ao seu uso na irrigação. Embora o 664 

papel do Na+ nessas amostras seja considerado menor em comparação direta com ERM1 e 665 

GAR1, o enriquecimento em Mg2+ pela dissolução das assembleias minerais eleva o risco 666 

associado a esse íon. Esse contexto é coerente com o uso desse perfil de água em culturas 667 

tolerantes a níveis mais elevados de salinidade, não sendo recomendado seu uso em solos de 668 

drenagem deficiente.  669 
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É preciso cautela ao avaliar o gráfico para RAJ1. A RAS contempla o papel do Na+ na 670 

composição hidroquímica da amostra e o perigo de sodificação, enquanto a salinização 671 

engloba o papel do conteúdo iônico das águas para o desencadeamento de um processo de 672 

degradação pedológica, evidenciando o papel dos STD nas águas estudadas. Segundo 673 

discutido por Biswas et al. (2002), concentrações elevadas de Na+ provocam menor circulação 674 

de água e aeração devido a uma redução na permeabilidade do solo. Embora as concentrações 675 

de Na+, Ca2+ e Mg2+ sejam superiores em RAJ1 se comparadas a ERM1 e EMR2, o risco de 676 

sodificação é bastante semelhante em valores absolutos. A troca iônica reversa na amostra 677 

RAJ1 com liberação de Ca2+ e Mg2+ na água, reduzindo a influência do Na+, pode ser o 678 

processo responsável, como discutido por Sako (2018).  679 

 680 

 681 

Figure 7 - Gráfico da Razão da Adsorção Sódio (RAS) 682 

Figure 7 - Sodium Adsorption Ratio (SAR) Graph 683 

 684 

A concentração de STD em RAJ1 desempenha papel central na classificação de RAJ1, 685 

a qual apresenta alto perigo de salinização dos solos e médio risco de sodificação (Fig. 6). A 686 

classificação atribuída a amostra RAJ1 necessariamente não impede seu uso na irrigação. O 687 

cultivo de culturas irrigadas com águas salinizadas é uma prática comum, embora demande 688 

cuidados adicionais nas técnicas de manejo. Em cultivos de côco, Marinho et al. (2021) 689 

avaliaram o uso de águas salinizadas (CE > 2000µS/cm) e observaram que o desenvolvimento 690 
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das plantas não foi afetado, embora tenha sido possível perceber um menor peso médio e 691 

maior volume de água das plantas. Para Santos et al. (2021), a produção de feijoeiros sob 692 

estresse salino é possível, embora o manejo do solo deva incluir o acompanhamento 693 

fisiológico das plantas e a correção do solo por meio de lixiviação para a retirada do excesso 694 

de sais, o que demanda um volume elevado de água, tornando essa prática de difícil aplicação 695 

no semiárido nordestino, dadas as condições hídricas regionais. Em estudos aplicando águas 696 

salinas no cultivo de fava (CE > 5000µS/cm), Goes et al. (2021) indicam que o crescimento 697 

das plantas é afetado em sua fase inicial. 698 

A amostra CDD1 exibe o perfil hidroquímico de uma água considerada totalmente 699 

inadequada ao uso na irrigação, com perigo muito forte de sodificação e excepcionalmente 700 

alto de salinização (Fig. 7). Esse contexto é demonstrado em diversos trabalhos em regiões 701 

semiáridas e áridas, evidenciando o papel de um tripé composto por baixa precipitação e alta 702 

evaporação. Batarseh et al. (2021) avaliaram as águas de 145 poços tubulares em Abu Dhabi, 703 

demonstrando que a maioria das águas se encontrava nos campos de maiores perigos de 704 

salinização e sodificação. Ao comparar os resultados dos autores com o presente estudo, 705 

CDD1 e RAJ1 exibem comportamento semelhante ao observado por Batarseh et al. (2021) 706 

para amostras com elevados perigos de salinização e médio e alto de sodificação, 707 

respectivamente, o que evidencia que CDD1 e RAJ1 encontram-se sob forte processo de 708 

salinização. De forma diversa, a amostra subterrânea LAJ1 (0,61) exibe valores para a RAS 709 

compatíveis com águas de baixo risco de sodificação e salinização, enquanto XIQ1 (1,12) 710 

oferece um risco médio de salinização. Os resultados para essas águas bem como as 711 

superficiais são compatíveis com os obtidos por Balamurugan et al. (2020) que observaram na 712 

Índia a relação entre monções e baixas RAS, com valores < 10meq/L, o que evidencia que as 713 

águas superficiais devem ter uso preferencial na irrigação na área de estudos em relação às 714 

subterrâneas. 715 

Levando em conta os possíveis mecanismos de salinização e presença de sódio no 716 

solo, concentrações salinas em terrenos, ou verticalmente ao longo da zona insaturada de 717 

solos, preferencialmente acima de aquíferos rasos, tendem a ocorrer devido a precipitação de 718 

sais durante períodos secos sob influência de forte insolação e elevadas taxas de evaporação, 719 

como observado por Chen et al. (2013) e Shen e Chen (2020). Por sua vez, Huo et al. (2019) 720 

observaram que a lixiviação dos solos e consequente diluição de sais ocorre com o início das 721 

chuvas, aportando os íons através da zona insaturada até o lençol freático raso, onde a 722 

ciclicidade do processo se configura com o próximo período seco, quando ocorre nova 723 

concentração de sais. Para os autores, a precipitação de NaCl na zona insaturada e no solo 724 
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acompanha as movimentações do lençol freático sob influência de sucessivos períodos secos e 725 

chuvosos, promovendo a salinização de águas subterrâneas e solos. 726 

Contudo, os mecanismos de controle hidroquímico relacionados ao clima e arcabouço 727 

geológico não devem ser considerados isoladamente como únicos para a concentração iônica 728 

na amostra CDD1. Levando em conta a localização das amostras RAJ1 e CDD1 próximas a 729 

aglomerados urbanos e adjacentes a áreas antropizadas para cultivo, é pertinente considerar 730 

que eventuais aportes antrópicos promovam uma maior concentração de cloretos, o que pode 731 

explicar os picos de Cl- em RAJ1 e CDD1. 732 

 733 

5.7 Razão de Kelley 734 

 735 

A Razão de Kelley é usada na investigação do excesso de Na+ frente ao Ca2+ e Mg2+ 736 

em águas utilizadas na irrigação, o que causa a salinização dos solos. Comparativamente ao 737 

RAS, a RK é um método menos complexo e preciso que separa as amostras apenas em 738 

“adequadas” (<1) e “inadequadas” (>1) para uso na irrigação (Tab. 9).  739 

 740 

Tabela 9 – Métodos de avaliação da adequação de águas para uso na irrigação, incluindo a 741 

Razão de adsorção, Razão de Kelley e Índice de Permeabilidade. 742 

Table 9 – Methods for evaluating the suitability of water for use in irrigation, including the 743 

adsorption ratio, Kelley ratio and Permeability Index. 744 

Método Intervalo Classificação da água 

 

        

Razão de Kelley 

(RK) 

<1 

>1 

Adequada 

Inadequada 

AgSb ERM1 ERM2 LAJ1 GAR1 XIQ1 CDD1 RAJ1 

1,07 1,72 0,32 0,85 0,47 2,51 0,71 

AgSp ERMS1 LAJS1 GARS1 CDDS1    

0,55 0,47 0,58 0,86    

Índice de 

Permeabilidade 

(IP) 

> 75 

75 – 25 

< 25 

Excelente 

Permissível 

Inadequada 

AgSb ERM1 ERM2 LAJ1 GAR1 XIQ1 CDD1 RAJ1 

19,08 16,61 57,47 22,94 37,20 5,31 5,40 

AgSp ERMS1 LAJS1 GARS1 CDDS1    

57,99 98,91 64,01 59,27    

Salinidade 

Potencial  

(SP) 

< 3meq/L 

> 3meq/L 

Adequada 

Inadequada 

 AgSb ERM1 ERM2 LAJ1 GAR1 XIQ1 CDD1 RAJ1 

 6,10 6,66 0,58 4,28 2,04 56,46 30,00 

 AgSp ERMS1 LAJS1 GARS1 CDDS1    

 0,88 0,39 0,77 0,98    

Carbonato de sódio 

residual 

(CSR) 

< 1,5 

1,5 – 2,5 

> 2,5 

Excelente 

Permissível 

Inadequada 

 

AgSb ERM1 ERM2 LAJ1 GAR1 XIQ1 CDD1 RAJ1 

0,12 0,59 0,08 -0,79 -0,43 -6,97 -16,33 

AgSp ERMS1 LAJS1 GARS1 CDDS1    

-0,23 0,11 0,44 -0,02    

Valores de RAS, RK, IP e CSR considerados Inadequados são mostrados em negrito 745 

AgSb – Águas subterrâneas; AgSp – Águas superficiais 746 
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SAR, KR, PI and RSC values considered Inappropriate are shown in bold 747 

AgSb – Groundwater; AgSp – Surface water 748 

 749 

As amostras superficiais foram classificadas como “adequadas”, enquanto apenas as 750 

águas subterrâneas LAJ1 (0,32), XIQ1 (0,47) e GAR1 (0,85) apresentam RK<1, refletindo a 751 

proximidade destas com as águas superficiais. Por sua vez, ERM1, ERM2, RAJ1 e CDD1 752 

exibem RK elevados se comparados às superficiais (Tab. 9). Por outro lado, LAJ1 e XIQ1 753 

exibem RK<1, demonstrando novamente a proximidade dessas com as águas superficiais. A 754 

amostra GAR1 apresenta RK<1, diferentemente das outras amostras subterrâneas (Tab. 9). 755 

Isso reflete uma menor influência do Na+ na amostra e um comportamento similar ao 756 

verificado no gráfico de RAS, onde é possível observar um menor perigo de sodificação para 757 

essa amostra (Fig. 7). 758 

 759 

5.8 Índice de permeabilidade 760 

 761 

A avaliação de águas para irrigação deve levar em conta uma variedade de métodos, 762 

dentre os quais o Índice de permeabilidade (IP), que consiste no solo não permitir a infiltração 763 

de água devido à precipitação e concentração de íons, favorecendo o acúmulo de sais 764 

(Doneen, 1964). O IP é aplicado para avaliação de salinização de longo prazo pelo uso de 765 

águas com concentrações elevadas de HCO3
- e Na+ e abrange intervalos categorizados como 766 

“excelente”, “bom” e “inadequado” com base na compatibilidade das águas superficiais e 767 

subterrâneas para irrigação. 768 

O cálculo do IP indica que todas as amostras superficiais são consideradas aptas para 769 

irrigação, situando-as entre 25–75(IP), com LAJS1 (IP=98,91) classificada como “excelente” 770 

no campo >75 (Fig. 8). Para as águas subterrâneas, apenas LAJ1 (IP=57,47) e XIQ1 771 

(IP=37,20) apresentam IP permissível, enquanto as demais amostras são classificadas como 772 

inadequadas para a irrigação (Fig. 8).  773 

A semelhança entre os valores do IP de LAJ1 e as águas superficiais reflete a 774 

similaridade composicional entre essas águas (Tab. 4). Embora XIQ1 se mostre 775 

hidroquimicamente bastante diferente das amostras que apresentam IP<25, ela se distingue de 776 

LAJ1 pelo conteúdo iônico, onde há uma maior concentração de Na+, o que acaba situando a 777 

amostra mais próxima daquelas classificadas como inadequadas (Fig. 8). 778 
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A comparação entre os valores de RK e IP guarda relação direta, onde RK elevados 779 

resultam em IP reduzidos, caracterizando uma redução da permeabilidade à medida que a 780 

contribuição do Na+ aumenta na amostra. 781 

 782 

 783 

Figure 8 - Índice de permeabilidade versus STD. Amostras na elipse avermelhada são 784 

inadequadas; amostras na elipse azul são adequadas. 785 

Figure 8 – Permeability Index versus STD. Samples in reddish ellipse are unsuitable; samples 786 

in the blue ellipse are suitable. 787 

 788 

Embora os valores de RK e IP em RAJ1 sugiram que não há relação entre os índices, o 789 

risco de magnésio elevado na amostra RAJ1 (RM=66,62) e indica que essa aparente 790 

incompatibilidade de RK e IP ocorre em função da maior influência do Mg2+, além de uma 791 

menor porcentagem de sódio (%Na=42,08), confirmando um menor papel do Na+ no 792 

incremento do Índice de Permeabilidade. 793 

 794 

5.9 Salinidade Potencial 795 

 796 

A salinidade potencial (SP) foi proposta por Doneen (1964) para avaliar a influência 797 

de cloretos e sulfatos nas águas destinadas à irrigação. Valores abaixo de 3meq/L são 798 

considerados adequados para o uso, enquanto SP superiores a esse valor são considerados 799 

inadequados. O comportamento verificado nos índices referentes a influência do Na+ se repete 800 

quanto a SP, onde as amostras LAJ1 (0,58meq/L) e XIQ1 (2,04meq/L) exibem valores 801 

diversos das outras águas subterrâneas, sendo as únicas dentre essas classificadas como 802 

adequadas à irrigação (Tab. 9).  803 
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O agrupamento de ERM1 (6,10meq/L), ERM2 (6,66meq/L) e GAR1 (4,28meq/L) 804 

pode mais uma vez ser observado, enquanto RAJ1 (30,0meq/L) e CDD1 (56,46meq/L) 805 

exibem valores muito elevados em relação às demais amostras subterrâneas, demonstrando 806 

que a salinização das amostras tem influência do Cl- e SO4
-, especialmente CDD1 e RAJ1 807 

(Tab. 9).  808 

A comparação entre os valores de RK e IP guarda relação direta, onde RK elevados 809 

acompanham IP reduzidos, caracterizando uma redução da permeabilidade à medida que a 810 

contribuição do Na+ aumenta na amostra. Embora os valores de RK e IP em RAJ1 sugiram 811 

que não há relação entre os índices, o risco de magnésio elevado na amostra RAJ1 (66,62) 812 

indica que essa aparente incompatibilidade de RK e IP ocorre em função da maior influência 813 

do Mg2+ e uma menor porcentagem de sódio (42,08), confirmando um menor papel do Na+ no 814 

incremento do Índice de Permeabilidade. 815 

 816 

5.10 Carbonato de sódio residual 817 

 818 

O carbonato de sódio residual é geralmente empregado para a verificação da influência 819 

de carbonatos e bicarbonatos nas águas para a irrigação. De acordo com Wilcox (1955), águas 820 

com CSR até 1,5meq/L não oferecem perigo na irrigação, enquanto valores acima de 821 

2,5meq/L consistem em águas que oferecem perigo aos solos e plantas. Dentre os problemas 822 

causados por concentrações acima do máximo permitido, estão a precipitação de crostas em 823 

tubulações de sistemas de irrigação e de carbonatos de cálcio e magnésio quando ocorre o 824 

excesso de HCO3
- + CO3

-2, liberando no solo sódio adsorvido e carbonatos de sódio em 825 

formas solúveis. Os resultados do cálculo do CSR se encontram na tabela 9. 826 

Nenhuma das amostras analisadas apresentou riscos associados a valores acima de 827 

2,5meq/L. De acordo com Can-Chulim et al (2014), valores negativos não significam perigo, 828 

enquanto os valores positivos sugerem que há precipitação de carbonatos de Ca2+ e Mg2+ e 829 

liberação de Na+, favorecendo um aumento na possibilidade de sodificação de solos. 830 

Entretanto, ao comparar os resultados do cálculo de CSR, o perigo associado a esse parâmetro 831 

pode ser desconsiderado para Carnaúba dos Dantas, onde um maior controle climatológico 832 

por evaporação e consequente cristalização de sais como NaCl e sua influência nas 833 

concentrações iônicas observadas é predominante.   834 

 835 

 836 
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6 Conclusões 837 

 838 

A composição aniônica das amostras subterrâneas apresenta três domínios distintos, 839 

sendo: HCO3
- e Cl- em relativa equivalência; HCO3

- + CO3
2- (LAJ1); Cl- (RAIJ1 e CDD1). A 840 

abundância catiônica é expressa por águas mistas que evidenciam a contribuição multifatorial, 841 

onde a origem iônica é variada.  842 

As fácies hidroquímicas dominantes são a Ca2+- HCO3, e Mg2+- HCO3
-, nas quais 843 

ocorrem agrupadas as amostras subterrâneas LAJ1, XIQ1 e as superficiais LAJS1 e GARS1. 844 

A amostra RAJ1 situa-se na fácies Cl-- Ca2+- Mg2+, sendo completamente distinta das demais 845 

amostras subterrâneas.  846 

Quando ao predomínio dos processos hidroquímicos, o diagrama de Gibbs evidencia a 847 

predominância de influência do intemperismo de rochas para a maioria das águas subterrâneas 848 

e uma maior proximidade de LAJ1 e XIQ1 com as águas superficiais, as quais exibem 849 

influência da precipitação. 850 

Os índices aplicados à investigação de águas propícias para o uso na irrigação 851 

mostram que há uma separação clara entre águas superficiais e subterrâneas, a exceção de 852 

LAJ1 e XIQ1 as quais apresentam composições hidroquímicas mais próximas das águas 853 

superficiais. O comportamento das amostras diante dos padrões de qualidade da água para 854 

irrigação indica que as amostras CDD1 e RAJ1 exibem alta salinidade, não sendo adequadas 855 

em nenhum dos padrões aplicados. As demais amostras subterrâneas se distribuem entre 856 

águas doces ou adequadas (LAJ1 e XIQ1) a salobras e adequadas com restrições (ERM1, 857 

ERM2 e GAR1).   858 

Os índices que avaliam as águas para irrigação apontam para a influência do Na+, 859 

ocorrendo o risco de salinização e sodificação de solos irrigados com essas águas. A Razão de 860 

Adsorção de Sódio (RAS) exibe resultados similares aos outros índices que avaliam a 861 

salinização das amostras, como a Razão de Kelley (RK) e porcentagem de sódio (%Na), 862 

relacionando valores considerados inadequados nesses métodos, com baixos valores no Índice 863 

de Permeabilidade (IP), revelando o potencial de perda da qualidade dos solos pelo uso de 864 

águas com os perfis hidroquímicos das amostras RAJ1 e CDD1, quanto ERM1, ERM2 e 865 

GAR1 exibem perigo intermediário. Por sua vez, as amostras LAJ1 e XIQ1 são consideradas 866 

de baixo perigo de concentração de sais nos solos, o que as situa de forma semelhante às 867 

amostras superficiais. 868 

 869 

 870 
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Avaliação do risco para compostos nitrogenados e metais em águas superficiais e 
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RESUMO 

Carnaúba dos Dantas/RN é um município localizado na região Seridó do estado do Rio Grande do 

Norte, com padrão pluviométrico associado ao clima semiárido. O risco associado a ingestão de 

contaminantes presentes nas águas consumidas pela população é um problema recorrente em países 

em desenvolvimento. Para verificar o risco associado ao consumo direto por seres humanos, 11 

amostras foram coletadas, sendo 4 superficiais e 7 subterrâneas. Uma matriz de correlação de 

Spearman foi elaborada para estudo do comportamento mútuo das variáveis estudadas. A presença 

de nitrogênio amoniacal (NH3), nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-), chumbo (Pb), ferro (Fe), cádmio (Cd), 

níquel (Ni), manganês (Mn), zinco (Zn), cobre (Cu) e cromo (Cr) foram avaliados levando em conta 

a ingestão crônica diária (CDI). Águas com valores de HQ ≥1 oferecem de risco à saúde da 

população. A amostra CDD1 apresenta HQ>1 para NH3 em crianças pequenas e para NO2
- em todas 

as faixas populacionais. A correlação de Spearman entre NH3 e NO2
-, Cl-, SO4

2- e os metais Cd, Zn, 

Pb e Ni indicam contaminação por fontes antropogênicas. 

 

Palavras-chave: Compostos nitrogenados; Metais pesados; Contaminação antrópica; Avaliação de 

risco para a saúde humana 

 

 

ABSTRACT 

Carnaúba dos Dantas/RN is a municipality located in the Seridó region of the state of Rio Grande 

do Norte, with rainfall patterns associated with the semiarid climate. The risk associated with 

ingesting contaminants present in the water consumed by the population is a recurrent problem in 

developing countries. To verify the risk associated with direct consumption by humans, 11 samples 

were collected, 4 superficials and 7 groundwaters. A Spearman correlation matrix was elaborated to 

study the mutual behavior of the studied variables. The presence of ammoniacal nitrogen (NH3), 

nitrite (NO2
-), nitrate (NO3

-), lead (Pb), iron (Fe), cadmium (Cd), nickel (Ni), manganese (Mn), zinc 

(Zn), copper (Cu) and chromium (Cr) were evaluated taking into account the chronic daily intake 

(CDI). Waters with HQ values ≥1 pose a risk to the health of the population. The CDD1 sample has 

HQ>1 for NH3 in young children and for NO2
- in all population groups. Spearman's correlation 

between NH3 and NO2
-, Cl-, SO4

2- and the metals Cd, Zn, Pb and Ni indicate contamination by 

anthropogenic sources. 

 

Keywords: Nitrogen compounds; Heavy metals; Anthropogenic contamination; Human Health Risk 

Assessment 
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INTRODUÇÃO 
 

A água é o recurso natural não-renovável mais importante do planeta, sendo a água disponível 

para consumo humano apenas 1% de toda a água disponível na Terra. A adequação dos recursos 

hídricos aos padrões mínimos de consumo humano é uma condição sine qua non para a manutenção 

do bom funcionamento do organismo humano, evitando que agentes danosos à saúde possam causar 

problemas. Indo além da ingestão, as águas são um importante recurso para o desenvolvimento 

econômico e devem estar livres de contaminantes o quanto possível. Contaminações de variadas 

fontes causam prejuízos à qualidade da água consumida pelas pessoas, o que acaba acarretando no 

desenvolvimento desde danos à saúde de tratamento relativamente a até problemas de maior 

complexidade, exigindo maior cuidado e recursos por parte dos sistemas de saúde em todo o 

mundo, exercendo pressão econômica e social nas mais diversas comunidades humanas (ONU, 

2011). 

A ausência de saneamento básico adequado é um problema recorrente em regiões mais pobres 

em todo o mundo (Bartucca et al., 2016; Selvakumar et al., 2017; Adimalla et al., 2020). 

Geralmente, pessoas com condições de saúde mais frágeis como idosos ou de menor peso corporal, 

como crianças, tendem a ser mais susceptíveis aos efeitos nocivos de contaminantes nas águas 

consumidas (Bodrud-doza et al., 2020). No semiárido potiguar, a ausência de sistema de 

esgotamento sanitário e a adoção de soluções do tipo fossa e sumidouro contribuem para o contexto 

verificado em Carnaúba dos Dantas/RN, onde apenas 16% da zona urbana do município conta com 

saneamento básico (IBGE, 2021). Essa realidade expõe a população local ao eventual risco de 

consumo de águas potencialmente danosas à sua saúde (Zhang et al., 2018). 

Dentre as principais fontes de contaminação das águas superficiais e subterrâneas, as de 

origem antrópica, como o descarte inadequado de resíduos, impactam na qualidade da água, por 

vezes impedindo seu consumo (Reis e Mendonça, 2009; Wu e Sun, 2016; Li et al., 2016). Nesse 

contexto, os compostos nitrogenados ganham destaque por serem oriundos diretamente da descarga 

incorreta de efluentes domésticos, geralmente associados a comunidades que não contam com 

saneamento básico adequado.  

A contaminação de águas por metais também consiste em uma preocupação recorrente quanto 

ao consumo pelas pessoas. Embora diversos metais sejam necessários ao bom funcionamento do 

organismo humano, esses elementos são considerados bastante problemáticos dada a toxicidade 

relacionada a dose ingerida, persistência no meio ambiente e capacidade de bioacumulação na 

cadeia alimentar (Pekey et al., 2004). O problema da contaminação por metais tem sido discutido 

amplamente na literatura, onde é possível relacionar suas origens em atividades antrópicas ou 

dissolução minerais das as condições ambientais adequadas (Leyden et al., 2016). Contudo, a 

associação dos metais com as atividades humanas e a presença de compostos nitrogenados tem 

levado a esforços para a avaliação dos riscos relacionados à exposição de pessoas ao consumo de 

águas contaminadas com NH3, NO2
-, NO3

- e os mais diversos metais, onde índices de riscos não-

carcinogênicos são aplicados para avaliar a exposição de seres humanos ao contaminantes (Carbó et 

al., 2009; Adamiec, 2017; Al-taani et al., 2019; Aithani et al., 2020). 

O objetivo dessa pesquisa é aplicar índices para avaliação do risco provocado pela eventual 

ingestão e consequente exposição de seres humanos a águas superficiais e subterrâneas 

contaminadas por compostos nitrogenados e metais pesados. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Amostragem 

 

A coleta de amostras de águas superficiais e subterrâneas para o reconhecimento das 

principais características hidroquímicas, avaliação de sua adequação para o consumo humano, foi 

realizada em fevereiro de 2020, totalizando 11 amostras coletadas no início do período chuvoso, 

sendo o universo amostrado composto por 7 oriundas de poços tubulares e 4 de corpos superficiais. 

As amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno descontaminados, adicionando-se 

HCl (20%). Após vedados, os recipientes foram imediatamente armazenados para transporte em 

caixas térmicas refrigeradas com gelo a 4°C até o laboratório para análise. A determinação dos 

metais traço (Cd, Cr, Pb, Zn, Mn, Fe e Cu) foi realizado por meio da técnica de espectrometria de 

adsorção atômica no laboratório de análise de águas da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil (EMPARN), de acordo com a American Public Health 

Association (APHA, 2012). A distribuição das amostras e litologias predominantes na região 

encontram-se na Tabela 1.  

 
Tabela 1 - Coordenadas geográficas, locais de coleta e litologia dos pontos amostrados 

Amostra Localidade 
Coordenadas 

Locais de 
coleta 

Litologia 
Lat. Lon. 

ERM1 Comunidade Ermo 9275757 775860 Poço tubular Micaxisto FmS 
ERM2 Comunidade Ermo 9276654 773946 Poço tubular Micaxisto FmS * 
ERMS1 Comunidade Ermo 9275898 775830 Barragem Micaxisto FmS 
LAJ1 Comunidade Lajedo 9270879 770498 Poço tubular Quartzito FmE ** 
LAJS1 Comunidade Lajedo 9271523 772113 Açude Micaxisto FmS 
GAR1 Comunidade Garrote 9272929 776961 Poço tubular Micaxisto FmS 
GARS1 Comunidade Garrote 9273121 776530 Açude Micaxisto FmS 
XIQ1 Comunidade Xique-xique 9274514 769576 Poço tubular Quartzito FmE 
CDD1 Sede municipal 9274714 765443 Poço tubular Micaxisto FmS 
CDDS1 Sede municipal 9275640 766684 Açude Micaxisto FmS 
RAJ1 Comunidade Rajada 9277047 760523 Poço tubular Suíte Itaporanga (SII) 

FmS – Formação Seridó; FmE – Formação Equador; SII – Suíte Intrusiva Itaporanga 

* Próximo ao contato com a FmE; ** Próximo ao contato com a FmS 

 

 

Correlação de parâmetros 

 

Para a correlação entre os elementos maiores e os parâmetros medidos, foram elaboradas 

matrizes de correlação de Spearman. Correlações r obedecem a expressão -1 < r < 1, onde valores 

próximos a zero não apresentam correlações significativas, e zero mostra correlação nula. Para os 

valores quanto mais aproximados ou iguais a -1, as correlações são significativas e inversamente 

proporcionais para os parâmetros analisados, onde um expressa a variação do outro de maneira 

inversa. Para valores quanto mais próximo ou iguais a 1, as correlações são fortes e expressam que 

as variações atribuídas a duas variáveis são semelhantes. Os valores de rcrit entre 0,60 e 1,00 indicam 

correlações positivas e negativas significativas com índice de confiança de 95%. As correlações que 

variam de 0,52 a 0,59 são significativas com um índice de confiança de 90%. 
 

Avaliação de riscos para compostos nitrogenados 

 

O quociente de risco (nHQoral) permite aferir o risco mediante ingestão de águas, onde valores 

superiores a 1 são considerados como risco não-carcinogênicos, enquanto valores iguais ou 
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inferiores a 1 sugerem um consumo seguro. Para aplicação das equações, foram consideradas 5 

faixas etárias, consistindo em criança de colo (até 3 anos de idade); crianças (12 anos de idade); 

adultos homens e mulheres (30 anos de idade) e idosos (60 anos de idade), de acordo com as 

metodologias do US EPA (2018) e adotadas por Wu e Sun (2016); Li et al. (2016); Zhang et al. 

(2018) e Adimalla et al., (2020). Para calcular o nHQoral e a nIngoral deve se considerar as equações 

mostradas na Tabela 2.  

Onde a nIngoral é a dose diária média de água ingerida (mg/kg/dia); Cw é o conteúdo de NH3 - 

NO2
- - NO3

- (mg/L) presente nas amostras; IA mostra a ingestão de água (L/dia sendo IA=2,0L/dia 

para adultos; 1,0L/dia para crianças e 0,7L/dia para crianças de colo) (Wu e Sun 2016; Li et al. 

2016); EF é a frequência de exposição (dias/ano; EF=365 dias/ano); ED mostra a duração da 

exposição (ED=60 anos para idosos; 30 anos para adultos; 12 anos para crianças e 3 anos para 

crianças de colo), BW é a média do peso corporal em kg (BW=75kg para homens e 60kg mulheres 

e idosos, 35kg para crianças e 18kg para crianças de colo; e AT indica o tempo médio de exposição 

(AT=21.900 dias para idosos; 10.950 dias para homens e mulheres; 4.380 dias para crianças e 1.095 

para crianças de colo). Os valores de referência considerados para os compostos nitrogenados são as 

doses diárias de 0,97mg/kg/dia, 0,1mg/kg/dia e 1,6mg/kg/dia, respectivamente (US EPA, 2018). 

Todas as equações citadas encontram-se na Tabela 2, e as variáveis para o cálculo do HQ são 

sumarizadas na Tabela 3. 

 
Tabela 2 – Superior: índices usados para avaliação de riscos associado a ingestão de águas com compostos nitrogenados 

e metais; inferior: variáveis utilizadas para cálculo de nIngoral e mHQoral. 

Índices Equações 

Dose diária ingerida para NH3, NO2
- e NO3

- (nIngoral) Eq.(1) nIngoral = (Cw × IA × EF × ED) ∕ (BW × AT) 

Risco para compostos nitrogenados (nHQoral) Eq.(2) nHQoral = Ingoral / Rfd  

 

Grupo 
populacional 

Cw Nitrato  
RfDOral 

Nitrito  
RfDOral  

N.Amoniacal  
RfDOral 

IR 
(L/dia) 

EF 
(dias/ano) 

ED 
(anos) 

BW 
(kg) 

AT 
 NH3 NO2

- NO3
- 

Idosos 

Ver valores na 
Tabela 4 

1,6 
mg/kg/dia 

0,1 
mg/kg/dia 

0,97 
mg/kg/dia 

2,0 365 60 60,00 21900 
Homens 2,0 365 30 75,00 10950 
Mulheres 2,0 365 30 60,00 10950 
Crianças 1,0 365 12 35,00 4380 
Bebês 0,7 365 3 18,00 365 

nIngoral é a dose diária média de água ingerida para cada espécie nitrogenada (mg/kg/dia); Cw é o conteúdo de NH3 - NO2
- - NO3

- (mg/L); IA 

mostra a ingestão de água (L/dia); EF é a frequência de exposição (dias/ano); ED é a duração da exposição; BW é a média do peso corporal em 

kg; AT indica o tempo médio de exposição).  

Fonte: Adaptado de US EPA (2018) 

 

Avaliação de riscos para metais 

 

Para a avaliação do risco associado à exposição de pessoas pela ingestão de metais, o mHQ, 

foi calculado a partir das equações (3) e (4), dispostas na Tabela 3. Para se obter o valor de mHQ, 

divide-se a mIngoral pela dose de referência (Rfd) de cada metal (USEPA 2018). O mIngoral pode ser 

obtido pela equação (3); a variável Mc refere-se a quantidade em mg/L do metal avaliado em cada 

amostra; Lw indica a ingestão diária média da amostra (L/dia sendo IA=2,0L/dia para adultos; 

1,0L/dia para crianças e 0,7L/dia para crianças de colo) e Bw é o peso corporal médio em kg 

(BW=75kg para homens e 60kg mulheres e idosos, 35kg para crianças e 18kg para crianças de 

colo). O risco associado aos metais ocorre quando o resultado da equação (4) é ≥1, sendo atribuído 

um risco não carcinogênico. Para valores <1, não há risco associado a ingestão.  
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Tabela 3 – Equações para obtenção do Quociente de Risco para ingestão oral de águas com metais pesados (mHQoral), 

intervalo de interpretação para o método e valores de entrada nas equações. 

Índices Equações 

Dose diária ingerida para metais (mIngoral) Eq.(3) mIngoral = (Mc × Lw) ∕ BW 

Risco para metais (mHQoral) Eq.(4) mHQoral = mIngoral / Rfd  

 

Grupo 
populacional 

Mc Dose de referência (Rfd) 

mg kg -1 day -1 (USEPA, 2018) 

Lw 

(L/dia) 

BW 

(kg) Cada metal 

Idosos 

Ver valores na Tabela 4 

Cd Cr Cu Pb 2,0 60,00 
Homens 0,001 1,5 0,04 0,004 2,0 75,00 
Mulheres  2,0 60,00 
Crianças Mn Ni Zn Fe 1,0 35,00 
Bebês 0,14 0,02 0,3 0,7 0,7 18,00 

mIngoral é a dose diária média de água ingerida para cada metal (mg/kg/dia); Mc é o conteúdo de cada metal (mg/L); Lw é a ingestão de água 

(L/dia); BW é a média do peso corporal em kg. 

Fonte: Adaptado de US EPA (2018) 

 

RESULTADOS 
 

Os resultados das análises químicas e aferições em campo encontram-se na Tabela 4. Os 

valores de CE e STD aferidos nas amostras superficiais se mostram menores do que aqueles 

verificados nas amostras subterrâneas, exceto para os resultados de XIQ1 e LAJ1, que apresentam 

concentrações STD semelhantes a aquelas verificadas nas amostras superficiais. O pH varia de 3,65 

(LAJ1) a 7,15 (ERM2), com média de 5,22. A amostra CDD1 exibe as concentrações de SO4
2- 

(251,07mg/L) e Cl- (1908,93mg/L). 

 
Tabela 4 – Resultados físico-químicos das águas amostradas do município de Carnaúba dos Dantas/RN. 

Parâmetros 

Fisico-

Químicos 

Águas Subterrâneas (Poços tubulares)  Águas Superficiais 

ERM1 ERM2 LAJ1 GAR1 XIQ1 CDD1 RAJ1 
 

ERMS1 LAJS1 GARS1 CDDS1 

pH 6,96 7,15 3,65 4,84 4,09 5,06 4,84  7,00 3,33 7,06 3,99 
CE (µS/cm) 1.321,00 1.357,33 186,10 1.166,00 468,00 6.438,00 3.770,00  117,90 90,40 171,60 126,10 

STD (mg/L) 858,65 882,26 120,96 757,90 304,20 4.184,00 2450,50  76,63 58,76 111,14 81,96 

SO4
2-

 (mg/L) 49,86 48,78 0,05 41,39 1,66 251,07 64,23  1,18 0,50 0,14 1,91 
Cl- (mg/L) 197,71 218,16 20,45 136,35 71,58 1.908,93 1.039,69  30,68 13,64 27,27 34,09 

NH3 (mg/L) 0,81 0,19 0,59 0,11 0,14 27,50 0,39  0,64 0,38 0,52 0,80 

NO2
- (mg/L) 0,32 ALD 0,06 0,15 ALD 6,62 0,03  0,23 ALD ALD ALD 

NO3
- (mg/L) 0,16 0,67 0,35 14,48 0,90 2,62 27,77  0,21 0,15 0,19 0,29 

Cd (mg/L) ALD 0,001 0,001 0,001 ALD 0,013 0,001  ALD 0,001 0,001 0,001 
Cr (mg/L) ALD ALD ALD ALD ALD ALD ALD  ALD ALD ALD ALD 

Cu (mg/L) 0,007 0,010 0,034 0,020 0,067 0,027 0,220  ALD 0,034 ALD ALD 

Pb (mg/L) 0,034 0,064 0,077 0,044 0,024 0,141 0,104  0,080 0,051 0,031 0,054 
Mn (mg/L) 2,246 0,123 1,229 0,093 0,589 1,766 0,173  0,226 0,146 1,419 0,213 

Ni (mg/L) 0,001 ALD 0,001 ALD ALD 0,016 0,001  ALD ALD ALD ALD 

Zn (mg/L) 0,067 0,094 0,047 0,130 0,504 0,710 0,124  0,003 0,014 0,021 0,031 
Fe (mg/L) 1,990 0,240 0,930 0,660 1,300 2,490 0,450  2,320 1,590 3,700 0,950 

D.T.: Dureza Total 

ALD – Abaixo do limite de detecção 

 

Os resultados analíticos exibem quantitativos de NH3, NO2
- e NO3

- presentes na maioria das 

águas subterrâneas, enquanto os quantitativos medidos nas águas superficiais são bastante 

reduzidos.  

O NH3 ocorre bem acima das médias das amostras, exibindo 27,77mg/L (RAJ1), enquanto as 

demais águas subterrâneas exibem valores de 0,11mg/L (GAR1) a 0,81mg/L (ERM1) e as 

superficiais vão de 0,38mg/L (LAJS1) a 0,80mg/L (CDDS1) (Tabela 3). Para o NO2
-, o maior valor 
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é observado na amostra CDD1 (6,62mg/L), também bem acima da média observada para as outras 

amostras. Por sua vez, o NO3
- em CDD1 mostra 2,62mg/L, valor que é ligeiramente maior que a 

média dos poços com concentrações de NO3
- abaixo desse valor (0,52mg/L). A amostra GAR1 

exibe 14,48mg/L, enquanto RAJ1 apresenta 27,77mg/L. 

Para os metais, as águas subterrâneas exibem concentrações de Mn e Fe em todas as amostras, 

com o Mn variando de 0,093mg/L (GAR1) a 2,246mg/L (ERM1, com média de 0,89mg/L, 

enquanto o Fe exibe mínimo de 0,240mg/L (ERM2) e máximo de 2,490 (CDD1), com média de 

1,151mg/L. A maiores concentrações de Cd (0,013mg/L) e Ni (0,016mg/L) foram observadas na 

amostra CDD1, enquanto o Pb ocorre em todas as amostras subterrâneas com mínimo de 

0,024mg/L (XIQ1) e máximo de 141mg/L (CDD1). A amostra CDD1 exibe ainda o maior 

quantitativo de Zn (0,710mg/L). Não foram observadas concentrações de Cr. Os açudes GARS1 e 

ERMS1 exibem concentrações de Fe mais elevadas do que as amostras subterrâneas, exceto do 

poço CDD1. Os outros metais não exibem o mesmo comportamento, ocorrendo em maiores 

concentrações nas águas subterrâneas. Os metais ocorrem distribuídos nas amostras relacionadas a 

todas as litologias. 
 

 

DISCUSSÃO 

 

Exposição humana a compostos nitrogenados 

 

O estudo hidroquímico de águas destinadas ao consumo humano engloba uma série de 

análises e o emprego de ferramentas interpretativas, objetivando a compreensão da interação das 

pessoas com os recursos hídricos. Para a análise das amostras coletadas, foi empregado o Quociente 

de Risco (HQ), que consiste na dose crônica diária ingerida (CDI) dividida pelo valor de referência 

para a dose de cada agente investigado.  

A Tabela 5 e 6 exibem os valores calculados nas águas superficiais e subterrâneas para 

(HQ)NH3, (HQ)NO2
- e (HQ)NO3

-, todos por via oral, aplicando as equações 1 e 2 (Tabela 2). 

Os valores para (HQ)NH3 indicam a predominância de águas que não oferecem riscos para 

adultos e idosos quando ingeridas (HQ<1), variando de HQ=0,00 a HQ=0,95, sendo muito próximo 

do valor de referência do método. O (HQ)NH3 associado a ingestão dessa amostra é HQ=1,03 para 

mulheres, HQ=1,53 para crianças e HQ=6,33 para crianças de colo, valores que estão acima de 1 e 

indicam risco não-carcinogênico. Levando-se em conta a localização onde a amostra CDD1 foi 

coletada, dentro da área urbana de Carnaúba dos Dantas, as concentrações do NH3 (27,50mg/L), 

NO2
- (6,62mg/L) e NO3

- (2,62mg/L) mostradas na Tabela 4 sugerem que um aporte recente de 

efluentes domésticos não deve ser descartado.  

O NO3
- indica uma contaminação distante da área fonte das emissões e a oxidação do NO2

- 

em condições aeróbicas. Por sua vez, a presença de NO2
- junto das outras fases nitrogenadas tende a 

representar uma contaminação recente e contínua, haja visto sua instabilidade e pronto declínio de 

suas concentrações nas águas tão logo haja a produção de NO3
-. Essa dinâmica dos compostos 

nitrogenados foi discutida por Reis e Mendonça (2009) ao estudarem o despejo de efluentes ricos 

em NH3 em corpos hídricos, associando ao lançamento de efluentes domésticos e consequente 

contaminação intermediária, onde as três fases nitrogenadas ocorrem simultaneamente.  

De acordo com dados do IBGE (2021), apenas 16% da área urbana de Carnaúba dos Dantas 

conta com saneamento básico adequado, indicando que os valores de HQ se relacionam ao 

lançamento de efluentes domésticos. 
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Tabela 5 – Risco à saúde pela ingestão de águas com nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato em Carnaúba dos 

Dantas/RN. Valores >1 em fonte vermelha 
nHQ = nIngoral / Rfd  

 
Risco não-carcinogênico 

Sem risco <1< Risco 

Águas subterrâneas 

  NH3 NO2
- NO3

- 
 

 NH3 NO2
- NO3

- 

ERM1 

Idosos 0,03 0,11 0,00 

ERM2 

Idosos 0,01 0,00 0,01 
Homens  0,02 0,09 0,00 Homens  0,01 0,00 0,01 
Mulheres 0,03 0,11 0,00 Mulheres 0,01 0,00 0,01 
Crianças 0,02 0,09 0,00 Crianças 0,01 0,00 0,01 

Bebê 0,03 0,12 0,00 Bebê 0,01 0,00 0,02 

  NH3 NO2
- NO3

- 
 

 NH3 NO2
- NO3

- 

LAJ1 

Idosos 0,02 0,02 0,01 

GAR1 

Idosos 0,00 0,05 0,30 
Homens  0,02 0,02 0,01 Homens  0,00 0,04 0,24 
Mulheres 0,02 0,02 0,01 Mulheres 0,00 0,05 0,30 
Crianças 0,02 0,02 0,01 Crianças 0,00 0,04 0,26 

Bebê 0,02 0,02 0,01 Bebê 0,00 0,06 0,35 

  NH3 NO2
- NO3

- 
 

 NH3 NO2
- NO3

- 

XIQ1 

Idosos 0,00 0,00 0,02 

CDD1 

Idosos 0,95 2,21 0,05 
Homens  0,00 0,00 0,02 Homens  0,76 1,77 0,04 
Mulheres 0,00 0,00 0,02 Mulheres 0,95 2,21 0,05 
Crianças 0,00 0,00 0,02 Crianças 0,81 1,89 0,05 

Bebê 0,01 0,00 0,02 Bebê 1,10 2,57 0,06 

  NH3 NO2
- NO3

-      

RAJ1 

Idosos 0,01 0,01 0,58 

 

    
Homens  0,01 0,01 0,46     
Mulheres 0,01 0,01 0,58     
Crianças 0,01 0,01 0,50     

Bebê 0,02 0,01 0,67     

Fonte: do autor. 2021 

Tabela 6 – Risco à saúde pela ingestão de águas com nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato em Carnaúba dos 

Dantas/RN 
mHQ = mIngoral / Rfd  

 
Risco não-carcinogênico 

Sem risco <1< Risco 

Águas superficiais 

  NH3 NO2
- NO3

- 
 

 NH3 NO2
- NO3

- 

ERMS1 

Idosos 0,02 0,08 0,00 

LAJS1 

Idosos 0,01 0,00 0,00 
Homens  0,02 0,06 0,00 Homens  0,01 0,00 0,00 
Mulheres 0,02 0,08 0,00 Mulheres 0,01 0,00 0,00 
Crianças 0,02 0,07 0,00 Crianças 0,01 0,00 0,00 

Bebê 0,03 0,09 0,01 Bebê 0,02 0,00 0,00 

  NH3 NO2
- NO3

- 
 

 NH3 NO2
- NO3

- 

GARS1 

Idosos 0,02 0,00 0,00 

CDDS1 

Idosos 0,03 0,00 0,01 
Homens  0,01 0,00 0,00 Homens  0,02 0,00 0,00 
Mulheres 0,02 0,00 0,00 Mulheres 0,03 0,00 0,01 
Crianças 0,02 0,00 0,00 Crianças 0,02 0,00 0,01 

Bebê 0,02 0,00 0,00 Bebê 0,03 0,00 0,01 

Fonte: do autor. 2021 

 

 

Para o (HQ)NO2
-, a amostra CDD1 novamente apresenta valores acima de 1 para todas as 

faixas etárias analisadas e que variam de HQ=2,04 a HQ=14,79, com média de HQméd=5,00. O 

(HQ)NO2
- confirma a influência do nitrito na caracterização de uma contaminação recente e 

constante no poço referente a amostra CDD1.  
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O HQ calculado para crianças de colo até 3 anos de idade chama a atenção por ser quase 15x 

o valor de referência do método, indicando que crianças pequenas não devem ingerir águas com 

esse perfil hidroquímico. Dentre os sintomas presentes em crianças pela ingestão de nitrito se 

destacam a cianose (boca e pontas dos dedos azuladas) e a ocorrência de metahemoglobina, uma 

doença causada pelo contato das hemácias com o nitrito na corrente sanguínea, o que reduz o aporte 

de O2 para os tecidos do corpo (De Zuane, 1993; US EPA, 2018).  

Os valores para (HQ)NO3
- na amostra CDD1 não repetem o comportamento visto no 

(HQ)NO2
-, com valores acima de 1. Para o NO3

-, os HQ na referida amostra variam de HQ=0,05 a 

HQ=0,37, o que reforça a dinâmica de aporte contínuo de efluentes domésticos. Por sua vez, a 

amostra GAR1 apresenta HQ=2,02 para crianças de colo. Embora o poço se localize em uma região 

rural de povoamento esparso, a presença de NO3
- na amostra (14,48mg/L) sugere cautela em relação 

a uma exposição prolongada.  

Em geral, o nitrato ocorre naturalmente águas subterrâneas em concentrações que não afetam 

a saúde humana. Porém, o aumento de concentrações geralmente se relaciona a lançamento de 

efluentes, excreta de animais em criadouros e decomposição de fertilizantes usados em cultivos 

(Bartucca et al., 2016). Para as demais faixas etárias, os valores variam entre HQ=0,28 para homens 

adultos e HQ=0,49 para crianças de 12 anos. Embora seja esperado que adultos tenham um tempo 

maior de exposição a contaminantes e apresentem maior risco, o HQ referido para crianças é mais 

elevado nessa amostra, evidenciando o papel da dose ingerida em função do peso corporal. 
 

 

Risco à saúde humana pela exposição a metais 

 

Os metais presentes em águas eventualmente consumidas por seres humanos têm o potencial 

de provocar danos à saúde, causando desde intoxicações a danos em nível genômico. Para avaliar o 

risco pela exposição aos metais analisados, foi aplicado o quociente de risco para metais (mHQ), 

obtendo os quocientes de risco para a ingestão de águas subterrâneas e superficiais elencados nas 

Tabela 7 e 8, respectivamente.  

Os valores de mHQ verificados na amostra CDD1 indicam risco não-carcinogênico para todas 

as faixas populacionais investigadas, variando de mHQ=1,175 para idosos e mulheres a mHQ=1,371 

para crianças de colo (bebês) e mHQ =1,511 para crianças até 12 anos. A exceção consiste no mHQ 

para homens adultos (mHQ=0,940). Entretanto, trata-se de um valor muito próximo ao limite do 

método, indicando que uma redução do peso corporal ou aumento na ingestão de água deve alterar a 

dose ingerida, movendo o mHQ para valores acima de 1. Esse cenário é observado na amostra 

CDD1 para o (HQ)NH3 referentes a crianças maiores, homens e mulheres, além de idosos.  

A ocorrência de mHQ>1 nessa amostra reflete os quantitativos de metais verificados na Tabela 

3 e são coerentes com as correlações (r) que sustentam a hipótese de contaminação antrópica nessa 

amostra. Contextos semelhante é observado na amostra RAJ1, a qual exibe mHQ>1 para crianças 

até 12 anos e de colo, respectivamente mHQ=1,114 e mHQ=1,011. Os demais grupos populacionais 

alvo não foram impactados por mHQ>1, embora para mulheres e idosos, o mHQ=0,867 sugere que 

alterações na dose ingerida ou variações de peso corporal podem causar efeitos semelhantes ao 

verificado para os homens em CDD1. Outros fatores podem causar variações na dose ingerida, 

alterando o comportamento do mHQ para todas as amostras.  

Para Aithani et al. (2020), variações pluviométricas podem alterar as concentrações dos 

metais nas águas, o que acarreta em um importante incremento na dose ingerida. De acordo com 

Bodrud-doza et al. (2020), essas variações tendem a impactar mais fortemente indivíduos de baixo 

peso corporal, especialmente crianças.  
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Tabela 7 – Riscos associados a ingestão de águas subterrâneas contendo metais em Carnaúba dos Dantas/RN. Valores 

>1 em fonte vermelha 
mHQ = mIngoral / Rfd  

 
Risco não-carcinogênico 

Sem risco <1< Risco 

Águas subterrâneas 

  Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe 

ERM1 

Idosos 0,000 0,000 0,006 0,283 0,535 0,002 0,007 0,095 
Homens  0,000 0,000 0,005 0,227 0,428 0,001 0,006 0,076 
Mulheres 0,000 0,000 0,006 0,283 0,535 0,002 0,007 0,095 
Crianças 0,000 0,000 0,008 0,364 0,688 0,002 0,010 0,122 

Bebê 0,000 0,000 0,007 0,331 0,624 0,002 0,009 0,111 

  Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe 

ERM2 

Idosos 0,033 0,000 0,008 0,533 0,029 0,000 0,010 0,011 
Homens  0,027 0,000 0,007 0,427 0,023 0,000 0,008 0,009 
Mulheres 0,000 0,000 0,008 0,533 0,029 0,000 0,010 0,011 
Crianças 0,429 0,000 0,011 0,686 0,038 0,000 0,013 0,015 

Bebê 0,039 0,000 0,010 0,622 0,034 0,000 0,012 0,013 

  Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe 

LAJ1 

Idosos 0,033 0,000 0,028 0,642 0,293 0,002 0,005 0,044 
Homens  0,027 0,000 0,023 0,513 0,234 0,001 0,004 0,035 
Mulheres 0,033 0,000 0,028 0,642 0,293 0,002 0,005 0,044 
Crianças 0,043 0,000 0,036 0,825 0,376 0,002 0,007 0,057 

Bebê 0,039 0,000 0,033 0,749 0,341 0,002 0,006 0,052 

  Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe 

GAR1 

Idosos 0,033 0,000 0,017 0,367 0,022 0,000 0,014 0,031 
Homens  0,027 0,000 0,013 0,293 0,018 0,000 0,012 0,025 
Mulheres 0,033 0,000 0,017 0,367 0,022 0,000 0,014 0,031 
Crianças 0,043 0,000 0,021 0,471 0,028 0,000 0,019 0,040 

Bebê 0,039 0,000 0,019 0,428 0,026 0,000 0,017 0,037 

  Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe 

XIQ1 

Idosos 0,000 0,000 0,056 0,200 0,140 0,000 0,056 0,062 
Homens  0,000 0,000 0,045 0,160 0,112 0,000 0,045 0,050 
Mulheres 0,000 0,000 0,056 0,200 0,140 0,000 0,056 0,062 
Crianças 0,000 0,000 0,072 0,257 0,180 0,000 0,072 0,080 

Bebê 0,000 0,000 0,065 0,233 0,164 0,000 0,065 0,072 

  Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe 

CDD1 

Idosos 0,433 0,000 0,023 1,175 0,420 0,027 0,079 0,119 
Homens  0,347 0,000 0,018 0,940 0,336 0,021 0,063 0,095 
Mulheres 0,433 0,000 0,023 1,175 0,420 0,027 0,079 0,119 
Crianças 0,557 0,000 0,029 1,511 0,541 0,034 0,101 0,152 

Bebê 0,506 0,000 0,026 1,371 0,491 0,031 0,092 0,138 

  Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe 

RAJ1 

Idosos 0,033 0,000 0,183 0,867 0,041 0,002 0,014 0,021 
Homens  0,027 0,000 0,147 0,693 0,033 0,001 0,011 0,017 
Mulheres 0,033 0,000 0,183 0,867 0,041 0,002 0,014 0,021 
Crianças 0,043 0,000 0,236 1,114 0,053 0,002 0,018 0,028 

Bebê 0,039 0,000 0,214 1,011 0,048 0,002 0,016 0,025 

Fonte: do autor. 2021 

 

As concentrações de metais não raro ocorrem a partir de fontes multifatoriais. Al-taani et al. 

(2019) discutem o risco associado a metais em Abu Dhabi como provenientes de atividades 

agrícolas, onde os defensivos utilizados apresentam metais em sua composição, e pela contribuição 

do tráfego de veículos movidos a combustão interna, emitindo constituintes potencialmente danosos 

à população e aos ecossistemas em torno. Adamiec (2017) discutem contextos semelhantes, onde as 

maiores concentrações de metais estão associadas a locais de intenso tráfego e maior urbanização.  
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Para os metais analisados, os parâmetros de entrada para o cálculo do mHQ referente às águas 

superficiais não apontam riscos (Tabela 8). Entretanto, variações nos parâmetros de peso e dose 

diária ingerida podem modificar os valores de mHQ, refletindo riscos que podem ocorrer 

especialmente em período secos, onde há uma maior concentração dos metais em águas 

superficiais. Esse cenário é melhor percebido nos mHQ referentes ao Pb na amostra ERMS1 para 

todas as faixas populacionais analisadas.  

Em condições de exposição das margens de corpos superficiais, a liberação de metais pode 

ocorrer pela oxidação de sulfetos acompanhada de um aumento na acidez das amostras, levando a 

uma maior dissolução de assembleias minerais que contenham metais em sua composição. Esse 

fenômeno foi observado por Leyden et al. (2016) no semiárido australiano, onde se verificou o 

incremento nas concentrações de metais em períodos de poucas chuvas.   
 

Tabela 8 – Riscos associados a ingestão de águas superficiais contendo metais em Carnaúba dos Dantas/RN 

Águas Superficiais 

  Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe 

ERMS1 

Idosos 0,000 0,000 0,000 0,667 0,054 0,000 0,000 0,110 
Homens  0,000 0,000 0,000 0,533 0,043 0,000 0,000 0,088 
Mulheres 0,000 0,000 0,000 0,667 0,054 0,000 0,000 0,110 
Crianças 0,000 0,000 0,000 0,857 0,069 0,000 0,000 0,142 

Bebê 0,000 0,000 0,000 0,778 0,063 0,000 0,000 0,129 

  Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe 

LAJS1 

Idosos 0,033 0,000 0,028 0,425 0,035 0,000 0,002 0,076 
Homens  0,027 0,018 0,023 0,340 0,028 0,000 0,001 0,061 
Mulheres 0,033 0,022 0,028 0,425 0,035 0,000 0,002 0,076 
Crianças 0,043 0,000 0,036 0,546 0,045 0,000 0,002 0,097 

Bebê 0,039 0,000 0,033 0,496 0,041 0,000 0,002 0,088 

  Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe 

GARS1 

Idosos 0,033 0,000 0,000 0,258 0,338 0,000 0,002 0,176 
Homens  0,027 0,000 0,000 0,207 0,270 0,000 0,002 0,141 
Mulheres 0,033 0,000 0,000 0,258 0,338 0,000 0,002 0,176 
Crianças 0,043 0,000 0,000 0,332 0,434 0,000 0,003 0,227 

Bebê 0,039 0,000 0,000 0,301 0,394 0,000 0,003 0,206 

  Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe 

CDDS1 

Idosos 0,033 0,000 0,000 0,450 0,051 0,000 0,003 0,045 
Homens  0,027 0,000 0,000 0,360 0,041 0,000 0,003 0,036 
Mulheres 0,033 0,000 0,000 0,450 0,051 0,000 0,003 0,045 
Crianças 0,043 0,000 0,000 0,579 0,065 0,000 0,004 0,058 

Bebê 0,039 0,000 0,000 0,525 0,059 0,000 0,004 0,053 

Fonte: do autor. 2021 

 

Matriz de correlação 

 

A análise estatística por meio da correlação de parâmetros baseando-se no comportamento 

mútuo entre variáveis analisadas.  O Fe e Mn apresentam correlação positiva mais fraca quando 

comparados a outros metais, sendo r=0,58, enquanto a correlação positiva mais forte do Fe com 

outros metais é de r=0,29 (Ni) e negativa de r=-0,40 (Cu).  

Com os compostos nitrogenados, as correlações positivas e negativas são fracas, evidenciando 

que as fontes para esses parâmetros são diversas (Tabela 4). Entretanto, as correlações positivas 

entre o Cd, Pb, Ni e Zn sugerem a possibilidade de uma fonte comum para esses elementos. 

Considerando os compostos nitrogenados, as correlações positivas do Cd são de r=0,99 para NH3 e 

NO2
-, indicando a possibilidade de uma fonte comum para Cd, Pb, Ni, Zn, NH3 e NO2

-, o que é 

característico de aportes antrópicos. Isso é reforçado pela correlação positiva entre o SO4
2- e o Cl- 

(r=0,94) e das correlações positivas desses íons com os metais supracitados, sempre maiores que 

r=0,72 (Cl- vs Zn) (Tabela 4). 
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A localização da amostra CDD1 na zona urbana da sede municipal e o registro das maiores 

concentrações de nitrogênio amoniacal e nitrito, além dos metais supracitados, sugere que a amostra 

pode estar sob condições de contaminação por efluentes domésticos. Considerando as condições de 

saneamento no município, onde 16,2% conta com sistema de esgotamento sanitário adequado, a 

influência antrópica é o contexto que melhor explica os resultados observados em CDD1. Por sua 

vez, o NO3
- não exibe correlações positivas fortes com o Cd, Pb, Ni, Zn, o que era esperado dado o 

aumento desse composto ocorrer após e oxidação do NH3 e NO2
- (Tabela 4), caracterizando uma 

contaminação mais antiga ou distante da fonte emissora, enquanto o NH3 e NO2
- indicam 

contaminação recente (Carbó et al., 2009). 
 

Tabela 9 - Matriz de correlação de Spearman (R) para os parâmetros hidroquímicos analisados em Carnaúba dos 

Dantas/RN. Valores de rcrit entre 0,60 e 1,00 indicam correlações positivas e negativas significativas com índice de 

confiança de 95%. As correlações que variam de 0,52 a 0,59 são significativas com um índice de confiança de 90%. As 

correlações significativas estão destacadas em negrito. 

Parâmetros Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn Fe NH3 NO2
- NO3

- pH SO4
2- Cl- 

Cd 1,00 
            

 
Cr 0,00 1,00 

           
 

Cu -0,04 ALD 1,00 
          

 
Pb 0,75* ALD 0,34 1,00 

         
 

Mn 0,39 ALD -0,25 0,07 1,00 
        

 
Ni 0,99* ALD -0,01 0,76* 0,48 1,00 

       
 

Zn 0,76* ALD 0,14 0,43 0,30 0,78* 1,00 
      

 
Fe 0,27 ALD -0,40 -0,05 0,58** 0,29 0,11 1,00 

     
 

NH3 0,99* ALD -0,07 0,73* 0,45 1,00* 0,78* 0,32 1,00 
    

 
NO2

- 0,99* ALD -0,07 0,73* 0,46 1,00* 0,79* 0,32 1,00 1,00 
   

 
NO3

- -0,03 ALD 0,84* 0,32 -0,34 -0,03 -0,03 -0,43 -0,07 -0,07 1,00 
  

 
pH -0,09 ALD -0,29 -0,08 0,28 -0,05 -0,19 0,39 -0,04 -0,02 -0,14 1,00 

 
 

SO4
2- 0,94* ALD 0,11 0,76* 0,41 0,95* 0,75* 0,14 0,94* 0,94* 0,17 0,07 1,00  

Cl- 0,87* ALD 0,40 0,84* 0,30 0,89* 0,72* 0,08 0,87* 0,87* 0,38 -0,03 0,94*  

ALD – Abaixo do limite de detecção do método de análise. 

*   Confiança de 90% ; ** Confiança de 95% 

Fonte: do autor. 2020 

 

A correlação positiva entre Cl- e NO3
- é discutida por Cellone et al. (2020) como resultado da 

contaminação causada pela excreta de rebanhos em criadouros, enquanto Zhai et al. (2017) atribui 

as concentrações de NO3
- a atividades humanas e criação de animais. Por sua vez, De León-Gómez 

(2020) avaliou a contaminação por NO3
- em águas submetias ao aporte antrópico em contexto 

urbano, relacionando o risco para a contaminação por NO3
- com a deficiência do esgotamento 

sanitário. Os contextos abordados pelos autores reforçam os resultados observados em CDD1 e são 

compatíveis com aqueles observados na amostra GAR1, coletada em uma zona rural, e RAJ1, a 

qual exibe a maior concentração de NO3
- de todas as amostras, situando-se próxima a comunidade 

da Rajada.  
 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Foram avaliados os riscos associados a presença de compostos nitrogenados e metais pesados 

nas águas subterrâneas e superficiais em Carnaúba dos Dantas/RN, o que pode eventualmente 

limitar o consumo dessas águas. 

A avaliação de risco para compostos nitrogenados indica que a amostra CDD1 apresenta 

riscos de contaminação por NH3 a mulheres, crianças e bebês até 3 anos, enquanto o risco associado 

ao NO2
- atinge todas as faixas etárias investigadas, sendo altamente proibitivo o uso de águas com 

esse perfil hidroquímico para o uso humano. O risco referente ao NO3
- é bastante baixo, ilustrando 
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um contexto de contaminação recente e contínua nessas amostras. O risco associado ao nitrato 

ocorre para bebês quando levado em conta as amostras GAR1 e RAJ1.  

Para os metais, a amostra CDD1 exibe os maiores valores de mHQ, demonstrando que águas 

com esse perfil hidroquímico devem ser evitadas pela população. Quase todas as faixas 

populacionais investigadas apresentam mHQ>1, enquanto para homens adultos o mHQ=0,940 sugere 

que o consumo deva ser evitado em razão da proximidade do valor calculado com o método.  

A amostra RAJ1 apresenta riscos associados a todas as crianças abaixo de 12 anos, onde o 
mHQ varia de 1,011 para bebês e 1,114 para crianças até 12 anos. Os mHQ=0,867 para idosos e 

mulheres sugere cautela no eventual consumo dessas águas dada a proximidade como o padrão do 

método. 

As águas superficiais não apresentam riscos para compostos nitrogenados e metais em 

comparação com as subterrâneas. Entretanto, todas as amostras apresentam mHQ relacionados ao Pb 

que não devem ser desprezados em razão de variações climatológicas com renovação das águas, 

variações do peso corporal em um universo populacional bem como diferenças nos hábitos de 

ingestão de águas por parte dos indivíduos.  

As correlações observadas entre o Cd, Pb, Ni, Zn, NH3 e NO2
-, além do SO4

2- e o Cl- 

demonstram a ocorrência de contaminação antrópica nas amostras CDD1 e RAJ1. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para verificar o cumprimento dos objetivos elencados para esta pesquisa, bem como a 

satisfação ou não das hipóteses levantadas, as considerações finais serão mostradas 

subdivididas pelos capítulos 1, 2 e 3, os quais se relacionam diretamente às hipóteses para a 

pesquisa. 

 

Capítulo 1/artigo 1 

A hipótese do capítulo 1 consiste na influência de aspectos geológicos e climatológicos 

no controle do perfil hidroquímico das águas estudadas.  

Os resultados discutidos nesse capítulo mostram comportamentos hidroquímicos 

divergentes entre águas superficiais e subterrâneas, onde o clima e a geologia local exercem 

influência nas amostras. Em geral, as águas subterrâneas apresentam concentrações de sólidos 

totais dissolvidos (STD) e valores de condutividade elétrica (CE) superiores aos verificados 

nas águas superficiais. Entretanto, as amostras coletadas em terrenos onde predominam 

quartzitos da Formação Equador apresentam concentrações de STD mais baixas que as 

verificadas nas amostras em terrenos dominados pelos micaxistos da Formação Seridó, 

evidenciando a semelhança desses últimos com os corpos superficiais. A composição aniônica 

das amostras subterrâneas apresenta três domínios distintos, sendo: HCO3
- e Cl- em relativa 

equivalência; HCO3
- + CO3

2- (LAJ1); Cl- (RAIJ1 e CDD1). A abundância catiônica é expressa 

por águas mistas que evidenciam a contribuição multifatorial, onde a origem iônica é variada. 

As fácies hidroquímicas dominantes são a Ca2+-HCO3, e Mg2+-HCO3
-, onde ocorrem 

agrupadas as amostras subterrâneas LAJ1, XIQ1 e as superficiais LAJS1 e GARS1. A 

amostra RAJ1 situa-se na fácies Cl--Ca2+-Mg2+, sendo completamente distinta das demais 

amostras subterrâneas. 

A influência de processo de salinização pela influência de cloretos fica evidente para 

RAJ1 e CDD1 através da aplicação do Índice de Revelle (IR), enquanto as demais amostras 

são pouco ou moderadamente salinizadas. Embora a amostra RAJ1 seja classificada pelo IR 

como moderadamente salinizada, os valores de STD e CE obtidos em campo indicam um 

perfil de água sob processo de salinização. Em contraste, as amostras GARS1 e LAJ1 

apresentaram os menores índices, não sendo reconhecida uma dinâmica de salinização para 

essas amostras.  

O diagrama de misturas corrobora o intemperismo de silicatos como fonte primária dos 

íons dissolvidos e o agrupamento das amostras superficiais versus as amostras subterrâneas, 

embora as águas em terrenos onde predominam os quartzitos se agrupem às águas superficiais 
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em razão de uma maior recarga devido a influência do cruzamento de estruturas NE-SW e E-

W.  

O diagrama de Gibbs permite o agrupamento das amostras superficiais sob influência de 

precipitação, enquanto as subterrâneas apresentam maior influência do intemperismo mineral. 

O comportamento das amostras subterrâneas relacionadas a terrenos quartzíticos é semelhante 

ao das águas superficiais, estabelecendo uma diferenciação clara com a influência das 

assembleias presentes nos micaxistos da Formação Seridó. As amostras RAJ1 e CDD1 têm 

um comportamento bastante diverso das demais em relação a razão Cl-/(Cl-+HCO3
-), 

indicando uma evolução hidroquímica diferente das outras águas subterrâneas e sugerindo a 

possibilidade de influência de poluição de origem antrópica. 

O Índice Cloro-alcalino indica a ocorrência de dois processos hidroquímicos, sendo 

possível relacionar as amostras subterrâneas em terrenos dominados por micaxistos a troca 

iônica, enquanto a troca iônica reversa é predominante nas águas superficiais.  

O comportamento diverso de CDD1 e RAJ1 em função da concentração de Cl- e a 

correlação deste íon com os compostos nitrogenados e sulfato, além da proximidade dos sítios 

de coleta a aglomerados urbanos, sugere um aporte iônico antropogênico que foi discutido no 

capítulo 3/artigo 3. 

Levando em consideração a hipótese levantada, os resultados do capítulo 1/artigo 1 

confirmam a influência geológica e climatológica no perfil hidroquímico das águas 

analisadas. 

 

Capítulo 2/artigo 2 

Neste capítulo, a hipótese consiste em que as águas analisadas podem causar salinização 

e sodificação dos solos com elas irrigados. 

 Os índices aplicados à investigação de águas propícias para o uso na irrigação mostram 

que há uma separação clara entre águas superficiais e subterrâneas, a exceção de LAJ1 e 

XIQ1 as quais apresentam composições hidroquímicas mais próximas das águas superficiais. 

Os índices que avaliam as águas para irrigação apontam para a influência do Na+, 

ocorrendo o perigo de salinização e sodificação de solos irrigados com essas águas. A Razão 

de Adsorção de Sódio (RAS) mostra resultados similares aos outros índices que avaliam a 

salinização das amostras. A Razão de Kelley (RK) e a porcentagem de sódio (%Na), 

relacionam valores considerados inadequados nesses métodos com baixos valores no Índice 

de Permeabilidade (IP), comprovando o perigo de perda da qualidade dos solos pelo uso de 

águas com os perfis hidroquímicos das amostras RAJ1 e CDD1. Por sua vez, as amostras 

ERM1, ERM2 e GAR1 exibem perigos intermediários, enquanto, as amostras LAJ1 e XIQ1 
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são consideradas de baixo perigo de concentração de sais nos solos, o que as situa de forma 

semelhante às amostras superficiais. 

Diante disso, a hipótese levantada e discutida no capítulo 2/artigo 2 foi confirmada para 

as amostras ERM1, ERM2, GAR1, RAJ1 e CDD1. Por sua vez, a hipótese não se confirmou 

para as águas superficiais e as subterrâneas LAJ1 e XIQ1, as quais não oferecem perigo em 

razão de sua composição hidroquímica. A hipótese não se confirma em relação as águas 

superficiais. 

 

Capítulo 3/artigo 3 

O capítulo 3 contempla a discussão relacionada a duas hipóteses, que consistem 

respectivamente de que há contaminação antrópica por descarte de efluentes domésticos nas 

águas superficiais e subterrâneas, impactando na saúde humana; compostos nitrogenados e 

metais ocorrem em níveis que oferecem riscos à população. Ambas as hipóteses foram 

corroboradas pelas principais conclusões, a seguir apresentadas. 

A avaliação de risco para compostos nitrogenados indica que a amostra CDD1 apresenta 

riscos de contaminação por NH3 a mulheres, crianças e bebês até 3 anos, enquanto o risco 

associado ao NO2
- atinge todas as faixas etárias investigadas, sendo altamente proibitivo o uso 

de águas com esse perfil hidroquímico para o uso humano. O risco referente ao NO3
- é 

bastante baixo, ilustrando um contexto de contaminação recente e contínua nessas amostras. 

O risco associado ao nitrato ocorre para bebês quando levado em conta as amostras GAR1 e 

RAJ1.  

Para os metais, a amostra CDD1 exibe os maiores valores de mHQ para o Pb, 

demonstrando que águas com esse perfil hidroquímico devem ser evitadas pela população. 

Quase todas as faixas populacionais investigadas apresentam mHQ>1, enquanto para homens 

adultos o mHQ=0,940 sugere que o consumo deva ser evitado em razão da proximidade do 

valor calculado com o método.  

A amostra RAJ1 apresenta riscos associados a todas as crianças abaixo de 12 anos, onde 

o mHQ varia de 1,011 para bebês e 1,114 para crianças até 12 anos. Os mHQ=0,867 para 

idosos e mulheres sugere cautela no eventual consumo dessas águas dada a proximidade como 

o padrão do método. 

As águas superficiais não apresentam riscos para compostos nitrogenados e metais em 

comparação com as subterrâneas. Entretanto, todas as amostras apresentam mHQ relacionados 

ao Pb que não devem ser desprezados em razão de variações climatológicas com renovação 

das águas, variações do peso corporal em um universo populacional bem como diferenças nos 

hábitos de ingestão de águas por parte dos indivíduos.  
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As correlações observadas entre o Cd, Pb, Ni, Zn, NH3 e NO2
-, além do SO4

2- e o Cl- 

demonstram a ocorrência de contaminação antrópica nas amostras CDD1 e RAJ1. 

 

 

RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Trabalhos envolvendo recursos hídricos e seus impactos no cotidiano das pessoas são 

muito importantes para subsidiar, por parte de entes públicos, políticas de convivência com 

eventuais limitações ambientais, como as que se fazem presentes no semiárido potiguar. Indo 

além, o conhecimento das características hídricas das águas acessadas pela população é uma 

condição imperativa para uma ampla expressão de cidadania e busca por melhores condições 

de subsistência.  

Buscando de incrementar e disseminar o conhecimento sobre as características 

hidroquímicas das águas, seguem recomendações para a gestão pública local: 

 

 Firmar parcerias técnicas com universidades e institutos federais, como o Instituto 

Federal da Paraíba, para condução de estudos periódicos e treinamento de equipe de campo; 

 Estabelecer uma equipe permanente de monitoramento de águas superficiais e 

subterrâneas, em um intervalo bimestral a fim de contemplar as variações climatológicas 

comuns a ciclos de 12 meses; 

 

Levando em consideração os resultados obtidos por esse trabalho, recomenda-se o 

seguinte para trabalhos futuros: 

 

 Para uma melhor caracterização de eventual degradação em águas superficiais, deve-

se analisar fósforo total, coliformes fecais, oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de 

oxigênio;   

 Realizar a classificação das águas quanto ao IQA (Índice de Qualidade das Águas); 

 Caracterizar estruturalmente as áreas de recarga e descarga de águas subterrâneas, com 

especial enfoque no set de estruturas que se interceptam; 

 Identificar ao longo do rio Carnaúba zonas de depósitos aluvionares que recobrem o 

controle estrutural do rio; 

 Monitorar poços amazonas próximos aos tubulares para uma melhor compreensão 

hidrogeológica e interpretação dos resultados hidroquímicos obtidos, melhorando a 

compreensão do comportamento das águas subterrâneas regionalmente; 
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 Analisar uma maior quantidade de pares de amostras superficiais/subterrâneas para 

uma comparação direta das características dessas águas e se obter uma maior 

representatividade das águas do município; 

 Analisar as amostras para a presença de radionuclídeos; 

 Realizar a coleta sistemática de sedimentos de fundo em corpos superficiais e 

drenagens para a avaliação da presença de metais e sua disponibilidade ambiental; 

 Investigar potencial de genotoxicidade e mutagenicidade nas águas amostradas, com a 

sugestão da utilização da Allium cepa como bioindicador. 

 

 

 



151 

 

 

 

REFERÊNCIAS GERAIS 

 

AB’SÁBER, A. N. Nordeste sertanejo: a região semi-árida mais povoada do mundo. Estudos 

avançados, v. 13, p. 60-68, 1999. 

 

ADIMALLA, N.; QIAN, H.; NANDAN, M. J. Groundwater chemistry integrating the 

pollution index of groundwater and evaluation of potential human health risk: A case study 

from hard rock terrain of south India. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 206, p. 

111217, 2020.  

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.111217 

 

AHMADI, S. H.; SEDGHAMIZ, A. Geostatistical analysis of spatial and temporal variations 

of groundwater level. Environmental monitoring and assessment, v. 129, n. 1, p. 277-294, 

2007.  

https://doi.org/10.1007/s10661-006-9361-z 

 

AJDARY, K.; KAZEMI, G. A. Quantifying changes in groundwater level and chemistry in 

Shahrood, northeastern Iran. Hydrogeology journal, v. 22, n. 2, p. 469-480, 2014.  

https://doi.org/10.1007/s10040-013-1042-8 

 

AKINLUYI, F. O.; OLORUNFEMI, M. O.; BAYOWA, O. G. Investigation of the influence 

of lineaments, lineament intersections and geology on groundwater yield in the basement 

complex terrain of Ondo State, Southwestern Nigeria. Applied water science, v. 8, n. 1, p. 1-

13, 2018.  

https://doi.org/10.1007/s13201-018-0686-x 

 

ALMEIDA, F.  F. M. et al. Províncias estruturais brasileiras. Simpósio de Geologia do 

Nordeste, v. 8, n. 1977, p. 363-391, 1977. 

 

ALVES, G. S.; ROCHA, J. G. A desertificação no município de Picuí-PB: o 

geoprocessamento aplicado a um diagnóstico ambiental. In: II Congresso de Pesquisa e 

Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica, João Pessoa-PB. 2007. 

 

ANA - Agência Nacional de Águas (Brasil). 2020. Monitor de secas. Disponível em 

<http://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=7&ano=2021>. Acesso em 30 mar. 2021 

 

ANGELIM, L. A. A.; MEDEIROS, V. C.; NESI, J. R. Programa Geologia do Brasil–PGB. 

Projeto Geologia e Recursos Minerais do Estado do Rio Grande do Norte. Mapa 

geológico do Estado do Rio Grande do Norte. Escala. 1: 500.000. 2006. 

 

APHA - Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater. American Public 

Health Association, American Water Works Association and Water Environment Federation, 

22nd edn, America Water Works Association, Denver. 2012. 

 

ARAÚJO, M. G. S.; BRITO NEVES, B. B.; ARCHANJO, C. J. Idades 40Ar/39Ar do 

magmatismo básico meso-cenozóico da Província Borborema Oriental, Nordeste do Brasil. 

Simpósio de Geologia do Nordeste, Natal, Brasil, p. 260-261, 2001. 

 

BARTUCCA, M. L. et al. Nitrate removal from polluted water by using a vegetated floating 

system. Science of the Total Environment, v. 542, p. 803-808, 2016.  

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.10.156 

 

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.111217
https://doi.org/10.1007/s10661-006-9361-z
https://doi.org/10.1007/s10040-013-1042-8
https://doi.org/10.1007/s13201-018-0686-x
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.10.156


152 

 

 

 

BATARSEH, M. Sustainable management of calcareous saline-sodic soil in arid 

environments: the leaching process in the Jordan valley. Applied and Environmental Soil 

Science, v. 2017, 2017.  

https://doi.org/10.1155/2017/1092838. 

 

BECKER, C. T. et al. Caracterização climática das regiões pluviometricamente homogêneas 

do estado da Paraíba. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 4, n. 2, p. 286-299, 2011. 

 

BEURLEN, H. et al. Perspectives for Li-and Ta-mineralization in the Borborema Pegmatite 

Province, NE-Brazil: a review. Journal of South American Earth Sciences, v. 56, p. 110-

127, 2014. 

https://doi.org/10.1016/j.jsames.2014.08.007 

 

BORTOLINI, L.; MAUCIERI, C.; BORIN, M. A tool for the evaluation of irrigation water 

quality in the arid and semi-arid regions. Agronomy, v. 8, n. 2, p. 23, 2018.  

https://doi.org/10.3390/agronomy8020023 

 

BRASIL – Constituição Federal do Brasil. Lei Lei 6.938 de 1981. Dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. 2011. Portaria Nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, Dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade – Brasília: Ministério da Saúde. 

 

CARBÓ, L. I.; FLORES, M. C.; HERRERO, M. A. Well site conditions associated with 

nitrate contamination in a multilayer semiconfined aquifer of Buenos Aires, Argentina. 

Environmental geology, v. 57, n. 7, p. 1489-1500, 2009.  

https://doi.org/10.1007/s00254-008-1426-6 

 

CAVALCANTI NETO, M. T. O. A Faixa Cuprífera Do Rio Grande Do Norte E Paraíba E As 

Relações De Contato Entre As Formações Equador E Seridó. Holos, V 24, N. 3, P. 105, 2008.  

https://doi.org/10.15628/holos.2008.210 

 

CELLONE, F. et al. Nitrate pollution in dairy farms and its impact on groundwater quality in 

a sector of the Pampas plain, Argentina. Environmental Earth Sciences, v. 79, p. 1-7, 2020.  

https://doi.org/10.1007/s12665-020-09005-3 

 

CETESB. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 2011. Guia nacional de coleta e 

preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos. 

Organizadores: Carlos Jesus Brandão [et al.]. São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 2011. 

326p. 

 

CHINTALAPUDI, P. et al. Groundwater quality assessment in emerging industrial cluster of 

alluvial aquifer near Jaipur, India. Environmental Earth Sciences. V 76, 8. 2017  

https://doi.org/10.1007/s12665-016-6300-3 

 

Companhia De Pesquisa De Recursos Minerais – CPRM. Diagnóstico do município de 

Carnaúba dos Dantas/RN. (2005) Disponível em 

<http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16947/rel_carnauba_dantas.pdf?sequen

ce=1 > Acesso em: outubro de 2018. 

 

https://doi.org/10.1155/2017/1092838
https://doi.org/10.1016/j.jsames.2014.08.007
https://doi.org/10.3390/agronomy8020023
https://doi.org/10.1007/s00254-008-1426-6
https://doi.org/10.15628/holos.2008.210
https://doi.org/10.1007/s12665-020-09005-3
https://doi.org/10.1007/s12665-016-6300-3


153 

 

 

 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Resolução nº 357, de 17 de 

março de 2005, Publicada no DOU nº 053, de 18/03/2005, págs. 58-63; Alterada pela 

Resolução 410/2009 e pela 430/2011. 

 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. Resolução 

nº 396, de 03 de abril de 2008, Publicada no DOU nº 066, de 07/04/2008, Seção 1, págs. 64-

68. 

 

COSTA, A. P. Petrologia e geocronologia U-Pb do plúton granítico Serra da Rajada, porção 

central do domínio Rio Piranhas-Seridó, província Borborema, NE do Brasil. 2015. Tese de 

Doutorado. 

 

CUSTODIO, E.; LLAMAS, M. R. Hidrología subterránea. Barcelona: Omega, 1976. 

 

DA VEIGA, J. E. O prelúdio do desenvolvimento sustentável. Economia brasileira: 

perspectivas do desenvolvimento. São Paulo: CAVC, p. 243-266, 2005.  

 

AZEVEDO DANTAS, A. M. P.; CARVALHO, A. K. N.; NICCHIO, M. A. Identificação 

preliminar de fatores hidroquímicos potencialmente danosos à saúde da população de 

Carnaúba dos Dantas/RN. Anais do III CONAPESC – Congresso nacional de ensino e 

pesquisa em ciências. Campina Grande/PB, 2018. 

 

DE LEÓN-GÓMEZ, H. et al. Assessment of nitrate and heavy metal contamination of 

groundwater using the heavy metal pollution index: case study of Linares, Mexico. 

Environmental Earth Sciences, v. 79, n. 18, p. 1-19, 2020.  

https://doi.org/10.1007/s12665-020-09164-3 

 

DE MEDEIROS, R. M.; FRANCISCO, P. R. M.; BANDEIRA, M. M. Balanço Hídrico 

Climatológico, em Decorrência do Aquecimento Global, no Município de Picuí-Semiárido 

Paraibano. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 1, p. 59-72, 2012. 

 

DEZUANE, John. Handbook of drinking water quality. John Wiley & Sons, 1997. 

 

DONEEN L.D. Notes on water quality in Agriculture Published as a Water Science and 

Engineering Paper 4001. Department of Water Science and Engineering, University of 

California, 1964. 

 

OMS – Organização mundial da saúde. Diretrizes para qualidade de águas potáveis, v. 38, 

n. 4, p. 104-108, 2011. 

 

FIELDING, C. R. et al. Sedimentology of the Whiteclay Gravel Beds (Ogallala Group) in 

northwestern Nebraska, USA: structurally controlled drainage promoted by early Miocene 

uplift of the Black Hills Dome. Sedimentary Geology, v. 202, n. 1-2, p. 58-71, 2007.  

https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2006.12.009 

 

FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Qualigraf – 

disponível em: http://www3.funceme.br/qualigraf/. Acesso em 10/08/2017. 2017. 

 

https://doi.org/10.1007/s12665-020-09164-3
https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2006.12.009


154 

 

 

 

GAILLARDET, J. et al. Global silicate weathering and CO2 consumption rates deduced from 

the chemistry of large rivers. Chemical geology, v. 159, n. 1-4, p. 3-30, 1999.  

https://doi.org/10.1016/S0009-2541(99)00031-5 

 

GALLAS, J. D. F. Prospecção de água subterrânea em aqüíferos cristalinos com o emprego 

de métodos indiretos. Revista do Instituto Geológico, v. 24, n. 1-2, p. 43-51, 2003. 

http://dx.doi.org/10.5935/0100-929X.20030004 

 

GELABERT, B. et al. Structurally controlled drainage basin development in the south of 

Menorca (Western Mediterranean, Spain). Geomorphology, v. 65, n. 1-2, p. 139-155, 2005. 

https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2004.08.005 

 

GIBBS, R. J. Mechanisms controlling world water chemistry. Science, v. 170, n. 3962, p. 

1088-1090, 1970. 

http://doi.org/10.1126/science.170.3962.1088 

 

GOPINATH, T. G. R.; DE MORAIS, J. I. I.; VIVAS, M. R. A. Estudo das fraturas e suas 

potencialidades hídrogeologicas nas rochas cristalinas da região quartzítica do Seridó/Sabugí 

paraibano (várzea-PB). Águas Subterrâneas, 2002. 

 

HACKSPACKER, P. C. et al. A Falha de Afonso Bezerra como evidência de significativo 

tectonismo frágil NW-SE, na Bacia Potiguar emersa–RN. Boletim do Departamento de 

Geologia/UFRN, Natal, v. 10, p. 33-44, 1985. 

 

HEM, J. D. Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water. 

Department of the Interior, US Geological Survey, 1985. 

 

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2011. Construindo o mapa municipal 

visto do espaço. Disponível em http://www.nctn.crn2.inpe.br/mapas_municipais.php. Acesso 

em 25 abr. 2021 

 

HOSHMAND, R. Statistical methods for environmental and agricultural sciences. CRC 

press. 1997 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. Brasília: IBGE, 2017. 

Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/carnauba-dos-dantas/panorama>. 

Acesso em: 30 mai. 2021.  

 

ISLAM, S. M. D. et al. Hydrogeochemical investigation of groundwater in shallow coastal 

aquifer of Khulna District, Bangladesh. Applied Water Science, v. 7, n. 8, p. 4219-4236, 

2017. https://doi.org/10.1007/s13201-017-0533-5 

 

JARDIM DE SÁ E. F. A Faixa Seridó (Província Borborema, NE do Brasil) e o seu 

significado geodinâmico na cadeia Brasiliana/Pan-Africana. PhD Thesis, Instituto de 

Geociências, Universidade de Brasília, Brasília, 803 p. 1994. 

 

JARDIM DE SÁ, E. F.; SALIM, J. Reavaliação dos conceitos estratigráficos na região do 

Seridó (RN-PB). Mineração e Metalurgia, v. 80, n. 421, p. 16-28, 1980. 

 

KARUNANIDHI, D. et al. Appraisal of subsurface hydrogeochemical processes in a 

geologically heterogeneous semi-arid region of south India based on mass transfer and fuzzy 

https://doi.org/10.1016/S0009-2541(99)00031-5
http://dx.doi.org/10.5935/0100-929X.20030004
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2004.08.005
http://doi.org/10.1126/science.170.3962.1088
http://www.nctn.crn2.inpe.br/mapas_municipais.php
https://doi.org/10.1007/s13201-017-0533-5


155 

 

 

 

comprehensive modeling. Environmental Geochemistry and Health, v. 43, n. 2, p. 1009-

1028, 2020.  

https://doi.org/10.1007/s10653-020-00676-2 

 

KELLEY, W. P. Use of saline irrigation water. Soil science, v. 95, n. 6, p. 385-391, 1963. 

 

KELLY, W. R.; WILSON, S. D. An evaluation of temporal changes in shallow groundwater 

quality in northeastern Illinois using historical data. 2008. 

 

KOBAYASHI, C.; RIJO, L. Eletrorresistividade aplicada à prospecção de água subterrânea 

no município de Soure. Águas Subterrâneas, 1980. 

 

KÖPPEN, W.; GEIGER, R. (Ed.). Handbuch der klimatologie. Berlin: Gebrüder 

Borntraeger, 1930. 

 

LATIFA, A. Y. et al. Impact of rock-water interactions and recharge on water resources 

quality of the Agadir-Essaouira Basin, Southwestern Morocco. Arabian Journal of 

Geosciences, v. 10, n. 7, p. 1-16, 2017.  

https://doi.org/10.1007/s12517-017-2968-2 

 

LEYDEN, E. et al. Near shore groundwater acidification during and after a hydrological 

drought in the Lower Lakes, South Australia. Journal of contaminant hydrology, v. 189, p. 

44-57, 2016.  

https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2016.03.008 

 

LI, P. et al. Appraising groundwater quality and health risks from contamination in a semiarid 

region of northwest China. Exposure and Health, v. 8, n. 3, p. 361-379, 2016.  

https://doi.org/10.1007/s12403-016-0205-y 

 

LOGAN, J. Interpretação de Análises Químicas da Água. US. Agency for International 

Development. Recife. 1965 

 

MAHMOUDI, N.; NAKHAEI, M.; PORHEMMAT, J. Assessment of hydrogeochemistry and 

contamination of Varamin deep aquifer, Tehran Province, Iran. Environmental Earth 

Sciences, v. 76, n. 10, p. 370, 2017.  

https://doi.org/10.1007/s12665-017-6698-2 

 

MARANDI, A; SHAND, P. Groundwater chemistry and the Gibbs Diagram. Applied 

Geochemistry, v. 97, p. 209-212, 2018.  

https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2018.07.009 

 

MATALLO JUNIOR, H. A desertificação no mundo e no Brasil. Desertificação. Brasília: 

UNESCO, 2003. 

 

MOKOENA, P. et al. Investigation of groundwater salinity using geophysical and 

geochemical approaches: heuningnes catchment coastal aquifer. Western Cape Province, 

South Africa. Environmental Earth Sciences, v. 80, n. 5, p. 1-18, 2021.  

https://doi.org/10.1007/s12665-021-09507-8 

 

MOON, S.; HUH, Y.; ZAITSEV, A. Hydrochemistry of the Amur River: weathering in a 

northern temperate basin. Aquatic geochemistry, v. 15, n. 4, p. 497-527, 2009.  

https://doi.org/10.1007/s10498-009-9063-6  

https://doi.org/10.1007/s10653-020-00676-2
https://doi.org/10.1007/s12517-017-2968-2
https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2016.03.008
https://doi.org/10.1007/s12403-016-0205-y
https://doi.org/10.1007/s12665-017-6698-2
https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2018.07.009
https://doi.org/10.1007/s12665-021-09507-8
https://doi.org/10.1007/s10498-009-9063-6


156 

 

 

 

 

MOSLEY, L. M. et al. The impact of extreme low flows on the water quality of the Lower 

Murray River and Lakes (South Australia). Water Resources Management, v. 26, n. 13, p. 

3923-3946, 2012.  

 

MOURA, H. P.; MALAGUTTI FILHO, W. Métodos da eletroresistividade e da polarização 

induzida aplicados no estudo do aterro. Geociências, v. 26, n. 1, p. 35-43. 2007. Disponível 

em: http://hdl.handle.net/11449/106877 

 

MUTZENBERG, D. S.; TAVARES, B. A. C.; CORRÊA, A. C. B. A influência dos controles 

estruturais sobre a morfogênese e a sedimentação neógena na bacia do rio Carnaúba (RN). 

Recife: CLIO Arqueológica, v. 19, 2005. Recuperado de < 

http://lsie.unb.br/ugb/app/webroot/sinageo/6/8/301.pdf> 

 

NOGUEIRA, G. et al. Understanding groundwater salinization mechanisms to secure 

freshwater resources in the water-scarce city of Maputo, Mozambique. Science of The Total 

Environment, v. 661, p. 723-736, 2019.  

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.343 

 

ONU – Organização Das Nações Unidas. Soluções baseadas na natureza (SbN). 2011. 

Disponível em http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-

sciences/environment/wwdr/#c1608174, Acesso em: 20 out. 2018. 

 

PALIWAL, K. V. et al. Irrigation with saline water. 1972. 

 

PATEL, E. et al. Co-exposure to nickel and cobalt chloride enhances cytotoxicity and 

oxidative stress in human lung epithelial cells. Toxicology and applied pharmacology, v. 

258, n. 3, p. 367-375, 2012.  

 

PIPER, A. M. A graphic procedure in the geochemical interpretation of water‐analyses. Eos, 

Transactions American Geophysical Union, v. 25, n. 6, p. 914-928, 1944.  

 

PONCE, V. M. Total dissolved solids (TDS) based on electrical conductivity (EC). online 

salinity calculator, 2014. Disponível em: <http://ponce.sdsu.edu/onlinesalinity.php> Acesso 

em: 24 ago. 2018.  

 

RAYNE, S.; FOREST, K. Historical temporal trends in groundwater levels from British 

Columbia, Canada. Nature Precedings, p. 1-1, 2012.  

 

REIS FERNANDES, L.; DE ALMEIDA, A. M.; DUARTE, C. R. Evolução da “cobertura 

vegetal” no município de Carnaúba dos Dantas-região do Seridó/RN. 2009. 

 

REIS, J. A. T.; MENDONÇA, A. S. F.. Análise técnica dos novos padrões brasileiros para 

amônia em efluentes e corpos d'água. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 14, p. 353-362, 

2009. 

 

REPELLI, C. A. et al. Índice de anomalia de precipitação para o Estado do Ceará. Anais do X 

Congresso Brasileiro de Meteorologia e VIII Congresso da FLlSMET. 1998. 

 

REVELLE, R. Criteria for recognition of the sea water in ground‐waters. Eos, Transactions 

American Geophysical Union, v. 22, n. 3, p. 593-597, 1941.  

 

http://hdl.handle.net/11449/106877
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.343
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/environment/wwdr/#c1608174
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/natural-sciences/environment/wwdr/#c1608174


157 

 

 

 

RIBEIRO, T. G. et al. Estudo da qualidade das águas por meio da correlação de parâmetros 

físico-químicos, Bacia Hidrográfica do Ribeirão Anicuns. Geochimica Brasiliensis, v. 30, n. 

1, p. 84-94, 2017.  

http://dx.doi.org/10.21715/GB2358-2812.2016301084 

 

RICHARDS, L. A. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. LWW, 1954. 

 

Rio Grande do Norte (Estado). Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 

S/A – EMPARN, Monitoramento pluviométrico. 2020. Disponível em 

<www.emparn.rn.gov.br>. Acessado em 15 de out. 2020. 

 

ROMEIRO, A. R. Globalização e meio ambiente. Texto para discussão. IE/UNICAMP, n. 

91, 1999. 

 

SAKLY, R. et al. Estude sur les caracteristiques physico-chimiques des eaux des puits dans la 

region de Kairouan et l incindence des lithiases renales. Tunis Med, v. 68, p. 291-7, 1990. 

 

SANTOS; P. E. et al. Eventos Extremos de Chuva e Alterações no Regime Hidrológico da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco: Uma Aplicação do Índice Rai (RAINFALL 

ANOMALY INDEX). Engenharia Ambiental - Espírito Santo do Pinhal, v. 8, n. 2, p. 315-

330, 2011. 

 

SCANLON, B. R. et al. Groundwater depletion and sustainability of irrigation in the US High 

Plains and Central Valley. Proceedings of the national academy of sciences, v. 109, n. 24, 

p. 9320-9325, 2012. 

 

SCANLON, B. R.; REEDY, R. C.; GATES, J. B. Effects of irrigated agroecosystems: 1. 

Quantity of soil water and groundwater in the southern High Plains, Texas. Water Resources 

Research, v. 46, n. 9, 2010. 

 

SINGH, K. K.; TEWARI, G.; KUMAR, S. Evaluation of groundwater quality for suitability 

of irrigation purposes: a case study in the Udham Singh Nagar, Uttarakhand. Journal of 

Chemistry, v. 2020, 2020.  

https://doi.org/10.1155/2020/6924026 

 

SONG, T. et al. Hydrogeochemical evolution and risk assessment of human health in a 

riverbank filtration site, northeastern China. Human and Ecological Risk Assessment: An 

International Journal, v. 23, n. 4, p. 705-726, 2017.  

https://doi.org/10.1080/10807039.2016.1277413 

 

SOTELO, D. G. et al. O método geofísico da resistividade elétrica no estudo de águas 

subterrâneas no estado do Rio Grande do Sul. Águas Subterrâneas, 2018. 

 

SOUSA SANTOS, B. de. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São 

Paulo: Boitempo. 2007. 

 

STIFF, H. A. The interpretation of chemical water analysis by means of patterns. Journal of 

petroleum technology, v. 3, n. 10, p. 15-3, 1951.  

 

SUNKARI, E. D. et al. Hydrogeochemical characterization and assessment of groundwater 

quality in the Kwahu-Bombouaka Group of the Voltaian Supergroup, Ghana. Journal of 

African Earth Sciences, v. 169, p. 103899, 2020.  

http://dx.doi.org/10.21715/GB2358-2812.2016301084
http://www.emparn.rn.gov.br/
https://doi.org/10.1155/2020/6924026
https://doi.org/10.1080/10807039.2016.1277413


158 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2020.103899 

 

SUNKARI, E. D.; ABU, M.; .ZANGO, M. S. Geochemical evolution and tracing of 

groundwater salinization using different ionic ratios, multivariate statistical and geochemical 

modeling approaches in a typical semi-arid basin. Journal of Contaminant Hydrology, v. 

236, p. 103742, 2021.  

https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2020.103742 

 

SZILAGYI, G. Diagnóstico ambiental do processo de desertificação no município de 

Lajes/RN. 2007. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

TARDY, Y. Characterization of principal weathering types by geochemistry of waters from 

some Europan ann African crystalline massifs. Chemical Geology, Amsterdam, v. 7, n. 2, p. 

253-271, 1971  

 

TAYLOR, R. G. et al. Ground water and climate change. Nature climate change, v. 3, n. 4, 

p. 322-329, 2013.  

 

TOMAZ, A. et al. Risk Assessment of Irrigation-Related Soil Salinization and Sodification in 

Mediterranean Areas. Water, v. 12, n. 12, p. 3569, 2020.  

https://doi.org/10.3390/w12123569  

 

U.S. EPA - Edition of the drinking water standards and health advisories tables. EPA 

822-F-18-001. 2018 

 

VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Basic meteorology and applications. Viçosa, Minas 

Gerais, v. 449, 2000. 

 

VRIENS, B. et al. Long-term monitoring of waste-rock weathering at the Antamina mine, 

Peru. Chemosphere, v. 215, p. 858-869, 2019.  

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.10.105 

 

WILCOX, L. V. J. Classification and use of irrigation waters. US Department of 

Agriculture, 1955. 

 

WU, J.; SUN, Z. Evaluation of shallow groundwater contamination and associated human 

health risk in an alluvial plain impacted by agricultural and industrial activities, mid-west 

China. Exposure and Health, v. 8, n. 3, p. 311-329, 2016.  

https://doi.org/10.1007/s12403-015-0170-x 

 

XIAO, J. et al. Hydrochemical characteristics, controlling factors and solute sources of 

groundwater within the Tarim River Basin in the extreme arid region, NW Tibetan Plateau. 

Quaternary International, v. 380, p. 237-246, 2015.  

https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.01.021 

 

ZANELLA, M. E. Considerações sobre o clima e os recursos hídricos do semiárido 

nordestino. Caderno Prudentino de Geografia, v. 1, n. 36, p. 126-142, 2014. 

  

ZHANG, Yuting; WU, Jianhua; XU, Bin. Human health risk assessment of groundwater 

nitrogen pollution in Jinghui canal irrigation area of the loess region, northwest China. 

Environmental Earth Sciences, v. 77, n. 7, p. 1-12, 2018.  

https://doi.org/10.1007/s12665-018-7456-9 

https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2020.103899
https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2020.103742
https://doi.org/10.3390/w12123569
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.10.105
https://doi.org/10.1007/s12403-015-0170-x
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.01.021
https://doi.org/10.1007/s12665-018-7456-9


159 

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 – Captura de tela da área interna do site na do periódico “Revista Geologia USP. 

Série Científica”. O título do artigo é “Hidroquímica de águas superficiais e subterrâneas em 

Carnaúba dos Dantas/RN”. 

 

 

Anexo 2 – Captura de tela da área interna do site na do periódico “Pesquisas em 

Geociências”. O título do artigo é “Qualidade das águas superficiais e subterrâneas em um 

município do semiárido do estado do Rio Grande do Norte”. 

 

 


