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Resumo – Este trabalho visou caracterizar do ponto de vista hidroquímico as águas subterrâneas do 

entorno da Lagoa da Confusão, no estado do Tocantins por meio de análises físico-químicas de 

amostras coletadas em 12 poços tubulares. Os resultados obtidos a partir da análise dessas amostras, 

demonstrou que as águas da região são pouco ácidas, pouco mineralizadas e de baixa salinidade. As 

águas subterrâneas da região da Lagoa da Confusão são bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas. A 

concentração de bicarbonato, cálcio e magnésio, bem como a dureza elevada em algumas das águas 

amostradas pode ser relacionada a ocorrência de calcário na área. A maioria das amostras 

apresentou parâmetros com valores em conformidade com o padrão brasileiro de potabilidade 

apenas a amostra coletada no poço 12 apresentou altos valores de turbidez e ferro, em 

desconformidade com o estabelecido pela legislação.  
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GROUNDWATER HYDROCHEMISTRY IN THE SURROUNDS OF LAGOA 

DA CONFUSÃO, TOCANTINS, BRAZIL 
 

Abstract –This paper describes, in terms of hydrochemical, the groundwater of the region 

surrounding Lagoa da Confusão in the state of Tocantins, through physical and chemical analyzes 

of water samples collected from 12 wells in the area. The results obtained from the analysis of these 

samples demonstrated that the water of the region is slightly acidic, slightly mineralized and of low 

salinity. The groundwater in the region of Lagoa da Confusão is bicarbonate calcic or magnesian. 

The bicarbonate, calcium and magnesium concentration, as well as in some high hardness waters 

from the sample may be related to the occurrence of limestone in the area. Most samples had 

parameter values in accordance with the Brazilian standard for drinking water, only the sample 

collected in the well 12 showed high values of turbidity and iron, in disagreement with the 

prescribed by law.  
 

Keywords – Hydrochemical, Groundwater, Lagoa da Confusão. 

 

INTRODUÇÃO 

As águas subterrâneas, como consequência de sua composição química bem como das 

características do meio onde se encontram, apresentam uma série de propriedades ou características 

que fornecem informações sobre a distribuição dos elementos químicos, sua evolução espacial e 

temporal em sistemas hídricos, ajudando a caracterizar os aquíferos, bem como definir seus 

possíveis problemas ambientais (RAVE, 2009). 

Na porção centro-oeste do estado do Tocantins, ocorre uma série de lagoas associadas ao 

grande sistema fluvial da planície do médio Araguaia. Dentre essas lagoas, uma se destaca por suas 
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dimensões, a Lagoa da Confusão, a qual, segundo estudos realizados por Pontalti (2010) e Pereira e 

Morais (2012) encontra-se integrada a um sistema cárstico, oriundo da dissolução de rochas 

calcárias. 

O Carste configura-se como uma importante fonte de água, pois, cerca de 20-25% da 

população global depende em grande parte ou inteiramente de águas subterrâneas armazenada em 

suas feições. Contudo, esses recursos estão sob crescente pressão e carecem de estudos que visem 

sua reabilitação e gestão sustentável (FORD; WILLIAMS, 2007).  

Logo, dada a importância de estudos que envolvam o sistema cárstico, sua presença na região 

e a intensa ligação entre as águas superficiais e subterrâneas da área, este trabalho busca verificar as 

características hidroquímicas das águas subterrâneas do entorno da Lagoa da Confusão. 

 

LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DA ÁREA DE ESTUDO 

A área escolhida para este estudo encontra-se no município de Lagoa da Confusão, na porção 

centro-oeste do Estado do Tocantins, no entorno da lagoa que possui o mesmo nome da cidade. 

Está localizada na Bacia Sedimentar do Bananal, uma planície fluvio-lacustre, com inúmeras 

lagoas e canais intermitentes, com padrão de drenagem anastomosado sujeitos a inundações na 

estação chuvosa (GORAYEB, 2011). 

Sua geologia é composta por embasamento neoproterozóico do Supergrupo Baixo Araguaia, 

que é subdividido nos grupos Estrondo e Tocantins. O grupo Tocantins, que ocupa a área em 

estudo, se constitui de afloramentos calcários da Formação Couto Magalhães, filitos, ardósia, 

metargilito, metarenito e quartzitos subordinados, recobertos por sedimentos quaternários com 

depósitos aluvionares, arenosos e argilosos, consolidados e inconsolidados. Na área há três morrotes 

de calcário alinhados na direção SO-NE, destacados topograficamente na planície quaternária 

circundante (BRASIL, 1981; GORAYEB, 2011; PEREIRA; MORAIS, 2012). 

Cabe destacar, ainda, a presença de carste, constatado pela abrangência litológica regional dos 

afloramentos calcários, correspondentes ao Grupo Tocantins, bem como pela presença de drenagem 

subterrânea no interior de cavidades encontradas no local e também pelas evidências de 

dissolução/erosão do calcário que ali ocorre. Na área podem ser identificadas feições do tipo 

boxworks no exocarste, que evidenciam processos de dissolução da rocha calcária, sendo a própria 

Lagoa da Confusão uma lagoa cárstica associada aos mogotes calcários (PONTALTI, 2010). 

O clima da área é úmido com moderada deficiência hídrica no inverno, evapotranspiração 

potencial e variação média anual entre 1.400 e 1.700 mm, distribuindo-se no verão em torno de 390 

e 480 mm ao longo dos três meses consecutivos com temperatura mais elevada 28º C. O cerrado é o 

bioma predominante da área de estudo e entorno. Os solos da região são em sua maioria 

Plintossolos, sendo encontrados Gleissolos ao redor do rio Urubu (SEPLAN, 2008). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para caracterização hidroquímica das águas subterrâneas do local foi realizada a coleta de 

amostras de água em doze poços tubulares localizados na área de estudo, conforme a figura 1. A 

coleta ocorreu no mês de abril de 2014. As amostras foram coletadas e analisadas com base nos 

métodos padrões propostos pela American Public Health Association (APHA, 2005). Os parâmetros 

analisados foram condutividade elétrica, pH, cor, turbidez, sólidos dissolvidos totais, dureza total, 
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concentração de cálcio, magnésio, potássio, sódio, bicarbonato, cloreto, sulfato, nitrato e ferro. Os 

dados obtidos foram tratados e interpretados com o auxílio do software Excel para Windows e 

QualiGraf.  

 

Figura 1 – Localização da área de estudo e dos poços onde foram coletadas amostras de água.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1, abaixo, apresenta os resultados analíticos das águas amostradas. 

Tabela 1 – Resultados analíticos das águas subterrâneas amostradas em poços tubulares no entorno da 

Lagoa da Confusão. 

Parâmetro Unidade Resultado Analítico 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

CE μS/cm 17,1 172,1 112,6 62,2 71,1 14,5 169 19 11,7 140,2 154 50,9 

pH - 6,3 6,3 6,1 6 6,2 5,9 6,7 6,6 6,3 6,9 6,9 6,9 

Cor UC 1,1 3,4 2,9 0,8 2,4 5,5 1,8 0,4 8 3,9 1 68,4 

Turbidez NTU 0,49 0,68 0,7 0,37 1,33 1,13 1,05 0,25 2,83 0,25 0,22 42,1 

SDT mg/L 89 124 135 98 105 73 109 74 78 75 55,3 197 

Dureza 

Total 

mg/L 

CaCO3 10 236 116 36 140 10 200 10 10 10 770 40 

Cálcio 
mg/L 

Ca
2+

 2,40 68,94 28,06 1,60 48,10 2,40 76,95 2,40 1,60 32,06 210,82 12,83 

Magnésio 
mg/L 

Mg
2+

 0,97 15,55 11,18 7,78 4,86 0,97 1,94 0,97 1,46 4,86 59,29 1,94 

Potássio 
mg/L 

K
+
 0,77 1,57 1,52 0,55 0,40 0,61 1,90 0,19 0,68 1,24 1,89 2,52 

Sódio 
mg/L 

Na
+
 0,6 10,5 7,85 1,88 1,04 0,52 24,7 0,35 1,02 23,9 2,79 1,74 

Bicarbonato 
mg/L 

HCO3
-
 24,44 117,31 97,76 48,88 53,77 17,11 146,64 29,33 22,00 114,87 180,86 43,99 

Cloreto 
mg/L 

Cl
-
 7,5 3,9 4,1 3,6 4,3 4,8 4,1 3,8 3,8 3,3 4,0 3,8 

Sulfato 
mg/L 

SO4
2-
 0,3 3,4 0,7 0,3 0 0,5 3,3 0 0,1 5,3 0,5 1,6 

Nitrato mg/L N 0,6 0,4 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6 0,1 0,3 

Ferro 
mg/L 

Fe 0,07 0,08 0,25 0,06 0,08 0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 0,1 8,74 

CE – Condutividade Elétrica; SDT – Sólidos Dissolvidos Totais 
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O termo pH representa a concentração de íons hidrogênio em uma solução. Expressa o grau 

de acidez ou alcalinidade da água, em valores de 0 a 14, sendo que valores inferiores a 7 indicam 

águas ácidas e valores superiores a 7 indicam águas alcalinas. Os resultados demonstrados na tabela 

1, permitem verificar que as águas subterrâneas da região tende a serem pouco ácidas, com pH 

médio de 6,4.  

A condutividade elétrica corresponde a capacidade da água transmitir a corrente elétrica pela 

presença de Íons (cátions e ânions), se origina da dissociação de substâncias que se encontram 

dissolvidas ou em suspensão na água. O valor médio da condutividade elétrica das águas analisadas 

foi de 86,7 μS/cm, variando de 11,7 a 172,1 μS/cm, esses resultados demonstram que ás aguas 

amostradas são pouco mineralizadas e apresentam baixa salinidade. Esses dados são comprovados 

pelos valores obtidos na análise de sólidos dissolvidos totais, que representam a soma dos teores de 

todos os constituintes minerais presentes na água. O valor médio obtido pelas análises do parâmetro 

é da ordem de 101,02 mg/L, o que classifica essas águas como doces. 

A maioria das amostras apresentou baixos valores de turbidez, o que é comum em águas 

subterrâneas, contudo a amostra coletada no poço 12 (P12), exibiu um alto valor (42,1 UNT), o que 

a torna imprópria para consumo humano, uma vez que a Portaria do Ministério da Saúde nº 

2.914/2011 estabelece que o valor máximo para turbidez de 5,0 UNT. Cabe ressaltar que a mesma 

amostra apresentou uma elevada concentração de ferro (8,74 mg/L), sendo que águas ricas neste 

mineral, podem apresentar uma elevação de sua turbidez quando entram em contato com o oxigênio 

do ar. O mesmo ocorreu com a cor, que apresentou alto valor na amostra coletada no poço 12, no 

qual a água amostrada apresentou coloração alaranjada devido ao elevado conteúdo de ferro.    

 A dureza total é expressa pelo teor de carbonato de cálcio (mg/L de CaCO3), sendo que seus 

valores em uma amostra de água são comumente interpretados da seguinte forma: dureza < 50 mg/L 

CaCO3 – água mole; dureza de 50 a 150 mg/L CaCO3 – dureza moderada, dureza 150 a 300 mg/L 

CaCO3 – água dura e dureza > 300 mg/L CaCO3 – água muito dura. Dessa forma, a maioria dos 

poços amostrados na área de estudo apresentou água classificada como mole, contudo nos poços P3 

e P5 a dureza obtida foi moderada, nos poços P2 e P7 a água foi considerada dura e no poço P11 

muito dura. Quase toda a dureza da água subterrânea advém do cálcio e do magnésio, cujos íons 

originam-se principalmente da dissolução de bicarbonatos, sulfatos, cloretos e nitratos dos mesmos 

cátions. Logo, nos poços onde o valor de dureza total foi elevado é possível observar uma maior 

concentração de cálcio e magnésio. De acordo com Von Sperling (2005), não há evidência que a 

dureza da água cause problemas sanitários, no entanto altos valores de dureza podem causar sabor 

desagradável, bem como ter efeito laxativo, reduzir a formação de espuma, implicando maior 

consumo de sabão, causando incrustações as tubulações.  

Com relação a concentração de nitrato, águas subterrâneas costumeiramente apresentam 

teores de nitrato entre 0,1 a 10 mg/L, sendo que que teores acima de 10 mg/L podem ser indicativos 

de contaminação por atividade antropogênica, como esgotos, fossas sépticas, depósitos de lixo, 

cemitérios e adubos nitrogenados. As águas amostradas apresentaram valores de nitrato inferiores a 

1 mg/L que atestam que a contribuição antropogênica à composição das águas subterrâneas da área 

é negligenciável. 

Para a interpretação dos dados quanto aos tipos iônicos de água foi utilizado o diagrama 

hidroquímico de Piper, que consiste em um diagrama triangular que representa a composição da 

água deduzida a partir dos ânions e cátions e permite classifica-la em cálcica, cloretada, 

bicarbonatada, sódica, magnesiana, sulfatada ou mista de forma a comparar os distintos grupos de 

águas quanto aos íons dominantes (BOVOLATO, 2006).  
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Conforme demonstrado pela figura 2, as águas amostradas na região entorno da Lagoa da 

Confusão são bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas. Esses dados demonstram que a hidroquímica 

dessas águas tende a ser controlada pelas espécies iônicas de bicarbonato, cálcio e magnésio. 

 

Figura 2 –Diagrama de Piper das águas subterrâneas da região do entorno da Lagoa da Confusão. 

A concentração de cálcio e magnésio nas águas amostradas está relacionada à ocorrência de 

calcário na área, marcada pela abrangência litológica regional dos afloramentos calcários, 

correspondentes ao Grupo Tocantins. Da mesma forma, a concentração de bicarbonatos evidencia 

os fenômenos de carstificação que ocorrem ao longo da Lagoa da Confusão.  

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A condutividade elétrica média das águas amostradas foi de 86,7 μS/cm, o que evidencia que 

em condições naturais são pouco mineralizadas, isto é, apresentam baixa salinidade. A maioria das 

amostras atende ao padrão brasileiro de potabilidade podendo ser consumidas pela população sem 

prejuízo para a sua saúde. Contudo merece destaque o Poço 12 (P12) que apresentou altos valores 

de turbidez e ferro, o que torna sua água imprópria para consumo. 

As águas subterrâneas da região da Lagoa da Confusão são bicarbonatadas cálcicas ou 

magnesianas. A concentração de calcio e magnésio nas águas amostradas está relacionada a 

presença de calcário na área, assim como a concentração de bicarbonatos evidencia os fenômenos 

de carstificação da área. 
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A fim de ratificar as conclusões obtidas, recomendam-se novas campanhas de amostragem, 

adicionando-se análises bacteriológicas, que considerem a sazonalidade climática da região, de 

modo que se possa caracterizar possíveis mudanças na qualidade das águas entre os períodos seco e 

úmido.  
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