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ABSTRACT

Spectrographic semi-quantitative analyses were made of the so
luble residues of samples of the Paraiba river waters, collected at
Paraibuna, Rezende and Campos. Major elements as much as trace
elements were analyzed. For the major elements wet chemical ana
lyses were made also. For sodium and potassium flame photometric
analyses were made. The present notes are about the description
of the methodology employed and also discussion of the obtained
results.

The examination of the results permits us to observe a decrease
in the concentration of trace elements along the the river and also a
significant increase in sodium and potassium in the water samples
collected after Rezende, on account of the contribution of rivers
which drain an area of alcaline rocks. An other peculiar fact occurs
with the waters of the Paraiba river, that is, major concentration
of magnesium than calcium, which seldom occurs in continental
waters.

Salinity: Paraibuna 16 mg/Iiter, Rezende 24 mg/Iiter, Campos 31
mg/llter,

The same analyses were repeated with material collected at
summer time.

Salinity of summer: Paraibuna 11 mg/Iiter, Rezende 21 mg/Iiter
and Campos 20 mg/Iiter. Comparing the results of winter with the
ones of summer, it was observed that concentrations of sodium,
potassium, iron, aluminium and chlorides remained almost constant,
there was a decrease in calcium, magnesium and carbonates and an
increase in silica at summer time.
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RESUMO

Foi feito 0 exame espectrografico semi-quantitativo dos residuos
sohivels de amostras de agua do rio Paraiba, coletadas em Paraibuna,
Rezende e Campos. Foram examinados tanto os elementos maiores
como elementos traces. Foram feitas tambem analises quimicas por
via aquosa para os elementos maiores, como tambem, com espectro
fotOmetro de chama a dosagem para s6dio e potassic. No presente
trabalho apresentam-se pormenores relativos a descricao da metodo
logia empregada, bern como a discussao dos resultados obtidos.

A analise dos resultados possibilita observar uma diminuicao na
concentracao dos elementos tragos no curso do rio, bern como, urn
aumento acentuado de s6dio e potassic nas aguas coletadas abaixo
de Rezende, devido a contribuicao dos rios que atravessam as areas
de ocorrencia das rochas alcalinas. Outro fato peculiar das aguas
do rio Paraiba e a existencia duma concentracao maior de magnesio
do que calcic, 0 que se verifica com extrema raridade nas aguas
continentais da crosta terrestre.

Salinidade: Paraibuna 16 mg/Iitro, Rezende 24 mg/litro e Campos
31 mg/Iitro.

Os mesmos exames foram repetidos com material coletado no
verao,

Salinidade de verao: Paraibuna 11 mg/litro, Rezende 21 mg/Iitro
e Campos 20 mg/Iitro. Na comparacao dos resultados do inverno e
do verao, observou-se que s6dio, potassic, ferro, aluminio e cloretos
mantem-se quase constantes, havendo uma diminuicao em calcic,
magnesio e carbonatos e aumento em silica, no verao.

INTRODUgAO

o conhecimento dos elementos traces existentes nas
aguas dos rios e assunto de importancia para a interpretacao
do ciclo geoquimico da migracao dos elementos.

A maioria dos constituintes dissolvidos na agua natural
consiste dos produtos sohrveis resultantes do intemperismo
quimico. Portanto, os f'atores que coritrolam 0 intemperismo
quimico controlam tambem a quantidade dos elementos tra
cos dentro nas solucoes, Os principais fatores quimicos que
afetam a liberacao dos elementos traces das rochas e solos
e suas estabilidades nas solucoes sao os seguintes:

1 Solubilidade do constituinte

2 pH do meio



SILVA - ELEMENTOS AGUA DO PARAfBA 63

3 - Caracteristicos de adsortibilidade dos solutos
4 - Hidratacao
5 - Coprecipitacao
6 - Dispersao coloidal
Uma fonte importante de elementos traces na agua e

a vegetacao, Muitas plantas concentram seletivamente ele
mentos maiores e elementos traces, que durante a decompo
si<;ao entram no cicIo hidrol6gico da agua, Da mesma ma
neira, muitas industrias e mineracao constituem outras fon
tes de contaminacao de elementos traces nas aguas naturais.

A finalidade deste tipo de exame nao se restringe so
mente a informar sabre os elementos maiores e elementos
traces de varies rios, ou relaciona-las as rochas adjacentes.
Pode ter tambem a finalidade da prospeccao geoquimica como
foi feito por Kleinkopf (1960).

Desejo expressar meus agradecimentos ao prof. Dr. Vik
tor Leinz pelo estimulo dispensado; ao Dr. Franco Levi pela
orientacao e sugestoes apresentadas no decorrer dos traba
lhos de laborat6rio; ao Dr. Sergio E. do Amaral e ao Dr.
Adolfo J. Melfi pelas criticas apresentadas. Desejo ainda
agradecer ao Sr. Antonio Pinto Loureiro Filho pelo auxilio
tecnico prestado.

TECNICA DA COLETA E ESTUDO ESPECTROGRAFICO

Locais ,dia coleta:

1 - A jusante de Paraibuna
Rochas: gnaisses e fica-xistos - Pre-Cambriano

2 - A jusante da cidade de Rezende
Rochas: arenito, argilas, folhelhos (perto as alca
linas de Itatiaia) - Sedimentos cenozoicos

3 - A jusante da cidade de Campos
Rochas: areias, argilas, cascalhos - Sedimentos
modernos

Foram coletados 10 litros de agua de superficie em cada
local de amostragem. A coleta foi feita em garrafas de po-
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Fig. 1 - Mapa da sttuacao.

lietileno de 1 litro, que foram lavadas com detergente, Hel
e agua bidestilada, successivamente.

Filtragem - Secaqem.

As aguas foram filtradas para eliminar toda materia
em suspensao para ser examinada somente a materia em so
lucao.

A secagem foi feita primeiro em "Becher" de pyrex e
depois os 200 em" restantes de agua, parceladamente em
cadinho de porcelana. 0 residuo fai calcinado e depois exa
minado com os padroes no espectrografo. Faram feitas 5
analises de residuo e padroes de cada lugar de coleta.

Estudo espeotroqriijico

o residuo calcinado foi misturado com po de grafita (1
parte do residuo para 2 partes de po de grafita). Foram
pesados 18 mg dessa mistura para cada eletrodo,
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As exposicoes foram de 2'30" com I = 8 A
o

Intervalo de comprimento da onda: 2500 - 3680 A
Distancia entre os eletrodos: 4 mm, mantidos durante

todo 0 periodo de excitacao
Abertura da fenda: 0,013 mm
Foram utilizados eletrodos de 3/16 polegadas (Natio

nal Carbon Company)
Aparelho : Espectrografo "Hilger & Watts large quartz

and glass"
Filme utilizado: Kodak Kp 651-1 positivo processado

com revelador D - 19b e fixador F - 5
Exames dos filmes foi feito com Comparador Judd Lewis.

Padriies

Foram preparadas tres bases sinteticas com 0 maximo
possivel de semelhanea com 0 residuo do rio. Os padroes
utilizados foram as bases sinteticas compostas de Si02 , NaCl,
CaCO:J, MgO, MgC03 e KAl (80. L .K2S04.24H20.

Para a avaliacao dos elementos desconhecidos, foram
adicionados sais dos elementos traces a base sintetica em
concentracces conhecidas e serviram para as comparacoes.
P. ex.: para 0 boro H 3B03 • A diluicao foi feita para forne
cer 6 padrfies, P. ex: Boro 1 '10 , 0,5 %, 0,2 '10, 0,1 '10 , 0,05 '10 e
0,02 %.

Os eletrodos dos padroes foram preparados e executa
dos em iguais condicoes e no mesmo filme usado para 0 ele
trodo do residuo do rio.

A comparacao foi visual, semi-quantitativa, 0 que deve
implicar num erro de (50-100) % log C (C = concentracao) .
Com isso, pequenas diferencas nao podem ser detectadas.

Para 0 sodio e potassic foram feitas analises da agua do
rio com espectrofotometro de chama, pelo Sr. Claudio Co
merlatti, do Centro de Pesquisas Geocronologicas da F .F.
C.L . da U.S.P.

A analise dos elementos maiores foi feita quimicamente
pelo Sr. Carlos Reis Mayerhoffer, do D . N .P .M . 7 Rio de J a
neiro.
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RESULTADOS E DrSCUSSAO

Quantidade de residuo :
Paraibuna 16 mg/Iitro
Rezende 24 mg/Iitro
Campos 31 mg/Iitro

De acordo com Conway (1945) a salinidade de ate 50
mg/litro caracteriza as regioes que drenam areas de rochas
igneas e metamorficas. 0 rio Paraiba atravessa quase somen
te areas de rochas metamorf'icas.

Os dados da analise quimica e do fotometro de chama, sao
quantitativos.

TABELA r

Elementos maiores e anions - dados mg /Iitro

LOcal e data da coleta Ca Mg Na K Si Fe Al CI BC0
3

Paraibuna 22-5-66
Exame espectrograrrco 1,0 2,0 2,9 2,4 0,3 0,01
Analise quimica (*) 1,5 2,9 2,2 0,6 2,8 3,0 244
Espectrofot6metro de cha-

ma( **) 2,97 0,72

LOcal e data da coleta Ca Mg Na K Si Fe Al CI BC0
3

Bezende 7-8-66
Exame espectrogrlifico 1,3 2,8 4,4 3,3 0,3 0,02
Analise quimica(*) 2,4 4,7 41 0,8 2,8 6,8 18,3
Espectrofot6metro de cha-

ma(**) 4,88 2,41

LOcal e data da coleta Ca Mg Na K Si Fe AI CI Boo
3

Campos 10-9-66
Exame espectrografico 1,7 3,5 5,3 1,9 0,06 0,02
Analise quimica (*) 3,4 3,8 4,8 0,8 2,0 7,1 30,5
Espectrofot6metro de cha-

ma(**) 5,32 2,32

(*) Analista : Sr. Carlos Reis Mayerhoffer, D.N.P.M. - Rio de Janeiro.
(**) Analista : Sr. Claudio ComerlaUi, Centro de Pesquisas Geocronol6glcas,

Slio Paulo.
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Observacao do Sr. Carlos Reis Mayerhoffer: "os solidos re
tidos no filtro foram parcialmente soluveis em HCl diluido a
frio. Na parte soluvel dosamos 0 ferro e achamos em Fe, na
amostra de Paraibuna 0,4 mg /I, Resende 0,5 mg/l e Campos
0,5 mg/litro".

No exame espectrografico foram utilizados residuos que
foram filtrados e secados imediatamente apos a coleta. Assim
sendo nao houve tempo para 0 ferro precipitar 0 que deve ter
acontecido com as amostras da analise quimica, eliminando
assim 0 ferro precipitado na filtragem.

TABELA II

Elementos traces - dados mg'/Iitro

Local e data da colet a B Co Cu V Ni Ti IUn

Paraibuna 22-5-66 0,08 0,002 0,004 0,01 0,004 0,004 0,0008

Rezende 7-8-66 0,02 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002

Campos 10-9-66 0,1 0,0009 0,001 0001 0,0009 0,001

Poroibuno Rezende Compos

0,0001 '--- - -'-- - --'

c

Poroibuna R.undl Campo!

b

~ ,
--£.u..... , .....

- - -

Poroibuno R.u nde Campos

- - - - -

a

B

mg/I
1,0 .---- - -,-- ----,

0.1

0 ,01

0,001 - ~o __

F ig . 2 - Cornparacao dos too res dos elem ent os t races,

Pela obs ervacao da Tabela II pode-se constr uir a Fi
gura 2 onde se nota claramente uma diminuicao dos elemen
tos traces no curso do rio com exc essao do boro. Esse fato
pode ser explicado pelo comportamento dos elementos em
solueao.
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Assim e que 0 V200 se combina com a agua formando

acido vanadico. Vanadatos soluveis sao capazes de permanecer

em solucao em meios acidos e alcalinos, mas precipitam na

presenca de redutores como materia organica, ou hidroxidos

de aluminio e ferro. E possivel tambern que alguns ions vana

dato fiquem adsorvidos na superf'icie de particulas de argila.

o cobre necessario para a vida animal e vegetal e re

tirado da solucao,

o MnO em solucao se oxida para Mn0 2 e se precipita.

o CO2 por outro lado converte 0 Mnf), novamente na fase

ionica.

Nos dados fornecidos pela Tabela I pode-se notar urn

aumento bastante pronunciado nas concentracoes de sodio e

potassic apos a regiao de Rezende. Isto deve-se provavelmen

te ao fato de que nesta regiao os rios afluentes do Paraiba

descem de uma area onde afloram rochas alcalinas, que cons

tituem os macicos alcalinos de Itaiaia e Passa Quatro, re

centemente estudados por Ribeiro Filho (1967). De acordo

com Ribeiro Filho (1967) as rochas ai aflorantes possuem

teores em sodio e potassio por volta de 4,5% de sodio e 5%

de potassic, bern acima dos valores apresentados por qual

quer outro tipo de rocha.

A razao Na/K determinada para as aguas do rio Parai

ba (Tabela III) concorda com os dados apresentados na lite

ratura mundial.

A Tabela III mostra que ha urn aumento no valor da ra

zao Na/K nas aguas do rio em relacao aquelas apresentadas

pelas rochas igneas e sedimentos argilosos. Este fato deve-se

principalmente a absorcao do potassic nas particulas de argi

lo-minerais. E conhecido que os ions de potassic sao muito

mais facilmente adsorvidos sabre certos colaides do que os
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TABELA III

69

Razao de Na/K nas ro chas
dol Malci~o aJcaJino

de Itatiaia( *)

5,3
1 ) 10

5,5

4,7
2) 0,7

6,2

5,4
3) 0,9

5,7

4,7
4) 0,8

5,6

3,9
5) 0,7

5,1

6,3
6) 1,2

5,2

38
7) 0,7

5,3

3,3
8) 0,6

4,9

Razao de Na/K nas aguas
do rio Paralba

2,9
Paraibuna 4,1

0,7

4,88
Rezende 2,0

2,41

5,32
Campos 2,2

2,32

media 2,76

De acordo com os dados de Rankama, Sahama (1949) a
media da razao de Na/K e 0 seguinte:

Nas rochas igneas . Na/K 109

Nas aguas dos rios . Na/K 2,73

Na agua do mar . Na/K 27,84

Nos sedimentos argilosos Na/K 0,36

(*) AnaIista : 1-4 Marysia Fontoura Leinz e Vera M. Gomes, segundo Lamego.
Analista : 5-8 Aida Espinhola do Lab. D.N .P.M. - Rio de Janeiro.
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ions de sodio, Uma outra razao de excesso de sodio s6bre
potassic nos rios e a retencao do potassic nos solos.

A razao Ca/Mg obtida com os dados da Tabela I, difere
bastante da razao media valida para as aguas doces das de
mais fontes do mundo. Na literatura obtiveram-se valores
medics de 20,30% de Ca e 3,41% de Mg, que forneceram
urna razao por volta de 5,9.

As analises da agua do rio Paraiba forneceram as se
guintes razoes:

Dados em percentagem Dados em mg/litro

Ca Mg Ca/Mg Ca Mg

Paraibuna 9,37 17,50 0,5 1,5 2,9

Rezende . 10,00 19,58 0,5 2,4 4,7

Campos . 10,96 12,25 0,8 3,4 3,8

Este fate ocorre com poucos rios no mundo. Como por
exemplo:

Ca Mg Ca/Mg

Rio Saale, Alemanha . 4,02 % 6,37 % 0,6

Rio Demerara, Brit. Guiana 0,38 2,65 0,1

Lago Balaton, Hungria 8,87 12,81 0,6

o maior teor de magnesio em relacao ao de calcic poderia

ser explicado pelofato do rio Pa~aiba atravessar predominan

temente regioes de rochas paragnaissicas, Sendo estas rochas

de origem sedimentar 0 calcic teria sido mais lixiviado do que

o magnesio. Muito embora 0 mimero de analises seja insuficien

te para urna conclusao definitiva, observou-se nas analises das

rochas gnaissicas sempre urn teor mais elevado em magnesio

do que de calcic.
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Observa-se nos resultados (Tabela I) pouca quantidade de
aluminio, 0 aluminio precipita-se entre 0 pH4 - 9. Sendo 0

pH do rio Paraiba entre 6,5 - 7, 0 aJuminio possivelmente

foi precipitado.

Conway (1942) mostra que 90% dos cloretos nas aguas

dos rios e ciclico, derivam ultimamente do oceano via atmos

fera e somente uma pequena parte origina das rochas.

Na Tabela IV foram efetuadas as comparacoes dos elemen

tos tragos encontradas nas aguas do rio Paraiba, com aque

las das aguas dos grandes rios dos Estados Unidos da Ame

rica e ainda com as da agua do mar.

TABELA IV

Elemento Agua do mar, Grandes rios Rio Paraiba,

mg/litro da USA mg/litro

( *) (** ), ( ***), ( +) mg/litro ( + ) media

B 4,6 - 4,8 0,010 0,06

Cu 0,001 - 0,01 0,0053 0,002

0,001 - 0,025

V 0,0003 - 0,002 0,004

0,0024 - 0,007

Ni 0,0001 - 0,0005 0,0100 0,001

Co 0,0001 0,001

Ti 0,001 - 0,009 0,002

Mn 0,0007 - 0,001 0,0008

(*) Sverdrup H . D., Johnson M. W . and F.leming R. H. (1942) .

(U) Krumbolz L. H ., Goldberg E . D . and Boroughs H . (1957) .

( ***) Revell e R. a nd Schaefer Milner B. (1957) .

(+) Durum W . H. and Haffty J . (1963).

(++) Harvey, H. W. (1955) .
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TABELA V

Agua dos Bios Agua do Mar
(Clarke) H. S. Sverdrup

Agua dos Rios
H. S. Sverdrup

Agua do Rio
Paraiba
media

CO" 35,15% 0,41% (HC0
3

) 35,13% 30,0% (aprox,

HCOa
S04 12,14 7,68 11,35 recal-

culado)

Cl 5,68 55,04 1,1 (aprox.)

NOa 0,90 0,90

Ca 2039 1,15 2027 5,6

Mg 3,41 3,69 3,03 11,7

Na 5,79 30,62 2,63 18,6

K 2,12 1,10 2,02 7,8

(Fe,Al)Oa 2,75 2,75 1,3

Si0
2

11,67 11,67 23,0

Sr,H
3BOaBr 0,31

100,00 100,00 89,75 99,1

Deve-se levar em conta que 0 residuo calcinado tem sua
massa reduzida em relacao do residuo de evaporacao devido it
decomposicao de carbonatos segundo it reacao geral:

e calcinacao destrutiva do material organico. Assim, explica-se
a diferenca do peso do residuo calcinado e a soma dos pesos
encontrados na analise quimica.

Os mesmos exames foram repetidos com material cole
tado na epoca de verao. Verificou-se que a quantidade do
residuo na epoca de verao e menor do que no inverno, gra
cas it diluicao decorrente das chuvas.

Sallnidade

inverno
verao ...

Paraibuna Bezende Campos

16 mg/litro 24 mg/litro 31 mg/litro
11 21 20

Media

23 mg/litro
17
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TABELA VI

Elementos maiores e anions durante 0 verao - mg / Iit ro

rs

Na(**) K(**) 81 ca l\fg Fe Al CI( *) C0
3(

*)

Paralbuna 2,36 1,16 1,9 0,3 0,6 0,16 0,007 0,1 aprox, 1,1 aprox.

16-4-67

Bezende 2,28 1,80 3,5 0,2 1,3 0,7 0,04 5,9

26-3-67

Campos 4,68 1,18 3,4 0,3 16 0,2 0,01 0,2 6,5

5-6-67

<*> Anallsta: Sr. Carlos Reis Mayerhoffer. D.N.P.M. - Rio de Janeiro.

<**> An allsta: Sr. Claudio Comerlatti, Centro de Pesquisas Geocronol6gicas.

Sao Paulo.

TABELA VII

Elementos tracos durante 0 verao - mg/Iitro

B Co Cn v Nt Ti Mn

Paraibuna

16-4-67

0,05 0,0003 0,001 0,0006 0,0006 0,0004 0.0006

Rezende

26-3-67

0,02 0,0006 0,002 0,001 0.0006 0,002 0,002

Campos

5-6-67

0,1 0,0006 0,001 0,001 0,0006 0,001 0,0002
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TABELA VITI

Comparaeao da media dos elementos maiores no inverno
e veriio

I

Invem~ (media) {Vemo (media)
mg/litro mgylitro

Ca 1,3 0,2

Mg 2,7 1,1

Na 4,3 3,1

K 1,8 1,3

Si 2,5 2,9

Fe 0,2 0,3

Al om 0,01

TABELA IX

Comparaeao da media dos elementos traces no inverno
e veriio

Invemo (media) Verso (media)

mg/litro mg/litro

B 0,06 0,05

Cu 0,002 0,001

V 0,004 0,0008

Ni 0,001 0,0006

Co 0,001 0,0005

Ti 0,002 0,001

Mn 0,0008 0,0008
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TABELA X

Comparacao dos dados dos elementos maiores do inverno
com os do verao

75

Cl

Ca

Mg

Na

K

(Fe,Al)Oa

Si0
2

Inverno (media)

%

30,0 (aprox. recalcula

do de HCOa)

1,1 (aprox.)

5,6

11,7

18,6

7,8

1,3

23,0

99,1

Venia (media)

%

26,4 (aprox, recalcula-
lado de HCOa)

2,6 (aprox.)
1,1

6,4

18,2

7,6 .

2,3

36,0

100,0

40% ,....--------------......

35

30

25

20

'I5

10

5

No---- ----- --- ----

Mg--- K----- __
+---- -.-

Fig. 3 - Grafico com
parativo da percentagem
media durante 0 inverno

e verao,

InVerno Veroo
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Na comparacao dos dados do inverno e do verao nota-se
na Figura 3, que 0 Na, K, (Fe, AI) 0 :; e CI mantem-se quase
constantes, havendo uma diminuicao em Ca, Mg, C03 e aumen
to em SiO,.

o C03 precipita-se a temperaturas mais elevadas, resul
tando no decrescimo dos carbonatos com 0 calcic e magnesio,

De ac6rdo com Okamoto et al (19'57) a silica encontra-se
sob 0 estado coloidal nas aguas do rios. A experiencia dos
citados autores mostrou que nas aguas naturais existe tanto
silica sob a forma coloidal como a dispersao molecular. A si
lica coloidal pode Se precipitar na presenca de traces de alu
minio, coprecipitando-se com 0 hidroxido de aluminio. A tem
peraturas mais baixas a agua torna-se supersaturada de sili
ca, que se polimeriza para a forma coloidal, podendo assim
ser precipitado com traces de aluminio.

A solubilidade da silica aumenta com a temperatura e com
o pH.

Como no verao a temperatura e mais elevada a silica man
tem-se em solucao, Desta maneira explica-se a existencia de
um aumento de silica na agua na epoca de verao, (Fig. 3).
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