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  RESUMO 
 
 

 
Neste trabalho, foram desenvolvidos procedimentos analíticos para a 

determinação de elementos-traço e elementos majoritários em águas produzidas 

provenientes da indústria do petróleo.  Neste contexto, desenvolveu-se um 

procedimento para a determinação de elementos-traço em águas de formação e 

produzida (PFW, do inglês produced formation water) de alta salinidade por 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS, do inglês 

inductively coupled plasma mass spectrometry), juntamente com injeção em fluxo 

(FI, do inglês flow injection) e separação da matriz e pré-concentração on-line. As 

águas produzidas (PFW) apresentam composição complexa contendo várias 

substâncias orgânicas e inorgânicas, e também geralmente apresentam alta 

salinidade. Uma mini-coluna empacotada  com resina funcionalizada com o ácido 

iminodiacético Toyopearl AF Chelate-650M foi utilizada para a separação/pré-

concentração de Cd, Pb, Ni, Zn, V, Co e U; a resina Toyopearl imobilizada com 8-

hidroxiquinolina para Fe, e a resina sílica imobilizada 8-hidroxiquinolina para Mo. A 

matriz de planejamento Doehlert e função de desejabilidade foram usadas para 

gerar superfícies de resposta (MSR) e otimizar os parâmetros de separação/pré-

concentração da coluna. Usando alíquotas com 7,5 ml de PFW, limites de detecção 

(em ng mL-1) de 0,0007 (Cd); 0,009 (Pb); 0,017 (Ni); 0,024 (Zn); 0,0002 (U); 0,047 

(Mo); 0,058 (Fe); 0,002 (Co); 0,013 (V) e 0,041 (Mn) foram obtidos. O vanádio, Co e 

Mn foram determinados pelo método de adições padrão enquanto Cd, Pb, Ni, Zn, 

Mo, Fe e U foram quantificados através da diluição isotópica. O material de 

referência certificado CASS-4 (água do mar costeira) foi utilizado para validação do 

método e a alta salinidade das amostras de PFW (39-120 ‰) de plataformas 

offshore do Brasil foram examinadas. As faixas de concentração encontradas nestas 

águas em  ng mL-1 foram:  0,013 -1,4 (Cd); 0,057 - 0,80 (Pb); 0,229 - 5,1 (Ni); 0,096 

– 3360 (Zn); 0,001 - 0,081 (U); 0,244 – 69 (Mo); 0,84 – 1419 (Fe); 0,004 - 3,5 (Co); 

0,088 - 0,85 (V) e 4,2 - 6230 (Mn). Quanto à determinação dos elementos 

majoritários, a otimização de parâmetros do ICP OES (do inglês Inductively Coupled 

Plasma Atomic Emission Spectroscopy) foi realizada utilizando a matriz Doehlert e a 

função de desejabilidade estudando as seguintes variáveis: velocidade da bomba 

(rpm), vazão do gás auxiliar (L min-1) e potência do gerador de radiofrequência (RF) 
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(W). Uma vez estabelecida, a metodologia foi aplicada às amostras de  PFW, que 

foram analisadas por ICP OES. Os elementos Ca, Mg, K, Ba e B determinados pelo 

método de adições padrão dessas águas apresentaram a seguinte faixa de 

concentrações em mg L-1: 624 – 10569 (Ca); 105 – 1005 (Mg); 215 – 806 (K); 0,78 – 

44,6 (Ba); 14,5 – 63,7 (B). Nas condições ótimas estabelecidas, os limites de 

detecção do método em µg L-1  foram: 2,0 (Ca); 1,5 (Mg); 2,0 (K); 1,1 (Ba) e 0,5 (B). 

Por meio da Análise de Componentes Principais (PCA), os diferentes grupos das 

amostras de PFW com características comuns puderam ser identificados, mostrando 

a utilidade desta ferramenta para este e outros estudos. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de metodologias analíticas.  Água produzida e de 

formação.  Elementos-traço.  Elementos majoritários. Indústria do petróleo. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This work presents the development of analytical methodologies for the 

determination of trace metals and major elements in produced formation waters from 

petroleum exploration. In this context, a procedure was developed for the 

determination of trace metals in high salinity petroleum produced formation water 

(PFW) by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) coupled with flow 

injection (FI) on-line matrix separation and preconcentration. High salinity PFW 

waters present complex compositions containing various organic and inorganic 

substances. Mini-column packed with Toyopearl AF Chelate-650M iminodiacetate 

resin was used for the matrix separation/preconcentration of Cd, Pb, Ni, Zn, V, Co 

and U; Toyopearl 8-hydroxiquinoline resin for Fe, and silica immobilized 8-

hydroxyquinoline resin for Mo. A Doehlert matrix and desirability function was used to 

generate response surface to optimize the column separation/preconcentration 

parameters. Using 7.5 mL aliquots of PFW, method limits of detection (in ng ml-1) of 

0.0007 (Cd), 0.009 (Pb), 0.017 (Ni), 0.024 (Zn), 0.0002 (U), 0.047 (Mo), 0.058 (Fe), 

0.002 (Co), 0.013 (V) and 0.041 (Mn) were obtained. Vanadium, Co and Mn were 

determined by the method of standard additions whereas Cd, Pb, Ni, Zn, Mo, Fe and 

U were quantitated using isotope dilution. CASS-4 (coastal seawater) certified 

reference material was used for method validation and high-salinity PFW (39–120‰) 

from Brazilian offshore platforms examined. The concentration ranges in ng ml-1  

found in these waters were: 0.013–1.47 (Cd), 0.057–0.80 (Pb), 0.229–5.1 (Ni), 

0.096–3360 (Zn), 0.001–0.081 (U), 0.244–69 (Mo), 0.84–1419 (Fe), 0.004–3.5 (Co), 

0.088–0.85 (V) and 4.2–6230 (Mn). Regarding the determination of major elements, 

optimization of ICP OES parameters was carried out using a Doehlert design and 

desirability function involving the following the variables: pump speed (rpm), auxiliary 

gas flow (L min-1) and radio frequency power (W). Once established, the 

methodology was applied to the PFW samples, which were analyzed by ICP OES. 

Calcium, Mg, K, Ba and B were determined by the method of standard additions. The 

major elements of these waters showed the following range of concentrations in mg 

L-1:  624 – 10569 (Ca), 105 – 1005 (Mg), 215 – 806 (K), 0.78 – 44.6 (Ba) and 14.5 – 

63.7 (B). In the optimum conditions established, the method limits of detection in µg 
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L-1 were 2.0 (Ca), 1.5 (Mg), 2.0 (K), 1.1 (Ba) and 0.5 (B). By means of the Principal 

Component Analysis (PCA), different groups of produced formation waters with 

common characteristics could be identified, showing the utility of this tool for this and 

further studies. 

 

  

Keywords: Development of analytical methodologies. Produced Formation Water. 

Trace elements. Major elements. Petroleum industry.

 



12 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

 
Figura 1  Ciclo da água produzida...............................................................   371

Figura 2 Representação de uma tocha de ICP........................................ 

  

39 

Figura 3 Foto de um plasma em operação ...............................................  40 

Figura 4 Representação de uma visão Dual View ....................................   42 

 

Figura 5 Esquema de um sistema ICP-MS convencional...........................   44 

Figura 6 Ácido iminodiacético imobilizado em matriz estireno....................   51 

Figura 7 Estrutura da resina IDA Toyopearl HW 65....................................   52 

Figura 8 Estrutura da resina IDA Toyopearl AF-Chelate 650M..................   52 

Figura 9 Estrutura molecular da 8-hidroxiquinolina.....................................   53 

Figura 10 Representação do planejamento Doehlert para duas variáveis...    65 

Figura 11 Planejamentos Doehlert para três variáveis originados por 

diferentes projeções planas do cuboctaedro................................ 

 

  66 

 

Figura 12 Fluxograma indicando as metodologias desenvolvidas neste 

trabalho, separadas de acordo com a técnica analítica utilizada  

 

  68 

 

Figura 13 Diagrama do sistema em linha.....................................................    71 

 

Figura 14 Sistema on-line FI ICP-MS de separação e pré-concentração 

utilizado para análise dos elementos-traço nas amostras de 

água produzida, laboratório do INMS – NRC...............................  

 

 

  76 

 

 



13 
 

Figura 15 Espectrometro de emissão ótica com fonte de plasma 

indutivamente acoplado utilizado na determinação dos elementos 

majoritários das amostras de água produzida, laboratório do 

GPEAA - UFF................................................................................... 

 

 

 

84 

Figura 16a Recuperação para Zn  nas amostras de água produzida com 

variação da salinidade.................................................................. 

 

89 

 

Figura 16b Recuperação para Ni nas amostras de água produzida com 

variação da salinidade.................................................................. 

 

90 

 

Figura 16c Recuperação para U nas amostras de água produzida com 

variação da salinidade..................................................................  

 

90 

 

Figura 16d Recuperações obtidas para Ni, Zn e Co no CRM CASS-4, 

salinidade 35‰............................................................................. 

 

91 

 

Figura 17 

 

Brancos pH 1,6 obtidos para os elementos Zn, Ni e U passado 

através da coluna utilizando água ultrapura como solução de 

limpeza da coluna......................................................................... 

 

  

 

94 

 

Figura 18 Brancos pH 1,6 obtidos para os elementos Zn, Ni e U passado 

através da coluna utilizando 10% da solução tampão (pH 4,6) 

como solução de limpeza da coluna................................................. 

 

 

 

94 

 

Figura 19a Superfícies de resposta obtidas para V e U pelo uso da matriz 

Doehlert. Vazão da amostra (mL min-1) x pH da amostra..........  

 

97 

 

Figura 19b Superfícies de resposta obtidas para V e U pelo uso da matriz 

Doehlert. Vazão da amostra (mL min-1) x tempo de limpeza da 

coluna (min).................................................................................. 

 

 

98 

 

Figura 19c  Superfícies de resposta obtidas para V e U pelo uso da matriz 

Doehlert. Tempo de limpeza da coluna (min) x pH da amostra...  

 

99 

 



14 
 

 

Figura 20a 

 

 

Superfície de resposta obtida para Fe pelo uso da matriz 

Doehlert.  Vazão da amostra (mL min-1) x pH da amostra..........  

 

102 

Figura 20b  Superfície de resposta obtida para Fe pelo uso da matriz 

Doehlert. Vazão da amostra (mL min-1) x concentração de 

HNO3 (M)...................................................................................... 

 

 

103 

 

Figura 20c Superfície de resposta obtida para Fe pelo uso da matriz 

Doehlert. Concentração de HNO3 (M) x pH da amostra............... 

 

103 

 

Figura 21a Superfície de resposta obtida para Mo pelo uso da matriz 

Doehlert. pH da amostra x vazão da amostra (mL min-1)............. 

 

105 

 

Figura 21b Superfície de resposta obtida para Mo pelo uso da matriz 

Doehlert. pH da amostra x tempo de limpeza da coluna (s)......... 

 

106 

 

Figura 21c Superfície de resposta obtida para Mo pelo uso da matriz 

Doehlert. Vazão da amostra (mL min-1) x tempo de limpeza da 

coluna (s)...................................................................................... 

 

 

106 

 

Figura 22 Diagrama geral dos procedimentos desenvolvidos para os 

elementos-traço............................................................................ 

 

108 

Figura 23 Coluna de C18 após a passagem de amostra de água produzida 113 

Figura 24a Superfície de resposta obtida para Ca e Mg pelo uso da matriz 

Doehlert utilizando o ICP OES na visão radial. Potênica do 

gerador de radiofreqüência (W) x velocidade da bomba 

peristáltica (rpm)........................................................................... 

 

 
 
 
120 
 
 

Figura 24b Superfície de resposta obtida para Ca e Mg pelo uso da matriz 

Doehlert utilizando o ICP OES na visão radial. Vazão do gás 

auxiliar (L min-1) x velocidade da bomba peristáltica (rpm).......... 

 

 

121 

 
 



15 
 

 

Figura 24c Superfície de resposta obtida para Ca e Mg pelo uso da matriz 

Doehlert utilizando o ICP OES na visão radial. Vazão do gás 

auxiliar (L min-1) x potência do gerador de radiofreqüência 

(w)................................................................................................. 

 

 

 

121 

 

Figura 25a Superfície de resposta obtida para Ba e B pelo uso da matriz 

Doehlert utilizando o ICP OES na visão axial. Potência do 

gerador de radiofreqüência (w) x velocidade da bomba 

peristáltica (rpm)........................................................................... 

 

 

 

122 

 

Figura 25b Superfície de resposta obtida para Ba e B pelo uso da matriz 

Doehlert utilizando o ICP OES na visão axial. Vazão do gás 

auxiliar (L min-1) x velocidade da bomba peristáltica (rpm)......... 

 

 

123 

  

Figura 25c Superfície de resposta obtida para Ba e B pelo uso da matriz 

Doehlert utilizando o ICP OES na visão radial.  Vazão do gás 

auxiliar (L min-1) x potência do gerador de radiofreqüência 

(w)................................................................................................. 

 

 

 

123 

Figura 26a Superfície de resposta obtida para K, Ca e Mg pelo uso da 

matriz Doehlert utilizando o ICP OES na visão axial. Potência 

do gerador de radiofreqüência (w) x velocidade da bomba 

peristáltica (rpm)........................................................................... 

 

 

 

124 

 

Figura 26b Superfície de resposta obtida para K, Ca e Mg pelo uso da 

matriz Doehlert utilizando o ICP OES na visão axial. Vazão do 

gás auxiliar (L min-1) x velocidade da bomba peristáltica (rpm).... 

 

 

125 

Figura 26c Superfície de resposta obtida para K, Ca e Mg pelo uso da 

matriz Doehlert utilizando o ICP OES na visão axial. Vazão do 

gás auxiliar (L min-1) x potência do gerador de radiofreqüência 

(W)................................................................................................ 

 

 

 

125 

Figura 27 Curvas de adição padrão (B) e curvas analíticas preparadas em 

água desionizada.......................................................................... 

 

130 

 



16 
 

 

Figura 28 Curvas de adição padrão (Ba) e curvas analíticas preparadas 

em água desionizada.................................................................... 

 

131 

Figura 29 Curvas de adição padrão (Ca) e curvas analíticas preparadas 

em água desionizada.................................................................... 

 

131 

 

Figura 30 Curvas de adição padrão (K) e curvas analíticas preparadas em 

água desionizada......................................................................... 

 

132 

Figura 31 Curvas de adição padrão (Mg) e curvas analíticas preparadas 

em água desionizada.................................................................... 

 

132 

Figura 32 Gráfico dos pesos usando-se as 1ª e 2ª componentes principais 

para os dados das Tabelas 12 e 23.............................................. 

 

139 

Figura 33 Gráfico dos escores usando-se as 1ª e 2ª componentes 

principais para os dados das Tabelas 12 e 23............................. 

 

140 

Figura 34 Dendograma de análise de cluster entre as variáveis nas 

amostras de água produzida........................................................ 

 

143 

 

Figura 35 Mapa da Bacia de Campos........................................................... 145 

Figura 36 

 
 

Mapa da Bacia de Sergipe-Alagoas............................................. 146 

Figura 37 Representação esquemática dos pontos de coleta de amostra 

de água na Bacia de Campos - RJ............................................... 

 

150 

 
Figura 38 

 

Relação entre a concentração de Ca e salinidade nas amostras 

de água produzida........................................................................ 

 

154 

 

Figura 39 Relação entre o boro e a salinidade nas amostras de água 

produzida.......................................................................................... 

 

155 

 



17 
 

LISTA DE TABELAS 
 

 
 
Tabela 1  Faixa de concentração de alguns elementos em água produzida (mg 

L-1) e na água do mar (µg L-1)................................................................ 

 
  36 

Tabela 2  Trabalhos publicados para a determinação de diferentes analitos em 

amostras salinas utilizando SPE .......................................................... 

 
 55 
 
 

Tabela 3 Parâmetros e condições experimentais utilizados ................................   70 

 
Tabela 4 Programa FIAS-400 utilizado para separação/pré-concentração on-

line dos analitos..................................................................................... 

 

 75 

Tabela 5 Características do Espectrômetro de Emissão Ótica com Plasma 

Indutivamente Acoplado com visão dupla (axial e radial) para 

determinação simultânea dos elementos estudados............................. 

 

 

 83 

 

Tabela 6 Recuperação de spikes nas amostras de PFW diluídas 10 vezes........  92 

Tabela 7 Matriz do planejamento Doehlert para a otimização da separação da 

matriz e pré-concentração dos analitos V e U usando a coluna 

Toyopearl............................................................................................... 

 

 

 

 96 

Tabela 8 Matriz do planejamento Doehlert para a otimização da separação da 

matriz e pré-concentração de Fe usando a coluna T-8HQ.................... 

 

 

 101 

Tabela 9 Matriz do planejamento Doehlert para a otimização da separação da 

matriz e pré-concentração de Mo usando a coluna Si-8HQ ................. 

 

 

104 

Tabela 10 Resultados obtidos para o CRM CASS-4 (água do mar)...................... 109 

 

Tabela 11 

 

Resultados do teste t pelo Excel para os resultados apresentados na 

Tabela 10............................................................................................... 

 

109 

 

 



18 
 

 

Tabela 12 

 

Resultados obtidos para as amostras de água produzida.....................  

 

 

111 

Tabela 13 Resultados obtidos para amostras de água produzida passadas 

através da coluna de C18 (N=3)............................................................. 

 

 

114 

Tabela 14 Resultados obtidos para o padrão de 1 ng mL-1 passado através da 

coluna de C18 (N=3)............................................................................... 

 

114 

 

Tabela 15 Resultados obtidos para padrões e amostra passados através da 

coluna de C18 (N=3)............................................................................... 

 

115 

 

Tabela 16 Matriz do planejamento Doehlert para a otimização da determinação 

de Ca e Mg pelo modo de visão radial ................................................. 

 

117 

 

Tabela 17 Matriz do planejamento Doehlert para a otimização de Ca, K e Mg 

pelo modo de visão axial....................................................................... 

 

 

118 

Tabela 18 Matriz do planejamento Doehlert para a otimização de Ba e B pelo 

modo de visão axial .............................................................................. 

 

119 

 

Tabela 19 Resultados obtidos para o CRM SLRS-4 (água de rio)......................... 126 

 

Tabela 20 Características analíticas para a determinação de B, Ba, K, Ca e Mg 

em águas produzidas............................................................................  

 

128 

 

Tabela 21 Intervalo de confiança dos coeficientes angulares das curvas 

analíticas apresentadas nas Figuras 27, 28, 29, 30 e 31...................... 

 

 

133 

Tabela 22 Concentrações de Ca, Mg, K, Ba e B obtidas por adição padrão e por 

curva de adição padrão ........................................................................ 

 

134 

 

Tabela 23 Concentrações de Ca, Mg, K, Ba e B obtidas em águas produzidas  

 

 



19 
 

analisadas pelo procedimento desenvolvido.........................................  136 

 

Tabela 24 Autovalores e variâncias explicadas para os dados das Tabelas 12 e 

23........................................................................................................... 

 

138 

Tabela 25 Correlação entre as variáveis e as componentes principais................  141 

Tabela 26 Identificação das amostras de água produzida de acordo com as 

plataformas, poços e bacias estudadas................................................ 

 

148 

 

Tabela 27 Faixa de concentração de Ca, K, Mg, Ba e B nas amostras de água 

produzida e na água do mar ................................................................. 

 

153 

 

Tabela 28 Dados comparativos de alguns elementos para água produzida (mg 

L-1)......................................................................................................... 

 

 

156 

Tabela 29 

 
 
 
 

Entrada anual de metais para o mar no Mar do Norte originados de 

águas produzidas e de outras fontes antrópicas 

(ton/ano)................................................................................................ 

 

 

 

158 

   

 

 



20 
 

 

LISTA DE ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS 

 

 
PFW   Água de Formação e Produzida (do inglês, Produced 

Formation Water) 

8-HQ   8-Hidroxiquinolina 

ANP Agência Nacional do Petróleo 

BEP  Barris Equivalentes de Petróleo 

BOE  Barril de Óleo Equivalente 

BOEPD Barril de Óleo Equivalente por dia 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

cps  Contagens por segundo 

CRM Material de Referência Certificado (do inglês, Certified 

Reference Material) 

CV AAS Espectrometria de Absorção Atômica com Vapor Frio (do 

inglês, Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry) 

DDTC Dietilditiocarbamato 

DRC Célula de Colisão Dinâmica (do inglês, Dynamic Reaction 

Cell) 

EPA    Environmental Protection Agency 

F AAS Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (do inglês, 

Flame Atomic Absorption Spectrometry) 

FI  

FIA  

Injeção em Fluxo ( do inglês, Flow Injection) 

Análise por Injeção em Fluxo ( do inglês, Flow Injection 

Analysis) 

GF AAS  Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite 

(do inglês, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry) 

HPAs  Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos  

HR-ICP-MS Espectrometria de Massa de Alta Resolução com Plasma 

Indutivamente Acoplado (do inglês, High Resolution 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) 

ICP do inglês, Inductively Coupled Plasma 

ICP OES  Espectrometria de Emisssão Óptica com Fonte de Plasma 

Indutivamente Acoplado (do inglês, Inductively Coupled 
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Plasma Atomic Emission Spectroscopy)  

ICP-MS  Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente 

Acoplado (do inglês, Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry) 

ID  Diluição Isotópica (do inglês, Isotope Dilution) 

IDA Ácido Iminodiacético (do inglês, Iminodiacetic Acid) 

ID-ICP-MS Diluição Isotópica com Espectrometria de Massa com Plasma 

Indutivamente Acoplado (do inglês, Isotope Dilution Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectrometry 

IDMS Espectrometria de Massa com Diluição Isotópica (do inglês, 

Isotope Dilution Mass Spectrometry) 

LD Limite de detecção 

m/z 

MC-ICP-MS 

Razão massa/carga 

Espectrometria de Massa multicoletor com Plasma 

Indutivamente Acoplado (do inglês, Multi Collector-Inductively 

Coupled plasma Mass Spectrometry) 

MPM   Métodos Primários de Medição 

MSR    Metodologia de Superfície de Resposta 

NORM   Materiais radioativos (do inglês, Normally Occuring 

Radioactive Materials) 

NRCC National Research Council Canada 

NTA Ácido nitrilotriacético 

PCA   Análise de Componentes Principais ( do inglês, Principal 

Component analysis) 

PCs 

PFW 

Componentes Principais 

Água de formação e produzida (do inglês, Produced 

Formation Water) 

pH   Potencial Hidrogeniônico 

PTFE Politetrafluoretileno 

RF Radiofrequência 

rpm Rotações por minuto 

SF-ICP-MS Espectrometria de Massa de Setor Magnético com Plasma 

Indutivamente Acoplado (do inglês, Sector Field Inductively 
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Coupled Plasma Mass Spectrometry) 

Si-8HQ Silica imobilizada com 8-hidroxiquinolina 

SPE   Extração em Fase Sólida (do inglês, Solid Phase Extraction) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No Brasil, a indústria do petróleo, se encontra em grande fase de 

crescimento, principalmente devido à exploração e produção de novos campos, 

situados em águas profundas.  Em decorrência da intensificação das atividades de 

produção de petróleo são extraídos juntos ao petróleo volumes significativos de 

água produzida. A PFW é a água presente naturalmente em formações 

sedimentares a partir das quais o petróleo e o gás são extraídos. É uma mistura 

complexa da água de formação e da água de injeção consistindo de sólidos, 

hidrocarbonetos residuais, materiais radioativos, metais em forma de sais 

inorgânicos e resíduos químicos adicionados durante a produção e tratamento de 

processos. Esses resíduos são obtidos quando água do mar é injetada na rocha 

reservatório para forçar o petróleo para a superfície e aumentar a produção. Isso é 

uma prática comum em toda a indústria offshore do petróleo para separar a água 

dos fluídos do poço e então, descartá-la diretamente no oceano ou injetá-la de volta 

para dentro do poço, com ou sem tratamento. Os produtos químicos utilizados no 

processo incluem os inibidores de corrosão, biocidas, anti-espumantes, anti-

incrustantes e outros. Estes produtos químicos podem afetar o coeficiente de 

partição óleo/água, toxicidade, biodisponibilidade e biodegradabilidade dos 

constituintes-traço (SCHOLTEN ; KARMAN, 2000; EKINS et al., 2007; UTVIK, 1999; 

MANFRA et al., 2007; BEZERRA et al., 2007). 

   A água de formação pode ter várias origens, porém é a água produzida com o 

petróleo que pode se alterar quimicamente em função de seu deslocamento desde o 

reservatório até a superfície. Estas águas geradas por plataformas offshore são os 

maiores rejeitos no processo de exploração e produção de petróleo. Dependendo da 

idade,  geologia das formações e dos processos de recuperação, as PFW podem 
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conter uma grande variedade de substâncias químicas que inclui hidrocarbonetos, 

fenóis, ácidos orgânicos, elementos tóxicos (arsênio, chumbo, cádmio, cobre, cromo, 

mercúrio, níquel, zinco dentre outros), materiais radioativos (usualmente chamados 

de NORM), e substâncias químicas residuais vindas do processo de produção 

(UTVIK, 1999; OLIVEIRA, 2005; BEZERRA et al., 2007; NEFF et al., 2006; LU et al., 

2006).  

Antes de serem descartadas no oceano as águas produzidas devem ser 

tratadas para remover o óleo disperso e os compostos tóxicos. A determinação da 

concentração de elementos é a maior preocupação ambiental, devido ao potencial 

de bioacumulação e toxicidade para os organismos e ao grande volume de água 

produzida com óleo (algo como 10 vezes a produção de petróleo). Além disso, a 

identificação e quantificação de elementos nas águas de formação (interface água / 

óleo), têm importante papel, devendo portanto, ser implementadas, pois a presença 

e o teor de certos elementos podem favorecer o processo de biodegradação do óleo. 

Esse monitoramento pode permitir a tomada de decisões, visto que a questão da 

biodegradação é um dos desafios da indústria do petróleo no Brasil, e está 

diretamente relacionada com o custo financeiro de sua produção, transporte, 

processamento e refino.  

A determinação de elementos-traço em matrizes de alta complexidade – 

como a água produzida e de formação, por exemplo – não é uma tarefa simples, 

pois a alta salinidade das amostras dificulta a quantificação acurada dos metais 

quando presentes em níveis de traços (SWAN et al., 1994) e também o uso de 

técnicas típicas de medições diretas como GF AAS, ICP OES e ICP-MS (CASSELLA 

et al., 2006). As águas produzidas possuem uma matriz mais complexa e 

concentrada de sais dissolvidos que a água do mar (COLLINS, 1975).  

Embora abordagens como diluição tenham sido usadas para a determinação 

rápida de alguns elementos-traço em amostras salinas por ICP-MS (ex. FIELD et al., 

2007), a elevada salinidade (de até cerca de 120‰) opõe-se a isso, devido à 

necessidade para a diluição substancial, severas interferências poliatômicas 

causadas por componentes da matriz e a deposição de sal nos cones de extração 

que resulta em desvio de sinal (drift) e supressão, levando a resultados ruins 

(JARVIS et al., 1992). Estudos prévios têm utilizado sistemas de separação e pré-

concentração off-line e on-line, com o intuito de reduzir ou eliminar interferências 

espectroscópicas e não espectroscópicas em ICP-MS para análise de águas salinas 



28 
 

 

(JIMENEZ et al., 2000; CHEN; BEAUCHEMIN, 2001; KARA et al., 2005; NICOLAI et 

al., 1999). Além disso, as técnicas analíticas vêm buscando métodos mais sensíveis 

e precisos com vista a atender as necessidades cada vez maiores na medida em 

que novos desafios surgem com relação às amostras complexas e métodos 

analíticos para determiná-las. Os procedimentos de separação/pré-concentração 

demonstram as vantagens na eliminação dos efeitos de matriz como também 

aumentam a sensibilidade e seletividade, com baixo custo e tempo razoável de 

análise. No entanto, esses estudos são limitados à determinação de metais em água 

do mar (KARA et al., 2005; OTERO-ROMANÍ et al., 2005; PRABHAKARAN; 

SUBRAMANIAN, 2003; GUÉGUEN et al., 2005) e ainda têm sido muito pouco 

aplicados para água produzida. 

Dentre os processos de separação e pré-concentração pode-se destacar a 

extração em fase sólida. 

A extração em fase sólida apresenta vantagens específicas para o 

processamento das amostras incluindo a simplicidade, confiabilidade e boa 

capacidade de obter altos fatores de enriquecimento (CAMEL, 2003; LEMOS et al., 

2008). Sistemas versáteis têm sido construídos através da aplicação de suportes 

sólidos carregados ou funcionalizados com reagentes complexantes (BEZERRA et 

al., 2007b; LEMOS et al., 2008b; LEMOS et al., 2007). Para técnicas de pré-

concentração on-line para análise de água do mar têm-se utilizado principalmente 

dois tipos de resinas, as funcionalizadas com 8-hidroxiquinolina e com ácido 

iminodiacético. Estudos prévios utilizaram a resina Chelex®-100. Como em análises 

on-line essa resina tende a mudar de volume em função do pH (NELMS et al., 1996), 

a resina Toyopearl AF Chelate 650 M tem sido recentemente mais empregada 

(WILLIE et al., 1998; WARNKEN et al., 2000; WILLIE et al., 2001).  Também tem 

sido usado a 8-hidroxiquinolina (8-HQ). Como a 8-HQ forma complexos estáveis 

com mais de 60 íons metálicos (STURGEON et al., 1981), ela tem sido empregada 

com sucesso em suportes inorgânicos e poliméricos (WARNKEN et al., 1999;  

ORIANS; BOYLE, 1993; BEAUCHEMIN; BERMAN, 1989; WILLIE et al., 1998; 

STURGEON et al., 1982; McLAREN et al., 1993) para tais aplicações.  

 Outra técnica reconhecida por compensar as interferências não espectrais, 

fornecendo resultados mais exatos por ICP-MS é a diluição isotópica.  

 A espectrometria de massa por diluição isotópica é um método primário de 

medição. Os métodos primários de medição (MPM) são métodos que possuem as 
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mais altas qualidades metrológicas, para o qual uma declaração completa de 

incerteza pode ser feita em termos de unidades do Sistema Internacional de 

Unidades (SI) e cujos resultados são, portanto, aceitos sem referência a um padrão 

ou grandeza sob medição (ARAUJO et al., 2006). Sendo a diluição isotópica por 

espectrometria de massa um dos métodos primários reconhecidos pelo Comitê 

Consultivo para a Quantidade de Matéria (CCQM) (CCQM, 1996) subordinado ao 

Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), a mesma pode ser usada para a 

análise de compostos orgânicos e inorgânicos em matrizes complexas (VALENTE et 

al., 2007). 
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO TRABALHO  
 
 
 

Este projeto assume importância no contexto atual pela necessidade de 

realização de estudos aplicados ao conhecimento e a melhorias, tanto qualitativos 

quanto quantitativos, para a caracterização e monitoramento de substâncias 

químicas presentes em águas produzidas nos poços de petróleo. A água produzida 

é considerada o maior rejeito de todo o processo de exploração e produção de 

petróleo, configurando-se um grande problema operacional, gerencial e ambiental. 

Portanto, a motivação deste trabalho consiste em identificar os constituintes dessas 

águas, e a partir daí obter informações geoquímicas sobre as amostras estudadas. 

Também, uma melhor caracterização das águas de formação/produzida pode 

auxiliar no tratamento mais efetivo, contribuindo com a redução de custos do 

processo. Outro aspecto que se deve destacar é que o conhecimento da origem de 

águas conatas pode permitir um melhor entendimento de processos no sistema 

petrolífero reduzindo o risco exploratório. 

Deste modo, dentro do contexto atual em que a indústria petrolífera brasileira 

se encontra, este estudo assume relevância, visto que a sua execução pode atender 

demandas específicas do setor.  

Do ponto de vista técnico/científico, metodologias analíticas precisas e 

confiáveis para determinação de elementos-traço e majoritários em amostras de 

matrizes complexas podem ser implementadas como procedimento de rotina 

aumentando a produtividade nos laboratórios que realizam tais análises. 

Devido à importância do cádmio, chumbo, níquel, zinco, cobalto, vanádio, 

urânio, molibdênio, manganês, ferro, cálcio, potássio, bário, boro e magnésio em 

estudos ambientais e das PFW; e a necessidade de metodologias analíticas 

confiáveis para proceder a estes estudos, este trabalho teve como objetivo principal 
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o desenvolvimento de métodos analíticos confiáveis para a determinação destes 

elementos em água produzida.  

 

Como objetivos específicos deste trabalho destacamos: 

 

• Estudar e desenvolver procedimentos de separação/pré-concentração on-line 

dos elementos-traço utilizando FIA e detecção por ICP-MS com o intuito de 

minimizar e/ou eliminar as interferências causadas pela matriz. 

• Investigar o uso das resinas Toyopearl AF Chelate 650M e imobilizadas com 

8-hidroxiquinolina, e também, sílica imobilizadas com 8-hidroxiquinolina para 

a determinação de Cd, Pb, Ni, Zn, U, Mo, Fe, Co, V e Mn. 

• Otimizar de forma univariada ou multivariada as variáveis dos sistemas de 

separação/pré-concentração. 

• Desenvolver metodologias analíticas confiáveis e validadas para a 

determinação de elementos-traço em água produzida e de formação por ICP-

MS empregando o método de diluição isotópica. 

• Desenvolver métodos analíticos por ICP OES para a determinação de alguns 

elementos majoritários que compõem essas águas produzidas: Ca, Mg, K, Ba 

e B, utilizando planejamentos experimentais multivariados como a matriz 

Doehlert para a otimização de variáveis. 

• Aplicar as metodologias analíticas desenvolvidas na determinação dos 

analitos estudados em amostras reais de águas de formação e produzida. 

• Avaliar o relacionamento entre os constituintes das águas estudadas e os 

poços aplicando a ferramenta estatística de análise de componentes 

principais (PCA) e análise hierárquica em cluster. 
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3 A PRODUÇÃO DO PETRÓLEO E O DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA 
 
 
 
3.1  BREVE HISTÓRICO DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO 
BRASIL 
 
 
 

A exploração do petróleo no Brasil começou na Bahia, com a concessão a 

Thomas Denny Sargent para a extração de turfa, petróleo e outros minerais, em 30 

de junho de 1864, na região de Lobato na Bahia (DIAS; QUAGLINO, 1993). 

Foi a partir de 1861 que as condições legais da atividade mineradora foram 

radicalmente modificadas, mas foi somente na década de 1930 - 1940, que foi criado 

pelo Presidente Getúlio Vargas o Conselho Nacional do Petróleo, sendo registrado 

em 1939 a primeira descoberta de petróleo na cidade de Lobato, Bahia.  Em maio de 

1941 foi descoberto o Campo de Candeias, primeiro campo comercial de petróleo 

brasileiro, no recôncavo baiano. Em meados de 1949 intensifica-se a campanha “O 

Petróleo é Nosso”, alcançando o Congresso Nacional.  A consolidação da 

propriedade estatal das jazidas petrolíferas e do parque de refino ocorreu então na 

década de 1950 - 1960, com a participação ativa de todas as correntes de opinião 

pública, resultando no estabelecimento do monopólio do petróleo. A Câmara dos 

Deputados arquiva, em 1951, o anteprojeto do Estatuto do Petróleo que permitiria às 

empresas estrangeiras obter concessões para pesquisa, lavra, refinação, comércio e 

transporte de petróleo e seus derivados e, em dezembro do mesmo ano, Getúlio 

Vargas envia ao Congresso Nacional o projeto de criação da Petrobrás, aprovado 

em 3 de outubro de 1953. As atividades de exploração e produção de petróleo até a 

década de 1970 - 1980 concentravam-se nas bacias terrestres nas regiões do 

Recôncavo baiano e na Bacia Sergipe-Alagoas. Contudo, resultados promissores de 

prospecção em terra e no mar, surgiram a partir de descobertas na Bacia Potiguar, 
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Rio Grande do Norte, estendendo-se até o Ceará e na Bacia de Campos, Rio de 

Janeiro. (DIAS; QUAGLINO, 1993). 

A exploração de petróleo offshore no Brasil teve início em 1968, no Campo de 

Guaricema, na Bacia de Sergipe, por meio de uma plataforma rígida. Entretanto, foi 

na Bacia de Campos, no litoral fluminense, que a Petrobras encontrou a região que 

se tornou a maior produtora de petróleo do país. Com a descoberta dos campos 

gigantes de Albacora (1984), Marlim (1985) e Albacora Leste (1986), com mais de 

1,5 bilhões de BEP e todos com mais de 400 metros de profundidade, viabilizou-se o 

início da busca de uma nova trajetória de exploração de petróleo offshore em águas 

profundas (ORTIZ NETO; SHIMA, 2008). O Brasil está entre os poucos países que 

dominam todo o ciclo de perfuração submarina em campos situados a mais de dois 

mil metros de profundidade. 

A Lei do Petróleo, de 1997, iniciou uma nova fase na indústria petrolífera 

brasileira. Dentre as mudanças está a criação da ANP, que substituiu a Petrobrás 

nas responsabilidades de ser o órgão executor do gerenciamento do petróleo no 

país, e na nova tentativa de internacionalização do petróleo no Brasil. Esta Lei 

permitiu a formação de parcerias com empresas interessadas em participar do 

processo de abertura do setor, numa tentativa de trazer novos investimentos para o 

país (BARATA, 2004). Com expressivas reservas de petróleo e gás natural e uma 

indústria petrolífera altamente capacitada, o Brasil persegue a auto-suficiência na 

produção desses recursos, convencido de que o crescimento constante do setor é 

importante para a sua economia. 

De acordo com o BP Statistical Review of World Energy 2009, as reservas 

brasileiras de petróleo e gás natural estão entre as de maior crescimento em todo o 

mundo, aumentando a uma taxa composta anual de 7,4%, de 1,7 bilhões de BOE de 

recursos comprovados em 1980 para 12,6 bilhões de BOE no final de 2008. 

Adicionalmente, a produção diária brasileira de petróleo e gás natural cresce a uma 

taxa composta de crescimento anual de 8,4%, passando de 0,2 milhões de BOEPD 

em 1980 para 1,9 milhões de BOEPD no final de 2008. Das reservas comprovadas 

de petróleo e gás natural, aproximadamente 90% estão localizadas nas bacias 

marítimas e 10% nas bacias terrestres. Além disso, 88% das reservas provadas 

estão localizadas na região Sudeste, nas Bacias de Campos, Santos e Espírito 

Santo (OGX, 2010). 
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De acordo com a ANP as áreas sedimentares brasileiras estão distribuídas ao 

longo de mais de 40 bacias sedimentares. Vinte e nove destas bacias são 

consideradas as bacias principais, sendo 15 marítimas (OGX, 2010). 

Dados fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo mostram que a produção 

de petróleo e gás natural no Brasil em outubro de 2010 foi de aproximadamente 

1998 mil barris por dia e 65 milhões de m³ por dia, respectivamente, totalizando em 

torno de 2406 mil barris de óleo equivalente por dia. O campo de Roncador foi o 

maior produtor de petróleo e o campo de Manati, o maior produtor de gás natural 

(ANP, 2010). 

A busca pela produtividade energética entra muitas vezes em conflito com a 

necessidade de preservar o meio ambiente. No caso do petróleo, o impacto 

ambiental é inerente a todo o processo de produção - e previsto pela avaliação 

realizada para que um empreendimento seja autorizado. A perfuração de um poço, a 

instalação de um duto e o processo de extração tem conseqüências imediatas para 

o ecossistema em que se estabelecem. Assim sendo, é de suma importância o 

investimento em avanços tecnológicos para auxiliar na mitigação dos impactos 

causados pela atividade da indústria petrolífera (OLIVEIRA, 2004). 
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3.2  A ÁGUA ASSOCIADA À OCORRÊNCIA DE PETRÓLEO 
 
 
Nas atividades de exploração e produção de óleo e gás são gerados resíduos 

e efluentes, dentre os quais se destaca a água produzida que consiste de água de 

formação (água naturalmente presente na formação geológica do reservatório de 

petróleo) e água de injeção (água injetada no reservatório para aumento da 

produção). Plataformas de gás tendem a produzir menor volume de água produzida 

e plataformas de óleo, ao contrário, geralmente produzem altos volumes de água 

produzida. A composição e o volume de água produzida podem variar 

consideravelmente entre os campos de petróleo e também durante o ciclo de 

produção. Estes volumes de água produzida aumentam com o tempo, e podem, 

para campos maduros, chegar a mais de 10 vezes o volume de óleo produzido 

(OGP, 2005). A água produzida contém os mesmos sais e metais que a água do 

mar, embora em razões e concentrações diferentes. Essas razões refletem a idade 

da formação geológica (OGP, 2005; COLLINS, 1975). 

As águas produzidas geralmente apresentam em sua constituição: 

componentes inorgânicos, componentes orgânicos, produtos químicos empregados 

durante o processo de produção, sólidos e gases dissolvidos, como O2, H2S e CO2 

(GARCIA, 1996). 

� Componentes Inorgânicos: A água produzida contém cátions como Na+, K+, 

Mg2+, Ba2+, Sr2+, Fe2+ e ânions como Cl-, SO4
2-, CO3

2-, HCO3
-, que afetam sua 

salinidade e o potencial de incrustação, bem como contém traços de vários 

metais como Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Ag, Zn e os radionuclídeos, como o 40K, 
238U, 232Th e 226Ra. 

� Componentes Orgânicos: Estão presentes na água produzida, compostos 

alifáticos, aromáticos (benzeno, tolueno, xileno e naftaleno), polares (fenol) e ácidos 

(ácido acético). 

� Produtos Químicos: Durante o processamento, uma grande variedade de 

produtos químicos é adicionada aos fluidos. Os produtos químicos são, geralmente, 

chamados de aditivos e exercem uma série de funções: inibição de corrosão e de 

incrustação, formação de hidrato, produção de espuma e outras (GARCIA, 1996). 
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A Tabela 1 ilustra as concentrações médias, usualmente encontradas em 

água produzida, de instalações produtoras de gás e de óleo, bem como as 

concentrações na água do mar para alguns elementos. 

 

Tabela 1: Faixa de concentração de alguns elementos em água produzida (mg L-1) e 

na água do mar (µg L-1). 

 

Local Fe Cd Pb Zn      Ni 

Plataformas 

de produção 

de óleo 

   

0,03 - 25 

 

0,15 - 2,1 

 

0,07 - 26,4 

 

0,5 - 3,1 

 

Plataformas 

de produção 

de gás 

  

0,07 - 50 

 

0,19 - 9 

 

0,37 - 145 

 

- 

 

Água do mar 

 

0,008 - 2,0 

 

0,001 - 0,1 

 

0,001- 0,1 

 

0,006 - 0,12 

 

0,1 - 1 

 

Fonte: GABARDO, 2007 apud OGP, 2005. 

 

No Brasil o volume de água produzida descartado no mar vem aumentando 

ao longo dos anos, tendo sido registrados volumes de 58,3 milhões m3 no ano de 

2004, 66 milhões m3 em 2005 e 73,3 milhões m3 em 2006. Mas comparando-se o 

volume de água produzida descartada no Brasil com o descarte mundial, o volume 

descartado na costa brasileira é pequeno (GABARDO, 2007). 

A toxicidade da água produzida pode ser avaliada em termos de toxicidade 

aguda e crônica. A toxicidade normalmente é expressa em valores de LC50 

(concentração letal), que indica a concentração em que 50% dos organismos 

morrem durante o período de teste que geralmente é de oito horas. Allen (1993) 

classificou as fontes de toxicidade na água produzida em seis grupos: salinidade 

alta, metais, substâncias orgânicas solúveis e insolúveis, produtos químicos e 

radioatividade. Os organismos marinhos podem acumular substâncias naturais e 

produtos químicos utilizados na produção do petróleo. Johnsen et al. (1996) cita que 
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a água produzida não é tóxica no ambiente marinho. Mas, para isso é preciso que a 

água seja descartada dentro dos limites exigidos e que ocorra diluição adequada. 

As legislações que regulamentam o descarte de água produzida no Brasil são 

as Resoluções nº 357/2005 e 393/2007 do CONAMA. 

A Figura 1 ilusta o ciclo da água produzida em um processo de recuperação 

secundária no qual há injeção de água do mar. 

 

 

Figura 1: Ciclo da água produzida. 
Adaptado de ROCHA et al., 2007. 
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4      ESPECTROMETRIA BASEADA EM FONTES DE PLASMA  

 
 
4.1 FORMAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DE PLASMA 

INDUTIVAMENTE ACOPLADO 

 
 

O ICP é uma fonte efetiva para produção de átomos e íons no estado 

fundamental e excitado (emissão atômica) que pode, em princípio, ser usada para a 

determinação de todos os elementos com energia de excitação menor que o gás 

que suporta o plasma, o argônio (THOMPSON; WALSH, 1983). O plasma é um gás 

parcialmente ionizado, produzido a partir de uma descarga em uma corrente de gás 

inerte (argônio), mediante aquecimento por indução em uma tocha de quartzo 

localizada dentro de uma bobina de indução ligada a um gerador de radiofreqüência, 

operando com freqüência e potência apropriadas. O ICP é atualmente o mais usado 

para fins analíticos devido a boa sensibilidade analítica (HILL, 1999). 

Na Figura 2 é mostrado um esquema de uma tocha utilizada em ICP. A tocha 

consiste de três tubos concêntricos de quartzo. Na parte externa da tocha, argônio é 

introduzido tangencialmente com vazões que variam de 8 a 20 L min-1, em torno das 

paredes do tubo, provocando o isolamento térmico do cilindro mais externo, que 

resfria as paredes internas do tubo central e centraliza radialmente o plasma, sendo 

esta vazão de gás responsável pela sustentação do mesmo (GINÉ, 1998). Na seção 

intermediária é introduzido o gás auxiliar, com vazões que variam de 0,1 a 1,5 L min-

1 o qual tem a função dar um formato adequado ao plasma, mantendo-o na ponta da 

tocha e evitando assim que a mesma sofra processo de fusão. O tubo central é o 

que conduz a amostra em forma de aerossol para o plasma (0,7 - 1,5 L min-1) que é 

chamado de gás de nebulização.  
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Em torno da tocha encontra-se a bobina de indução (Figura 2) a qual é 

refrigerada internamente por água. A bobina de indução é responsável por manter o 

plasma através do acoplamento da radiofreqüência (RF), cuja freqüência usada em 

plasma de argônio é 27 ou 40 MHz, enquanto que a potência pode variar de 800 a 

1500 W. O gerador de tensão em nível de radiofreqüência fornece corrente elétrica 

que circula pelos espirais da bobina, induzindo um campo magnético oscilante com 

linhas de força orientadas axialmente dentro do tubo, formando elipses fechadas 

conforme indica a Figura 2. O campo magnético induzido acelera os elétrons, os 

quais fluem em trajetórias nulares dentro da tocha produzindo ionização por colisão, 

iniciando reação em cadeia com transferência energética que produz aquecimento. 

O aquecimento gerado nessas colisões pode elevar a temperatura do plasma a 

10000 K, o que garante a completa atomização e/ou ionização da maioria dos 

elementos presentes (SKOOG, 2006).   

 

 

Figura 2: Representação de uma tocha de ICP. H representa o campo magnético 
induzido e I, a bobina de indução. 
Adaptado de JARVIS et al., 1992. 

 

A Figura 3, apresenta uma foto de um plasma formado no ICP-MS. 
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Figura 3: Foto de um plasma em operação.  
Fonte: THERMO, 2007. 

 

O sistema de introdução de amostra é composto, em geral, por um 

nebulizador e uma câmara de nebulização. O nebulizador produz um aerossol da 

amostra que é conduzido ao plasma pela câmara, a qual favorece a introdução 

apenas das gotículas menores, sendo as gotículas com tamanho médio maior do 

que 10 a 20 µm são descartadas. Geralmente, somente uma pequena fração (da 

ordem de 2 a 5%) da amostra atinge o plasma. No plasma ocorrem os processos de 

dessolvatação (evaporação do solvente), volatilização e atomização/ionização. 

Durante o processo de transporte da amostra até o plasma, podem ocorrer 

interferências não espectrais relacionadas às propriedades físicas como viscosidade 

da solução e/ou à presença de constituintes combustíveis que podem alterar a 

temperatura do plasma (SKOOG, 2006). 

 
 
4.2  ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓTICA COM FONTE DE PLASMA 

INDUTIVAMENTE ACOPLADO (ICP OES) 

 
 

A Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado se 

destaca por ser uma técnica de grande precisão e exatidão, com capacidade de 

analisar simultaneamente elementos em faixas de concentrações muito diferentes. É 

uma técnica analítica moderna e poderosa para determinação de metais e outros 

elementos nas mais diversas amostras ambientais devido ao baixo LD e seletividade 

alcançada. 

Tocha 

Bobina de RF 
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A capacidade multielementar da técnica de ICP OES é uma das mais 

importantes características, juntamente com a espectrometria de massa com fonte 

de plasma indutivamente acoplado, podendo ser utilizada para a determinação de, 

aproximadamente, 70 elementos em uma ampla variedade de amostras (NÖLTE, 

2003). 

A técnica de ICP OES é baseada na medida da intensidade da radiação 

emitida, quando um átomo ou íon excitado pelo plasma volta a seu estado 

fundamental. Cada elemento emite luz em comprimentos de onda característicos e 

estas linhas de emissão podem ser usadas para análise quantitativa depois de uma 

calibração (SKOOG et al., 2002). 

Essa técnica é utilizada no Brasil desde o final da década de 70, quando 

foram instalados os primeiros equipamentos de ICP OES. Desde então, seus 

componentes ópticos e sistemas de detecção vem sendo aprimorados, a fim de se 

obter resultados mais exatos e precisos. Um exemplo é o emprego da visão axial do 

plasma, que proporciona melhores LDs em relação à visão radial, em cerca de uma 

ordem de grandeza, embora os efeitos de matriz sejam mais acentuados (SILVA et 

al., 2002). 

A diferença principal entre as duas configurações (axial e radial) consiste 

basicamente na composição da faixa espectral observada. Instrumentos com visão 

axial têm a tocha alinhada horizontalmente em relação ao sistema óptico, enquanto 

instrumentos com visão radial a tocha tem posicionamento vertical. Os aparelhos 

com configuração da visão axial apresentam limites de detecção (LD) 2 a 20 vezes 

melhores que os de visão radial, apesar de sofrerem mais com as interferências de 

matriz e recombinação na cauda do plasma (região mais fria) (TREVISAN, 2007). 

Existem também alguns instrumentos que combinam os dois modos de 

observação (dual view - DV) em uma única unidade onde a radiação é coletada por 

um foco ótico, com lentes convexas ou côncavas. A escolha do modo de observação 

mais adequado é controlada por um computador (Figura 4). 
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Figura 4: Representação de uma visão Dual View.   
Fonte: THERMO, 2005. 

 
A presença de muitas linhas de emissão no espectro usando fonte de ICP é 

um sério problema analítico. Assim sendo, a interferência espectral é uma das 

principais causas de erros nas medições por ICP OES (PETRY, 2005). As 

interferências espectrais são causadas por semelhança nos níveis de energia (linhas 

de emissão ou absorção) de um elemento que está sendo determinado e de outro, 

também presente na amostra. Devido à alta temperatura do plasma, seus espectros 

de emissão podem ser complexos, gerando linhas sobrepostas. Dependendo do 

caso, a correção ou eliminação da interferência espectral pode ser realizada 

selecionando-se uma linha alternativa que não sofra interferência (PETRY, 2005). 

Em relação às amostras complexas as interferências espectrais e 

interferências de ionização passam a ser mais significativas. As interferências 

espectrais são causadas por qualquer componente da amostra que promova a 

diminuição da atomização do analito, como o metal não volátil. Elas ocorrem após a 

dessolvatação, na conservação de partículas sólidas ou fundidas em átomos ou íons 

elementares. Os constituintes que influenciam a volatilização das partículas do 

analito causam esse tipo de interferência. Uma alternativa utilizada para evitar esse 

tipo de interferência impedindo que compostos pouco voláteis se formem, é a adição 

de “agentes liberadores” que reagem com os ânions prevenindo a interferência de 

um analito catiônico (SKOOG et al., 2006b).  

As interferências associadas às etapas de nebulização, transporte, 

desolvatação e vaporização estão ligadas à mudança na velocidade com que a 

amostra é transportada para a fonte de excitação e formação do aerossol e são 

decorrentes das propriedades físicas da amostra em solução. Estas interferências 

aumentam ou diminuem o sinal do analito por supressão, alterações das condições 
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de nebulização e de excitação. Em caso de matrizes salinas, normalmente a 

amostra deve ser diluída, ou o analito deve sofrer um processo de separação da 

mesma, para evitar problemas de obstrução do nebulizador, deposição na tocha ou 

interferências iônicas causadas pela alta concentração de metais alcalinos contidos 

neste tipo de matriz, além de outras espécies (MELO, 2003). 

 
 
4.3  ESPECTROMETRIA DE MASSA COM FONTE DE PLASMA INDUZIDO (ICP-

MS) 

            
 

A Espectrometria de Massa com Fonte de Plasma Induzido é uma técnica 

analítica que permite a determinação de elementos (isótopos, razões isotópicas) 

utilizando a espectrometria de massa de íons produzidos através de um plasma 

indutivamente acoplado. No espectrômetro de massa, os diferentes íons são 

separados de acordo com sua razão massa/carga (GINÉ, 1999). A técnica tem como 

principal vantagem a alta sensibilidade.  A separação dos íons de acordo com a sua 

razão m/z (onde m é a massa do íon, e z, a sua carga) ocorre através de campos 

eletromagnéticos oscilantes em quadrupolos ou em setores magnéticos e elétricos, 

dependendo da instrumentação utilizada. 

Um ICP-MS é composto por cinco partes principais: sistema de introdução de 

amostras, ICP (fonte de íons), interface (focalização), sistema analisador e sistema 

de detecção de íons. A Figura 5 ilustra os componentes básicos de um ICP-MS do 

tipo quadrupolo. 
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Figura 5: Esquema de um sistema ICP-MS convencional.  Onde: A – amostra; 
B – nebulizador; C – aerossol; D - câmara de nebulização; E – tocha do ICP; F – cone 
amostrador; G – skimmer; H – lentes iônicas; I – analisador de massa; J – sistema de 
detecção; K e L – bombas de vácuo turbo-molecular; M – bomba de vácuo mecânica 
(SANTOS, 2007). 

 

 

Após o processo de ionização ocorrido no plasma, os íons são coletados e 

transferidos ao sistema de separação e detecção do instrumento. A amostragem é 

feita pela passagem dos íons através do orifício de dois cones metálicos 

(amostrador e skimmer) colocados em seqüência, sendo a região entre eles a 

interface, mantida a uma pressão de aproximadamente 10-3 bar. Após o cone de 

separação, encontra-se um campo magnético que permite conduzir os íons em 

direção ao analisador de massa (quadrupolo), o qual atua como um filtro e permite 

apenas a passagem específica de íons de uma determinada razão m/z, conduzindo 

um íon após o outro até o detector. Todos esses processos ocorrem em 

compartimentos mantidos sob vácuo (GINÉ, 1999). 

Na técnica de ICP-MS para se obter resultados quantitativos com a melhor 

exatidão possível deve-se eliminar, ou pelo menos minimizar, as potenciais 

interferências que atuam na medição das correntes iônicas, ou seja, sobre a 

medição dos sinais. Isto se torna particularmente difícil na análise multielementar, já 

que a faixa de razões massa/carga é bem ampla, podendo ir do Li (m/z = 7) até o U 

(m/z = 238). Além disso, se dentre os analitos encontram-se, por exemplo, 

elementos em nível ultra-traço junto com elementos principais, a possibilidade de 

interferênica aumenta consideravelmente (TAYLOR, 2001). Em praticamente 
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qualquer técnica espectrométrica podem ser identificadas duas categorias básicas 

de interferências: as espectrais e as não-espectrais.  

No caso de matrizes salinas há sérios interferentes na determinação de um 

grande número de elementos-traço por ICP-MS, associadas principalmente às altas 

salinidades das amostras, que podem causar tanto interferências espectrais como 

não espectrais. Para os elementos em maiores concentrações, a diluição das 

amostras e a utilização de padrões internos podem ser suficientes para compensar 

as interferências não espectrais. Entretanto, as interferências espectrais, na sua 

maioria, poliatômicas e causadas pela reação de íons em altas concentrações com o 

argônio do plasma (TEIXEIRA, 2007). (Exemplos: 40Ar23Na+ na massa de 63Cu+; 
40Ar24Mg+ na massa de 64Zn+; 35Cl16O+ na massa da 51V+), não são corrigidas dessa 

forma e precisam ser avaliadas individualmente.  Com o método da diluição, o efeito 

da interferência é minimizado simplesmente pela diluição da amostra. No entanto, 

deve-se ressaltar que o analito também é diluído proporcionalmente junto com a 

matriz, diminuindo assim sua concentração. Assim, a detecção de analitos em nível 

traço pode ser comprometida. Sendo assim, a remoção de alguns componentes da 

matriz é necessária para minimizar as interferências. Além disto, quando o teor de 

constituinte da amostra é inferior ou próximo ao limite de detecção do método 

escolhido, uma pré-concentração torna-se também necessária.  

Um dispositivo que, potencialmente, pode remover ou minimizar a prevalência 

de íons moleculares em espectro de massa é a célula de reação (DRC) ou de 

colisão (CCT). Desde 1999, Células de Colisão/Reação (DRC – Dynamic Reaction 

Cell e CCT – Collision Cell Technology) têm sido incorporadas aos equipamentos de 

ICP-MS para diminuir efeitos de interferentes, principalmente dos íons produzidos 

pelo Ar. Ela pode ser posicionada entre as lentes iônicas e o analisador de massa do 

espectrômetro, na região interna de um conjunto de quadrupolos ou de hexapolos, 

os quais funcionam como um elemento de transmissão. O gás contido na célula 

reage seletivamente ou colide com os íons poliatômicos interferentes presentes no 

feixe iônico (TAYLOR, 2001). 

A eficiência das reações depende das velocidades de reação, da 

termodinâmica dos íons e moléculas envolvidos, da energia dos íons e do número 

de colisões que ocorrem na cela. Os parâmetros experimentais para utilização de 

uma célula de colisão/reação a serem considerados são o tipo de gás de reação, a 

vazão ou pressão deste e os parâmetros do multipolo que controlam a energia dos 
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íons e a região de estabilidade das trajetórias. A escolha da reação química 

apropriada pode promover a redução de interferências e prevenir da formação de 

íons que podem provocar outras interferências (MENEGÁRIO; GINÉ, 1999). 

Diversos grupos de pesquisa têm desenvolvido trabalhos relacionados a 

procedimentos e tecnologias visando à minimização ou eliminação de interferentes 

em matrizes salinas. Sendo assim, a seguir serão descritos alguns trabalhos 

presentes na literatura que utilizam procedimentos com o uso de célula de 

colisão/reação, e no próximo capítulo (item 5) será discutido o uso da extração em 

fase sólida, que foi a técnica utlizada neste trabalho, com o propósito de quantificar 

elementos traço em matrizes complexas. 

Chrastný e colaboradores (2006) estudaram a determinação de vanádio em 

matrizes salinas usando ICP-MS e célula de colisão para suprimir as interferências 

poliatômicas. No estudo realizado, a eficiência dos gases de colisão He/NH3 e He/H2 

foram comparados utilizando-se um tipo de célula hexapolo convencional. As 

condições ótimas (bias de voltagem do hexapolo e quadrupolo (VH e VQ) e vazão 

dos gases de colisão/reação) foram testadas para a determinação de 51V em 

matrizes com cloreto. Quando a mistura de He/H2 foi usada, os valores ótimos de VH 

e VQ foram = -10 e -8 V, respectivamente. E quando foi usada a mistura de He/NH3, 

os valores ótimos de VH e VQ foram +10 e -7 V, respectivamente. O valor positivo de 

VH corresponde ao efeito da energia cinética, que permite que a reatividade dos íons 

introduzidos na célula de colisão/reação com o gás de reação seja controlada. Os 

resultados obtidos mostraram que a mistura He/H2 não é adequada para ser usada 

na determinação de V em matrizes contendo cloreto. Isso devido à insuficiência de 

supressão de interferências poliatômicas de 35Cl16O+. Os resultados obtidos usando 

a mistura de He/NH3 foram consistentes e aceitáveis para todas as concentrações 

de Cl- estudadas. 

 

Em um estudo realizado por Takaku e colaboradores (2004) foi desenvolvido 

um método analítico para a determinação de traços de ferro em amostras de água 

do mar usando diluição isotópica com Célula de colisão/reação-ICP-MS e disco 

quelante de separação. A pré-concentração do ferro e a remoção dos elementos 

maiores como alcalinos e alcalinos terrosos foram efetuados usando disco de resina 

quelante ajustando o pH para 3. A célula de colisão foi usada para melhorar o 

desempenho do instrumento para medidas de ferro. Com esta foi possível a redução 
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de interferências de ArO e ArN. Cerca de 4 mL min-1 de hélio, como gás de colisão, 

foi introduzido na célula. 40Ar14N e 40Ar16O que interferem com 54Fe e 56Fe tiveram 

um decréscimo da ordem de 5 vezes. Em seguida, o método de diluição isotópica foi 

usado para a determinação de traço de ferro a níveis de concentrações abaixo de ng 

g-1. 

Louie e colaboradores (2002) desenvolveram um método para a 

determinação direta de vários elementos de transição em água do mar pela célula 

de reação e ICP-MS, usando amônia como gás reativo para reduzir as 

interferências. Os resultados mostraram uma melhoria superior no desempenho do 

quadrupolo (Q-ICP-MS) para a análise direta de alguns elementos em água do mar. 

Boas recuperações foram obtidas para 51V, 52Cr, 55Mn em água do mar diluída 

(1:10), CASS-4, NASS-4 e SLEW-3. 

Grotti e Frache (2007) desenvolveram um procedimento para a determinação 

direta de arsênio total em água do mar por ICP-MS. Para remover as interferências 

poliatômicas utilizaram a célula de reação. Para a remoção das interferências 

diferentes estratégias analíticas foram avaliadas. O uso da DRC pressurizada com 

amônia, metano ou hidrogênio não foi capaz de reduzir os efeitos de interferência 

espectral para m/z = 75. Por outro lado, resultados satisfatórios foram obtidos 

usando oxigênio a 0,8 cm3 min-1 ou protóxido de nitrogênio a 0,5 cm3 min-1 e 

detectando o analito para m/z= 91. Foram otimizadas os parâmetros operacionais da 

DRC. Com o método desenvolvido foi possível obter limite de detecção de 40 ng L-1 

e precisão instrumental de cerca de 2%. A exatidão foi verificada pela análise de 

materiais de referência certificados de água do mar (NASS-4, CASS-4) e água 

estuarina (SLEW-3). 
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5   O USO DA EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA PARA A DETERMINAÇÃO DE 

ELEMENTOS-TRAÇO 

 
 

Nos últimos anos muitos estudos vêm sendo desenvolvidos para aprimorar os 

métodos de separação de matriz a fim de evitar interferências (LEMOS, 2001; 

MALTEZ, 2007; ANAIA, 2008; DINU et al.,  2009). Além disso, as técnicas analíticas 

vêm buscando métodos mais sensíveis e precisos com vista a atender as 

necessidades cada vez maiores na medida em que novos desafios surgem com 

relação às amostras complexas e métodos analíticos para determiná-las.  

Muitos estudos mostram o uso da técnica de separação/pré-concentração on-

line, que apresentam algumas vantagens tais como, aumento da velocidade 

analítica, minimização de erros causados por manipulação excessiva da amostra e 

redução do consumo de reagentes, acarretando, de uma maneira geral, redução do 

custo operacional da análise. 

 Os procedimentos analíticos com propósitos de separação e/ou pré-

concentração podem ser baseados em processos eletroquímicos, envolvendo 

eletrólise; precipitação, co-precipitação (ELÇI; OZTAS, 1997), extração líquido-

líquido convencional (FERREIRA et al., 2007) ou por ponto nuvem (BEZERRA et al., 

2007) e extração em fase sólida (PEREIRA; ARRUDA, 2003; VELLAICHAMY; 

PALANIVELU, 2011). 

A SPE é uma técnica muito empregada para a extração e/ou pré-

concentração de analitos presentes em matrizes complexas. 

A SPE emprega sorventes recheados em cartuchos, seringas, colunas ou 

discos e os mecanismos de retenção são idênticos àqueles envolvidos em 

cromatografia líquida em coluna (LANÇAS, 2004). 
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A solução da amostra contendo o analito passa através do cartucho/coluna, 

preenchido com o sorvente apropriado, sendo o analito retido pelos sítios ativos do 

sorvente. Em uma segunda etapa, o analito é eluído usando-se pequenos volumes 

de um eluente adequado (MALTEZ, 2007). 

A SPE pode ser implementada em sistemas de análises em fluxo, como 

exemplo pode ser usado a análise por injeção em fluxo. Os sistemas de pré-

concentração on-line permitem elevados fatores de enriquecimento, menores limites 

de detecção, separação do elemento de interesse da matriz e melhoram o 

desempenho analítico, especialmente em características como freqüência de 

amostragem, consumo de reagentes, repetibilidade e redução do risco de 

contaminação, por serem sistemas fechados (ANAIA, 2008). 

Com o uso do FIA e SPE para a separação/pré-concentração dos analitos, o 

desenvolvimento das metodologias analíticas deve envolver a otimização de vários 

parâmetros que afetam a eficiência de extração do analito. Os principais parâmetros 

que devem ser otimizados são a vazão da amostra, a vazão do eluente, o tipo de 

eluente, a concentração do eluente, o volume do eluente ou tempo de eluição, a 

regeneração do material sorvente, o tempo de limpeza do sistema, o pH da amostra, 

o volume de amostra a ser percolado, entre outros dependendo do sistema proposto 

(POOLE et al.,  2000). 

A extração em fase sólida tem diversas vantagens importantes (FRITZ, 1999; 

MALLA et al., 2002; SKINNER; SALIN, 2003; VASSILEVA; FURUTA, 2003): 

(i) Manipulação rápida e fácil; 

(ii) Requisitos menos rigorosos para separação; 

(iii) Fatores de concentração mais altos  

(iv) Menores riscos de contaminação; 

(v) Possibilidade de uso em sistema de fluxo contínuo; 

(vi) Remoção de espécies concomitantes indesejáveis, em sistemas on-line ou off-

line; 

(vii) Possibilidade de combinação com técnicas analíticas modernas, permitindo a 

detecção simultânea e multielementar por Espectrometria de Massa com Plasma 

Indutivamente Acoplado e por Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma 

Indutivamente Acoplado. 

 Diversos materiais sorventes podem ser empregados na SPE. O 

mecanismo de retenção do analito em um sorvente sólido depende da natureza do 
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sorvente e os principais mecanismos podem ser adsorção, complexação ou troca 

iônica (CAMEL, 2003). 

 

a) Adsorção: os elementos-traço são adsorvidos na fase sólida através das forças 

de van der Waals ou interações hidrofóbicas. Interações hidrofóbicas ocorrem 

quando o sorvente é pouco polar, sendo que o sorvente mais comumente usado é a 

sílica ligada a grupos funcionais octadecil (C18). 

 

b) Complexação: diversos grupos funcionais são capazes de formar complexos, 

sendo geralmente envolvidos os elementos enxofre, oxigênio e nitrogênio. Estes 

grupos podem ser introduzidos na resina pela transformação química da matriz 

polimérica ou pela síntese de sorventes com ligantes monoméricos.  

A ligação do íon metálico ao sorvente modificado com quelante depende de 

vários fatores, entre eles, a natureza, a carga e o tamanho do íon metálico; a 

natureza do átomo doador presente no ligante, o pH e a natureza do suporte sólido 

(CAMEL, 2003). 

Em geral, resinas quelantes são materiais contendo grupos complexantes ou 

quelantes em sua superfície. Existe um grande número de resinas quelantes para 

remoção de vários íons metálicos de solução. Uma resina quelante ideal para SPE 

deve possuir as seguintes propriedades: (i) alto grau de ligações cruzadas para boa 

estabilidade física e partículas esféricas pequenas (possivelmente de 

aproximadamente 10 µm de diâmetro), (ii) poros com alta área superficial para uma 

cinética rápida, e com os grupos quelantes na superfície ou próximos a ela para 

evitar impedimento estérico na quelação do íon metálico (FRITZ, 1999). 

É importante que as resinas quelantes sejam seletivas frente aos outros 

constituintes da amostra, uma vez que íons como o cloreto, fosfato dentre outros 

também têm capacidade de complexar com quase todos os íons metálicos. 

Consequentemente, eles podem competir pelos íons metálicos prejudicando o seu 

desenvolvimento (LIMA JÚNIOR, 2005). 

A natureza do grupo funcional é bom indicativo da seletividade do ligante da 

resina com o elemento, uma vez que a interação entre eles depende disto. Em geral, 

os cátions inorgânicos podem ser divididos em três grupos (CAMEL, 2003): 
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• Cátions “duros”: esses elementos reagem preferencialmente através de 

interações eletrostáticas. Este grupo inclui os metais alcalinos e 

alcalinos terrosos. 

• Cátions “intermediários”: são os que possuem propriedades 

intermediárias, ou seja, a interação eletrostática é bem mais fraca do 

que em relação aos cátions “duros”. Exemplos de cátions 

intermediários: Fe2+, Co2+ e Pb (II). 

• Cátions “moles”: são aqueles que tendem a formar ligações covalentes 

com o grupo quelante. Possuem forte afinidade por ligantes como 

nitrogênio e enxofre. Entre estes se incluem o Cd2+, Hg2+, entre outros. 

Dentre as resinas quelantes, pode-se, por exemplo, citar as resinas 

funcionalizadas com ácido iminodiacético, e as funcionalizadas com 8-

hidroxiquinolina. 

 

A Figura 6 apresenta o grupo funcional IDA. 

 

 

Figura 6: Ácido iminodiacético imobilizado em matriz estireno. 

 

A retenção de íons metálicos por grupos iminodiacéticos pode ocorrer via 

formação de um complexo ou através de troca iônica, dependendo do pH do meio 

no qual essa resina se encontre (CUNHA et al., 2007 apud TEIXEIRA et al., 2004; 

MAZIDJI et al., 1992; RENGAN; SU, 2004). A pequena diferença de energia livre 

envolvida nesse último mecanismo é responsável pela retenção de metais alcalinos 

e alcalino-terrosos. A capacidade de reter cátions duros também pode ser explicada 

considerando-se que a hidroxila é classificada como uma base dura (CUNHA et al., 

2007). 
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A resina Toyopearl AF Chelate 650M é um exemplo de resina funcionalizada 

com ácido iminodiacético. É uma resina preparada pela introdução do ácido 

iminodiacético na resina Toyopearl HW-65, Figura 7. É muito utilizada para quelação 

de metais em cromatografia por afinidade. A Figura 8 apresenta a estrura da 

Toyopearl AF-Chelate-650M. 

 

 

Nota: R = grupo alifático hidroxilado 

Figura 7: Estrutura da resina IDA Toyopearl HW 65. 

 

 

 

 

Figura 8: Estrutura da resina IDA Toyopearl AF-Chelate 650M. 

 

A Chelex-100 também é um tipo de resina com grupos ácidos iminodiacético, 

e tem sido muito aplicada em sistemas de pré-concentração. Entretanto, apesar da 

capacidade de adsorção para metais da Chelex-100 ser grande, suas partículas são 

um tanto grandes e o baixo número de ligações cruzadas poliméricas leva a 

dilatação ou contração excessiva do leito da resina na coluna quando ocorre uma 

variação de pH ou da composição iônica (FRITZ, 1999; GAO et al., 2002; KATARINA 
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et al., 2007). Sendo assim, não é um tipo de resina ideal para ser utilizado em 

sistema on-line. 

 A 8-HQ é um reagente bem caracterizado que reage com mais de 60 íons 

metálicos (STURGEON et al., 1981) para formar complexos cujas constantes de 

formação se situam na faixa de 104 (Ba2+) a 1038 (Fe3+) (SUGUWARA; WEETAL; 

SCHUKER, 1974; PARRISH; STEVENSON, 1974), sendo pKa1 e pKa2, 9,81 e 5,06, 

respectivamente (TSAKOVSKI et al., 2002). 

A 8-HQ é responsável pela complexação de íons metálicos através da 

formação de um complexo entre o nitrogênio básico do anel e o grupo fenólico (SU 

et al., 1999; FRITZ, 1999; AŞKUN et al., 2007), conforme é mostrado na Figura 9. 

 

 

 

Figura 9: Estrutura molecular da 8-hidroxiquinolina. 

 

 

A 8-HQ, comumente conhecida como “Oxina”, forma complexos com um 

grande número de íons metálicos e suas aplicações na análise química têm sido 

muito estudada.  

 A 8-HQ possui algumas vantagens para ser usada como agente quelante e 

também para pré-concentração, dentre estas se pode citar:  

(i) seletividade para íons de metais de transição em detrimento a íons de 

metais alcalinos e alcalinos terrosos; isso a torna útil para a análise de amostras tais 

como água do mar, águas naturais, etc., sendo imobilizada com sucesso sobre 

diversos suportes poliméricos e inorgânicos para aplicação na troca iônica e na 

cromatografia, com as capacidades de sorção de metais muito bem estudada por 

diversos grupos. (AZEREDO et al., 1996; WILLIE et al., 1998; AŞKUN et al., 2008); 

(ii) boa estabilidade em meio ácido; 
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c) Troca iônica: Sorventes trocadores iônicos contém grupos funcionais catiônicos 

ou aniônicos que, podem trocar o contra-íon associado por íons metálicos. Durante a 

extração, o contra-íon é deslocado da fase sólida pelo analito na forma iônica, o qual 

irá aderir à parte iônica da fase sólida (MALTEZ, 2007). 

As colunas de troca iônica podem ser usadas para uma variedade de 

elementos, porém têm a desvantagem de reter muitos íons presentes na amostra, 

ocasionando com isso problemas de interferência e esgotamento da capacidade da 

coluna, podendo assim exibir pouca seletividade para metais pesados em soluções 

contendo excesso de alcalinos e/ou alcalinos terrosos (WANG; BARNES, 1989; 

AZEREDO et al., 1996). 

 Dentre os diversos tipos de amostra que a SPE tem sido aplicada 

destaca-se a água salina. Diversos grupos de pesquisa têm desenvolvido trabalhos 

relacionados a procedimentos e tecnologias visando à minimização ou eliminação de 

interferentes em matrizes salinas. Sendo assim, a seguir serão apresentados na 

Tabela 2, alguns trabalhos presentes na literatura que utilizaram a SPE com o 

propósito de quantificar elementos-traço em matrizes salinas. 
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Tabela 2: Trabalhos publicados para a determinação de diferentes analitos em amostras salinas utilizando SPE. 

 

Analitos Tipo de 

amostra 

Metodologia Limite de detecção Referência 

Cd, Pb, 

Zn, Cu, 

Fe, Mn, 

Ni, Co 

Água do 

mar 

Pré-concentração e separação usando 

8-HQ imobilizada em sílica gel; 

detecção por GF AAS 

 STURGEON et 

al., 1981 

Fe, Mn, 

Co, Ni, 

Cu, Zn, 

Cd, Pb 

Água do 

mar 

Pré-concentração e separação on-line 

com o uso da resina de sílica 

imobilizada com 8-HQ e do sistema 

de quelação Dionex “IC/ICP” (coluna 

MetPac CC-1); detecção por ICP-MS. 

*MetPac 

0,022 nmol l-1 (Cd); 0,044 nmol l-1 (Co); 

0,038 nmol l-1 (Cu); 0,43  nmol l-1 (Fe), 

0,225 nmol l-1 (Mn); 0,93 nmol l-1 (Ni); 

7,7x10-3 nmol l-1 (Pb); 0,55 nmol l-1 (Zn) 

*8-HQ 

2,7x10-3 nmol l-1 (Cd); 0,008 nmol l-1 (Co); 

0,03 nmol l-1 (Cu); 0,84  nmol l-1 (Fe), 

0,11 nmol l-1 (Mn); 0,05 nmol l-1 (Ni); 5,3 x 

10-3 nmol l-1 (Pb); 0,13 nmol l-1 (Zn) 

 

McLAREN et al., 

1993 
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Hg (III), 

MeHg 

Água do 

mar 

Pré-concentração on-line em C18 

imobilizado em sílica, complexação com 

DDTC; detecção por CV AAS 

0,08 nmol l-1 GARCIA et al., 

1994 

Cd, Co, 

Cu, Mn, 

Pb 

Água do 

mar e 

água de 

rio 

Uso do FIA para separação e pré-

concentração on-line em coluna 

Metpac; detecção por F AAS. 

0,35 nmol l-1 (Mn); 0,41 nmol l-1 (Co); 

0,88 nmol l-1 (Cu); 0,15 nmol l-1 (Cd); 0,11 

nmol l-1 (Pb) 

NICKSON et al., 

1997 

Cu, Ni, 

Zn, Mn, 

Co, Pb, 

Cd, V 

Água do 

mar 

Uso do FIA para pré-concentração e 

separação on-line em Toyopearl AF-

Chelate 650M; detecção por ICP-MS 

0,019 pmol ml-1 (Cu); 0,085 pmol ml-1 

(Ni); 0,14 pmol ml-1 (Zn); 0,008 pmol ml-1 

(Co); 0,006 pmol ml-1 (Pb); 0,006 pmol 

ml-1 (Cd); 0,008 pmol ml-1 (V) 

 

WILLIE et al., 

1998 

Mn, Co, 

Cu, Ni, 

Zn, Cd, 

Pb 

Água do 

mar 

Pré-concentração em 8-HQ imobilizada 

em tubo de silicone; detecção por ICP-

MS 

5,1 x 10-4 nmol ml-1 (Mn); 5 x 10-5 nmol 

ml-1 (Co); 9,2 x 10-4 nmol ml-1 (Ni);  1,6 x 

10-4 nmol ml-1 (Cu); 0,022 ng ml-1 (Zn); 

0,004 ng ml-1 (Cd); 1,6 x 10-4  nmol l-1 

(Pb) 

WILLIE et al., 

1998b 

Mn, Ni, 

Cu, Cd, 

Pb 

Água do 

mar 

Pré-concentração e separação on-line 

em Toyopearl AF- Chelate 650M; 

detecção por ICP-MS 

0,02 pmol ml-1 (Mn); 0,001 pmol ml-1 (Ni); 

0,007 pmol ml-1 (Cu); 0,0005 pmol ml-1 

(Cd); 0,0008 pmol ml-1 (Pb) 

WARNKEN et al., 

2000 



57 
 

 

Cu, Ni, 

Zn, Co, 

Pb, Cd, 

Fe 

Água do 

mar e 

otólitos 

de 

bacalhau 

Pré-concentração e separação on-line 

com o uso da resina Toyopearl AF 

Chelate 650M; quantificação por 

adições padrão e por ID; detecção por 

ICP-MS 

0,05  nmol l-1 (Cu); 0,19 nmol l-1 (Ni); 0,18 

nmol l-1 (Zn); 1,7 x 10-3 nmol l-1 (Co); 4,8 

x 10-3 nmol l-1 (Pb); 0,05 nmol l-1 (Cd);  

0,20 nmol l-1 (Fe) 

WILLIE et al., 

2001 

Fe Água do 

mar 

Pré-concentração e separação em 

resina de disco quelante a pH 3; 

quantificação por diluição isotópica e 

detecção por ICP-MS com célula de 

colisão 

0,18 pmol g-1 TAKAKU et al., 

2004 

Pb Água do 

mar 

Pré-concentração e separação on-line 

com o injeção em fluxo em 8-

hidroxiquinolina-5-ácido sulfônico;  

quantificação por  ID e detecção por 

ICP-MS 

0,00098 nmol ml-1 HUANG et al., 

2004 

Cd, Cu, 

Cr, Pb, 

Ni, Zn, 

Fe 

Água do 

mar 

Pré-concentração em Amberlite 

IRC748; detecção por SF-ICP-MS 

 WOODBERRY et 

al., 2005 
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Fe Água do 

mar 

Pré-concentração e separação on-line 

com o uso de resina NTA (ácido 

nitrilotriacético); quantificação por 

diluição isotópica e detecção por MC-

ICP-MS 

0,020 e 0,069 nmol l-1 JONG et al., 

2008 

V (IV), V 

(V) 

Água do 

mar 

Separação e pré-concentração em 

Chelex-100; detecção por GF AAS 

0,5 nmol l-1 WANG; 

SAÑUDO-

WILHELMY, 

2008 

Al, Mn, 

Fe, Co, 

Ni, Cu, 

Zn, Cd, 

Pb 

Água do 

mar 

Pré-concentração e separação em 

resina Nobias Chelate PA1; detecção 

por ICP-MS com DRC 

0,26 nmol kg-1 (Al); 0,01 nmol kg-1 (Mn); 

0,03 nmol kg-1 (Fe); 1,7 x 10-3 nmol kg-1 

(Co); 0,01 nmol kg-1 (Ni); 4,7 x 10-3 nmol 

kg-1 (Cu); 0,06 nmol kg-1 (Zn);  8,8 x 10-3 

nmol kg-1 (Cd); 9,7 x 10-4 ng kg-1 (Pb); 

SOHRIN et al., 

2008 
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Cr total Água do 

mar 

Separação e pré-concentração on-line 

da matriz usando a resina sílica 

imobilizada com difenilcarbazida, pH da 

amostra 9,3; quantificação por ID e 

detecção por SF-ICP-MS 

9,6 x 10-5 nmol g-1 YANG et al., 

2009 

Mo Água do 

mar 

Separação e pré-concentração on-line 

da matriz em sílica imobilizada com 8-

HQ; quantificação por ID e detecção por 

MC-ICP-MS e SF-ICP-MS 

 YANG; 

STURGEON, 

2009 

Co, Cr, 

Ni. Mn, 

Zn, Cd 

Água do 

mar 

Pré-concentração e separação on-line 

em sílica gel funcionalizada com 1-(di-2 

piridil)metilenotiocarbohidrazida 

(DPTH); detecção por ICP-MS 

Entre 0,006 e 0,530 mg L-1 TRUJILLO et al., 

2010 

Mn, Fe, 

Co, Ni, 

Cu, Zn, 

Cd, Pb 

Água do 

mar 

Pré-concentração e separação em 

Toyopearl AF Chelate 650M; 

quantificação por ID e por adições 

padrão; detecção por HR-ICP-MS com 

setor magnético 

 

0,007 nmol l-1 (Mn); 0,021 nmol l-1 (Fe); 

0,002 nmol l-1 (Co); 0,026 nmol l-1 (Ni); 

0,007 nmol l-1 (Cu); 0,005 nmol l-1 (Zn); 

0,0006 nmol l-1 (Cd); 0,0002 nmol l-1 (Pb). 

MILNE et al., 

2010 
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6  MÉTODO DE DILUIÇÃO ISOTÓPICA COM ESPECTROMETRIA DE MASSA 

COM FONTE DE PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO (ID ICP-MS) 

 
 
 A ID ICP-MS é uma das técnicas analíticas reconhecida pelo Comitê 

Consultatif pour la Quantité de Matiére (CCQM) por ser um método primário de 

medição. 

Para a quantificação através da diluição isotópica é necessário que o 

elemento tenha pelo menos dois isótopos naturais e que se disponha de um padrão 

de abundâncias isotópicas conhecidas. A quantificação com base no método de 

diluição isotópica permite determinar de um modo muito preciso e exato a 

concentração de vários analitos presentes na amostra, sem requerer a utilização de 

amostras de referência certificadas. O princípio da diluição isotópica consiste em 

alterar a razão isotópica do analito na amostra. Essa alteração é realizada pela 

adição de um isótopo enriquecido do analito a ser determinado à amostra. Após o 

equilíbrio ser atingido a razão isotópica é medida e a concentração do analito na 

amostra é calculada.  

Dentre as vantagens do uso da diluição isotópica pode-se citar que após o 

equlíbrio ter sido atingido, perdas de substâncias durante os procedimentos de 

separação não alteram o resultado, pois a razão isotópica permanece inalterada, 

mesmo que haja perda de material, durante a separação (HEUMANN, 1992). 

 Na literatura há um grande número de artigos que mostram a contribuição da 

IDMS como uma técnica de precisão para análises de traço. 

 Park e Yim (1999) utilizaram o método da geração química de vapor do 

derivado carbonilado de níquel, volátil, como um meio para a determinação de níquel 

por ICP-MS em amostras de águas naturais. O método da diluição isotópica foi 

utilizado para a quantificação do 60Ni e 62Ni. A eficiência de transporte do analito por 
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este método foi estimada ser, no mínimo, 50% superior àquela que utiliza a 

nebulização pneumática. A quantificação por diluição isotópica mostrou ser um 

método ultra-sensível e, especialmente, livre de interferências na análise de águas 

naturais em nível de sub-ppb. 

 Yang et al. (2004) desenvolveram um método para a determinação precisa de 

Cr total em água do mar por diluição isotópica com espectrômetro de massa de setor 

magnético com plasma indutivamente acoplado (SF-ICP-MS) usando GC como meio 

de introdução de amostra. 

 Um método de análise por diluição isotópica juntamente com o sistema de 

injeção em fluxo acoplado a um espectrômetro de massa com plasma indutivamente 

acoplado (ID-FI-ICP-MS) foi desenvolvido por Huang e colaboradores (2004). Tal 

método permitiu determinar concentrações traço de chumbo em água do mar e em 

alta concentração de sal; assim elementos tais como Na+, Ca2+ e Mg2+ foram 

removidos em um sistema on-line. 
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7   OTIMIZAÇÃO MULTIVARIADA DE PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS POR 

METODOLOGIA DE SUPERFÍCIES DE RESPOSTA E MATRIZ DOEHLERT 

 
 

Em uma definição mais simplificada, a Quimiometria pode ser considerada 

como a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos em Química. Sendo assim, 

os métodos quimiométricos podem ser utilizados na resolução de uma variedade de 

problemas relacionados à obtenção ou avaliação de dados químicos. Um dos ramos 

da Quimiometria que vem encontrando bastante aplicação, principalmente em 

Química Analítica, trata do planejamento e otimização experimental (BEZERRA, 

2006).  

Este tipo de otimização permite a avaliação da influência simultânea de todas 

as variáveis selecionadas num sistema, bem como as suas interações. Ele 

apresenta como vantagens o menor tempo de execução, menor consumo de 

reagentes e um menor número de experimentos, requeridos quando comparado com 

a otimização univariada (SANTOS et al., 2003; ARAÚJO; BRERETON, 1996). 

Recentemente, procedimentos envolvendo otimização por técnicas multivariadas 

vêm sendo muito utilizados no desenvolvimento de procedimentos analíticos por 

serem mais econômicos e efetivos, além de permitirem que mais de uma variável 

seja otimizada simultaneamente (BEZERRA, 2005). 

 

Os procedimentos para a otimização multivariada baseiam-se em técnicas 

estatísticas de planejamento e análise, envolvendo um menor número de 

experimentos, maior rapidez e eficiência (GÁZQUEZ et al., 1998). Assim, os 

planejamentos multivariados são ferramentas eficientes e racionais no 

estabelecimento das melhores condições para aplicação de um método analítico, 

pois possibilitam economia de tempo e reagentes, avaliação dos efeitos de interação 

entre as variáveis estudadas e obtenção de um ponto crítico global.  Essa 
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otimização pode ser acompanhada do uso de planejamento experimental de 

primeira ordem, que apresentam modelos lineares, ou de segunda ordem, que 

apresentam modelos quadráticos. Ambos modelos descrevem a resposta a ser 

obtida em função das variáveis estudadas. Os planejamentos de segunda ordem 

possuem vantagem sobre os de primeira ordem, por serem mais completos; 

determinam a função analítica e as variáveis independentes significantes do 

processo, possibilitando obter uma otimização dos resultados (FERREIRA et al., 

2002). 

A Metodologia de Superfície de Respostas consiste em um grupo de técnicas 

matemático-estatísticas utilizado para análise e modelagem de dados nos quais uma 

resposta particular é função de diversas variáveis, sendo o principal objetivo otimizar 

esta resposta. As superfícies representam uma boa maneira de ilustrar graficamente 

a relação entre diferentes variáveis experimentais e as respostas, oferecendo 

valiosas informações sob o comportamento destas variáveis na região estudada. As 

matrizes de planejamento para as superfícies de segunda ordem mais conhecidas e 

usadas em metodologias de superfície de resposta são os Planejamento Composto 

Central, Box-Behnken e Doehlert.  

 
 
7.1  MATRIZ DOEHLERT 

 
 
 Este planejamento foi introduzido por DOEHLERT em 1970 e em relação a 

outros planejamentos de superfícies quadráticas tem se mostrado uma alternativa 

econômica e prática de se utilizar. O planejamento utilizando a matriz Doehlert é um 

sistema de otimização de experimentos de segunda ordem que possui seus pontos 

distribuídos uniformemente por todo o espaço experimental.  

  Embora o planejamento não seja ortogonal, isto não significa perda da 

qualidade necessária para o seu uso efetivo nos procedimentos de otimização, 

possuindo os requisitos de um bom procedimento de otimização. Outras 

características deste planejamento são (BEZERRA, 2006): 

 

• O número de experimentos (N) necessários para a aplicação do planejamento 

é dado por N = k2 + k + C, onde k é o número de variáveis e C é o número de 

replicatas do ponto central, no qual todas as variáveis assumem valores médios. 
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• Cada variável é estudada a diferentes números de níveis, característica 

importante quando se tem interesse que alguns fatores sejam estudados em 

quantidades maiores ou menores de níveis. 

• O deslocamento do planejamento para fora do domínio experimental inicial 

pode ser feito aproveitando-se pontos do planejamento inicial, dando a este 

planejamento grande mobilidade.  

 

No caso de duas variáveis, o planejamento Doehlert consiste de um ponto 

central e mais seis pontos adicionais formando um hexágono regular e, por esse 

motivo, situado em um círculo (NECHAR et al., 1995). A Figura 10 representa o 

desenho para o planejamento Doehlert com duas variáveis. Para três variáveis, este 

planejamento é representado pelo cuboctaedro (poliedro com faces quadradas e 

triangulares) que pode apresentar-se apoiado na face triangular e vértice ou na face 

quadrada gerando projeções planas em posições diferentes. Os doze vértices do 

sólido mais o ponto central representam as coordenadas dos 13 pontos 

experimentais. Dependendo da forma em que este cuboctaedro é projetado no 

plano, originam-se alguns planejamentos para as três variáveis que apresentam 

matrizes experimentais diferentes (Figura 11). A projeção plana utilizada neste 

trabalho foi a projeção plana da Figura 11 (a) obtida apoiando-se o sólido em um de 

seus vértices. 
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Figura 10: Representação do planejamento Doehlert para duas variáveis.  

Fonte: BEZERRA, 2006. 
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Figura 11: Planejamentos Doehlert para três variáveis originados por diferentes 
projeções planas do cuboctaedro.  
Fonte: BEZERRA, 2006. 

 

Entre as aplicações reportadas do planejamento Doehlert em química analítica 

incluem-se a otimização de um métdo de pré-concentração no ponto nuvem para a 

determinação de Cd, Cu, Pb e Ni em amostras de água produzida por ICP OES 

(ESCALEIRA et al., 2009), a otimização de variáveis experimentais em 

espectrofotometria em fase sólida (NECHAR et al., 1995), a otimização de variáveis 

para a determinação de Pb em amostras de água usando extração em fase sólida 

com FIA e F AAS (ROUX et al., 2008), a otimização de procedimentos para 

determinação de Cu em águas através da extração e pré-concentração no ponto 

nuvem e detecção por AAS (LEMOS et al., 2007b), investigação de efeitos de matriz 

em ICP OES (GROTTI et al., 2000), entre outros. 
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8 PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

Como neste trabalho foram utilizadas diferentes técnicas para o 

desenvolvimento das metodologias propostas (ICP-MS e ICP OES), primeiramente 

será descrito o procedimento de limpeza dos aparatos de coleta e de preparo das 

amostras de campo que foram de uso comum. Em seguida será descrita a 

instrumentação e os procedimentos de cada metodologia proposta, as quais estão 

apresentadas em subitens.  A Figura 12 apresenta um fluxograma que descreve as 

metodologias desenvolvidas para uma melhor visualização do trabalho. 
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Figura 12: Fluxograma indicando as metodologias desenvolvidas neste trabalho, 
separadas de acordo com a técnica analítica utilizada. Nota: (i) Cd, Pb, Ni, Zn, Co, Mn 
e V: resina Toyopearl AF Chelate 650M; (ii) Mo: resina sílica imobilizada com 8-HQ; (iii) Fe: 
resina Toyopearl imobilizada com 8-HQ. 
 

 
8.1 PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA  

 
 

 
Toda a vidraria e frascos utilizados foram lavados com água desionizada. Em 

seguida estes materiais, foram imersos em HNO3 10% v/v, por um período mínimo 

de 24 horas, para descontaminação. Antes do uso estes foram enxaguados várias 

vezes com água desionizada e então com água ultrapura. 

 
 

8.2   COLETA E PREPARO DAS AMOSTRAS DE CAMPO 

 
 
As amostras de água produzida foram coletadas diretamente de plataformas 

offshore do Brasil em frascos de polietileno. As manipulações das amostras foram 

realizadas em laboratório de classe 100. As amostras foram filtradas através de 
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membranas (diâmetro de poro: 0,45 µm) usando um sistema de filtração a vácuo 

para remover o óleo e material particulado em suspensão, e a seguir, foram 

acidificadas a pH 1,6 com ácido nítrico ultra-puro para manter a estabilidade dos 

elementos nas amostras.  

 
 
8.3     DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÃO DE 

ELEMENTOS-TRAÇO EM ÁGUA PRODUZIDA 

 

8.3.1 Instrumentação 

 
 

 

As amostras foram analisadas em um espectrômetro de massa com plasma 

indutivamente acoplado Perkin-Elmer, modelo Elan DRC II (Perkin Elmer, Thornhill, 

Ontario, Canadá) equipado com câmara ciclônica e nebulizador concêntrico de 

quartzo. O espectrômetro foi operado no modo padrão e o software Elan, versão 3.0, 

foi usado para a aquisição dos dados. A otimização do equipamento foi realizada 

através das contagens mínimas estabelecidas pelo fabricante para 24Mg,103Rh e 
208Pb, além do controle do nível de óxidos e íons de dupla carga. Os elementos Cd, 

Pb, Ni, Zn, U, Mo, Co, V e Mn foram determinados sob condições normais do 

plasma.  Para a determinação de Fe foi utilizado o plasma frio com intuito de reduzir 

as interferências causadas por 40Ar16O+ no 56Fe. A otimização do ELAN DRC II para 

as condições de plasma frio foram efetuadas usando uma solução padrão de Co de 

5 ng g-1 em  HNO3 2% v/v. Os parâmetros, posição x-y da tocha, potência do gerador 

de RF, voltagem das lentes, e vazão do gás do nebulizador, foram otimizados a fim 

de se obter uma ótima sensibilidade para 59Co+ e baixa intensidade para 40Ar16O+. 

Os parâmetros instrumentais utilizados estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3: Parâmetros e condições experimentais utilizados. 

 

Condições operacionais do ICP-MS e parâmetros de aquisição de dados 

 Plasma Normal Plasma Frio 

Potência do gerador de RF (W) 1200 700 

Vazão de Ar (Plasma) (L min-1) 15 15 

Vazão de Ar (gás Auxiliar) (L min-1) 1,0 1,0 

Vazão de Ar  (Nebulizador) (L min-1) 0,95 1,2 

Orifício do cone de amostragem 

(niquel) (mm) 

1,1 1,1 

Orifício do cone Skimmer (niquel) 

(mm) 

0,9 0,9 

Tempo de residência (ms) 30 30 

Resolução 300 300 

Analitos (isotópos monitorados) 

 
 
 

 

60Ni,61Ni, 66Zn, 
68Zn, 98Mo, 100Mo, 
114Cd, 111Cd, 208Pb, 
207Pb, 238U, 235U, 
51V, 55Mn e 59Co 

56Fe, 57Fe 

Modo de aquisição de dados Transiente Transiente 

Modo de varredura Peak hopping Peak hopping 

Câmara de nebulização Ciclônica de 

quartzo 

Ciclônica de quartzo 

Nebulizador Concêntrico de 

Quartzo Meinhard® 

Concêntrico de 

Quartzo Meinhard® 

 

Um sistema de análise por injeção em fluxo FIAS 400 (Perkin Elmer, Norwalk, 

CT, EUA) foi usado para separação e pré-concentração on-line. O esquema do 

sistema de injeção em fluxo durante as etapas de preenchimento e eluição da 

amostra é apresentado na Figura 13. 
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Figura 13: Diagrama do sistema em linha. Nota: (i) Carregamento: A1, A2, A3 ligados a 
B1, B2 e B3, respectivamente; A5 fechado. (ii) Eluição: A2, A3, A4, A5 ligados a B1, B2, B3 
e B4, respectivamente; A1 fechado. 
 

De acordo com sistema FIAS descrito na Figura 13, na posição de 

carregamento, a amostra e o tampão são bombeados simultaneamente pela bomba 

P1, penetrando na válvula de injeção pela posição B3 e saindo da mesma pela 

posição A3, indo percolar a coluna de pré-concentração, sendo o seu efluente 

descartado através da passagem pelas posições B4 e A4 da válvula de injeção.  

Simultaneamente, o ácido é bombeado pela bomba P1 passando através das 
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posições A2 e B2 da válvula de injeção, com a finalidade de lavagem do sistema de 

introdução de amostras do ICP-MS. Nesta etapa, a bomba P2 está desligada. 

Na posição de eluição, a bomba P1 é desligada e bomba P2 é ligada 

acionando o fluxo de ácido que passa pela coluna em direção contrária ao sentido 

do carregamento da amostra, eluindo os analitos para as posições A3 e B2 da 

válvula de injeção, sendo direcionados ao sistema de introdução de amostras do 

ICP-MS. Nesta posição, o sinal analítico transiente é obtido. Após a obtenção do 

sinal analítico, o sistema FIAS volta a posição de carregamento da amostra, sendo 

que a válvula de três vias (three way) é ativada para que a solução de limpeza 

percole a coluna, passando pelas posições B3, A3  e B4, chegando ao descarte pela 

porta A4. Após decorrido o tempo da limpeza da coluna, a bomba P2 é desligada 

reiniciando o ciclo para um novo carregamento de amostra. 

As resinas utilizadas foram empacotadas utilizando-se minicolunas da 

PerkinElmer (Part No. B050-7950, 10 mm de comprimento, 3 mm d.i.). As resinas 

utilizadas foram: a resina funcionalizada com ácido iminodiacético, Toyopearl AF-

Chelate-650M (Tosohaas, Montgomeryville, PA, EUA), a resina silica imobilizada 

com 8-hidroxiquinolina (YANG; STURGEON, 2009) e a resina Toyopearl imobilizada 

com 8-hidroxiquinolina. A imobilização de 8-hidroxiquinolina na resina Toyopearl 

HW-75F  (Tosohaas, Montgomeryville, PA, EUA) foi feita seguindo o método descrito 

por Pyell e Stork (1992) para imobilização de oxina via reação de Mannich.  

Após o empacotamento das resinas nas colunas, estas foram limpas com 

solução de ácido nítrico 1,5 mol L−1 e água ultrapura até que o efluente estivesse 

livre de ácido. Essas colunas puderam ser usadas por pelo menos 500 ciclos 

operacionais sem a perda da eficiência. 

Para os testes realizados off-line foram usados para as amostras e 

reagentes, bomba peristáltica Gilson, modelo Minipuls 2 (Gilson, Middleton, WI, 

EUA) e tubos de Tygon: 1,14 mm d.i. para as amostras e para o HNO3, 1,52 mm d.i. 

para a água desionizada ultrapura (DIW) (limpeza) e 0,76 mm d.i. para a solução 

tampão CH3COOH/ CH3COONH4. O acoplamento do FIAS no Elan DRC II foi 

realizado pela introdução direta do eluído da coluna para o nebulizador do ICP-MS 

através de um tubo de PTFE (Cole-Parmer, Chicago, IL, EUA) de 0,5 m de 

comprimento e de 1,58 mm d.e. 

Aproximadamente 320 mg de resina C18 (40-70 µm, International Sorbent 

Technology, Hengoed, Mid Glamorgan, UK) foi empacotada numa coluna Eichrom 
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(Part No. AC-141-AL, Eichrom Technologies Inc, EUA) e usada para reter qualquer 

espécie organometálica das amostras de água produzida.  Antes das amostras 

serem percoladas pela coluna, esta foi lavada várias vezes com metanol.  

Para a evaporação dos eluídos gerados das amostras usando a coluna de 

C18, foi utilizado um bloco digestor Digiprep Jr. e tubos de digestão de 50 mL (SCP 

Science, Quebec, Canadá). 

Para as medidas de salinidade foi utilizado um refratômetro / salinômetro, 

Atago, modelo S/ Mill– E (Saitama, Japão). 

Para evitar contaminações, foram utilizados frascos de polietileno de 15 e 

100 mL previamente limpos. Todos os frascos foram mantidos em solução de ácido 

nítrico 10% v/v durante 24 h, para descontaminação. Antes do uso, eles foram 

enxaguados com água ultrapura e secados em laboratório de classe 100. 

 
 
8.3.2 Reagentes e soluções 

 
 

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico. As soluções foram 

preparadas empregando-se água ultrapura (resistividade de 18,2 MΩcm) 

proveniente de um sistema de purificação de água (Barnsted/Thermo-lyne Corp, 

Nanopure, EUA).  Ácido nítrico 65 % (Merck, Darmstadt, Alemanha) foi bi-destilado, 

abaixo de sua temperatura de ebulição em um destilador de quartzo.  

Uma solução tampão de acetato de amônio foi preparada pela mistura de 15 

mL de hidróxido de amônio (20–22%, v/v, grau ambiental, Anachemia Science, 

Montreal, Canadá) com 11 mL de ácido acético glacial (Optima, Fisher Scientific, 

Pittsburgh, PA, EUA), e diluído a 500 mL com água ultrapura.  Quando necessário, o 

pH final foi ajustado para 5-6 com NH4OH ou CH3COOH.  Como solução de limpeza 

foi utilizada água ultrapura. 

Uma solução de nitrato de amônio pH 8-9 foi preparada pela mistura de 15 

mL de NH4OH (20–22%, v/v, grau ambiental, Anachemia Science, Montreal, 

Canadá)  com 7 mL de HNO3 , e diluído a 500 mL com água ultrapura. 

Para a eluição dos metais-traço das mini-colunas foi utilizado uma solução 

de HNO3 1,5 mol L-1. 
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Isotópos enriquecidos de 111Cd, 207Pb, 61Ni, 68Zn, 100Mo, 57Fe, 59Co e 235U , 

adquiridos do Oak Ridge National laboratory (EUA), foram dissolvidos em  HNO3 

ultrapuro e diluídos com água ultrapura para o preparo das soluções estoque. 

As soluções de Cd, Pb, Ni, Co, Zn, U, V, Fe e Mo, foram preparadas pela 

dissolução de sais de alta pureza ou seus óxidos. Soluções analíticas para trabalho 

foram preparadas através de diluições adequadas dessas soluções estoque em 

HNO3 1% v/v previamente ao uso.  

Para a validação da metodologia foi utilizado o material de referência 

certificado CASS-4 (água do mar), do National Research Council Canada (NRCC, 

Ottawa, Canadá).  

 
 
8.3.3 Preparação das amostras e procedimentos de análise 

 
 

A preparação das amostras foi realizada em sala limpa de classe 100. 

Cádmio, Pb, Ni, Zn, Mo, Fe e U foram determinados usando diluição isotopica com 

os seguintes pares de isótopos (referência/spike): 56Fe/57Fe, 60Ni/61Ni, 66Zn/68Zn, 
98Mo/100Mo, 114Cd/111Cd, 208Pb/207Pb e 238U/235U.  

Alíquotas de 150 g do CRM CASS-4 e 10 g de amostras de água produzida 

foram fortificadas com soluções padrão de 57Fe, 61Ni, 68Zn, 100Mo, 111Cd, 207Pb and 
235U  na quantidade a fim de resultar em uma razão próximo a 1 para a amostra 

teste. Três amostras de brancos constituídos de água ultrapura acidificada com 

HNO3 a pH 1,6 foram fortificadas com um terço da quantidade do padrão do isótopo 

enriquecido adicionado às amostras.  

Para garantir que o equilíbrio isotópico foi alcançado antes das extrações on-

line pela coluna, as amostras foram deixadas em repouso em sala limpa por uma 

semana. Antes de serem percoladas pelas colunas, as amostras de água produzida 

(10 g) foram diluídas com 90 g de uma solução de HNO3 a pH 1,6. 

A diluição isotópica reversa  foi usada para se obter concentração exata dos 

spikes enriquecidos. Para a diluição isotópica reversa, quatro amostras em replicata 

foram preparadas pela pesagem exata de soluções de spikes enriquecidos e 

soluções padrão de abundância natural em frascos de polietilendo previamente 

limpos e com tampa de rosca. As etapas restantes de preparação de amostras 
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foram as mesmas descritas para o CRM de água do mar, CASS-4 e para as 

amostras de água produzida. 

O vanádio, manganês e cobalto foram determinados por adição padrão. 

Cada amostra foi gravimetricamente fortificada com uma quantidade apropriada do 

padrão de calibração primário a fim de resultar em um aumento de 1 a 2 vezes a 

concentração total do analito na amostra. Quando necessário, as amostras foram 

diluídas com solução de HNO3 pH 1,6.  

Todas as amostras foram submetidas à separação/pré-concentração on-line 

na coluna com detecção por ICP-MS. As condições operacionais para o sistema de 

injeção em fluxo estão apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Programa FIAS-400 utilizado para separação/pré-concentração on-line dos 

analitos. 

 

Etapa Tempo, s Bomba 

1 

(rpm) 

Bomba 

2  

(rpm) 

Posição 

da 

válvula 

Válvula 

solenóide 

Função 

 

1 45 50 0 1 - Pré-preenchimento 

2(*) 30-99 50 0 2 - Carregamento da 

amostra 

3(*) 30-99 0 15-50 2 - Limpeza da coluna 

4(*) 60-99 0 30-50 1 on Eluição e leitura 

5 15 0 30 2 on Recondicionamento 

Nota: (*) Variável 

 

As amostras foram misturadas com as soluções tampão on-line (solução de 

nitrato de amônio pH 8,8 para Cd e Pb; solução tampão de acetato de amônio pH 

5,2 -5,8 para Ni, Zn, V, U, Fe e Co; e solução tampão de acetato de amônio pH 3,5 

para Mo). Na etapa 1, é lavada a tubulação da amostra que conduz para a válvula 

com uma nova solução de amostra. Na etapa 2, a válvula principal está ligada à 

posição 2 e a amostra com o pH ajustado é passada através da coluna (0,8 mL min-1 

para V e U, 1,5 mL min-1 para Co, Mn, Mo e Fe, e 2,0 mL min-1 para Cd, Pb, Ni e 

Zn). Na sequência de carregamento da amostra, etapa 3, a coluna é lavada com 
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água ultrapura (1,5 mL min-1) ou uma solução de limpeza a pH 4,6 (para Co e Fe) 

para remover qualquer resíduo de sal. Durante a etapa 4, a solução de HNO3 1,5 

mol L-1 é bombeada no sentido inverso através da coluna (1 mL min-1) e os analitos 

são eluídos para medição no plasma. A válvula é finalmente retornada à posição de 

lavagem para que a coluna volte para um pH neutro, e então o sistema esteja pronto 

para o carregamento da próxima amostra. Após o processamento das amostras 

reais, pelo menos 5 alíquotas de água ultrapura acidificada a pH 1,6 (7,5 mL cada) 

foram processadas através do sistema com intuito de limpar todo o sistema on-line 

de injeção em fluxo – ICP-MS. O volume de amostras e brancos processados a cada 

vez foi de 7,5 mL. A Figura 14 mostra o acoplamento do FIA ao ICP-MS utilizado no 

desenvolvimento do trabalho. 

 

 
Figura 14: Sistema on-line FI ICP-MS de separação e pré-concentração utilizado 
para análise dos elementos-traço nas amostras de água produzida, laboratório do 
INMS – NRC. 

 

Devido a possíveis frações organometálicas presentes nas águas produzidas, 

foram realizados testes passando as amostras por uma coluna de C18. Inicialmente, 

esse sorvente foi limpo utilizando-se uma eluição com 10 mL de metanol seguido de 

10 mL de água ultrapura, 10 mL de solução de HNO3 0,75 mol L-1 e finalmente 

lavado com 5 volumes equivalentes ao volume da resina com água ultrapura. 



77 
 

 

A coluna de C18 foi carregada com 320 mg de C18 suspendida em metanol 

bidestilado. Três porções de 10 mL de metanol foram passadas pela coluna sob o 

fluxo da gravidade com o propósito de limpeza. Após a passagem dos 300-500 µL 

restantes de methanol, foi adicionado cuidadosamente água ultrapura em pequenas 

porções (100-200 µL), mudando assim o solvente de metanol para água, na forma 

de um gradiente de eluição, sem pertubar a camada da resina. Após converter por 

completo para o sistema aquoso, a coluna foi lavada com 5 volumes equivalentes ao 

volume da resina de água ultrapura e deixada coberta com 4-5 mL de água 

ultrapura. Após esse procedimento, um volume de 20 mL de água produzida foi 

passado pela coluna com o auxílio de uma bomba peristáltica numa vazão de 1 mL 

min-1.  

Após a passagem da amostra, a coluna foi lavada com 30 mL de água 

ultrapura. Então, os metais adsorvidos na fase orgânica foram eluídos da coluna 

utilizando-se 10 mL de metanol passados sob o fluxo de gravidade na resina. A fase 

eluída com metanol foi coletada em tubos de digestão de 50 mL, adicionado 1 mL de 

HNO3 5% v/v e o conteúdo foi evaporado em um bloco digestor a  85ºC. Foi 

adicionado um volume de 200 µL de HNO3 concentrado, aquecido no bloco digestor 

por mais 10 minutos e posteriormente, diluído a 10 mL com água ultrapura. Os 

brancos foram preparados seguindo os mesmos procedimentos usando 20 mL of 

água ultrapura para substituir as amostras de água produzida.  Entre as corridas, a 

coluna foi resuspendida com metanol para garantir o empacotamento apropriado da 

camada da resina, e então cuidadosamente convertida para uma fase móvel 

aquosa.  

 
 

8.3.4 Testes de recuperação com adição de spike 

 
 

Testes de recuperação com adição de spike foram realizados off-line usando 

uma bomba peristáltica para levar as amostras para a coluna. Alíquotas de água 

produzida e do CRM CASS-4 foram ajustadas para o pH correto e fortificadas com 2 

ng mL-1 dos analitos de interesse. Assim sendo, elas foram passadas através das 

colunas com uma vazão de 0,8 mL min-1 para V e U, de 1,5 mL min-1 para Co, Mn, 

Mo e Fe, e de 2,0 mL min-1 para Cd, Pb, Ni e Zn. Após a passagem da amostra, a 

coluna foi lavada com água destilada e os metais foram eluídos com 4 mL de  HNO3 
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1,5 mol L-1. Os eluatos foram diluídos a 8 mL com água ultrapura e analisados por 

ICP-MS. 

 
 

8.3.5 Otimização do processo de separação/pré-concentração  

 
 

Os procedimentos analíticos de separação/pré-concentração dos analitos 

foram otimizados para quatro metais-traço estudados usando-se metodologia de 

superfícies de resposta (BEZERRA et al., 2008; FERREIRA et al., 2006; BEZERRA 

et al., 2006) . Uma matriz de planejamento Doehlert para três variáveis foi aplicada 

aos campos experimentais estudados com o objetivo de localizar as condições 

experimentais que gerem a maior resposta possível.  

Sendo assim, para a otimização de V e U, as variáveis vazão da amostra e 

pH da amostra foram estudadas em cinco níveis. A variável tempo de limpeza da 

coluna foi estudada em três níveis, pois estudos anteriores mostraram que ela é uma 

variável mais robusta. O mesmo procedimento de otimização adotado para V e U foi 

utilizado para Fe, estudando-se as variáveis vazão da amostra e pH da amostra em 

cinco níveis e a variável concentração do eluente em três níveis. Para o Mo as 

variáveis estudadas foram, vazão da amostra e pH da amostra (em cinco níveis) e 

tempo de limpeza da coluna em três níveis. Sendo assim, para a otimização do V e 

U, o pH foi estudado em cinco níveis (de 4,0 a 8,0), a vazão da amostra em cinco 

níveis (de 0,5 a 2,5 mL min-1) e o tempo de limpeza da coluna em três níveis (de 2 a 

4 minutos). Para a otimização de Mo, o pH foi estudado em 5 níveis (de 1,0 a 5,0), a 

vazão da amostra em cinco níveis (de 0,5 a 2,5 mL min-1) e tempo de limpeza da 

coluna em três níveis (de 15 a 45 segundos). No caso o Fe, o pH foi estudado em 

cinco níveis (de 2,0 a 10,0), a vazão da amostra em cinco níveis (de 0,5 a 2,5 mL 

min-1) e a concentração de HNO3 do eluente em três níveis (de 1 a 2 mol L-1).  Os 

limites superiores e inferiores para cada variável e o número de níveis foram 

escolhidos de acordo com os efeitos significativos avaliados em testes prévios.  

 No caso do estudo do V e U para otimizar um procedimento que satisfizesse 

uma extração simultânea dos elementos de interesse, foi adotado o uso de uma 

técnica desenvolvida por Derringer e Suich (1980), que propõe a aplicação de 

funções de desejabilidade na otimização de experimentos multi respostas. Desta 

forma, para otimizar um procedimento que satisfaça simultaneamente a 
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extração/pré-concentração do V e U foi adotada uma desejabilidade global dada 

pela expressão: 

 

m Pn

n

PP
dddD ...2

2
1

1=
 
(Equação 1) 

 

Onde, D é a desejabilidade global dos elementos em um dado experimento, m é o 

número de respostas,  Pi é o peso correspondente para cada elemento, dn é a 

desejabilidade individual e o n=1.  

Dessa foram, neste estudo, a função de desejabilidade foi utilizada para 

maximizar as respostas (intensidades do ICP-MS) obtidas para ambos os elementos 

avaliados (V e U).  

Para a otimização do Mo e do Fe, os valores ótimos foram obtidos pela 

inspeção visual das superfícies de resposta de cada analito.  

Os dados experimentais foram processados usando-se o programa 

Statistica (1999).  

Todos os experimentos necessários para o processo de otimização foram 

realizados com uma alíquota de 10 mL de uma amostra de água produzida diluída 

10 vezes e com a adição de uma solução padrão dos metais na concentração 5,0 ng 

mL-1. O pH das amostras foi corrigido usando solução tampão. Após, as amostras 

foram bombeadas através das colunas: IDA Toyopearl AF-Chelate 650M para V e U, 

Toyopearl 8-hidroxiquinolina para Fe e sílica imobilizada em 8-hidroxiquinolina para 

Mo. 

 

Em seguida as colunas foram lavadas com água ultrapura para eliminar 

matrizes residuais da amostra. Os metais-traço foram eluídos com HNO3 e diluídos a 

8 mL com água ultrapura  e em seguida os extratos foram analisados no ICP-MS. 

 
 

8.3.6 Determinação dos elementos-traço por diluição isotópica e por 

adição padrão 

 
 
A determinação de Cd, Pb, Ni, U, Fe, Mo e Zn em amostras de água 

produzida e no CRM de água do mar CASS-4 foi realizada por diluição isotópica  
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(com calibração por ID reversa), que é um método comprovado de alta precisão para 

os quais as fontes de erro podem ser controladas (HEUMANN, 1992). No entanto, 

para se obter resultados precisos, a contaminação introduzida pela manipulação das 

amostras e reagentes deve ser devidamente corrigida (YANG; WILLIE; STURGEON, 

2009). As seguintes equações foram utilizadas para a quantificação de Cd, Pb, Ni, 

U, Fe, Mo e Zn nas amostras utilizando diluição isotópica e diluição isotópica reversa 

com correção do branco (YANG; WILLIE; STURGEON, 2009):  

 

                                                                                         (Equação 2) 

 

 

                                                                                 (Equação 3) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Onde: 

Cx é a concentração final do analito (ng g-1) sem a correção do branco; 

Cy é a concentração do spike (isótopo enriquecido); 

C é a concentração final do analito com a correção do branco; 

Cz é a concentração do padrão primário (ng g-1);  

my é a massa do spike (isótopo enriquecido) usada para preparar a mistura da 

amostra e spike (g);  

mx é a massa de amostra utilizada (g);  

mz é a massa do padrão primário usado (g);  

m′y é a massa de spike (isótopo enriquecido) usada para preparar a mistura de spike 

e padrão primário (g);  

Ay é a abundância do isótopo de referência no spike;  

By é a abundância do spike (isótopo enriquecido)  no spike;  

Ax é a abundância do isótopo de referência na amostra;  
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Bx é a abundância do spike (isótopo enriquecido) na amostra;  

Axz é a abundância natural do isótopo de referência na amostra ou no padrão 

primário;  

Bxz é a abundância natural do spike (isótopo enriquecido) na amostra ou padrão 

primário;  

Rn é a medida da razão isotópica (isótopo de referência/spike (isótopo enriquecido)) 

(bias de massa corrigidos) na solução de amostra e spike;  

R′n é a medida da razão isotópica (isótopo de referência/spike (isótopo enriquecido)) 

(bias de massa corrigidos) na mistura da solução do spike e padrão primário;  

AWx é o peso atômico do analito na amostra; 

AWz é o peso atômico do analito no padrão primário; 

Cb é a concentração do analito no branco processado (ng g
-1), sendo este calculado 

usando-se uma expressão identica a Equação 5 em que apenas o primeiro termo do 

lado direito é usado e as variáveis se referem aos parâmetros relevantes ao branco;  

fb é o fator de correção para o branco. Quando apenas o branco contribui para o 

processo de ID o fb=1, e quando o branco contribui para ambos os processos de ID 

e ID reversa então o fb deve ser calculado pela Equação 4. 

 

Para a determinação de Co, Mn e V nas amostras de água produzida 

utilizou-se o método de calibração por adição padrão de acordo com a Equação 6:  

 

spo

o
unsp

unsp

mm

m
II

IC
C

+
⋅−

⋅
=

    (Equação 6) 

 

 

Onde C é a concentração final do analito (ng mL-1); Csp é a concentração 

incrementada do analito seguido da adição de spike na solução da amostra (ng L-1); 

Iun é a medida da intensidade do analito na amostra sem a adição do spike (cps); Isp 

a intensidade medida do analito com a adição do spike na amostra (cps); mo a 

massa da amostra na qual a adição padrão foi feita (g).  
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8.4 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÃO DE 

ELEMENTOS MAJORITÁRIOS EM ÁGUA PRODUZIDA 

 

8.4.1 Instrumentação 

 
 

Foi usado um espectrômetro de emissão ótica com fonte de plasma 

indutivamente acoplado Thermo Scientific modelo iCAP 6000 ICP OES (Thermo 

Fisher Scientific, Cambridge, Inglaterra) com configuração de visão dupla (axial e 

radial), equipado com câmara ciclônica e nebulizador MiraMist  e um dispositivo de 

carga de injeção (CID) como detector. O software iTEVA (Thermo Fisher Scientific, 

Cambridge, Inglaterra), versão 2.0 foi usado para a aquisição dos dados. As 

condições de operação do equipamento estão sumarizadas na Tabela 5. A Figura 15 

mostra o equipamento (ICP OES) utilizado no desenvolvimento dessa metodologia.  
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Tabela 5: Características do Espectrômetro de Emissão Ótica com Plasma 

Indutivamente Acoplado com visão dupla (axial e radial) para determinação 

simultânea dos elementos estudados. 

 

 
Condições operacionais do ICP OES e parâmetros de aquisição de dados 

 Visão axial Visão radial 

Potência do gerador de RF (W) 1350 (a), 975 (b) 1150 

Vazão de Ar (Plasma) (L min-1) 15 15 

Vazão de Ar (gás Auxiliar) (L min-1) 1,0 (a), 0,5 (b) 1,5 

Vazão de Ar  (Nebulizador) (L min-1) 0,95 1,2 

Tempo de transporte da amostra (s) 30 30 

Velocidade da bomba peristáltica na 

análise (rpm) 

125 (a), 85 (b) 125 

Tubo injetor (mm) 2,0 2,0 

Câmara de nebulização Câmara ciclônica  Câmara ciclônica  

Nebulizador Concêntrico 

MiraMist® 

Concêntrico 

MiraMist® 

   

Linhas analíticas usadas (nm)   

B (I) 249,678  

Ba (II) 455,403  

K (I) 766,490  

Ca (II)  317,933   

Mg (II)  279,553  

Nota: (I) Linhas atômicas e (II), linhas iônicas. 
(a) Ba e B; (b) K 
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Figura 15: Espectrometro de emissão ótica com fonte de plasma indutivamente 
acoplado utilizado na determinação dos elementos majoritários das amostras de 
água produzida, laboratório do GPEAA - UFF. 

 
 
 

8.4.2 Reagentes e soluções 

 
 

Todos os reagentes utilizados nos experimentos foram de grau analítico. 

Água ultrapura (resistividade de 18,3 MΩ cm) de um sistema de purificação de 

osmose reversa (Purelab Prima) e ultrapurificador Purelab Ultra (Elga, Inglaterra) 

foram usadas para preparo de todas as soluções. 

Os frascos utilizados no preparo de padrões e amostras foram mantidos em 

solução de HNO3 10% v/v durante 24 h, para descontaminação. Antes do uso, eles 

foram enxaguados com água desionisada e ultrapura e secos em capela de fluxo 

laminar. 

As soluções intermediárias e finais de boro, bário, potássio, cálcio e magnésio 

foram preparadas pela diluição de suas soluções padrão estoques 1000 µg mL-1 

(SPEX, Metuchen, EUA) com solução de ácido nítrico pH 1,6. 
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Para a validação da metodologia foi utilizado o material de referência 

certificado SLRS-4 (água de rio), do National Research Council Canada (NRCC, 

Ottawa, Canadá).  

 
 

8.4.3 Estratégia de otimização 

 
 

O procedimento analítico desenvolvido foi otimizado MSR. Uma matriz de 

planejamento Doehlert para três variáveis foi aplicada ao campo experimental 

estudado com o objetivo de localizar as condições experimentais que gerem a maior 

resposta possível. O experimento foi realizado com ICP OES tanto na visão axial 

como na radial, a fim de se avaliar qual das duas visões apresentaria resultados 

mais satisfatórios.  

Não foi possível realizar um experimento único para todos os analitos 

majoritários de interesse devido ao fato dos mesmos estarem em concentrações 

muito diferentes nas águas produzidas, necessitando assim de diluições diferentes. 

Todos os experimentos necessários para o processo de otimização foram realizados 

com uma alíquota de uma amostra de água produzida diluída 100 vezes (para B e 

Ba) e 300 vezes (para K, Ca e Mg). 

Sendo assim, as variáveis, velocidade da bomba peristáltica e potência do 

gerador de radiofrequência foram estudadas em cinco níveis. A variável vazão do 

gás auxilar foi estudada em três níveis. A velocidade da bomba peristáltica foi 

estudada na faixa de 25 a 125 rpm.  A potência do gerador de radiofrequência foi 

estudada de 750 até 1350 W e a vazão do gás auxiliar foi estudada de 0,5 até 1,5 

Lmin-1. 

Os dados experimentais foram processados usando-se o programa Statistica 

(1990).  
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8.4.4 Procedimentos empregados para a determinação de B, Ba, Ca, K e 

Mg em amostras de água produzida. 

 
 

Todas as amostras foram diluídas adequadamente antes da determinação, 

sendo assim para a deteminação de B e Ba realizou-se uma diluição de 100 vezes 

e, para Ca, K e Mg foi realizada uma diluição de 300 vezes. 

A partir das soluções preparadas através de diluições sucessivas das 

soluções estoque de B, Ba, Ca, K e Mg foram obtidas soluções analíticas de 

calibração. 

Devido ao fato das águas produzidas possuírem matrizes complexas, 

mesmo tendo sendo diluídas, todas as amostras foram analisadas tanto por adição 

padrão (de duas formas) como por curva analítica, usando-se a razão de suas 

inclinações para investigar a existência de interferências de matriz. 

Para o B e Ba, foram adicionados às amostras diluídas alíquotas de 0,3; 0,4; 

0,5; 0,6 e 0,7 mg L-1 de uma solução analítica de referência de B e Ba. Para o K e 

Mg, foram adicionados às amostras diluídas alíquotas de 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 e 8,0 mg 

L-1 de uma solução analítica de referência de K e Mg. E para o Ca foram adicionados 

às amostras diluídas alíquotas de 20; 30; 40; 50 e 60 mg L-1 de uma solução 

analítica de referência de Ca.  

Realizaram-se testes de comparação dos procedimentos de determinação de 

B, Ba, K, Mg e Ca em água produzida por adição padrão através de curvas de 

adição padrão e adição padrão de acordo com a Equação 6 (item 8.3.6), sendo a 

concentração final do analito expressa em mg L-1. 

Assim, pelo método de adição de padrão de acordo com a Equação 6, 

adicionaram-se às amostras diluídas de água produzida alíquotas de 0,3; 0,3; 3,0; 

10 e 20 mg L-1 da solução de referência de B, Ba, K, Mg e Ca, respectivamente. 

 

 

8.5    ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS  

 

 

Para possibilitar a avaliação simultânea dos quinze resultados de 

concentração obtidos referentes a cada elemento estudado (Cd, Pb, Zn, Ni, U, V, 
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Co, Fe, Mo, Mn, Ca, Mg, K, Ba e B) nas 27 amostras de água produzida, foi utilizado 

a PCA com o objetivo de agrupar e diminuir o número de respostas analisadas; e 

também identificar as variáveis originais com maior peso na combinação linear das 

componentes principais mais importantes. 

A análise de componentes principais é uma técnica de análise multivariada 

utilizada para redução de multidimensões. Além disso, uma das principais vantagens 

da PCA é permitir resumir a informação de várias variáveis correlacionadas em uma 

ou mais combinações lineares independentes (as componentes principais) que 

representam a maior parte da informação presente nas variáveis originais 

(MOROCO, 2003). Esta redução de dimensionalidade é feita por rotação das 

coordenadas originais do sistema cartesiano de forma que os novos eixos obtidos 

estejam na mesma direção indicada pela nuvem de dados que estão sendo 

analisados. Estes novos eixos de coordenada são denominados de autovetores ou 

componentes principais e são construídos por meio de combinações lineares das 

variáveis originais (BEZERRA, 2006a). Então, as componentes principais são as 

variáveis latentes e devem modelar as principais tendências da nuvem de dados.  

Matematicamente esta redução de dimensionalidade é realizada através da 

transformação da matriz de dados original, X, no produto de duas outras matrizes, a 

matriz dos pesos (loadings - relacionada com as variáveis) e a matriz dos escores 

(relacionada aos objetos ou amostras) de acordo com a seguinte expressão: 

 

X= T*Pt + E    (Equação 7)   

 

Onde X é a matriz de dados originais, T é a matriz dos escores, Pt é a transposta da 

matriz dos pesos e E é a matriz dos erros. 
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9 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Neste capítulo os dados foram divididos em metodologia desenvolvida para os 

elementos-traço e para os majoritários, onde serão abordados separadamente. 

 
 
9.1   DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÃO DE 

ELEMENTOS-TRAÇO EM AMOSTRAS DE ÁGUA PRODUZIDA 

 
 

O trabalho desenvolvido apresentou um método confiável, com limites de 

detecção mais baixos do que outros métodos descritos na literatura e eliminação ou 

diminuição significativa de interferências. Deve-se destacar também, que as 

minicolunas utilizadas puderam ser usadas repetidamente por pelo menos 500 ciclos 

operacionais sem a degradação da eficiência.  

 
 

9.1.1 Recuperação dos spikes  

 
 

Como as águas produzidas apresentam uma matriz mais complexa que a 

água do mar, métodos anteriores usados para a extração de metais-traço em 

amostras salinas foram avaliados com o intuito de serem aplicados às amostras de 

água produzida. Assim sendo, avaliou-se a recuperação obtida usando-se as 

colunas preenchidas com diferentes sorbentes. No geral, as recuperações de spike 

decrescem para todos os analitos quando a salinidade da água produzida aumenta. 

A faixa de salinidade avaliada foi 16,6‰ a 166,6 ‰. Como é mostrado na Figura 16 

(a), (b), (c) e (d), enquanto pode-se obter uma recuperação quantitativa de todos os 

analitos testados para o CRM CASS-4 (com salinidade de até 33,2‰), para o Zn em 
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amostras de água produzida, por exemplo, houve um decréscimo de 99 para 60% 

quando a salinidade varia de 33 a 166‰. No caso do Ni houve um decréscimo de 97 

para 63%. E no caso do U o decréscimo foi de 93 para 26%, para a mesma faixa de 

salinidade. Esta tendência provavelmente é atribuída à sorção competitiva dos íons 

principais da matriz em sítios de quelação disponíveis da resina. A Figura 16 mostra 

a influência da salinidade na recuperação dos spikes adicionados. 

 

 

Figura 16 (a): Recuperação para Zn  nas amostras de água produzida com variação 

da salinidade. Nota: Os testes foram realizados sem otimização e foram feitos usando a 

resina Toyopearl. 
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.  

Figura 16 (b): Recuperação para Ni nas amostras de água produzida com variação 

da salinidade. Nota: Os testes foram realizados sem otimização e foram feitos usando a 

resina Toyopearl. 

 

 

Figura 16 (c): Recuperação para U nas amostras de água produzida com variação 

da salinidade. Nota: Os testes foram realizados sem otimizaçãoe e foram feitos usando a 

resina Toyopearl. 
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Figura 16 (d): Recuperações obtidas para Ni, Zn e Co no CRM CASS-4, salinidade 

35‰. Nota: Os testes foram realizados sem otimização  e foram feitos usando a resina 

Toyopearl. 

 

Com base em tais limitações, as amostras de água produzida foram diluídas 

10 vezes e submetidas a testes de recuperação de spike. Embora tenham sido 

obtidas recuperações quantitativas para Ni, Zn e Co (pH 5,5) e de Cd e Pb (pH 8,8), 

persitiram os baixos valores de recuperações para V, U, Fe e Mo. 

Embora a quantificação por ID-ICP-MS seja capaz de corrigir uma 

recuperação variável e incompleta, a precisão é melhorada com o aumento da 

intensidade do sinal (ZHU et al.,  2009), portanto, a recuperação quantitativa é 

desejada para alcançar os melhores resultados. Devido aos baixos valores de 

recuperações obtidas em testes para o V, U, Fe e Mo, foi realizado um planejamento 

Doehlert, a fim de otimizar as condições para a recuperação de V, U, Fe e Mo, com 

base na metodologia de análise  e otimização multivariada. Após o estabelecimento 

das melhores condições experimentais, recuperações quantitativas foram obtidas 

para estes analitos na água produzida, conforme está apresentado na Tabela 6. 

Com excessão do Mn, todos os elementos de interesse foram quantitativamente 

recuperados.  
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As condições ótimas de pH utilizadas para cada analito nos testes de 

recuperação foram: pH 8,5 para Mn, pH 8,8 para Cd e Pb, pH 5,2 – 5,8 para Ni, Zn, 

V, U, Fe e Co, e pH 3,5 para Mo. 

 

Tabela 6: Recuperação de spikes nas amostras de PFW diluídas 10 vezes.  

 

         Analito                   Recuperação, %* 

Ni 90 ± 1  

Zn 100 ± 2  

Mo 95 ± 4  

V 102 ± 1  

U 93 ± 2  

Co 95 ± 1  

Cd 104 ± 1  

Fe 

Fe 

Pb 

96 (a) ± 1 

75 (b) ± 3 

102 ± 1 

 

Mn 65 ± 3  

Nota: *media e desvio padrão (n=3); resultados obtidos após otimização. 
(a) pH 10; (b) pH 5.0 

  

As recuperações de spike também indicam que a filtração da amostra 

através de um filtro de membrana de Teflon (diâmetro de poros 0,45 mm) eliminou 

qualquer fração orgânica potencial presente na água produzida que poderia ter sido 

motivo de preocupação em afetar a retenção de elementos- traço nas resinas 

quelantes. 
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Estudo de procedimentos utilizando sistema FIAS para determinação de 

elementos-traço tem tido um crescimento substancial dentro do âmbito da química 

analítica. Vantagens como a redução de volume da amostra, tempo de análise e 

melhora do controle dos brancos tem sido obtidas quando comparadas com 

procedimentos off-line. 

A ID-ICP-MS é um método de determinação de referência devido à alta 

qualidade analítica dos dados. 

Para análises de amostras reais, é raro encontrar algum elemento com dois 

isótopos em que a medida possa ser realizada livre de interferências poliatômicas, e 

como a calibração por diluição isotópica requer a medida de dois isótopos livres de 

interferências, diferentes abordagens foram requeridas para obter a máxima 

exatidão possível das razões isotópicas. Esses estudos abordados incluíram: tipo de 

resina, pH da amostra, pH da solução de limpeza da coluna, variação da vazão e do 

tempo de limpeza da coluna. 

 
 

9.1.2 Procedimentos desenvolvidos 

 
 

9.1.2.1 Níquel e Zinco 

 
 

Devido ao potencial problema de interferência causado pela matriz de água 

produzida, um estudo do tempo de limpeza e pH da solução de limpeza da coluna foi 

feito. Para uma exatidão na determinação de 60/61Ni é preciso que as interferências 

poliatômicas causadas pela matriz sejam minimizadas. Como as águas produzidas 

possuem elevada salinidade e alta concentração de elementos como Ca, Mg, Na e 

outros, esses causam interferências poliatômicas de 23Na37Cl, 25Mg35Cl, 16O44Ca. No 

caso do Zn, o potencial interferente mais crítico é o 40Ar26Mg. De acordo com as 

condições otimizadas um pH das amostras de 5,5 se mostrou eficiente na 

recuperação dos referidos analitos na amostra de água produzida. Foi verificado 

também que o uso de água desionizada era suficiente para a limpeza da coluna, 

sendo assim não foi utilizado tampão 10% v/v a pH 4,6 como solução de limpeza. É 

importante salientar, que a obtenção de baixos valores para os brancos para Zn é 

difícil, mesmo com o uso de reagentes de alta pureza e sala limpa. Assim o uso de 

água desionizada ao invés de solução tampão 10% v/v como solução de limpeza da 
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coluna aumenta também o controle do branco, como pode ser observado nas 

Figuras 17 e 18. 

 

 

Figura 17: Brancos pH 1,6 obtidos para os elementos Zn, Ni e U passado através da 
coluna utilizando água ultrapura como solução de limpeza da coluna. 

 

 

Figura 18: Brancos pH 1,6 obtidos para os elementos Zn, Ni e U passado através da 
coluna utilizando 10% da solução tampão (pH 4,6) como solução de limpeza da 
coluna. 
 

 

9.1.2.2 Cobalto  

 
 

No procedimento otimizado para a determinação de cobalto, o pH ideal para 

as amostras foi de 5,0. O cobalto é mais suscetível a interferências poliatômicas de 
24Mg35Cl+ e 43Ca16O. Devido aos potenciais problemas de interferência da matriz, 

usou-se uma solução de limpeza da coluna de tampão 10% v/v de acetato de 

amônio em água ultra pura com ajuste de pH a 4,6. Como Co é monoisotópico, a 

análise das amostras foi feita por adição padrão. 
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9.1.2.3 Vanádio e Urânio 

 
 

A otimização do processo de pré-concentração e separação V e U da matriz 

foi realizada utilizando o planejamento Doehlert como uma metodologia multivariada 

para a obtenção de resultados para cada elemento. 

A Tabela 7 mostra a matriz de planejamentos correspondentes aos 

experimentos necessários para otimização das variáveis  para V e U. 
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Tabela 7: Matriz do planejamento Doehlert para a otimização da separação da 

matriz e pré-concentração dos analitos V e U usando a coluna Toyopearl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: *Ponto central 

 

 Nesse caso, para todos os parâmetros estudados, o pH da amostra foi a 

variável que apresentou um efeito fortemente positivo no sinal de intensidade. A 

Figura 19 (a), (b) e (c) mostra as superfícies de resposta obtidas pelo ajuste de uma 

função quadrática à desejabilidade global e apresentam os valores ótimos obtidos 

das variáveis para V e U pelo uso da matriz Doehlert. Através da inspeção visual da 

N° do 

experimento 

 

pH da 

amostra 

Vazão da 

amostra, 

mL min-1 

Tempo 

limpeza 

da 

coluna, 

min 

 

Resposta, 

contagens/s 
51V     238U 

1 8,0 1,5 3,0 32312 12120 

2 7,0 1,0 2,0 31372 7948 

3 7,0 1,0 4,0 26526 8117 

4 7,0 2,0 2,0 23640 6555 

5 7,0 2,0 4,0 20952 6696 

6 6,0 0,5 3,0 63827 112859 

7.1* 6,0 1,5 3,0 56787 101139 

7.2* 6,0 1,5 3,0 59217 104131 

7.3* 6,0 1,5 3,0 59638 106055 

8 6,0 2,5 3,0 57515 98527 

9 5,0 1,0 2,0 73314 60801 

10 5,0 1,0 4,0 72379 60380 

11 5,0 2,0 2,0 68774 58458 

12 5,0 2,0 4,0 65194 60269 

13 4,0 1,5 3,0 58938 5125 
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superfície de resposta, os valores 5,5; 3,0 min e 0,8 mL min-1 foram escolhidos como 

os valores ótimos para pH da amostra, tempo de limpeza da coluna e vazão da 

amostra, respectivamente. 

 

Figura 19 (a): Superfícies de resposta obtidas para V e U pelo uso da matriz 
Doehlert. Vazão da amostra (mL min-1) x pH da amostra. 
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Figura 19 (b): Superfícies de resposta obtidas para V e U pelo uso da matriz 
Doehlert. Vazão da amostra (mL min-1) x tempo de limpeza da coluna (min). 
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Figura 19 (c): Superfícies de resposta obtidas para V e U pelo uso da matriz 
Doehlert. Tempo de limpeza da coluna (min) x pH da amostra. 
 

 Para a limpeza da coluna verificou-se que uso de água ultrapura 

apresentava melhores resultados. O vanádio é propício a interferências poliatômicas 

causadas por elementos presentes na água produzida como 12C39K, 35Cl16O. Como 

não tínhamos disponibilidade para isótopo enriquecido de V, a análise das amostras 

para esse elemento foi feita por adição padrão e para o urânio por diluição isotópica. 

 
 
9.1.2.4 Manganês 

 
 

A determinação do Mn foi feita por adição padrão e o pH da amostra foi de 

8,5. Nos testes realizados com pH 5 - 6 as recuperações encontradas foram 

extremamente baixas, 10 a 15%. Por ser um elemento monoisotópico não é 

possível o uso do método de diluição isotópica. Embora o melhor resultado dos 

testes de recuperação realizados no estudo do Mn ter sido 65%, com o uso da 

adição padrão os resultados obtidos foram concordantes com o material de 
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referência certificado CASS-4. Sendo assim, o procedimento otimizado foi aplicado 

às amostras de água produzida. 

 
 

9.1.2.5 Cádmio e Chumbo 

 
 

Nos estudos de Cd e Pb o pH utilizado para as amostras foi de 8,5. Para a 

limpeza da coluna utilizou-se água ultrapura e pelos resultados obtidos pode se 

verificar que os íons Na+, Ca2+, Mg2+ presentes nas águas produzidas foram 

removidos pela limpeza da coluna com água ultrapura antes da eluição. O pH de 

8,5 foi escolhido também, devido à redução do branco ao se utilizar tampão de 

nitrato de amônio.  

 
 

9.1.2.6 Ferro 

 
 

A fim de obter os melhores valores na razão de 56/57Fe, o plasma frio foi 

utilizado com o intuito de minimizar as interferências de “background” vindos de 
40Ar16O+ e 40Ar16O1H+. Nos estudos realizados observou-se que o uso da resina IDA 

para o Fe não apresentou bons resultados, pois, devido a maior fração de óxidos no 

plasma frio, o Fe57 apresentou intensidades maiores que o Fe56. Assim, optou-se por 

fazer estudos utilizando a resina funcionalizada com 8-HQ. Como a resina de sílica 

funcionalizada com 8-HQ apresentou altos valores de branco para Fe, foi utilizada 

uma resina de Toyopearl funcionalizada com 8-HQ. O estudo do Fe usando 

Toyopearl-8-HQ foi efetuado utilizando planejamento com a Matriz Doehlert. A 

Tabela 8 mostra a matriz de planejamento correspondente aos experimentos 

necessários para a otimização dos valores ótimos para a separação e pré-

concentração do Fe. 
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Tabela 8: Matriz do planejamento Doehlert para a otimização da separação da 

matriz e pré-concentração de Fe usando a coluna T-8HQ. 

 

Nota: *Ponto central 

 

As superfícies de resposta das Figuras 20 (a), (b) e (c) mostram que os 

valores ótimos obtidos pela inspeção visual das superfícies de resposta foram 10, 

2,0 mol L-1 e 1,5 mL min-1 para o pH da amostra, concentração do eluente de HNO3 

e vazão da amostra, respectivamente. Pelas figuras das superfícies de resposta 

percebe-se que a variável que mais influencia na resposta de Fe usando a resina de 

Toyopearl-8-HQ é o pH.  Experimentos realizados em pH 10 forneceram uma 

recuperação de 96%. No entanto, neste pH, a abundância natural para a razão de 

Fe56/Fe57 estava errada, sugerindo que possíveis interferências poliatômicas 

decorrentes de 40Ca16O1H+ e 41K16O+, poderiam estar contribuindo para a resposta 

N° 

experimento 

 

pH da 

amostra 

Vazão da 

amostra 

(mL min-1) 

Concentração 

do eluente 

HNO3 

(mol L-1) 

Resposta 

(contagens/s) 

       Fe56  

1 10 1,5 1,5 3501  

2 8,0 1,0 1,0 2706  

3 8,0 1,0 2,0 3851  

4 8,0 2,0 1,0 3618  

5 8,0 2,0 2,0 2968  

6 6,0 0,5 1,5 2088  

7.1* 6,0 1,5 1,5 2246  

7.2* 6,0 1,5 1,5 2048  

7.3* 6,0 1,5 1,5 1851  

8 6,0 2,5 1,5 1819  

9 4,0 1,0 1,0 2576  

10 4,0 1,0 2,0 3208  

11 4,0 2,0 1,0 2453  

12 4,0 2,0 2,0 2997  

13 2,0 1,5 1,5 1503  
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do Fe57. Assim, o pH 5,0 foi escolhido como um compromisso entre a recuperação 

adequada (75%) e a proporção correta da razão da abundância natural para Fe. O 

procedimento desenvolvido quando aplicado a analise do CRM CASS-4 encontrou 

valores concordantes com o certificado. 

 

 

Figura 20 (a): Superfície de resposta obtida para Fe pelo uso da matriz Doehlert.  
Vazão da amostra (mL min-1) x pH da amostra. 
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Figura 20 (b): Superfície de resposta obtida para Fe pelo uso da matriz Doehlert. 
Vazão da amostra (mL min-1) x concentração de HNO3 (M). 
 

 

Figura 20 (c): Superfície de resposta obtida para Fe pelo uso da matriz Doehlert. 
Concentração de HNO3 (M) x pH da amostra. 
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9.1.2.7 Molibdênio 

 
 

Devido a baixos valores obtidos nos testes preliminares de recuperação 

optou-se em utilizar o planejamento experimental baseado na matriz Doehlert a fim 

de se obter os valores ótimos para a determinação de Mo em água produzida 

usando extração em fase sólida e coluna com resina de sílica imobilizada com 8-HQ.  

A Tabela 9 mostra a matriz de planejamento correspondente aos experimentos 

necessários para a otimização dos valores ótimos para a separação e pré-

concentração do Mo usando a coluna de Si-8HQ.  

 

Tabela 9: Matriz do planejamento Doehlert para a otimização da separação da 

matriz e pré-concentração de Mo usando a coluna Si-8HQ. 

Nota: *Ponto central 

 

N° do 

experimento 

 

pH da 

amostra 

Vazão da 

amostra 

(mL min-1) 

Tempo de 

limpeza da 

coluna 

(segundos) 

Resposta 

(contagens/s) 

                     

Mo98 

 

1 5,0 1,5 30 9352  

2 4,0 1,0 15 11850  

3 4,0 1,0 45 12235  

4 4,0 2,0 15 11847  

5 4,0 2,0 45 12036  

6 3,0 0,5 30 12166  

7.1* 3,0 1,5 30 12260  

7.2* 3,0 1,5 30 12103  

7.3* 3,0 1,5 30 12070  

8 3,0 2,5 30 12262  

9 2,0 1,0 15 11976  

10 2,0 1,0 45 12122  

11 2,0 2,0 15 11900  

12 2,0 2,0 45 12095  

13 1,0 1,5 30 4710  
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As superfícies de resposta das Figuras 21 (a), (b) e (c) mostram como varia 

a resposta em função dos níveis das variáveis. 

 

 

 

Figura 21 (a): Superfície de resposta obtida para Mo pelo uso da matriz Doehlert. 
pH da amostra x vazão da amostra (mL min-1). 
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Figura 21 (b): Superfície de resposta obtida para Mo pelo uso da matriz 
Doehlert. pH da amostra x tempo de limpeza da coluna (s). 
 

 

Figura 21 (c): Superfície de resposta obtida para Mo pelo uso da matriz Doehlert. 
Vazão da amostra (mL min-1) x tempo de limpeza da coluna (s). 
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Pode-se notar pelas superfícies (a) e (b) que a variação da resposta é mais 

pronunciada no eixo do pH. Sendo assim, uma inspeção visual indica que as 

maiores respostas para a variável pH encontra-se na faixa entre 2,5 a 4,0. Para o 

tempo de limpeza, as superfícies indicam que o maior sinal é encontrado na região 

de 45 a 50 segundos. Para a variável vazão pode-se observar por inspeção visual 

das superfícies da Figura 21 (a) e (c) que a variação da resposta não é muito 

pronunciada quando seus níveis são mudados dentro da extensão do domínio 

experimental. Isto indica que esta variável é mais robusta que as primeiras, ou seja, 

pequenas modificações em seus valores nominais ótimos não produzirão grande 

alteração no sinal analítico. 

Desta forma, através da inspeção visual das superfícies de resposta (Figura 

21) os valores ótimos obtidos foram 3,5 para o pH da amostra, 45 segundos para o 

tempo de limpeza da coluna e 1,5 mL min-1 para a vazão da amostra. Sob essas 

condições, obteve-se recuperação quantitativa para Mo nas águas produzidas, como 

foi apresentado na Tabela 6 (item 9.1.1).  

 
 

9.1.2.8 Diagrama geral dos procedimentos desenvolvidos 

 
 

A Figura 22 apresenta um diagrama geral dos procedimentos desenvolvidos 

para a análise dos elementos-traço. 
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Figura 22: Diagrama geral dos procedimentos desenvolvidos para os elementos-
traço. 
 
 
 
9.1.3 Validação do método e resultados analíticos 

 
 

A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos para a análise do CRM CASS-

4, usado para a validação do método. As concentrações finais foram convertidas em 

ng ml-1 com base na densidade do mesmo.  É evidente que uma boa concordância 

com os valores certificados foi atingida em todos os casos, o mesmo pode ser 

verificado pelo Teste t pareado, apresentado na Tabela 11. Estes resultados 

demostram que a metodologia proposta apresenta exatidão e sensibilidade 

suficiente para a determinação de elementos-traço em águas produzidas. 
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Tabela 10: Resultados obtidos para o CRM CASS-4 (água do mar).  

 

    

Analito Concentração, ng mL-1  

 Obtido, n=3 Certificado 

Co 0,26 ± 0,00 0,26 ± 0,03 

V 1,28 ± 0,034 1,18 ± 0,16 

Mn 2,76 ± 0,13 2,78 ± 0,19 

Zn 0,436 ± 0,027 0,381 ± 0,057 

Fe 0,700 ± 0,004 0,713 ± 0,058 

Mo 9,54 ± 0,12 8,78 ± 0,86 

U 2,97 ± 0,02 3 

Cd 0,024 ± 0,000 0,026 ± 0,003 

Pb 0,0070 ± 0,0004 0,0098 ± 0,0036 

Ni 0,330 ± 0,005 0,314 ± 0,030 

 

 

Tabela 11: Resultados do teste t pelo Excel para os resultados apresentados na 

Tabela 10.  

 

 Variável 1 Variável 2 

Média 
1,831 1,744 

Variância 
8,492 7,289 

Observações 
10 10 

Variância agrupada 
7,891  

Hipótese da diferença 

de média 
0  

gl 
18  

Stat t 
0,06871  

 

Comparando-se os resultados, o T calculado (0,0687) é menor que o  T 

tabelado (2,101),  logo a diferença entre as médias não são significativas para um 

nível de 95% de confiança. 
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Os procedimentos desenvolvidos para a determinação de Cd, Pb, Ni, Zn, U, 

Mo, Fe, Co, V e Mn foram aplicados em 27 amostras de água produzida obtidas de 

diferentes plataformas offshore do Brasil. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 12. As concentrações foram convertidas em ng mL-1 com base na densidade 

das amostras de águas produzidas.  

Os limites de detecção foram estimados baseados em três vezes o desvio 

padrão dos resultados dos brancos obtidos, LD= 3σ, pelo processamento de três 

brancos (com volume de 7,5 mL). Assim obtiveram-se valores de LD de 0,7; 9; 17; 

24; 0,2; 47, 58, 2, 13 and 41 pg mL-1 para Cd, Pb, Ni, Zn, U, Mo, Fe, Co, V e Mn, 

respectivamente. Esses valores foram adequadamente baixos para a determinação 

desses elementos- traço em amostras de água produzida.  
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Tabela 12: Resultados obtidos para as amostras de água produzida.  

 

  Concentração, ng mL-1 

Amostra 

Salinidade, 

‰ Cd Pb Ni Zn U Mo Fe Co V Mn 

1 114 0,236 0,113 3,9 16,9 0,002 0,40 1,76 2,20 < 0,013 3450 

2 114 0,089 0,095 5,1 2,08 0,002 1,31 2,68 3,5 < 0,013 3140 

3 120 0,035 0,087 0,92 1790 0,033 1,01 9,8 0,89 0,088 3530 

4 116 0,017 0,086 0,42 0,95 0,002 0,93 2,45 1,27 < 0,013 4840 

5 116 0,017 0,087 3,7 5, 8 0,002 0,98 0,84 0,54 < 0,013 3930 

6 114 1,47 0,34 1,01 0,58 0,001 3,04 240 0,25 < 0,013 6230 

7 114 0,251 0,80 1,13 1,27 0,001 1,34 6,1 0,21 < 0,013 3240 

8 118 0,129 0,269 1,29 5,7 0,002 0,94 9,2 0,43 < 0,013 4010 

9 116 0,185 0,217 0,229 3360 0,003 69 1420 0,72 < 0,013 5170 

10 106 0,041 0,166 4,4 0,122 0,002 4,6 2,07 2,52 < 0,013 3200 

12 68 0,050 0,319 0,80 0,096 0,081 2,74 4,7 0,013 0,114 640 

13 39 0,071 0,086 0,99 0,263 0,002 2,07 67 0,087 < 0,013 148 

14 88 0,47 0,059 5,2 8,1 0,003 1,05 1,75 0,185 < 0,013 1620 

15 92 0,040 0,090 0,89 0,40 0,003 1,08 62 1,98 < 0,013 2550 

16 98 0,040 0,059 1,17 0,38 0,007 2,25 2,06 0,028 < 0,013 2610 

17 98 0,161 0,064 1,12 0,62 0,007 0,48 305 0,044 < 0,013 2580 
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18 80 0,062 0,057 1,53 0,314 0,011 0,53 5,4 0,095 0,80 10,0 

19 75 0,013 0,097 1,56 0,35 0,011 0,293 2,35 0,057 0,852 4,2 

20 75 0,021 0,069 1,81 0,49 0,004 0,34 4,0 0,033 0,323 6,1 

21 75 0,014 0,072 0,235 0,286 0,002 0,41 47 0,004 0,74 24 

22 68 0,025 0,080 1,92 0,37 0,005 0,244 280 0,010 0,201 250 

23 87 0,020 0,066 2,38 13,3 0,027 0,51 28,9 0,060 0,148 1170 

24 87 0,020 0,097 5,5 7,9 0,059 0,48 38 0,059 0,230 1150 

25 72 0,014 0,114 4,4 1,14 0,002 2,53 62 0,078 0,114 940 

26 72 0,016 0,084 3,4 1,22 0,013 2,07 54,6 0,101 0,174 1050 

27 52 0,013 0,067 2,86 8,5 0,002 1,48 14,5 0,162 < 0,013 970 

28 52 0,014 0,068 5,2 2,20 0,001 1,52 14,9 0,256 0,179 1010 

 

Notas: (i) A amostra 11 não é apresentada devido à quantidade insuficiente para ser analizada. (ii) O desvio padrão relativo (n=3) encontrado foi normalmente 

melhor que 3% para todos os resultados.
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9.1.4 Fração organometálica 

 
 

Devido ao fato das águas produzidas conterem claramente uma fração de 

hidrocarbonetos dissolvidos (óleos e potencialmente muitos ligantes complexantes), 

não é razoável supor que complexos organometálicos hidrofóbicos possam estar 

presentes e que estes não irão interagir com as resinas quelantes, popularmente 

utilizadas para as espécies inorgânicas e, portanto, não revelarão a sua presença 

através de ensaios de recuperação de spike. Dessa forma, a coluna de fase reversa 

C18 foi utilizada, em uma tentativa de determinar se alguma fração significativa de 

metais nas amostras de água produzida poderia ser atribuída aos compostos 

organometálicos. Observações visuais confirmaram que algumas substâncias foram 

retidas no topo da camada da resina formando uma fina camada amarela, como é 

mostrado na Figura 23. 

 

 

 

Figura 23: Coluna de C18 após a passagem de amostra de água produzida. 

 

 

Na Tabela 13 são apresentados os resultados obtidos para um experimento 

em que 20 mL de amostra de água produzida foram passadas através da coluna de 

C18 para avaliar a possível presença de complexos organometálicos nas amostras. 

Substâncias 
retidas na C18 
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Tabela 13: Resultados obtidos para amostras de água produzida passadas através 

da coluna de C18 (N=3). 

 

 Concentração, ng ml-1  

Amostra Ni60 Zn66 V51 U238 Co59 Cd114 Pb208 Mo98 Mn55 Fe57 

Branco 0,20 1,34 0,13 < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 <0,02 0,04 0,42 

Amostra 18 0,82 1,7 0,09 < 0,01 < 0,01 <0,01 0,06 <0,02 0,13 1,44 

Amostra 19 0,87 2,0 0,18 < 0,01 < 0,01 <0,01 0,03 <0,02 0,15 0,93 

 

Os resultados apresentados na Tabela 13 sugerem a presença de 

compostos organometálicos de Ni, Mn e Fe nessas amostras quando utilizamos a 

coluna C18. Dessa forma, realizou-se um novo experimento para averiguar se algum 

composto inorgânico era retido pela coluna. A Tabela 14 mostra os resultados 

obtidos ao se passar 20 mL de um padrão de 1 ng mL-1 de Ni, Zn, V, U, Co, Cd, Pb, 

Mo, Mn e Fe através da coluna de C18. 

 

 

Tabela 14: Resultados obtidos para o padrão de 1 ng mL-1 passado através da coluna 

de C18 (N=3). 

 

 Concentração, ng ml-1 

Amostra Ni60 Zn66 V51 U238 Co59 Cd114 Pb208 Mo98 Mn55 Fe57 

Branco 0,02 1,03 0,39 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,05 

Padrão 1ng mL-1 0,94 0,7 0,30 < 0,01 0,014 <0,01 0,01 0,157 0,11 3,56 

 

Os resultados apresentados na Tabela 14 sugerem que a coluna de C18 

pode reter algumas espécies inorgânicas de Ni, Co, Mn e Fe. Assim, para certificar 

que os resultados obtidos não apresentaram qualquer influência de possíveis 

interferentes, utilizou-se soluções padrão puras de Mg, Na, Ca e K para investigar 

possíveis interferências que pudessem contribuir para a magnitude da intensidade 

final dos analitos e resultar em valores imprecisos. Em cada um dos elementos de 

interesse foi investigada se espécies poliatômicas teriam qualquer contribuição para 

a intensidade dos analitos. Pequenas variações foram observadas quando se 

compara as intensidades obtidas para as amostras, padrões e brancos (Tabela 15), 
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com excessão para o Zn. Entretanto, a contribuição de Mg, Na, Ca e K nos 

resultados para Zn é pequena e os valores obtidos provavelmente são 

contaminação, como também foi observado nas Tabelas 13 e 14. 

 

Tabela 15: Resultados obtidos para padrões e amostra passados através da coluna 

de C18 (N=3). 

 

 Concentração, ng mL-1 

Amostra Ni60 Zn66 V51 U238 Co59 Cd114 Pb208 Mo98 Mn55 Fe57 

Branco 0,01 0,52 0,19 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,05 

Amostra 19(*) 0,02 0,68 0,06 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,05 

Na (a) < 0,01 5,4 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,05 

Ca (b) 0,02 4,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,05 

Mg (c) 0,02 4,8 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,05 

K (d) 0,01 5,7 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,05 

Nota: (*) 40 mL 

 

Ao utilizar-se 80 mL de amostra de água produzida os resultados obtidos 

também mostraram que nenhuma fração organometálica significativa estava 

presente ou se presente estes estavam em níveis não detectáveis de acordo com o 

método utilizado. 

Assim, de acordo com os resultados obtidos concentrações não detectáveis 

acima que o branco foram obtidas tanto para as espécies como para todos os 

analitos medidos nas águas produzidas quando os volumes de amostra de 20-80 mL 

de PFW foram processados através da coluna C18. Esta observação sugere que 

uma quantidade insignificante de fração de organometálicos está presente nestas 

amostras de águas produzidas que foram filtradas.  
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9.2 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÃO DE 

ELEMENTOS MAJORITÁRIOS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PRODUZIDA 

 

9.2.3 Otimização do procedimento usando planejamento Doehlert 

 
 

A otimização do processo de determinação dos analitos da matriz foi 

realizada utilizando o planejamento Doehlert como uma metodologia multivariada 

para a obtenção de resultados para cada elemento.  

Uma das vantagens da determinação simultânea em ICP OES é a 

necessidade de um volume menor da solução da amostra para realização da análise 

e diminuição também do tempo gasto para a análise.  

Foram investigadas para todos os analitos estudados, a potência da 

radiofreqüência, a velocidade da bomba peristáltica e a vazão do gás auxiliar.  Assim 

como no estudo da otimização de elementos-traço, a função de desejabilidade que é 

expressa pela Equação 1 (item 8.3.5) foi utilizada e modelos polinomiais de segunda 

ordem foram aplicados usando a desejabilidade global como resposta única para os 

analitos estudados a fim de se determinar as condições ótimas específicas. As 

Tabelas 16, 17 e 18 mostram a matriz de planejamentos correspondentes aos 

experimentos necessários para otimização das variáveis e as respostas obtidas. 
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Tabela 16: Matriz do planejamento Doehlert para a otimização da determinação de 

Ca e Mg pelo modo de visão radial. 

 

Nota: *Ponto central

N° do 

experimento 

 

Velocidade 

da bomba 

peristáltica 

(rpm) 

Potência do 

gerador de 

radiofrequência 

(W) 

Vazão do 

gás 

auxiliar 

(L min-1) 

Resposta 

(contagens/s) 

Ca Mg 

1 125 1050 1,0 18.595 145.815 

2 100 900 0,5 12.034 91.393 

3 100 900 1,5 15.828 129.090 

4 100 1200 0,5 16.865 129.584 

5 100 1200 1,5 22.737 178.915 

6 75 750 1,0 12.905 103.855 

7.1* 75 1050 1,0 18.332 144.360 

7.2* 75 1050 1,0 18.099 141.237 

7.3* 75 1050 1,0 17.733 139.639 

8 75 1350 1,0 22.837 180.342 

9 50 900 0,5 11.696 87.593 

10 50 900 1,5 15.463 125.754 

11 50 1200 0,5 16.536 127.137 

12 50 1200 1,5 21.921 172.507 

13 25 1050 1,0 18.009 139.151 
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Tabela 17: Matriz do planejamento Doehlert para a otimização de Ca, K e Mg pelo modo de visão axial. (*Ponto central)  

 
 
 
 
 

N° do 

experimento 

 

Velocidade 

da bomba 

peristáltica 

(rpm) 

Potência do 

gerador de 

radiofrequência 

(W) 

Vazão do 

gás auxiliar 

(L min-1) 

Resposta (contagens/s) 

Ca K Mg 

1 125 1050 1,0 567.298 126.850 1.777.783 

2 100 900 0,5 532.650 175.484 2.693.757 

3 100 900 1,5 358.899 106.230 3.067.052 

4 100 1200 0,5 703.426 178.579 443.074 

5 100 1200 1,5 637.413 113.108 859.890 

6 75 750 1,0 360.451 113.909 3.080.615 

7.1* 75 1050 1,0 563.250 124.012 2.235.224 

7.2* 75 1050 1,0 562.842 122.145 2.534.227 

7.3* 75 1050 1,0 552.106 121.419 2.267.601 

8 75 1350 1,0 762.620 123.333 0 

9 50 900 0,5 540.301 176.053 2.538.471 

10 50 900 1,5 358.303 103.354 3.104.155 

11 50 1200 0,5 703.386 176.739 0 

12 50 1200 1,5 631.457 111.582 946.682 

13 25 1050 1,0 568.344 123.480 2.132.753 
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Tabela 18: Matriz do planejamento Doehlert para a otimização de Ba e B pelo modo 

de visão axial. 

 

Nota: *Ponto central 

 
 

 
 

N° do 

experimento 

 

Velocidade 

da bomba 

peristáltica 

(rpm) 

Potência do 

gerador de 

radiofrequência 

(W) 

Vazão do 

gás 

auxiliar 

(L min-1) 

Resposta 

(contagens/s) 

B Ba 

1 125 1050 1,0 15.429 320.934 

2 100 900 0,5 13.597 286.787 

3 100 900 1,5 10.271 263.800 

4 100 1200 0,5 18.118 324.931 

5 100 1200 1,5 16.573 325.125 

6 75 750 1,0 10.140 259.163 

7.1* 75 1050 1,0 15.433 311.428 

7.2* 75 1050 1,0 15.067 314.761 

7.3* 75 1050 1,0 14.895 309.710 

8 75 1350 1,0 21.101 375.997 

9 50 900 0,5 13.652 291.125 

10 50 900 1,5 10.291 267.246 

11 50 1200 0,5 18.212 322.164 

12 50 1200 1,5 16.735 331.693 

13 25 1050 1,0 14.731 306.246 
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As condições experimentais definidas como ótimas são aquelas indicadas 

pelas superfícies. As superfícies de resposta da Figura 24 (a), (b) e (c) mostram 

como varia a resposta em função dos níveis das variáveis. Sendo assim, uma 

inspeção visual indica que as maiores respostas para a variável potência da 

radiofreqüência encontram-se na faixa entre 1100 a 1400 W. Para a vazão do gás 

auxiliar, as superfícies indicam que o maior sinal é encontrado na região acima de 1 

L min-1. Para a variável velocidade da bomba peristáltica, pode-se observar por 

inspeção visual das superfícies da Figura 24 (a) e (b) que a variação da resposta 

não é muito pronunciada quando seus níveis são mudados dentro da extensão do 

domínio experimental. Assim, através da inspeção visual das superfícies de resposta 

os valores ótimos obtidos foram 1150 W para a potência do gerador de RF, 1,5 L 

min-1 para a vazão do gás auxiliar e 125 rpm para a velocidade da bomba 

peristáltica. 

 

Figura 24 (a): Superfície de resposta obtida para Ca e Mg pelo uso da matriz 
Doehlert utilizando o ICP OES na visão radial. Potência do gerador de 
radiofreqüência (W) x velocidade da bomba peristáltica (rpm). 
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Figura 24 (b): Superfície de resposta obtida para Ca e Mg pelo uso da matriz 
Doehlert utilizando o ICP OES na visão radial. Vazão do gás auxiliar (L min-1) x 
velocidade da bomba peristáltica (rpm). 

 

Figura 24 (c): Superfície de resposta obtida para Ca e Mg pelo uso da matriz 
Doehlert utilizando o ICP OES na visão radial. Vazão do gás auxiliar (L min-1) x 
potência do gerador de radiofreqüência (w). 
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As superfícies de resposta da Figura 25 (a), (b) e (c) mostram que os valores 

ótimos obtidos pela inspeção visual das superfícies de resposta foram 1350 W, 1,0 L 

min-1 e 125 para a potência do gerador de RF, vazão do gás auxiliar e velocidade da 

bomba peristáltica, respectivamente.  

 

 

 

Figura 25 (a): Superfície de resposta obtida para Ba e B pelo uso da matriz 
Doehlert utilizando o ICP OES na visão axial. Potência do gerador de 
radiofreqüência (w) x velocidade da bomba peristáltica (rpm). 
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Figura 25 (b): Superfície de resposta obtida para Ba e B pelo uso da matriz Doehlert 
utilizando o ICP OES na visão axial. Vazão do gás auxiliar (L min-1) x velocidade da 
bomba peristáltica (rpm). 

 

Figura 25 (c): Superfície de resposta obtida para Ba e B pelo uso da matriz 
Doehlert utilizando o ICP OES na visão radial.  Vazão do gás auxiliar (L min-1) x 
potência do gerador de radiofreqüência (w). 
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A Figura 26 (a), (b) e (c) mostra as superfícies de resposta obtidas pela 

desejabilidade global e apresentam os valores ótimos obtidos para K, Ca e Mg 

obtidos na visão axial pelo uso da matriz Doehlert. Através da inspeção visual da 

superfície de resposta, os valores 975 W; 0,5 L min-1 e 85 rpm foram escolhidos 

como os valores ótimos para a potência do gerador de RF, vazão do gás auxiliar e 

velocidade da bomba peristáltica, respectivamente.  

 Os resultados para Ca e Mg não foram satisfatórios nas condições ótimas 

encontradas, desta forma optou-se utilizar tais condições somente para a 

determinação de K no CRM SLRS-4. 

 

Figura 26 (a): Superfície de resposta obtida para K, Ca e Mg pelo uso da matriz 
Doehlert utilizando o ICP OES na visão axial. Potência do gerador de 
radiofreqüência (w) x velocidade da bomba peristáltica (rpm). 
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Figura 26 (b): Superfície de resposta obtida para K, Ca e Mg pelo uso da matriz 
Doehlert utilizando o ICP OES na visão axial. Vazão do gás auxiliar (L min-1) x 
velocidade da bomba peristáltica (rpm). 
 

 

Figura 26 (c): Superfície de resposta obtida para K, Ca e Mg pelo uso da matriz 
Doehlert utilizando o ICP OES na visão axial. Vazão do gás auxiliar (L min-1) x 
potência do gerador de radiofreqüência (W). 
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9.2.4 Avaliação da exatidão do procedimento desenvolvido 

 
 
Para avaliar a exatidão do procedimento desenvolvido, os cinco elementos 

estudados foram determinados no Material de Referência Certificado de água de rio, 

SLRS-4, fornecido pelo National Research Council Canada. É importante salientar 

que este CRM foi utilizado devido ao fato das amostras terem sido muito diluídas e 

também pela falta de CRM com valores certificados para os elementos em estudo 

em uma matriz mais parecida com a da água produzida. Os resultados são 

apresentados na Tabela 19. 

 

Tabela 19: Resultados obtidos para o CRM SLRS-4 (água de rio). 

 

    

Analito Concentração, mg L-1  

 Obtido, n=3 Certificado 

Ca 5,8 ± 0,2 6,2 ± 0,2 

Mg 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1 

K 0,66 ± 0,01 0,68 ± 0,02 

Ba 0,0127 ± 0,0002 0,0122 ± 0,0006 

 

Pode-se notar que há uma boa concordância entre os valores encontrados 

pelo procedimento desenvolvido e os valores certificados, mostrando que ele pode 

ser satisfatoriamente aplicado a este tipo de matriz quando diluída. 

 
 

9.2.5 Aplicação do método para a determinação de Ca, Mg, K, Ba e B em 

águas produzidas 

 
 

Após o desenvolvimento analítico para o estabelecimento das melhores 

condições operacionais para a determinação de B, Ba, K, Ca e Mg, o método foi 

aplicado em amostras de água produzida. Houve a necessidade de diluição (1:100 
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para a B e Ba, 1:300 para Ca, K e Mg) das amostras de água produzida, por 

conterem elevadas concentrações dos analitos a serem determinados. 

As características analíticas para a determinação de B, Ba, K, Ca e Mg nas 

amostras de água produzida estão apresentadas na Tabela 20. 
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Tabela 20: Características analíticas para a determinação de B, Ba, K, Ca e Mg em águas produzidas. 

 

Parâmetro Amostra B Ba Ca Mg K 

 

Curva analítica 

 

C.A. I=12518[B]+77,89 

R=0,9996 

I=887517[Ba]+7134,6  

R=0,9994 

I=842,84[Ca]+105,37 

R=0,9995 

 

I=24591[Mg]+875,56 

R=0,9990 

 

I=230634[K]+21313 

R=0,9988 

 

 

 

 
 
Curva de adição 

padrão e 

coeficiente de 

correlação (R) 

 

 
 
 
 

 

 

 

1 I=12365[B]+6533,2 

R=0,9993 

I=805246[Ba]+233294 

R=0,9995 

I=837,86[Ca]+20484 

R=0,9994 

I=25342[Mg]+33891 

R=0,9993 

I=223424[K]+342392 

R=0,9983 

5 
I=12586[B]+6396,8 

R=0,9968 

I=812307[Ba]+134380 

R=0,9954 

I=840,86[Ca]+30678 

R=0,9969 

I=24666[Mg]+10405 

R=0,9993 

I=216257[K]+372605 

R=0,9973 

6 
I=13373[B]+5490,8 

R=0,9965 

I=846802[Ba]+92104 

R=0,9948 

I=844,99[Ca]+24370 

R=0,9998 

I=24896[Mg]+42443 

R=0,9998 

I=223326[K]+349438 

R=0,9990 

10 
I=12379[B]+6906,3 

R=0,9982 

I=820577[Ba]+134343 

R=0,9997 

I=864,92[Ca]+11726 

R=0,9991 

I=25196[Mg]+20705 

R=0,9988 

I=222179[K]+372839 

R=0,9986 

12 
I=12941[B]+3484,5 

R=0,9919 

I=850935[Ba]+63201 

R=0,9889 

I=846,04[Ca]+4167 

R=0,9995 

I=24315[Mg]+58941 

R=0,9978 

I=229777[K]+264507 

R=0,9989 

 
13 

I=13080[B]+2081,7 

R=0,9983 

I=880992[Ba]+7115,1 

R=0,9985 

I=861,98[Ca]+1857,9 

R=0,9992 

I=24272[Mg]+80514 

R=0,9964 

I=227737[K]+186768 

R=0,9985 
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15 

I=12425[B]+6221,8 

R=0,9983 

I=811806[Ba]+65900 

R=0,9992 

I=850,75[Ca]+8941,6 

R=0,9997 

I=24736[Mg]+32525 

R= 0,9991 

I=216392[K]+292253 

R=0,9977 

 

21 
I=12789[B]+3228,8 

R=0,9990 

I=849913[Ba]+25535 

R=0,9986 

I=850,75[Ca]+7176,6 

R=0,9984 

 

I=24279[Mg]+63389 

R=0,9988 

 

I=216145[K]+489834 

R=0,9935 

 

 
23 

I=12483 [B]+1931,6 

R=0,9989 

I=813353[Ba]+69240 

R=0,9977 

I=845,98[Ca]+6831,7 

R=0,9969 

I=23487[Mg]+76323 

R=0,9972 

I=225676[K]+327280 

R=0,9978 

 

28 
I=13085 [B]+2097,3 

R=1 

I=829191[Ba]+357094 

R=0,9998 

I=842,15[Ca]+3965,9 

R=0,9946 

I=24228[Mg]+50106 

R=0,9997 

I=222521[K]+301146 

R=0,9979 

Desvio padrão 

relativo (DPR)  

0,66 % para 0,5 mg L-1 1,3 % para 0,5 mg L-1 0,75 % para 40 mg L-1 1,2 % para 5,0 mg L-

1 

1,1 % para 5,0 mg L-1 

Limite de detecção 

(LD) 

 

0,5 µg L-1 1,1 µg L-1 2,0 µg L-1 1,5 µg L-1 2,0 µg L-1 
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O limite de detecção foi calculado como sendo três vezes o desvio padrão 

de dez medidas consecutivas do branco dividido pela sensibilidade da curva de 

calibração, LD= 3σ/S. Verificou-se que o método proposto foi preciso, apresentando 

um RSD menor que 3,0 % para todos analitos estudados. 

 

As Figuras 27, 28, 29, 30 e 31 mostram as inclinações das curvas 

preparadas nas amostras de água produzida (adição padrão) e da curva analítica 

preparada em água desionizada. E na Tabela 21 são apresentados os intervalos de 

confiança dos coeficientes angulares das curvas analíticas apresentadas nas 

Figuras 27, 28, 29, 30 e 31. 

 

Nota: C.A.= curva analítica preparada em água desionizada; A.1= amostra de água 

produzida 01; A.5= amostra de água produzida 05; A.6= amostra de água produzida 06; A.10= 

amostra de água produzida 10; A.12= amostra de água produzida 12; A.13= amostra de água 

produzida 13; A.15= amostra de água produzida 15; A.21= amostra de água produzida 21; A.23= 

amostra de água produzida 23; A.28= amostra de água produzida 28. 

 

 

 

Figuras 27: Curvas de adição padrão (B) e curvas analíticas preparadas em água 
desionizada.  
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Figuras 28: Curvas de adição padrão (Ba) e curvas analíticas preparadas em água 
desionizada.  
 

 

 

 

Figuras 29: Curvas de adição padrão (Ca) e curvas analíticas preparadas em água 
desionizada.  
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Figuras 30: Curvas de adição padrão (K) e curvas analíticas preparadas em água 
desionizada.  
 

 

Figuras 31: Curvas de adição padrão (Mg) e curvas analíticas preparadas em água 
desionizada.  
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Tabela 21: Intervalo de confiança dos coeficientes angulares das curvas analíticas apresentadas nas Figuras 27, 28, 29, 30 e 31. 

Amostra B Ba Ca K Mg 

C.AN. L.I. L.S. C.AN. L.I. L.S. C.AN. L.I. L.S. C.AN. L.I. L.S. C.AN. L.I. L.S. 

H20 12518 12171 12864 887517 856444 918589 843 818 868 230634 219331 241936 24591 23511 25671 

1 12365 11921 12809 805246 779691 830801 838 810 866 223424 210593 236256 25342 24404 26281 

5 12586 11589 13583 812307 735803 888811 841 776 905 216257 200689 231825 24666 23734 25597 

6 13373 12269 14477 846802 761471 932133 845 829 861 223326 212352 234299 24896 24413 25379 

10 12379 11653 13105 820577 801265 839890 865 828 901 222179 210789 233568 25196 24009 26384 

12 12941 11322 14560 850935 726062 975808 846 819 874 229777 219315 240239 24315 22724 25907 

13 13080 12333 13827 880992 833173 928810 862 827 897 227737 215620 239854 24272 22258 26285 

15 12425 11710 13141 811806 779879 843733 851 832 870 216392 201837 230948 24736 23730 25742 

21 12789 12236 13342 849913 805828 893997 851 803 898 216145 191923 240367 24279 23098 25460 

23 12483 11913 13052 813353 758718 867988 846 781 911 225676 206013 245339 23487 21744 25230 

28 13085 13014 13156 859191 841904 876477 842 756 928 222521 208200 236843 24228 22168 26289 

Nota: C.AN. = coeficiente angular, L.I. = limite inferior, L.S. = limite superior
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Comparando as inclinações das curvas apresentadas nas Figuras 27, 28, 29, 

30 e 31 e os intervalos de confiança dos coeficientes angulares das curvas analíticas 

apresentados na Tabela 21, verificou-se que, as inclinações das curvas de adição de 

padrão se assemelham a inclinação da curva obtida em água desionizada. Sendo 

assim, pela análise fica evidenciado que pela diluição realizada, não se tem a 

influência significativa da matriz às amostras. 

 

Tabela 22: Concentrações de Ca, Mg, K, Ba e B obtidas por adição padrão e por 

curva de adição padrão. 

 

Nota: *   A.P. = Calibração por adição padrão através da Equação 6. 

             C.A.P. = Calibração por curva de adição padrão. 

 
 

Concentração, mg L-1 

Amostra Calibração* Ca Mg K Ba B 

1 
A.P. 7990 ± 71 519 ± 37 477 ± 30 30,3 ± 3,0 54,2 ± 2,6 

C.A.P. 6944 ± 551 421 ± 36 469 ± 13 24,6 ± 3,1 52,2 ± 0,91 

5 
A.P. 10569 ± 374 113 ± 6,0 555 ± 39 17,9 ± 0,5 55,0 ± 2,1 

C.A.P. 10849 ± 137 126 ± 15 546 ± 41 14,3 ± 3,1 52,4 ± 2,2 

6 
A.P. 7724 ± 124 553 ± 20 406 ± 35 12,9 ± 1,0 45,7 ± 2,4 

C.A.P. 8182 ± 665 511 ± 47 465 ± 22 10,2± 0,94 44,9 ± 5,5 

10 
A.P. 4111 ± 151 236 ± 14 444 ± 21 15,2 ± 0,3 51,0 ± 3,7 

C.A.P. 4254 ± 265 247 ± 18 493 ± 26 15,0 ± 1,8 55,6 ± 1,8 

12 
A.P. 1440 ± 27 754 ± 45 298 ± 12 7,11 ± 0,27 27,1 ± 1,3 

C.A.P. 1497 ± 28 727 ± 51 345 ± 33 6,8 ± 0,87 27,1 ± 0,18 

13 
A.P. 624 ± 20 1005 ± 16 215 ± 19 0,78 ± 0,09 14,9 ± 0,80 

C.A.P. 662 ± 22 995 ± 14 250 ± 39 0,94 ± 0,19 15,5 ± 0,62 

15 
A.P. 2920 ± 55 408 ± 21 319 ± 29 5,0 ± 1,5 43,5 ± 6,0 

C.A.P. 3084 ± 97 394 ± 9,3 384 ± 55 6,8 ± 1,6 47,7 ± 1,3 

21 
A.P. 2271 ± 69 794 ± 32 615 ± 49 3,1 ± 0,3 25,2 ± 0,32 

C.A.P. 2350 ± 255 783 ± 25 678 ± 47 2,9 ± 0,1 25,9 ± 0,97 

23 
A.P. 2299 ± 35 993 ± 28 365 ± 21 7,5 ± 0,3 14,6 ± 1,2 

C.A.P. 2326 ± 137 975 ± 41 426 ± 25 7,7 ± 1,0 15,3 ± 0,31 

28 
A.P. 1334 ± 24 642 ± 17 350 ± 31 44,6 ± 1,3 18,2 ± 0,3 

C.A.P. 1410 ± 60 625 ± 15 423 ± 36 39,5 ± 5,0 16,2 ± 2,2 
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De um modo geral, comparando-se os resultados das determinações 

analíticas de Ca, Mg, K, Ba e B por adição padrão de acordo com a Equação 6 e as 

curvas por adição padrão apresentados na Tabela 22, observa-se uma concordância 

nas concentrações obtidas para cada amostra. Estes resultados demonstram que a 

metodologia proposta é confiável na determinação de Ca, Mg, K, B e Ba em águas 

produzidas. Sendo assim optou-se por determinar a concentração dos elementos 

majoritários nas amostras de água produzida pelo método de adição de padrão de 

acordo com a Equação 6. Entretanto vale ressaltar que para a determinação dos 

elementos em estudo poderiam ser utilizadas curvas de calibração em água 

desionizada, devido ao fato das inclinações das curvas obtidas pela calibração por 

adição padrão e da curva obtida em água desionizada serem semelhantes. 

  

A Tabela 23 apresenta os resultados obtidos na determinação desses cinco 

elementos em 27 amostras de água produzida provenientes de diferentes poços de 

produção de petróleo. Sendo assim, as amostras de 1 a 22 são provenientes da 

Bacia de Campos e as amostras de 23 a 28 são provenientes da Bacia de Sergipe. 
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Tabela 23: Concentrações de Ca, Mg, K, Ba e B obtidas em águas produzidas 

analisadas pelo procedimento desenvolvido. 

 

 Concentração, mg L-1 

Amostra Salinidade, ‰ Ca Mg K Ba B 

1 114 7990 519 477 30,3 54,2 

2 114 7925 344 440 30,5 48,9 

3 120 8452 105 514 16,4 54,3 

4 116 4228 109 525 18,6 59,9 

5 116 10569 113 555 17,9 55,0 

6 114 7724 553 406 12,9 45,7 

7 114 7199 617 432 21,1 49,2 

8 118 8452 636 424 19,6 47,9 

9 116 9549 201 487 17,0 53,5 

10 106 4111 236 444 15,2 51,0 

12 68 1440 754 298 7,11 27,1 

13 39 624 1005 215 0,78 14,9 

14 88 3778 421 387 20,4 63,7 

15 92 2920 408 319 4,95 43,5 

16 98 3177 539 365 5,94 53,1 

17 98 3178 553 336 4,87 49,8 

18 80 2723 893 567 1,78 25,2 

19 75 1877 873 806 4,46 24,5 

20 75 1730 829 702 7,43 28,5 

21 75 2271 794 615 3,09 25,2 

22 68 2028 653 407 4,42 34,2 

23 87 2299 993 365 7,49 14,6 

24 87 2189 961 368 7,49 14,5 

25 72 1720 851 369 36,9 15,0 

26 72 1628 823 385 41,2 16,8 

27 52 1305 660 345 43,4 17,2 

28 52 1334 642 350 44,6 18,2 
Notas: (i)  A amostra11não é apresentada devido à quantidade insuficiente para ser analizada. (ii) O 

desvio padrão relativo (n=3) encontrado foi normalmente melhor que 8% para todos os resultados. (iii) 

Divisões das cores são referentes a diferenciações dos grupos de amostras. 
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Alguns elementos químicos (ex. Ca e Mg) podem servir de parâmetros para 

diferenciação ou separação entre poços e campos de petróleo em termos de 

ocorrência de água. Entretanto não foi objetivo este tipo de estudo nesse trabalho. 

 
 
9.3    ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 

 
 

O principal objetivo da utilização da PCA (nos dados das Tabelas 12 e 23 é 

reduzir a quantidade de respostas estudadas a um número mínimo de PCs que 

consigam descrever o comportamento conjunto das concentrações obtidas para as 

águas produzidas de diferentes poços. 

Em uma Análise de Componentes Principais a determinação do número de 

PCs que deve ser usado para a descrição dos dados deve ser a primeira 

preocupação. Dentre os critérios utilizados para determinar o número de PCs está a 

percentagem de variância explicada. Como o objetivo é reduzir a dimensionalidade 

dos dados para facilitar o reconhecimento de algum padrão de comportamento das 

amostras estudadas, quanto menor o número de PCs usadas, melhor terá sido a 

transformação. 

Numa PCA, a maior parte da variância dos dados está contida na primeira 

componente principal. Na segunda componente há mais informações que na terceira 

e assim por diante. A Tabela 24 mostra que se usando quatro PCs conseguiremos 

explicar 73,93 % da variância de todos os dados (= 35,78 da 1ª PC + 16,13 da 2ª PC 

+ 11,63 da 3ª PC + 10,38 da 4ª PC).  
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Tabela 24: Autovalores e variâncias explicadas para os dados das Tabelas 12 e 23. 

Componente Autovalor Variância 

explicada (%) 

Autovalor 

acumulado 

Variância 

acumulada (%) 

1 5,724191 35,77620 5,72419 35,7762 

2 2,580811 16,13007 8,30500 51,9063 

3 1,863222 11,64514 10,16823 63,5514 

4 1,660563 10,37852 11,82879 73,9299 

 

Para facilitar a interpretação dos resultados, os pesos (loadings) e os escores 

podem ser projetados na forma de gráficos.  

O gráfico dos pesos revela a importância e a correlação entre as variáveis 

individuais (neste caso as concentrações obtidas e a salinidade) em relação às PCs. 

Estas propriedades podem ser avaliadas pelo gráfico dos loadings, como é mostrado 

na Figura 32.  
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Figura 32: Gráfico dos pesos usando-se as 1ª e 2ª componentes principais para os 
dados das Tabelas 12 e 23. 

 

A correlação entre as variáveis é descrita pelo cosseno do ângulo formado 

entre os vetores loading. Quanto menor for o ângulo, maior será a correlação entre 

as variáveis.  

O tamanho do vetor loading em relação à PC considerada é a medida da 

importância dessa variável para a modelagem da componente principal. Quando o 

vetor loading for pequeno e se aproximar da origem do sistema de coordenada é 

porque ele representa variáveis sem importância na modelagem. No caso da PCA 

aplicada aos resultados obtidos para as águas produzidas, os elementos Fe, Mo e 

Zn, por exemplo, são mais correlacionados que os elementos Ni e Mg (Figura 32). 

Observa-se também que alguns elementos como U, Pb e Ba são menos importantes 

na modelagem, pois os comprimentos de seus vetores loadings estão mais distantes 

de 1 (circunferência vermelha). 

O gráfico dos escores mostra o agrupamento dos objetos estudados neste 

caso, as amostras de água produzida. A Figura 33 representa o gráfico de escores 

para a primeira e segunda componentes principais dos dados de água produzida. 
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Neste gráfico, a projeção linear das amostras é feita representando parte da 

variância total dos dados. Como pode ser visto, há quatro classes com o 

agrupamento dos objetos em cada. Estes objetos representam as águas produzidas 

de diferentes poços.  

 

 

 

Figura 33: Gráfico dos escores usando-se as 1ª e 2ª componentes principais para 
os dados das Tabelas 12 e 23. Nota: sem a amostra 9, que apresentou resultados 
anômalos. 

 

Analisando os gráficos dos escores e dos loadings simultaneamente 

notamos quais variáveis são responsáveis para a separação de cada um dos 

grupos. Sendo assim, quando se sobrepõe o gráfico dos pesos (loadings) com o 

gráfico dos escores verifica-se por exemplo, que o Fe, Mo e Zn são responsáveis 

pela separação do grupo 1 (amostras 10, 2, 1, 13 e outras ) em relação ao outro 

grupo. 
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Pela Tabela 25 também é possível verificar a correlação entre as variáveis e 

as componentes principais. 

 

Tabela 25: Correlação entre as variáveis e as componentes principais. 

 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Salinidade 0,848841 -0,119099 0,355355 -0,035502 

Cd 0,413685 -0,111162 0,208622 0,520093 

Pb 0,359001 -0,012119 0,193041 0,610432 

Ni -0,203100 -0,605769 -0,401609 -0,289192 

Zn 0,609111 0,620142 -0,349435 -0,165694 

U -0,263988 0,159126 -0,064823 0,324734 

Mo 0,562198 0,636052 -0,460956 -0,091930 

Fe 0,539958 0,665550 -0,425237 0,000754 

Co 0,504602 -0,482921 0,023618 -0,467257 

V -0,545549 0,471958 0,455903 -0,342161 

Mn 0,925456 -0,157477 0,058823 0,169726 

Ca 0,901183 -0,034003 0,151049 0,002264 

Mg -0,830738 0,171958 -0,005290 0,282890 

K 0,013288 0,373794 0,607030 -0,548101 

Ba 0,118640 -0,495853 -0,535140 -0,199015 

B 0,829966 -0,180766 0,292718 -0,083221 

Nota: Em vermelho, correlações acima de 0,50 significativas.  

 

De acordo com o tratamento aplicado aos resultados analíticos das amostras 

de água produzida, pela PCA quatro fatores foram gerados e, em conjunto, explicam 

mais de 70% da variância dos dados.  

As componentes principais (loadings) sugerem que a maior parte da variância 

é relacionada à salinidade, Zn, Mo, Fe, Co, Mn, Ca e B. O fator 1 explica cerca de 

36% da variância e apresenta associação ou correlação positiva e significativa com 

salinidade, Zn, Mo, Fe, Co, Mn, Ca e B, e com Mg e V apresenta associação inversa. 

Essas associações sugerem que aparentemente este fator está relacionado com a 

água de formação, que explicaria a associação de Zn, Mn, Mo, Fe e Co já que estes 

elementos são essenciais aos organismos marinhos planctônicos (MOREL; PRICE, 



142 
 

 

2003; BRULAND et al., 1991) que provavelmente estão associados à origem do 

óleo. E em relação ao B e salinidade, estes elementos estariam associados à 

presença de B na rocha geradora e também com a formação das águas de alta 

salinidade. Provavelmente a associação inversa com Mg está relacionado a 

presença  de alguns compostos que estão relacionados a reações de troca 

iônica/dissolução/precipitação controlando Ca e Mg nas águas de formação. No 

entanto uma discussão mais completa exigiria o conhecimento mais detalhado sobre 

a origem e o tratamento das amostras.  O fator 2 explica cerca de 16% da variância 

dos dados e apresenta associação positiva e significativa com Mo, Fe e Zn e 

associação inversa com Ni. Essas associações podem estar relacionadas com a 

formação de sulfeto de ferro em ambientes redutores. Existem trabalhos (ex. 

CALVERT; PEDERSEN, 1993) que mostram que o Mo e Zn acompanham o 

processo de oxi-redução do Fe (sulfeto de ferro). O fator 3 e 4 explicam juntos cerca 

de 22,6% da variabilidade total dos dados e apresentam associação positiva e 

significativa com K, Cd e Pb e associação inversa com Ba.  

A análise de agrupamento (cluster) foi aplicada nas 27 amostras de água 

produzida.  A Figura 34 mostra o dendograma relativo à similaridade das amostras 

de água produzida segundo as variávies estudadas (salinidade e concentração dos 

elementos-traço e majoritários).  
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Figura 34: Dendograma de análise de cluster entre as variáveis nas amostras de 
água produzida. 
 

Como pode ser visto, o dendograma da Figura 34 discriminam três grupos 

principais. Estes grupos representam as águas produzidas de diferentes poços. O 

primeiro grupo é formado pelas amostras 1, 2, 10, 15, 14, 3, 4, 5, 9, 16, 17, 6, 7 e 8.  

O segundo grupo envolve as amostras 12, 23, 24, 13, 22, 18, 21, 19 e 20. O terceiro 

grupo é formado pelas amostras 25, 26, 27 e 28. Dentro desta divisão o grupo 1 e o 

grupo 2 podem ser dividos em subgrupos: 

• Grupo 1: subgrupo A, amostras 1, 2, 10, 15 e 14. 

               subgrupo B, amostras 3, 4, 5, 9, 16, 17, 6, 7 e 8. 

• Grupo 2: subgrupo C, amostras 12, 23, 24, 13 e 22. 

                subgrupo D, amostras 18, 21, 19 e 20. 

As amostras pertencentes a um determinado grupo possuem algumas 

propriedades em comum, como será discutido mais detalhadamente no subcapítulo 

9.4 dos resultados e discussões. 
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9.4    CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DAS ÁGUAS ASSOCIADAS AO PETRÓLEO 

PELA DISTRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS ESTUDADOS 

 
 

Optou-se aqui por estudar uma das áreas mais produtiva de petróleo no 

Brasil, a Bacia de Campos. 

A Bacia de Campos possui uma evolução tectono-sedimentar muito 

semelhante às das outras bacias marginais do leste brasileiro, estando definidas por 

três seqüências estratigráficas distintas: continental, transicional e marinha, as quais 

representam os principais eventos geológicos formadores e modificadores destas 

bacias (LEITE et al., 2008) A maioria dos reservatórios são turbiditicos ricos em 

areia, envolvidos por folhelhos e marga (calcário argiloso), de origem marinha e 

pertencentes à Megaseqüência Marinha Transgressiva, que data do período terciário 

(Oligoceno- Mioceno). Os depósitos de evaporitos da Megaseqüência Transicional 

Evaporítica, que se estendem abaixo de muitos reservatórios estudados, 

desempenham importante papel na composição das águas conatas (BEZERRA et 

al., 2004). A proximidade dos reservatórios dos domos de sal, dispostos abaixo, e a 

migração dos fluidos ao longo de caminhos formados por material altamente poroso 

e permeável têm grande influência na composição da água conata (TEIXEIRA, 

2007). Na Bacia de Campos, a forma mais comum de recuperação secundária do 

óleo é a injeção da água do mar, que corresponde a 85% do óleo produzido 

(SCHAEWER et al., 2006). A Figura 35 apresenta um mapa da Bacia de Campos. 
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Figura 35: Mapa da Bacia de Campos. Nota: Em verde, campos de petróleo.  

Fonte: MILLANI; ARAÚJO, 2003.  

 

 

Outra área escolhida para este estudo foi a Bacia Sergipe-Alagoas localiza-se 

na região nordeste do Brasil e compreende uma área de aproximadamente 36000 

km2, sendo um terço desta área emersa e dois terços submersa, com área de rocha 

reservatório aflorante em torno de 24000 m2, pertencente à Formação Serraria na 

porção central da área. A Bacia Sedimentar de Sergipe - Alagoas, de idade 

neocretácea - terciária, se estende na faixa costeira desses dois estados na direção 

NE/SW, sendo cerca de 1/3 emersa e 2/3 submersa. É uma bacia marginal do tipo 

margem passiva relacionada à abertura do Oceano Atlântico e tem uma história 

geológica que engloba quatro fases tectôno - sedimentar principais: fases pré - rift, 

rift, proto - marinha evaporítica de transição e marinha franca (FEIJÓ, 1994). E 

também, é uma das tradicionais produtoras de petróleo do País e, juntamente com a 

Bacia do Recôncavo, escreveu as primeiras páginas na história da Geologia do 

Petróleo brasileira. A Formação Estância é a mais antiga destas unidades, 

consistindo numa sucessão não-deformada de conglomerados, arenitos, folhelhos e 

carbonatos do Neoproterozóico-Cambriano, exposta na porção sudoeste da bacia 
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(MILANI et al., 2000). Na Bacia de Sergipe os poços não foram submetidos ao 

processo de recuperação secundária pela injeção de água do mar. Na Figura 36 é 

apresentado um mapa da Bacia de Sergipe-Alagoas. 

 
            

Figura 36: Mapa da Bacia de Sergipe-Alagoas. Nota: Em verde, campos de petróleo.  

Fonte: MILLANI; ARAÚJO, 2003. 

 

Devido a questões de sigilo industrial, não se tem maiores informações sobre 

a exata origem dos óleos e do ambiente geológico-geoquímico dos poços e 

reservatórios de onde as águas foram extraídas, será apresentada nos próximos 

capítulos uma pequena discussão sobre a composição química destas águas. 
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Assim, neste capítulo faz-se uma avaliação das 27 amostra de água produzida 

sendo a maioria proveniente da Bacia de Campos e 6 provenientes da Bacia de 

Sergipe (Tabela 26). 
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Tabela 26: Identificação das amostras de água produzida de acordo com as 

plataformas, poços e bacias estudadas. 

Amostra Salinidade, ‰ Plataforma Poço Bacia Grupo 

1 114        A      A1 Campos  

2 114        A A2 Campos 1A 

3 120        A A3 Campos 

4 116        A A4 Campos 

5 116        A A5 Campos 

6 114        B      B1 Campos 1B 

7 114        B B2 Campos 

 
8 118        B B3 Campos 

9 116        B B4 Campos 

10 106        B B5 Campos 

12 68        C      C1 Campos 2 

13 39        D      D1 Campos 3 

14 88        E      E1 Campos 4 

15 92        F      F1  Campos 

5 16 98        F         F2 Campos 

17 98        F F3 Campos 

18 80        G      G1 Campos  

19 75        G      G2 Campos 

6 
20 75        G G3 Campos 

21 75        G G4 Campos 

22 68        G G5 Campos 

23 87        H      H1 Sergipe 
7A 

24 87        H H2 Sergipe 

25 72         I       I1 Sergipe 
7B 

26 72         I I2 Sergipe 

27 52        J       J1 Sergipe 
7C 

28 52        J J2 Sergipe 

 

Foi verificado a variabilidade na composição química de diferentes amostras 

envolvendo os parâmetros no qual foram otimizadas as metodologias (Cd, Pb, Ni, 
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Zn, V, U, Co, Fe, Mn, Mo, Ca, K, Mg, Ba e B). As Tabelas 12 e 23 (pág. 111 e 136) 

reúnem os resultados das águas produzidas utilizadas nesse estudo. 

Numa abordagem geral, de acordo com os resultados encontrados, as 

amostras puderam ser dividas em 2 grupos principais, o grupo das amostras da 

Bacia de Campos, que possuem poços onde são realizadas recuperações 

secundárias de óleo pela injeção de água, e outro grupo que é o da Bacia de 

Sergipe onde as amostras não sofreram influência de injeção de água do mar. O 

mapa (Figura 37) mostra os poços e a localização dos mesmos na Bacia de 

Campos.  
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Figura 37: Representação esquemática dos pontos de coleta de amostra de água na Bacia de Campos - RJ. Notas: (i) 1A, 1B, 2, 3, 5, 6 
= grupo de amostras (Tabela 26). (ii) O ponto 4 não dispõe de coordenadas. (iii) Por motivo de sigilo, as coordenadas do mapa foram excluídas.
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9.4.1  Os elementos-traço 

 
 

Os resultados da Tabela 12 (pág. 111) para os elementos-traço, indicam que 

os elementos que apresentaram maior concentração nas amostras de PFW foram 

Fe e Mn, assim como também foi verificado no estudo de Manfra et al., 2006. Esses 

valores para Mn e Fe provavelmente são devido ao processo de intemperismo 

químico de minerais que compõem os reservatórios. O manganês é facilmente 

encontrado em reservatórios de petróleo devido ao fato de ser um dos elementos 

mais abundantes na rocha ígnea e também ser facilmente dissolvido por águas que 

contém dióxido de carbono e sulfato (COLLINS, 1975).  

O estudo dos elementos Ni e V nessas águas foi realizado também com o 

intuito de verificar uma possível lixiviação das espécies caracteristicamente ligadas à 

fase de óleo. Os resultados das concentrações obtidas para esses elementos foram 

bem baixos tanto na Bacia de Campos quanto na Bacia de Sergipe. O vanádio é 

encontrado na água do mar em concentrações na faixa de 1-2 ng ml-1 (SANTOSA et 

al., 1997a e 1997b). Em todas as amostras os resultados apresentaram valores 

inferiores ao valor médio de vanádio encontrado na água do mar, e cerca de 50 % 

das amostras apresentaram resultados abaixo do LD (LD Vanádio = 13 pg mL-1). Em 

relação ao Ni, todos os valores encontrados estão abaixo da concentração máxima 

permissível pela Resolução CONAMA nº 357/2005 (Ni total, 25 ng ml-1) para o 

descarte de águas produzidas no mar. 

 Para o elemento zinco também foram observadas baixas concentrações 

nessas águas com exceção das amostras 3 e 9 (Bacia de Campos). Pode-se 

especular duas hipóteses para esses valores mais altos nesses poços. A primeira 

seria sobre uma possível contaminação associada a atividades de exploração e a 

corrosão de atividades de manutenção (ex. materiais galvânicos que geralmente são 

usados no processo). E a outra hipótese seria sobre o alto poder complexante 

dessas águas, uma vez que também o Zn em condições redutoras e na presença de 

sulfeto é pouco solúvel (Kps de ZnS - 25 °C: 10-15) (TEIXEIRA, 2007). 

As concentrações encontradas para os elementos Cd, Pb e Co também foram 

baixas. Os resultados de concentrações obtidas para Cd, Pb e Co apresentou nas 

águas produzidas valores variando de 0,013 a 1,47 ng ml-1;  0,059 a 0,34 ng ml-1; 
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0,004 a 3,5 ng ml-1, respectivamente. Os valores encontrados para Cd e Pb situam-

se abaixo da concentração máxima permissível pela Resolução CONAMA  nº 

357/2005, que é de 5 ng ml-1 para Cd  e 10 ng ml-1 para Pb. 

Para Mo a maioria das amostras apresentou uma concentração baixa 

variando de 0,29 a 4,6 ng ml-1, entretanto a amostra 9 apresentou uma concentração 

até cerca de 40 vezes maior do que o obtido para as demais amostras (69 ng ml-1). 

Entretanto cabe salientar que essa mesma amostra também apresentou 

concentrações anômalas para outros elementos como Zn e Fe, o que também pôde 

ser verificado pela análise dos componentes principais. Assim sendo, sugere-se que 

a amostra desse poço pode ter sofrido um processo de contaminação pelo processo 

exploratório. 

Durante a produção e exploração de petróleo e gás natural, a ocorrência de 

urânio e tório em rochas resulta na produção de nuclídeos da série do decaimento 

do 238U e 232Th, e portanto na emanação de 226Ra e seus” filhos”. Os NORMs podem 

concentrar-se nos depósitos calcários que se formam no interior dos dutos, tubos e 

reservatórios (MEGOUDA et al., 2007; HAMLAT et al., 2001). O descarte de águas 

produzidas contendo elevadas concentrações de elementos radioativos no mar pode 

fazer com que esses elementos se acumulem na cadeia alimentar marinha, até 

atingir altas concentrações no topo dessa cadeia. A concentração de urânio 

encontrada tanto nas águas produzidas da Bacia de Campos como nas águas da 

Bacia de Sergipe apresentaram concentrações baixas variando de 0,001 ng ml-1 a 

0,081 ng ml-1. Estes resultados são bem menores do que outros reportados em 

alguns estudos da literatura (E&P Forum, 1994; RØE UTVIK, 1999; US-MMS, 1992; 

GABARDO, 2007). Deve-se salientar que com a metodologia desenvolvida foi 

possível quantificar o urânio em concentrações extremamente baixas (ultra-traço), e 

o LD = 0,2 pg mL-1 permite o uso da metodologia para trabalhos futuros como, por 

exemplo, a avaliação do background de U em águas salinas.  

 
 

9.4.2 Os elementos majoritários 

 
 

Neste trabalho foi verificado que os elementos (Ca, Mg, K, Ba e B) 

apresentaram abundância semelhante tanto no grupo das amostras provenientes da 

Bacia de Campos quanto nas amostras da Bacia de Sergipe. 
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Um dos principais problemas enfrentados na exploração offshore é a 

possibilidade de formação de incrustações nas tubulações devido à precipitação de 

espécies insolúveis no interior dos dutos, nesse ponto de vista, os elementos Ca, Mg 

e Ba, possuem grande importância, devido a pouca solubilidade dos seus 

carbonatos e sulfatos. Em estudos anteriores de água produzida da região da Bacia 

de Campos pôde ser observado que o enriquecimento de Ca (até 14 vezes mais em 

relação à água do mar) pode ser explicado pela proximidade dos depósitos em 

relação à Megasequência da Plataforma Rasa de Carbonato (BEZERRA et al., 

2004).  

As concentrações de Ca, K, Mg e Ba na Tabela 23 (pág. 136), em algumas 

amostras, são geralmente maiores do que as observadas na água do oceano. A 

Tabela 27 mostra a faixa das concentrações de Ca, K, Mg, Ba e B nas águas 

produzidas e os valores das concentrações desses elementos na água do mar. 

 

Tabela 27: Faixa de concentração de Ca, K, Mg, Ba e B nas amostras de água 

produzida e na água do mar. 

 

Concentração, mg L-1 

 Ca Mg K         Ba                 B 

Amostras (1)  624 - 10569 109- 1005 215 - 806 0,78 – 44,6 14,5 – 63,7 

Água do mar (2)   412    1290           380             0,002      4,4 

Nota: (1) Presente estudo, (2) (TEIXEIRA, 2007). 

 

 

 

A quantidade de Ca aumenta com o aumento da salinidade (COLLINS, 1975). 

A Figura 38 mostra a relação da quantidade de Ca com a salinidade das amostras. 
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Figura 38: Relação entre a concentração de Ca e salinidade nas amostras de água 
produzida. Nota:  Amostras da Bacia de Sergipe-Alagoas;  Amostras da Bacia de 

Campos 
 

De acordo com o comportamento dos dados apresentados na Figura 38, uma 

possível explicação para essa tendência das amostras estaria relacionada ao 

processo de recuperação secundária com a reinjeção de água, que poderia alterar a 

concentração original do Ca presente nos poços. Entretanto é preciso destacar que 

essa tendência não é conclusiva, devido à quantidade de amostras e excassez de 

informações sobre a profundidade. 

O boro é um elemento bastante freqüente nas águas produzidas descartadas 

na costa brasileira, e já foi encontrado em níveis de 6 a 120 mg L-1 (GABARDO, 

2007). O boro também é um elemento abundante da água do mar, sendo 

encontrado em faixa de 3,4 a 4,9 mg L-1 (SALOMONS; FORSTNER, 1984; TIBBETS, 

1992). 

A quantificação do boro em águas produzidas é importante, pois através do 

boro podem-se identificar fontes intrusivas de salmoura nos poços de petróleo 

(COLLINS, 1975). A elevada concentração de B pode ser um indicativo de altas 

concentrações de salinidade. A concentração de boro apresenta correlação com a 

salinidade. A Figura 39 ilustra a relação obtida para B e a salinidade. Os resultados 

mostram a tendência da concentração de boro aumentar quando se tem o aumento 

da salinidade. Isto pode indicar que a proximidade dos reservatórios dos domos de 

sal nos poços da Bacia de Campos influencia na composição da água produzida. 
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Tal hipótese pode ser conferida também pelos resultados da análise das 

componentes principais (Tabela 25), que apresenta no fator 1 coeficiente de 

correlação relativamente elevado, 0,848 para salinidade e 0,829 para B. Sendo 

assim, como na Bacia de Sergipe a salinidade das amostras é menor do que nas 

plataformas A e B da Bacia de Campos (Tabela 26), no geral a concentração de B 

também são menores do que as concentrações obtidas para as amostras da Bacia 

de Campos. 

 

 

Figura 39: Relação entre o boro e a salinidade nas amostras de água produzida. 

 
 
 
9.4.3 Relação dos resultados encontrados com o descarte de água produzida 

 
 

No geral, os resultados obtidos para os elementos nas águas produzidas 

estudados foram baixos. A Tabela 28 apresenta a comparação dos dados de alguns 

elementos obtidos nesse estudo e de águas produzidas de outras regiões do mundo. 

Pode-se observar que os níveis máximos de concentração desses elementos são 

semelhantes aos de outras águas produzidas de variadas regiões. 
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Tabela 28: Dados comparativos de alguns elementos para água produzida (mg L-1). 

 
               

Nota: (1) E&P Forum, 1994; (2) RØE UTVIK, 1999; (3) US-MMS, 1992; (4) MAHARAJ, 1996; (5) TIBBETS et al., 1992; (6) GABARDO, 2007. 

Plataforma Ba B Fe Cd Pb Cr Ni V 

Mar do 
Norte 

         

 Produção 
de Gás (1) 

   < 0,005 < 0,005 0,05 - < 0,2 0,03-0,09 < 0,5 

 Produção 
de Óleo (1) 

  4,5 - 32 < 0,002 – 0,5 < 0,001 - 18 < 0,00003 < 0,0003  

 Produção 
de Óleo (2) 

107 - 228  0,1 - 15 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00003   

Golfo do 
México(3) 

 2,5 - 280   0,001 – 0,005 0,029 0,32 – 1,0 3,7 – 9,5 6,3 - 22 

Trindade e 
Tobago – 
Caribe (4) 

    0,005 0,004 0,006 0,009 0,011 

No mundo 
(5) 

 1,3 - 650        

No mar do 
Norte (5) 

 1,3 - 218        

Plataformas 
Brasileiras 

         

 Estudo ao 
longo de 10 
anos (6) 

0,2 - 45 6 - 120 0,04 - 25      

 Mediana (6) 1,3 
(n=55) 

31 
(n=55) 

7,4  
(n=55) 

< 0,02  
(n=23) 

< 0,1  
(n=23) 

< 0,005 
(n=23) 

< 0,01  
(n=23) 

<0,002 
(n=23) 

 Nesse 
estudo 

0,78 –
30,5 

14,6 – 
59,9 

0,0008 – 
1,4 

0,000013 – 
0,00147 

0,000057 – 
0,0008 

 0,00029 – 
0,0055 

< 0,000013 – 
0,0008 
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Na literatura há diversos estudos que mostram que os metais presentes na 

água produzida quando em concentrações mais elevadas, são submetidos a 

processos de diluição, tornando as concentrações desses elementos bem menores 

que aquelas consideradas tóxicas para organismos marinhos que vivem na coluna 

d’água próxima ao descarte (HATLEY, 1994; NEFF, 2002; NEFF et al., 1989; 

TREFRY et al., 1995; TROCINE; TREFRY, 1983). 

Com relação ao descarte de água com desses elementos, cabe salientar que 

de um modo geral, os volumes descartados por plataformas de exploração e 

produção são muito inferiores a 1 m3 s-1 (equivalente a 86 400 m3 s-1) (GABARDO, 

2007). Na plataforma de maior descarte na Bacia de Campos esta vazão é de 

aproximadamente 0,18 m3 s-1. No litoral sudeste adjacente à Bacia de Campos, os 

fluxos continentais através de rios podem ser de 3 a 4 ordens de grandeza 

superiores aos fluxos de água produzida das atividades de E&P (GABARDO, 2007). 

A literatura mostra que o aporte continental é o principal contribuinte das 

concentrações de metais e outros contaminantes em águas costeiras e da 

plataforma continental (LACERDA, 2006).  

Johnsen et al. 2004, mostraram que em estudos realizados no Mar do Norte, 

que para todos os elementos analisados, conforme é mostrado na Tabela 29, as 

entradas de metais originados em água produzida são de 2 a 5 ordens de grandeza 

inferiores, ou seja,  a contribuição dos  efluentes da produção offshore de petróleo e 

gás representam menos que 1% da carga antrópica total para todos os metais 

analisados nos sedimentos. Estes resultados sugerem a forte dependência das 

concentrações de metais em águas das fontes antrópicas não relacionadas a 

produção offshore. 
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Tabela 29: Entrada anual de metais para o mar no Mar do Norte originados de 

águas produzidas e de outras fontes antrópicas (ton/ano). 

 

Elemento Contribuição anual de 

águas produzidas 

Contribuição anual de 

outras fontes 

Cd 1,2 110 - 1000 

Pb 1,2 3940 - 16110 

Zn 5,5 15100 - 24000 

Cu 0,7 2920 - 9320 

Cr 3,8 7650 

Ni 0,4 7100 

Fonte: JONHSEN et al., 2004. 

 

No estudo realizado foram verificadas diferenças entre as águas produzidas 

da região da Bacia de Sergipe e da Bacia de Campos, variações estas atribuídas às 

formações geológicas, regiões geográficas e diferenças na produção do fluido 

produtor (gás ou óleo), o que também pode ser comprovado pela análise dos 

componentes principais. Também foram verificadas que as diferenças para a 

composição da água produzida da Bacia de Campos não foram altas, isso mostra 

que a contaminação vinda do processo de recuperação secundária do óleo pela 

injeção de água do mar é insignificativa. Assim, a descarga de água produzida por 

plataformas em operação apresenta, portanto baixo potencial de impacto biológico, 

no que diz respeito a metais, como também foi constado por outros estudos 

(GABARDO, 2007). Impactos eventuais, se ocorrem, serão restritos as comunidades 

bentônicas ou incrustantes no ponto de descarte. O baixo potencial de impacto é 

devido às baixas concentrações de elementos tóxicos em água produzida, a rápida 

diluição, a baixa toxicidade dos elementos mais abundantes (Ba, Fe e Mn) e a 

própria mistura com a água do mar, que facilita a transferência de metais da fase 

dissolvida, mais biodisponível, para a fase particulada, menos biodisponível (NEFF, 

2002). 
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10   CONCLUSÕES 

 

A disponibilidade de métodos simples e rápidos de análise para determinação 

de elementos-traço em amostras de água produzida é significativo porque a 

resolução nº 393/2007 do CONAMA exige das companhias petrolíferas do Brasil a 

realização de relatórios de controle das concentrações de metais em água produzida 

antes de seu descarte para o mar. 

A metodologia e os resultados apresentados neste estudo demonstram o 

potencial do FI ID-ICP-MS para fornecer dados precisos e confiáveis para 

elementos-traço em amostras de água produzida e/ou formação. 

Os baixos limites de detecção obtidos tornam este método adequado para a 

quantificação de Cd, Pb, Ni, Zn, U, Mo, Fe, Co, Mn e V. 

 A metodologia de superfícies de respostas usando uma matriz de 

planejamento Doehlert e a função de desejabilidade permitiu a otimização rápida e 

eficiente do procedimento de separação/pré-concentração para V, U, Mo e Fe. 

Os procedimentos desenvolvidos diferem dos protocolos comuns encontrados 

na literatura para análise de água produzida por ser inovador no uso da diluição 

isotópica juntamente com sistema de injeção em fluxo e separação/pré-

concentração on-line acoplado a um ICP-MS. 

Com as resinas usadas e otimização da vazão da amostra, tempo de limpeza 

da coluna, pH da amostra e concentração do eluente foi possível promover a 

separação e minimizar as interferências causadas por alguns componentes 

presentes na matriz da amostra como o Ca, Na, Mg e K. 

As concentrações extremamente baixas dos analitos demandam 

procedimentos de laboratório limpo e de reagentes de extrema pureza para o 

controle de contaminação. 
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A metodologia de superfícies de respostas usando uma matriz de 

planejamento Doehlert e função de desejabilidade permitiu a otimização rápida e 

eficiente de um procedimento para determinação direta de Ca, Mg, K, Ba e B em 

águas produzida usando ICP OES. 

Para os elementos majoritários, os efeitos de matriz foram minimizados com a 

diluição adequada das amostras permitindo também a calibração por curva analítica.  

Os resultados obtidos para os elementos-traço e majoritários mostraram que 

as diferenças para a composição das águas produzida da Bacia de Campos e 

Sergipe não foram altas, muito embora sendo possível sua diferenciação. Tendo 

isso em vista, pode-se inferir que no caso dessas amostras a contaminação vinda do 

processo de recuperação secundária do óleo pela injeção de água do mar não é 

relevante, entretanto os impactos relacionados a processos de bioacumulação em 

organismos devem ser monitorados. 

Embora o principal enfoque deste trabalho fosse o desenvolvimento e 

validação de metodologias analíticas para determinação de elementos-traço e 

majoritários em águas produzidas, resultados interessantes foram obtidos sobre a 

composição das águas estudadas, de poços e reservatórios diferentes. Através do 

uso da análise de componentes principais e análise de agrupamamento (cluster) foi 

possível identificar grupos de amostras com características comuns mostrando a 

utilidade dessas ferramentas para futuros estudos, como por exemplo, correlações 

entre amostras. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que as metodologias desenvolvidas 

para a determinação de Cd, Pb, Ni, Zn, V, U, Co, Mn, Fe, Mo, Ca, Ba, Mg, K e B 

podem ser implementadas tanto para a determinação desses analitos em águas 

produzidas provenientes da exploração do petróleo como em água do mar. 
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