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RESUMO 

 

Neste trabalho, foram desenvolvidos procedimentos analíticos para a determinação 

direta de manganês, chumbo e cromo total em águas de produção provenientes da 

indústria do petróleo, por  espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. 

Neste contexto, foram testados os modificadores permanentes de Ir e Ir-W, o 

modificador de Pd e o modificador universal de Pd-Mg. Além disso, o efeito da 

adição de diferentes concentrações de ácido fluorídrico (HF) em combinação com os 

modificadores químicos citados acima foi investigado. Para a determinação direta de 

manganês e de chumbo, os modificadores de Ir e Ir-W mostraram um melhor 

desempenho que os outros na análise de soluções não salinas, permitindo 

temperaturas de pirólise de 900ºC e 800ºC para Mn e Pb, respectivamente. Por 

outro lado, em amostras de soluções contendo NaCl, os modificadores 

apresentaram eficiências similares, sendo possível  o uso de temperaturas de 

pirólise de até 1000ºC para ambos analitos. Apenas é importante destacar que os 

modificadores de Ir e Ir-W propiciaram uma eliminação mais eficiente da 

interferência devido ao NaCl, na faixa de 700ºC – 1000ºC. Deste modo, devido à alta 

salinidade observada nas amostras de águas de produção, o modificador de Ir-W foi 

escolhido para a determinação tanto de Pb quanto de Mn. Além disto, a adição de 

HF mostrou-se adequada para a eliminação dos sinais de absorvância de fundo 

tanto para o Mn como para o Pb. Porém, no caso do Mn ele não pode ser utilizado 

devido à degradação da sensibilidade na medida deste elemento. Para o Cr, o uso 

conjunto do HF e Pd apresentou melhor desempenho como modificador químico. A 

temperatura ótima de pirólise obtida nestas condições foi de 1100ºC, uma vez que 

nesta temperatura os níveis de fundo foram intensamente reduzidos, não sendo 

observada perda de sensibilidade. Os resultados obtidos na determinação de cromo 

total em amostras reais mostraram que a adição do ácido fluorídrico na amostra 

possibilitou a eliminação da matriz salina antes da etapa de atomização. Todas as 
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amostras foram analisadas tanto por adição padrão como por curva analítica para 

todos os elementos estudados, usando-se a razão de suas inclinações para 

investigar a existência de interferências de matriz. Nas condições estabelecidas os 

limites de detecção foram de 0,15 µg/L; 2,0 µg/L e 0,40 µg/L e os desvios padrão 

foram de  6,2%; 3,3% e 6,0 %, para manganês, chumbo e cromo, respectivamente. 
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ABSTRACT 

 

This work presents the development of analytical methodologies for the direct 

determination of manganese, lead and chromium in produced waters from petroleum 

exploration by graphite furnace atomic absorption spectrometry. In this context, 

several chemical modifiers such as Ir and Ir-W permanent modifiers, Pd and Pd-Mg 

were tested. Besides, the effect of the addition of hydrofluoric acid was evaluated. In 

the determination of Mn and Pb in no saline waters, Ir and ir-W permanent modifiers 

presented better performance than Pd and Pd-Mg, allowing pyrolysis temperatures 

up to 900ºC and 800ºC, respectively. On the other hand, in saline waters all modifiers 

presented similar efficiencies, being possible to employ pyrolysis temperatures of 

1000ºC. It is only important to remark that permanent modifiers provided more 

efficient elimination of NaCl in the temperature range from 700ºC to 1000ºC. This 

way, because of the high salinity often found in produced waters, the Ir-W modifier 

was chosen for the determination of both analytes. Moreover, the addition of HF was 

suitable for the minimization of background signal in the measurement of Mn and Pb. 

However, in the case of Mn it was not possible to employ HF due to the decrease in 

the sensitivity. In the case of chromium, best results were attained when Pd was 

used as chemical modifier in combination with HF. In this condition an optimum 

pyrolysis temperature of 1100ºC was achieved, since in this level background signal 

was intensely reduced without loss of the analyte. All samples were analyzed by both 

standard calibration and standard addition methods in relation to all analytes studied. 

The ratio between slopes obtained was used to verify the presence of matrix 

interferences. In the optimum conditions established, the detection limits were 0.15 

µg/L, 2.0 µg/L and 0.40 µg/L and the relative standard deviations were 6.2 %, 3.3 % 

and 6.0 % for Mn, Pb and Cr, respectively. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os problemas relacionados à geração de resíduos têm sido um 

fator limitante para a implantação de qualquer processo industrial, uma vez que a 

legislação ambiental, em diversos países, incluindo o Brasil, tem se tornado mais e 

mais rigorosa diante das exigências da sociedade. Assim, o correto manuseio, 

tratamento e descarte de efluentes, não ocasionando impactos no meio ambiente, 

podem ser consideradas etapas primordiais durante o período de operação de 

qualquer unidade de produção. Obviamente, tais atividades requerem um 

desenvolvimento tecnológico de alto custo.  

No Brasil, a carência existente no que diz respeito ao tratamento de efluentes 

e, conseqüentemente, ao seu impacto sobre o meio ambiente, a saúde e a qualidade 

de vida da população, não deixa dúvidas quanto à necessidade de pesquisar e 

aplicar novas técnicas para implantação e operação de unidades de tratamentos de 

resíduos líquidos e sólidos. Neste contexto, uma atenção maior tem sido dispensada 

às atividades petrolíferas de produção em áreas offshore, onde muitas vezes os 

processos de recuperação secundária do petróleo necessitam de grandes volumes 

de água para manter a pressão do reservatório produtor. Em conseqüência desse 

fato, são gerados grandes volumes de água que, posteriormente, são descartados 

em alto mar. Esta água, denominada água produzida é considerada como o maior 

resíduo, em termos de volume, gerado na produção de petróleo.  

Em geral, em operações offshore, a água injetada dentro de um reservatório 

para manter a pressão da rocha reservatório é a própria água do mar, coletada em 

regiões próximas à plataforma. Este processo de injeção contribui significativamente 

para o aumento dos volumes de água produzida (THE E&P FORUM, 1994). 

A água produzida, dependendo da localização da plataforma de exploração, 

pode conter altos teores de sais dissolvidos (no caso de plataformas offshore), 
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gerando um efluente com salinidade muito superior à salinidade da água do mar. Sua 

composição varia durante a vida do campo e o volume gerado tende a crescer à 

medida que o campo envelhece (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2000). A água de produção é 

conhecida por ser uma mistura complexa (BOESH; RABALAIS, 1987), podendo 

conter ainda uma diversidade enorme de substâncias químicas tais sais orgânicos, 

metais pesados, sólidos, hidrocarbonetos alifáticos, benzeno, hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPAs) e ocasionalmente materiais radioativos denominados 

genericamente de NORM, Normally Occuring Radioactive Materials (THE E&P 

FORUM, 1997).  

O volume de água gerado em uma atividade offshore, geralmente é maior que 

o de óleo, em torno de 2000 a 40000 m3/dia, dependendo das dimensões do 

reservatório, da área explorada e da capacidade da unidade exploradora 

(SCHOLTEN et al., 2000). Nos últimos anos, devido a exigências ambientais cada 

vez mais restritivas, diversas técnicas têm sido desenvolvidas para reduzir os níveis 

de hidrocarbonetos e metais presentes em águas produzidas. 

O impacto ambiental causado pelo descarte de águas de produção é 

geralmente avaliado pela toxicidade dos constituintes e pela quantidade de 

substâncias orgânicas e inorgânicas presentes. Alguns destes contaminantes, após o 

descarte, permanecem dissolvidos, ao passo que outros tendem a deixar a solução 

sob a forma de precipitados ou aderidos a partículas sólidas em processo de 

deposição. Acredita-se que os efeitos mais nocivos ao meio ambiente são aqueles 

relacionados as substâncias que permanecem solúveis após o descarte da água 

produzida (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2000). 

Em geral, as águas produzidas são de difícil tratamento, devido à variedade e 

à elevada toxicidade dos contaminantes presentes. Assim, os custos envolvidos para 

o seu tratamento, antes do descarte nos oceanos, são extremamente elevados, 

estando diretamente relacionados com as limitações da dimensão de uma planta de 

tratamento, instaladas em plataformas ou até mesmo o transporte desta água por 

meio de dutos até o continente para tratá-la.  

Nos oceanos Atlântico Nordeste e Ártico a convenção de Paris para a 

prevenção da poluição marinha, de 1974 (PARCOM), regulamenta as concentrações 

de diversas espécies químicas presentes nos efluentes das instalações de produção 

de óleo e gás no mar. Dentre as substâncias de alta toxicidade indicadas pela 

PARCOM estão o mercúrio e seus derivados e o cádmio. Segundo a classificação da 
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PARCOM, estes metais fazem parte da lista negra, devendo ser rigorosamente 

enquadrados dentro dos limites estabelecidos para descarte. Existem também as 

substâncias pertencentes à denominada lista verde, que inclui outros metais 

pesados, alguns radionuclídeos e os hidrocarbonetos presentes em níveis de mg/L. 

No Reino Unido, o controle do lançamento de água produzida foi decretado pelo 

Prevention of Oil Pollution Act, no qual foram assumidas as condições recomendadas 

pela PARCOM. Nos Estados Unidos, a EPA (Environmental Protection Agency) 

estabeleceu limites de óleos e graxas nas águas produzidas de 29 mg/L para a média 

mensal e um valor máximo diário de 42 mg/L (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2000). Tem sido 

proposto em nível mundial a alternativa do descarte subterrâneo da água associada 

ao petróleo, que evita menos danos ao meio ambiente e possui um custo de 

tratamento menor. Este processo é conhecido na produção de petróleo como PWRI, 

produced water reinjection ou reinjeção da água produzida. 

O manganês, cromo e chumbo, metais tóxicos também presentes em águas de 

produção, são conhecidos por se acumularem no corpo humano. Eles podem entrar 

no organismo por ingestão e/ou inalação, sendo que a principal fonte desses metais é 

alimentação, água de beber e ar. A concentração destes metais tóxicos em água do 

mar é importante pelo fato desses metais se concentrarem em peixes e moluscos, 

ambos componentes da alimentação humana, o que pode vir a afetar a saúde. Assim 

sendo, o controle desses elementos tóxicos em águas do mar natural e poluída tem se 

tornado um tópico de interesse.  

Desta forma, diversos estudos vêm sendo realizados com o intuito de avaliar o 

efeito da presença destes metais no ambiente aquático. Entretanto, a relevância de 

muitos estudos pode ser discutida em virtude da baixa exatidão analítica resultante do 

uso inadequado de diferentes técnicas instrumentais. Provavelmente a técnica 

analítica usada com maior freqüência para determinação de cromo, chumbo e 

manganês em águas naturais talvez seja a GFAAS, devido à sua inerente 

sensibilidade, possibilidade de automação e às facilidades observadas na preparação 

da amostra antes da injeção no equipamento. É importante salientar que na literatura 

não há estudos em que a técnica de espectrometria de absorção atômica com forno 

de grafite seja aplicada para a determinação de elementos-traço em águas de 

produção. Os estudos relacionados a matrizes salinas se restringem apenas à água 

do mar. 
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A determinação de elementos traço em matrizes de alta complexidade – como 

a água do mar, por exemplo – é um dos grandes desafios enfrentados pelos usuários 

da espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. No caso específico das 

amostras salinas, a presença de sais dissolvidos pode causar sérias interferências, 

dificultando o desenvolvimento de procedimentos com exatidão e precisão 

adequadas.  

Após a sua introdução, a Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de 

Grafite (GFAAS) se popularizou, tornando-se uma ferramenta analítica rotineira em 

muitos laboratórios. Certamente é uma das técnicas analíticas mais largamente 

utilizadas na determinação de elementos traço em águas naturais, onde suas 

vantagens sobre a atomização por chama e ICP OES podem ser empregadas 

proveitosamente.   

A grande vantagem observada na utilização da GFAAS talvez seja a sua 

sensibilidade, dada pelo grande percentual de atomização do analito em relação à 

pequena quantidade de amostra injetada e pelo tempo maior de permanência do 

vapor atômico no caminho ótico. Outras vantagens que podem ser citadas são: (i) 

redução do manuseio da amostra, (ii) a possibilidade de realizar análises diretas de 

sólidos, (iii) pré-concentração in situ, (iv) diminuição de interferências apenas pelo 

programa de temperatura sem necessidade de modificadores químicos (ROUTH, 

1987). 
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2    A PRODUÇÃO DO PETRÓLEO E O DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA 

 

2.1  A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASIL 

 

A exploração do petróleo no Brasil teve início 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 30,  que foi criado por 

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 50, 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 70 

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, Rio Grande do Norte, 

estendendo-se até o Ceará e na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. (DIAS; 

QUAGLINO, 1993). 
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O Brasil possui 29 bacias sedimentares, sendo que oito são produtoras de 

petróleo e gás, e delas já foram extraídos cerca de 6 bilhões de BOE (barril de óleo 

equivalente). A Petrobrás, que achou petróleo no mar pela primeira vez em 1968, 

drena reservatórios sob lâmina d’água com espessura de quase dois quilômetros, de 

forma rotineira. Enquanto isso, ela fura poços exploratórios em profundidade de 

2.800 metros, a 300 Km da costa. A bacia de Campos, no norte fluminense, 

concentra a maior parte da produção nacional, com 80% das jazidas. Das reservas 

brasileiras, 90% encontram-se em bacias offshore sendo 80% em lâminas d’água 

superiores a 400 metros. (SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL, 2003). 

Dados fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2001) mostram 

que o petróleo ocupa uma posição de destaque na matriz energética brasileira, com 

aproximadamente 30% da produção de energia primária. Ainda de acordo com 

informações da ANP, no final de 2001 o Brasil possuía um volume de reservas totais 

de petróleo da ordem de 13 bilhões de barris. 

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

brasileira. Dentre as mudanças está a criação da Agência Nacional do Petróleo 

(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. 

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 têm conseqüências imediatas para o ecossistema 

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

avanços tecnológicos para auxiliar nos impactos causados pela atividade da indústria 

petrolífera. 
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2.2   A ÁGUA ASSOCIADA À OCORRÊNCIA DE PETRÓLEO 

 

Durante o processo de produção de petróleo, é comum o aparecimento de 

água proveniente do aqüífero localizado numa zona inferior da formação produtora 

(água de formação) ou, então, do mecanismo de recuperação secundária por injeção 

de água (água de produção). A conseqüência da recuperação secundária é a geração 

de grandes volumes de água a serem descartados no mar. 

As águas de produção 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 de produção 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 

pesados como Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Ag, Zn e os chamados radionuclídeos, como o 

K40, U238, Th232 e Ra226. 

• Componentes Orgânicos: Estão presentes na água de produção, 

componentes alifáticos, componentes aromáticos (principalmente: benzeno, tolueno, 

xileno e naftaleno), componentes polares (fenol) e  componentes  ácidos graxos 

(principalmente 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, 

deposição de incrustação, formação de hidrato, produção de espuma e outras 

(GARCIA, 1996). 

A conseqüência da presença de poluentes no ambiente marinho é determinada 

por fatores inter-relacionados, como espalhamento, evaporação, dispersão, formação 

de emulsão, sedimentação e vários processos de degradação, como oxidação 

fotoquímica e degradação microbiológica.  

A toxicidade da água de produção pode ser descrita em termos de toxicidade 

aguda e crônica. A toxicidade normalmente é expressa em valores de LC50, 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 pesados, substâncias 
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orgânicas solúveis e orgânicas 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 a água de produção 

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. 

A Environmental Protection Agency (EPA) tem considerado a reinjecão de água 

produzida, embora não exista a obrigatoriedade da implantação do processo. 

Baseado na experiência do Mar do Norte, a reinjeção de água de produção tem se 

mostrado uma alternativa atrativa. Dentre as razões que justificam a reinjeção estão o 

crescente volume de água produzida e a conseqüente necessidade de adaptação das 

plantas de tratamento a esses volumes, demandas mais rigorosas dos órgãos 

reguladores e a dificuldade de enquadramento dos contaminantes presentes nos 

limites da legislação. Os principais benefícios da reinjeção de água produzida são: (i) 

a possibilidade de redução de volumes de água tratada nas plataformas, (ii) redução 

do volume de água do mar injetada e (iii) redução de problemas operacionais 

associados com incrustação e corrosão (GARCIA, 1996). A Figura 1 ilustra o ciclo da 

água de produção, representado o descarte subterrâneo utilizado como um método de 

recuperação secundária de petróleo como alternativa à injeção de água do mar. 
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Figura 1- Ciclo da Água Produzida 
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3  ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA COM FORNO DE GRAFITE  

 
 

 A espectrometria de absorção atômica talvez seja uma das técnicas 

espectrométricas mais utilizados nos últimos 50 anos para a determinação de 

elementos individuais em diferentes tipos de amostras. Esta técnica fundamenta-se na 

passagem de radiação eletromagnética de um dado comprimento de onda, através de 

um vapor atômico contendo átomos livres no estado fundamental. Tais átomos 

absorvem uma fração desta luz incidente, atingindo um ou mais estados excitados de 

maior energia. (WELZ, 1985; EWING, 1972; SKOOG et al., 2002; EWING, 1990). 

A absorção atômica é quantificada baseando-se na equação da lei de 

Lambert-Beer, usada em espectroscopia molecular (WELZ, 1985; PUNGOR, 1995): 

A = log (ΙΙΙΙ0/ΙΙΙΙ) = Kλλλλ l ca 

onde A é a absorvância, Ι0 a intensidade da luz incidente, Ι a intensidade da luz 

transmitida, l caminho ótico, Kλ o coeficiente de absorção integrado 
(*)  e ca a 

concentração de átomos livres do elemento medido para o comprimento de onda (λ). 
                        

 

    (*)
   Kλλλλ  =  hνννν Bi j ni                       onde:  

                   c 
 
 
 
 
 

 

  

A concentração de átomos livres no atomizador (ca) é proporcional a 

concentração do analito na solução (cs). Esta relação pode expressa por: 

K = (ca/ cs) 

onde K é a constante para a atomização. 

h – constante de Planck 

ν - freqüência central de absorção 

c – velocidade da luz 

Bi j- coeficiente de Einstein de absorção 

ni  - população atômica no nível de energia inicial 

da transição (considerando os pesos estatísticos 

dos dois estados de energia envolvidos iguais. 
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Assim, a equação para quantificação de analito em AAS pode ser definida 

como:                            

A = log (ΙΙΙΙ0/ΙΙΙΙ) = K Kλλλλ l cs 

                               = K hνννν Bi j ni l cs 
                                  c 

 

que descreve a relação linear entre a absorvância e a concentração do analito na 

solução. 

A precisão e a exatidão dos métodos atômicos são dependentes 

fundamentalmente das etapas de atomização e de introdução da amostra na região 

de atomização. Sendo que os mais utilizados em absorção atômica são: a 

espectrometria de absorção atômica com chama e a espectrometria de absorção 

atômica com forno de grafite. 

O conceito de atomização eletrotérmica foi introduzido por L’vov em 1959, 

mas tornou-se mais conhecido apenas a partir de uma publicação de 1961. Neste 

trabalho, a amostra era depositada sobre a superfície de um eletrodo móvel de 

grafite e, em seguida, introduzida em um tubo de grafite revestido com uma folha de 

tântalo, o qual era aquecido eletricamente. Este sistema possibilitava a atomização 

da amostra numa única etapa, fornecendo uma nuvem atômica mais concentrada e, 

dessa maneira, uma melhor sensibilidade era alcançada, com menor consumo da 

amostra (L’VOV, 1961). 

 Desde então o método de atomização eletrotérmico em forno de grafite teve 

um acentuado desenvolvimento, objetivando sempre maior sensibilidade e redução 

das interferências. 

Um atomizador eletrotérmico com formato conveniente e viável 

comercialmente, proposto por Massman (1968) permitiu selecionar condições 

otimizadas nas determinações analíticas de diversos elementos. Nesse modelo de 

atomizador, Massman utilizou um pequeno cilindro de grafite oco, posicionado de 

forma que o feixe de radiação passasse ao longo do seu eixo longitudinal, e então, 

fosse aquecido pela passagem de alta corrente elétrica e baixa voltagem. 

Atualmente, os fornos possuem câmaras de refrigeração a água e de atmosfera 

inerte. O forno de Massman era menos isotérmico do que aquele originalmente 

proposto por L’vov. Assim, os limites de detecção encontrados por Massman eram 
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10 vezes piores do que aqueles obtidos por L’vov. Isto tornava o forno de Massman 

pouco atraente para a realização de medições analíticas. 

Na tentativa de tornar o tubo de grafite mais isotérmico durante a atomização, 

L’vov propôs a inserção de uma plataforma de grafite no interior do forno de 

Masssman. Nesta configuração, a amostra, introduzida sobre a plataforma, é 

aquecida independentemente por irradiação a partir do aquecimento do gás inerte 

pelas paredes do tubo. Dessa forma, a nuvem atômica é formada numa atmosfera 

mais quente do que a superfície da plataforma, minimizando interferências na fase 

vapor (WELZ, 1985).  

Todos os progressos instrumentais introduzidos após a proposta do forno de 

Massmann, melhoraram sensivelmente as condições de atomização e a aceitação 

do GFAAS. A consolidação dessas alterações, que garantiam um ambiente mais 

isotérmico ao atomizador, veio com a proposta de Walter Slavin, que propôs as 

condições STPF (“Stabilized Temperature Platform Furnace” - Forno Plataforma com 

Temperatura Estabilizada) que é um conjunto de condições que devem ser usadas 

ao mesmo tempo, para garantir determinações livres de interferência no forno de 

grafite (SLAVIN et al., 1981). As condições STPF traduziram, na prática, as idéias de 

L´vov quanto a isotermicidade do atomizador (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Requisitos instrumentais e operacionais necessários para atender 

as condições STPF e suas conseqüências. 
 

Condições STPF Resultados obtidos 

Tubo de grafite com plataforma de L´vov 
 

Ambiente temporalmente isotérmico 

Sinais de absorvância registrados em 

área 
 

Minimizar as variações cinéticas do 

processo de atomização 

Atomizador construído com grafite 

pirolítico 
 

Redução de perdas por difusão 

através da parede do atomizador 

Aquecimento transversal do tubo de 

grafite 
 

Redução das interferências químicas 

e espectrais 

Correção da radiação de fundo por 

efeito Zeeman 
 

Redução das interferências químicas 

e espectrais 

Utilização do modificador 

 

 

Aumento da eficiência do tratamento 

térmico 
 

Interrupção do fluxo de gás durante a 

atomização 
 

 

Aumento do tempo de residência da 

nuvem atômica na zona de 

observação 
 

Eletrônica adequada para permitir a 

integração do sinal transiente 
 

Permitir registros dos sinais em 

tempo real. 

 

 

  Seguindo-se os preceitos do conceito de STPF; uso da plataforma de L´vov, 

alta velocidade de aquecimento, modificadores químicos, absorvância integrada, 

interrupção do gás interno durante a atomização e corretor de fundo; é possível a 

determinação direta, livre de interferência, de metais, mesmo com matrizes 

complexas como a água de produção. 

Em GFAAS um programa de temperatura é usado para volatilizar os 

componentes da amostra de uma forma seletiva, separando e/ou minimizando os 

possíveis interferentes do analito. Para isso é necessário elaborar um programa de 

aquecimento adequado para o atomizador, que deve contemplar as seguintes 
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etapas: (i) secagem, para a evaporação do solvente e eliminação de constituintes 

voláteis; (ii) pirólise, para eliminação da matriz da amostra; (iii) atomização, para a 

vaporização do analito na forma de átomos e (iv) limpeza do tubo de grafite, para a 

vaporização dos constituintes menos voláteis e remoção de algum resíduo 

condensado nas partes frias do tubo antes do início de um novo ciclo de medida. A 

fase mais crítica do programa de temperatura é a pirólise, na qual devem ser 

eliminados (química ou fisicamente) todos os componentes da amostra que possam 

causar interferência de qualquer natureza. Aparentemente, este processo torna-se 

mais eficiente quanto maior for a temperatura aplicada, porém, a aplicação de 

temperaturas muito elevadas durante a etapa de pirólise pode provocar a 

volatilização do elemento de interesse, diminuindo a sensibilidade da determinação. 

Assim, a otimização deste parâmetro se constitui em procedimento fundamental para 

a obtenção de um programa de temperatura adequado (WELZ, 1988). 

Para uma determinação confiável em GFAAS é então essencial que o analito 

esteja presente em todas as amostras na mesma combinação química, e que tenha  

estabilidade térmica mais alta que os outros constituintes da amostra. A fim de se 

conseguir reprodutibilidade, as temperaturas e os tempos de secagem, de pirólise e 

de atomização devem ser determinados, experimentalmente, para cada elemento a 

ser determinado. 

  

 

3.1 INTERFERÊNCIAS NA ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA COM 

FORNO DE GRAFITE  

 

Em GFAAS a interferência devido à absorção de fundo é significativa. Esta 

pode ser causada pela condensação da matriz ou constituintes da amostra nas 

partes mais frias do forno ou por partículas de carbono lançadas das paredes do 

tubo de grafite. A absorção molecular também pode contribuir tanto na absorção de 

fundo quanto à formação de espécie molecular. Essas interferências têm sido 

corrigidas com sucesso, por técnicas de correção de fundo, como a baseada no uso 

do efeito Zeeman e a baseada no uso da lâmpada de Deutério. 

A eliminação dos componentes interferentes pode ser feita, também, 

quimicamente, adicionando-se modificadores químicos às amostras e padrões, que 

controlam as variações químicas no tubo de grafite e convertem o analito na 
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combinação mais estável termicamente. Isso permite uma possível separação dos 

componentes da amostra por volatilização seletiva, uma pré-exigência para qualquer 

aplicação rotineira em GFAAS (IZARIO FILHO, 1999).  

O uso de um modificador químico e uma programação de temperatura 

apropriada são condições essenciais para se obter um bom desempenho analítico, 

porém, não garantem uma determinação livre de interferências.  

A espectrometria de absorção atômica com forno de grafite é menos 

susceptível às interferências físicas como as ocorridas quando se utiliza atomização 

por chama, pois a amostra é colocada diretamente no forno, mas, efeitos de co-

volatilização do analito com a matriz volátil e oclusão do analito nos cristais da matriz 

podem alterar o perfil do sinal de absorção e, por conseguinte, modificar a resposta do 

analito (WELZ et al., 1992; CHURELLA; COPELAND,1978). 

No caso de matrizes salinas, os cloretos são, reconhecidamente, sérios 

interferentes na determinação de um grande número de elementos por GFAAS. Uma 

das interferências associadas à determinação de metais em amostras contendo alta 

concentração de cloreto é o alto sinal de absorção de fundo, que aumenta o ruído da 

linha base e leva a erros de correção ou na impossibilidade da mesma (CABON; 

BIHAN, 1996). Assim, a remoção da matriz da água do mar (principalmente NaCl) é 

necessária para minimizar as interferências e reduzir os sinais de fundo. Pritchard e 

Reeves (1976) mostraram que o NaCl é removido das paredes do tubo em poucos 

segundos em temperatura superiores a 700ºC.  

A determinação de elementos metálicos em baixas concentrações (elementos 

traço), requer – na maioria das vezes – uma etapa prévia de concentração do analito 

de modo que os limites de detecção sejam alcançados. Geralmente a determinação 

de metais em águas salinas tem sido feita por procedimentos de separação/pré-

concentração. Diversas técnicas de pré-concentração foram descritas (STURGEON 

et al., 1980; KLINKHAMMER, 1980), entretanto, são procedimentos trabalhosos e 

demorados, tendo ainda, como desvantagens, o fato de proporcionarem um maior 

contato com o ambiente, o que aumenta a possibilidade de contaminação da mesma, 

e os riscos de perda.  

Um procedimento de extração foi descrito por Sturgeon et al. (1980) para 

amostras de água do mar costeiras. Nove metais, entre eles o manganês, foram 

determinados por extração com solvente; utilizando o MIBK (metil-isobutil-cetona) ou 

separação com resina. Após a separação das fases, a fase aquosa foi coletada, 
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promovendo um fator de pré-concentração de aproximadamente 33 vezes. A fase 

MIBK foi analisada para cobalto que não é eficientemente extraído. A separação com 

resina Chelex-100 produziu um eluato livre da matriz e, permitiu a obtenção de 

maiores fatores de pré-concentração. 

Statham (1985) descreveu o desenvolvimento e a aplicação de um método 

apropriado para a determinação de Mn e Cd dissolvidos em água de mar em baixas 

concentrações, típicas de oceano aberto. Um sistema de extração misto 

ditiocarbamato e freon TF (1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoretano) foi usado para separar os 

metais traço dos constituintes maiores, antes da re-extração para solução de HNO3 

diluída e conseqüente determinação por absorção atômica no forno de grafite. O 

método apresentou recuperação quantitativa. Os limites de detecção (3σ) para 

manganês e cádmio foram 5,5 e 4,5 ng/L respectivamente. 

Um estudo sistemático do uso de resinas Chelex-100 e Lewatit TP 207, pré-

tratadas (na forma de H+), para a pré-concentração de Cr (III), Cu (II) e Mn (II) 

dissolvido em água de mar foi apresentado por Baffi et al. (1992). A preparação da 

resina e o procedimento sugerido são proveitosos porque a amostra pode ser tratada 

imediatamente após a coleta, o que é muito importante com respeito a análises por 

especiação química. Uma comparação entre a Chelex-100 e a Lewatit TP 207, 

mostrou que as resinas Lewatit TP 207 macroporosas são capazes de recuperar 

tanto a forma coloidal como a forma iônica dissolvida de Cr (III). Em contraste, a 

quantidade de Cu (II) retida pela resina  Chelex-100 é maior que a retida pela Lewatit 

TP 207. Para o Mn, nenhuma diferença significativa foi observada entre o 

comportamento das duas resinas, concluindo que o Mn (II) não apresenta problemas 

com relação à adsorção em colóides ou formação de complexos estáveis. 

Sirinawin (1997) demonstrou em seu trabalho o desenvolvimento de um 

método para determinação de Cr em água do mar. O método é baseado na extração 

do par iônico de Cr (VI) com cloreto de tricaprilmetil amônio (aliquat-336) preparado 

em metil-isobutil-cetona (MIBK). O extrato é analisado por espectrometria de 

absorção atômica com forno de grafite (GFAAS). Neste trabalho foi demonstrada a 

possibilidade de determinação do cromo total pela oxidação do Cr (III). O método 

descrito permitiu uma determinação rápida do Cr (VI). Medidas feitas em material de 

referência, CASS-2, deram uma concentração de Cr (VI) de 2,76 ± 0,09 nM (n=6), 
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comparado ao valor certificado 2,32 ± 0,40 nM. O limite de detecção baseado em um 

3σ para o branco foi de 0,1 nM. 

Com o advento do forno de grafite, limites para determinação de elementos 

traços puderam ser alcançados, mas há alguns autores que defendem a 

necessidade de separação a fim de evitarem-se interferências, dada a complexidade 

de água salina como matriz. Entretanto, com o uso adequado do GFAAS juntamente 

com determinados tipos de modificadores químicos é possível a determinação direta, 

de metais, livre de interferência, mesmo com matrizes complexas como as águas de 

produção. 

 

3.2   MODIFICADORES QUÍMICOS 

 

Nas duas últimas décadas um progresso considerável foi feito no 

melhoramento do desempenho da GFAAS. Interferências devidas à correção de 

fundo insatisfatória foram eliminadas por melhoria da instrumentação, contudo, as 

interferências químicas ainda existem. Entre elas estão aquelas causadas por 

reações entre o carbono do forno de grafite e o analito (MICHAELIS, 1988). 

Para contornar problemas referentes a interferências, Ediger, em 1975, propôs 

o uso do modificador da matriz, embora hoje em dia o termo mais utilizado seja 

“modificação química”.  

 A modificação química é um processo em que uma substância química ou 

uma mistura de substâncias são adicionadas às amostras com objetivo de modificar 

o comportamento termoquímico do analito e da matriz. Neste processo dois 

caminhos podem ser considerados: (i) acelerar a remoção da matriz pela adição do 

modificador que volatilizará a matriz a temperaturas mais baixas, (ii) estabilização 

térmica do analito (EBDON et al., 1998). O principal objetivo da utilização dos 

modificadores químicos é permitir altas temperaturas de pirólise. Com uma 

temperatura de pirólise elevada, é viável a eliminação dos concomitantes, sem com 

isso afetar a atomização do analito de interesse (SCHLEMMER; WELZ, 1986). 

Atualmente, são encontrados na literatura dezenas de modificadores químicos 

e centenas de combinações.  Entre os modificadores mais comumente utilizados 

estão: Ce, Ce+KI, Sc, Y, La, V, V+Pd, V+PO4
3-, Mo, W, W+H2O2, Mo+Pd, W+Pd, Ru, 

Rh, Rh+W, Mg e Pd. (TSALEV; SLAVEYKOVA, 1992), entretanto, o Pd é o mais 

difundido como modificador químico. 
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As características do emprego dos modificadores químicos são bem 

estabelecidas (MANDJUKOV et al., 1995): 

• Modificadores químicos são geralmente utilizados em concentração maior que 

a do analito; 

• Os modificadores químicos empregados são compostos que formam espécies 

refratárias (óxidos, carbetos, metais, entre outros) no forno de grafite; 

• A estabilidade térmica depende da conversão total da espécie, e por isso 

depende da concentração do modificador; 

• Em vários casos, modificadores químicos causam mudanças na forma e no 

tempo de aparecimento dos sinais de absorvância. Usualmente, os 

modificadores aumentam este tempo; 

 

As principais características desejáveis dos modificadores estão listadas a 

seguir (SCHLEMMER; WELZ, 1986; TSALEV et al., 1990): 

 

• O analito de interesse deve ser estabilizado até uma temperatura de pirólise 

relativamente alta (aproximadamente 1000ºC). Esta propriedade permite a 

volatilização ou total eliminação dos concomitantes; 

• O modificador deve ser aplicável a um grande número de analitos, 

contribuindo para maior simplicidade e dinamismo nas determinações; 

• Em muitos casos é desejável que a espécie seja refratária e/ou forme 

substâncias refratárias; 

• Preferencialmente, o modificador não deve reduzir a vida útil do forno de 

grafite; 

 

Os principais efeitos benéficos dos modificadores estão descritos abaixo 

(TSALEV et al., 1990): 

 Efeitos sobre o analito 

• Estabilização térmica de analito voláteis; 

• Atraso no processo de atomização até condições mais isotérmicas; 

• Isoformação de espécies do analito: nivela os sinais oriundos de várias 

espécies do mesmo analito; 

• Aumento da facilidade de volatilização do analito durante a atomização; 
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• Auxilia na limpeza do forno aumentando o tempo de útil do mesmo. 

 Efeitos sobre a matriz 

• Aumento da volatilidade dos compostos da matriz; 

• Transformação do interferente em uma forma química menos prejudicial; 

• Auxilio na etapa de calcinação de matrizes orgânicas; 

Melhoria nas características  de análise 

• Exatidão; 

• Precisão; 

• Sensibilidade; 

• Limites de detecção; 

 

Em geral, há dois tipos mais comuns de modificação química: a modificação 

química convencional, em que uma alíquota da solução do modificador químico é 

introduzida no tubo de grafite juntamente com a solução analítica, e a modificação 

química permanente, que consiste na modificação de uma pequena área da 

superfície interna do tubo de grafite com um elemento metálico, que atua como 

modificador químico permanente (EBDON et al., 1998). 

 

3.2.1  Modificadores químicos convencionais     

  

A modificação química convencional consiste basicamente na inserção de  

uma solução modificadora no tubo de grafite antes ou depois de se introduzir a 

amostra.  

Um grande número de modificadores de matriz tem sido desenvolvidos para a 

estabilização térmica do analito, permitindo que altas temperaturas de pirólise sejam 

alcançadas sem a perda do mesmo. Exemplos de alguns tipos de modificadores de 

matriz incluem alguns íons de metais de transição, como por exemplo, Ni e Pd, que 

formam substâncias intermetálicas, termicamente estáveis, com os metalóides, 

como por exemplo, As-Ni; nitrato de magnésio e fosfato de amônio. São usados 

também como modificadores ácidos orgânicos, como o ascórbico, cítrico , oxálico e 

outros. Freqüentemente são usadas também a combinação de modificadores, sendo 

que a combinação mais comum é a do nitrato de magnésio com nitrato de paládio. O 
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nome dessa mistura de Pd-Mg é conhecida como modificador universal por ser 

usada para um grande número de analitos. (EBDON et al., 1998).   

Dentre as principais desvantagens do uso de modificadores convencionais 

pode-se citar: (i) tempo de análise maior (LIMA et al., 2003); (ii) ação corrosiva no 

grafite causada por certos tipos de modificadores, como exemplo, FeCl3 + HNO3 

(ORTNER et al., 1985), PO4
3- (WELZ et al., 1986) e NH4NO3 (MONTGOMERY; 

PETERSON, 1980). 

 

3.2.2  Modificadores químicos permanentes 

 

O uso de modificadores químicos em GFAAS pode ser feito de modo 

permanente. Neste caso o modificador pode ser introduzido no forno de grafite e 

uma etapa de aquecimento é executada e, em seguida, introduz-se a amostra.   

O grafite faz ligações com átomos de vários elementos entre as superfícies 

das lâminas de carbono, que se formam na sua estrutura cristalina. A impregnação 

do grafite com os elementos W, Ta, Zr e Mo, que formam carbetos estáveis e de alto 

ponto de fusão, altera favoravelmente a superfície do grafite através da competição 

pelos sítios ativos livres do carbono na superfície do forno (MICHAELIS, 1988). 

A partir de 1973, propõe-se uma modificação nas superfícies do tubo e das 

plataformas de grafite com objetivo de inibir a interação química e melhorar a 

sensibilidade na atomização de alguns elementos (VOLYNSK, 1995). Em trabalhos 

posteriores outras vantagens foram observadas nas determinações por GFAAS: 

aumenta o tempo de vida e o uso operacional do atomizadores, reduz os efeitos de 

matriz e de absorção de radiação não específica, aumento da sensibilidade de 

muitos elementos de média e alta volatilidade e melhora da precisão dos resultados 

obtidos (VOLYNSK, 1989). 

Para Volynsk (1995), os métodos para modificar tubos de grafite com 

revestimento de carbeto podem ser divididos em dois grupos principais: revestimento 

por deposição de vapor e tratamento de solução (injeção). Desses dois, o método 

mais utilizado é o segundo. O método químico de deposição a vapor reveste interna 

e externamente o tubo e, apesar de ser considerado o melhor método, não é muito 

popular devido a dificuldades no manuseio de halogenetos de metais refratários 

(ORTNER et al., 1986). O método de injeção consiste em se introduzir a solução de 

um metal refratário pelo orifício de introdução da amostra do tubo. Nesse caso, 
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somente a superfície interna do tubo é revestida (L’VOV et al., 1986). Segue-se uma 

etapa de secagem, e então, um ou mais ciclos de aquecimento a alta temperatura, 

para formar a camada de carbeto metálico, tentando se eliminar, assim, o contato 

físico e portanto, a reação entre a superfície de grafite e o analito (WAHAB ; 

CHAKRABARTI, 1981). O tratamento pode ser realizado uma ou mais vezes a fim 

de se aumentar à espessura da camada protetora de carbeto metálico (WAHAB ; 

CHAKRABARTI, 1981).  

Pode-se citar dentre as principais vantagens dos modificadores químicos 

permanentes (LIMA et al., 1998; LIMA et al., 1999; TSALEV et al., 1995; 

RADEMEYER et al., 1995): (i) diminuição do tempo consumido para dispensar a 

amostra, tornando o programa mais rápido e simples; (ii) eliminação das impurezas 

voláteis do modificador durante o processo de modificação da parede do tubo, que 

permite uma melhora do limite de detecção, minimizando o custo analítico pelo 

aumento da vida útil do tubo de grafite. Alguns efeitos indesejáveis dos modificadores 

químicos (LIMA et al., 1998; LIMA et al., 1999; TSALEV et al., 1995; RADEMEYER et 

al., 1995) são: (i) estabilização excessiva de alguns analitos e a formação de sinais 

múltiplos; (ii) reagentes de alto custo, particularmente, Ir, Rh, Ru e terras raras 

(TSALEV et al., 1990). 
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4  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A determinação direta de metais traço em águas naturais por GFAAS é de 

grande interesse por ser um método de análise simples e de alta sensibilidade, 

entretanto a determinação direta de metais se torna difícil devido às baixas 

concentrações encontradas em águas naturais. Os sérios efeitos de matriz causados 

pelos sais da água do mar, como o sinal da absorção de fundo que aumenta o ruído 

da linha base e causa interferência espectral, sempre tornaram a determinação mais 

difícil (CHAN; HUANG, 2000). É necessário o uso de modificadores químicos para 

minimizar tanto efeitos de interferências e magnitudes do sinal de fundo na etapa de 

atomização quanto melhorar o ruído da linha base. Para minimizar o sinal de fundo, 

dois caminhos devem ser considerados: um caminho seria atrasando a vaporização 

do elemento com objetivo de eliminar a maior parte dos sais antes da atomização 

(principalmente sais de sódio e produtos voláteis). Um segundo caminho seria tornar 

o interferente mais volátil com objetivo de obter uma boa separação entre o analito e 

a espécie vaporizada durante a etapa de pirólise (CABON, 2002a). Modificadores 

como o NH4NO3 (HUANG; CHAN, 2000), HNO3 (CABON; BIHAN, 1995), ácidos 

orgânicos, HF (CABON, 2002a,b), várias formas de paládio e outros modificadores 

têm sido usados. 

Uma investigação mais extensa sobre a determinação direta de alguns metais 

traço em água de mar no forno de grafite foi feita por Sturgeon et al. (1979), que 

determinaram Fe, Mn e Zn por análise direta, utilizando a técnica de adição padrão. 

O uso do NH4NO3, como modificador químico, foi considerado indesejável na 

determinação de Fe e Mn, uma vez que a sensibilidade da determinação era 

deteriorada. Já no caso do zinco foi necessário o uso do modificador. O método 

estabelecido desta forma pode determinar 200 ng/L de Fe e Mn, e 400 ng/L de Zn. 
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Hulanicki et al. (1990) estudaram os efeitos dos ácidos inorgânicos e sais que 

podem estar presentes, como resultado da mineralização da amostra, durante a 

atomização do manganês, a partir da plataforma ou da parede do tubo. Foi 

verificado que a influência dos cloretos, na determinação do manganês no forno de 

grafite, não pode ser eliminada completamente usando a atomização a partir da 

plataforma. Deste modo, a determinação do manganês requer o uso de modificador 

químico, a fim de melhorar a exatidão dos resultados. As interferências de matriz, 

causadas pelos cloretos inorgânicos e pelos sais dos metais alcalinos, podem ser 

removidas pela estabilização térmica do manganês, usando modificador químico 

Ca2+ - H3PO4 – HNO3. Este resultado foi obtido tanto com a atomização com 

plataforma, como a partir da parede do tubo. A maior sensibilidade foi obtida com 

uma combinação de modificador químico e plataforma, sendo que a contribuição do 

modificador químico é maior do que a da plataforma. 

Tsalev et al. (1990) tinham como objetivo avaliar o potencial do vanádio como 

modificador químico. Tanto na forma de NH4VO3 como solução aquosa de V2O5, 

vanádio foi estudado como modificador para vinte e cinco elementos, de alta e 

moderada volatilidade. Particularmente, quando da  determinação de As, Cd, P, Pb, 

Se, Sn e Tl, o vanádio apresentou grande potencial. O modificador químico 

combinado, 20 µg VV + 4 µg PdII, exibiu grande eficiência na estabilização térmica 

da Ag, As, Bi, Cu Ga Ge, In, Mn, P Pb, Sb, Se, Sn, Te e Tl, em alguns casos, 

atingindo temperaturas de pirólises de até 1550ºC. O modificador combinado, 20 µg 

VV + 100 µg PO4
3- é um eficiente estabilizador térmico para Cd, Pb e Zn atingindo 

temperaturas de pirólise de 1000, 1050 e 950 ºC respectivamente. 

Em 1986, Schlemmer e Welz propuseram uma mistura de nitrato de paládio e 

nitrato de magnésio como um modificador químico adequado para  a determinação 

de As, Bi, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te e Tl em GFAAS, resultando em temperaturas de 

pirólise entre 900 e 1400°C e temperaturas de atomização em torno de 2000°C, para 

os elementos investigados. Foi verificado que o uso da mistura Pd-Mg possibilitou 

uma separação  entre o analito e os concomitantes.  Isso pode ser verificado 

principalmente ao se utilizar esse modificador para a determinação de analitos em 

matrizes complexas, como a determinação de Pb em água do mar e de selênio de 

amostras biológicas.  

Cimadevilla et al. (1995) testaram e compararam três estratégias para a 

determinação de arsênio, cádmio e chumbo em águas do mar por GFAAS: parede 
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do tubo, plataforma e o bastão de grafite. Dentre as três propostas o melhor 

desempenho analítico obtido foi usando plataformas de grafite totalmente pirolíticas 

inseridas em tubos recobertos com grafite pirolítico, medidas de altura de sinal e 

com a adição de modificadores químicos. Para determinação de chumbo o 

modificador foi previamente reduzido a Pd0 pela decomposição térmica in situ do 

nitrato de paládio. O limite de detecção (LD) relativo às amostras reais analisadas 

(água do mar sem diluição) foi de 1,3 µg/L para o chumbo. Verificou-se também que 

a recuperação obtida foi de 100 ± 5%. 

O uso de modificadores foi empregado também por Lan e Alfassi (1994) para 

a determinação direta de manganês em água de mar. O uso do NaOH como 

modificador químico permitiu a remoção dos elementos maiores da matriz, através 

da utilização de temperaturas de pirólise de 1400ºC, por pelo menos 100 segundos. 

O método proposto foi usado para determinação direta de Mn em águas oceânicas 

utilizando curva analítica e o método da adição de padrão. Materiais certificados de 

água de mar foram analisados e os valores encontrados estão de acordo com os 

valores certificados. Utilizando volumes de injeção de 80 µL, atingiu-se um limite de 

detecção de 0,051 µg/L. 

Hoening et al. (1991) avaliaram a determinação de elementos de alta e média 

volatilidade (Cd, Pb e Mn) em água do mar. No caso do cádmio, a modificação dos 

programas usuais de temperatura, a eliminação da etapa de pirólise que era 

conduzida a temperaturas muito baixas para remover a matriz de água do mar e o 

uso da menor temperatura de atomização possível, permitiu sua atomização antes 

do sinal de fundo. Na determinação de Pb, o uso de modificador Pd-NH4NO3 e PO4
3- 

- Mg(NO3)2, permitiu o uso de temperaturas de pirólise altas, suficientes para 

remover grande parte da matriz. Já no caso do manganês, o grande problema de 

sua determinação foi a sensibilidade. Um efeito de matriz foi observado pela 

diferença nas inclinações das curvas analíticas estabelecidas em meio de ácido 

nítrico e em água do mar, indicando a necessidade do uso do método de adição de 

padrão. Neste caso, este método seria utilizado somente na primeira amostra sendo 

a curva obtida utilizada na análise das amostras subseqüentes. 

 Bermejo-Barrera et al. (1998a) fizeram um estudo crítico do uso de 

modificação química e sistemas de correção de fundo. Através de seus estudos 

verificaram a possibilidade de determinação direta de um grande número de metais 

de alta e baixa volatilidade e refratários (Ag, As, Cd, Cr, Hg, Ni e Pb) em amostras 
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de água do mar por GFAAS. A influência do aumento da quantidade da matriz 

inorgânica da água do mar nos sinais atômicos, pela introdução de grandes volumes 

de amostra, foi avaliada para diferentes modificadores químicos (principalmente 

Pd(NO3)2, Mg(NO3)2 e  paládio reduzido) e também com o uso de dois corretores de 

fundo (corretor de deutério e corretor de efeito Zeeman). A influência da matriz salina 

proveniente da água do mar foi significante para metais de volatilidade média como 

Ag, As e Pb (temperaturas de pirólise entre 1100 e 1400ºC), enquanto que para os 

refratários (Cr e Ni, com temperaturas de pirólise de 1500 e 1600ºC 

respectivamente) e metais e volatilidade alta como Cd e Hg (temperatura de pirólise 

de 500 e 300ºC respectivamente), essa influência foi insignificante. Pelo uso da 

modificação química e correção de fundo, as interferências causadas pela matriz 

salina foram minimizadas para todos elementos estudados (exceto Pb), e a 

determinação direta deles em amostras de água do mar tornou-se possível. Para 

metais de alta e baixa volatilidade o uso de paládio reduzido mostrou uma melhor 

performance que o uso de nitrato de paládio, entretanto a adição de agentes 

redutores não melhorou a performance para os metais refratários. 

Um método simples para determinação direta de metais traço (Cu, Mn e Mo) 

em água do mar usando simultaneamente espectrômetro de absorção atômica com 

fonte eletrotérmica multi-elementar equipado com atomizador de grafite de 

aquecimento transversal foi desenvolvido por Chen et al. (2001). Uma mistura de 

Pd(NO3)2 e Mg(NO3)2, com o  gás (5% de H2 e 95% de Ar),  foi usada como 

modificador químico. As interferências de matriz foram removidas completamente e 

o método de curva de calibração pode ser usado. Os desvios padrão relativos (RSD) 

para determinação simultânea de Cu, Mn e Mo em CASS-3 foram de 2 -12% e o 

limite de detecção foi de 0,42 µg/L para o Cu, 0,68 µg/L para o Mn e 1,2 µg/L para o 

Mo. A exatidão do método foi confirmada pela analise de amostras de águas salinas 

certificadas (CASS-3, SLEW-2 e NASS-5).  

Tominaga et al. (1985) estudaram a determinação de Pb, Mn, V e Mo em 

água do mar, no forno de grafite, utilizando 20 µL de ácido ascórbico 10% m/v como 

modificador. Os efeitos de matriz foram minimizados, quando alíquotas de 20 µL de 

amostra foram introduzidas no forno de grafite para Pb, Mn e 40 µL para V e Mo. Na 

determinação de Mn, V e Mo, as interferências foram suprimidas e medidas diretas 

concordaram com os resultados obtidos por adição de padrão. 
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Trabalhos realizados tanto por Lopez-Garcia (1999) quanto por Cabon 

(2002a,b) mostraram o uso do HF como um novo modificador químico para matriz de 

água do mar. O uso desse ácido tem mostrado a redução efetiva da absorção dos 

sinais de fundo de NaCl. Cabon (2002b) descreve que a adição de ácido fluorídrico à 

amostra de água do mar em um atomizador de tubo de grafite torna possível a 

remoção dos componentes da matriz em uma etapa otimizada de pré-aquecimento. 

Em uma de suas publicações sobre a utilização de HF em GFAAS para a 

determinação de chumbo e cádmio em água do mar, foi verificado que a atomização 

do chumbo e cádmio pôde ser realizada a temperaturas relativamente baixas (~ 

1300ºC), embora a vaporização da matriz de fluoreto seja relativamente lenta, os 

sinais de fundo puderam ser separados dos sinais analíticos. Condições 

experimentais para a determinação de Cd e Pb em água do mar na presença de HF, 

foram otimizadas. Os limites de detecção experimentais obtidos para o Cd e Pb 

foram respectivamente, 0,007 e 0,25 µg/L para 15 µL  de amostra de água do mar 

(3σ, 20 replicatas). A determinação das concentrações de Cd na água de estuário, 

SLEW-1, e na água do mar , CASS-2, foram 0,020 ± 0,002 e 0,016 ± 0,002 µg/L, 

respectivamente, concordando com os valores certificados para Cd que foram 0,018 

± 0,003 µg/L e 0,019 ± 0,004  µg/L (para o nível de confiança de 95%, 10 replicatas). 

Em outro trabalho realizado para a determinação de manganês e cobre em água do 

mar usando HF como modificador, Cabon (2002a) , mostra que o uso de HF como 

modificador químico para determinação de Cu e Mn em água do mar é muito 

eficiente. O HF possibilitou a eliminação da matriz salina antes da etapa de 

atomização, permitindo uma boa performance de atomização para o Cu e Mn sem 

efeitos de interferência significantes e a presença de um baixo sinal de fundo. Para 

estes estudos foram obtidos como resultados valores de LD (3σ,  n=20), de 0,11 e 

0,03 µg/L para Cu e Mn, respectivamente, para um volume de 20 µL de amostra 

injetada. Com o uso da calibração feita por adição padrão, as determinações de 

concentração de Cu e Mn na água do mar CASS-2 e na água de estuário SLEW-1 

foram concordantes com os valores certificados para um nível de confiança de 95% 

(n=10). 

Welz et al. (1988) propuseram o uso do modificador Pd(NO3)2 0,15% + 

Mg(NO3)2  0,10% para a determinação de alguns metais, tais como As, Cd, Mn, Pb, 

Sb, Se, Tl em água. O modificador proposto torna possível a determinação de seis 
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dos elementos estudados, não somente com o uso de um único modificador, mas 

também utilizando o mesmo programa de temperatura, fornecendo simplificação 

para análises multielementares de rotina. Para Cd e Tl, menores temperaturas de 

pirólise e atomização foram requeridas. Vinte e um possíveis interferentes foram 

investigados em concentrações máximas entre 1-500 mg/L, e apenas dois 

apresentaram efeito maior que ± 10%. Estas combinações foram NaCl-Tl e Fe-Se, 

interferente-analito respectivamente. 

Grégoire et al. (1997) descreveram o uso do nitrato de amônio, Pd e Mg como 

modificadores químicos para análises de águas altamente salinas. Naquele trabalho 

foi mostrado que o uso de Pd e Mg como modificadores químicos serve para 

estabilizar o arsênio até uma temperatura de 1000ºC, enquanto que uma adição 

separada de 8 mg de nitrato de amônio possibilita a remoção do cloreto presente 

nas amostras. 

Modificadores permanentes são um desenvolvimento recente da estratégia de 

modificação química. As experiências com modificadores permanentes são 

principalmente baseadas nos estudos de tratamento de plataformas com Zr-Ir 

(TSALEV et al., 1995), W-Ir (SLAVEYKOVA et al., 1997) e W-Pd (TSALEV et al., 

1995).  

 Da Silva et al. (1998) em estudos sobre o uso de modificadores permanentes 

mostraram que plataformas de grafite cobertas com Ir ou Rh ou uma mistura dos 

dois, usadas como modificador permanente para determinação de Ag, As, Bi, Cd e 

Sb por ETAAS é vantajoso em comparação ao uso de modificadores em solução. 

Iwamoto et al. (1992) propuseram a utilização de um programa de 

aquecimento para o tratamento de um forno de grafite com W, para posterior 

determinação de Sn. No processo de tratamento, eram adicionados 100 µL de uma 

solução de tungstato de sódio (0,01 mol/L) no forno de grafite, e o programa de 

aquecimento era executado por 5 vezes. Os sinais obtidos com o forno de grafite 

tratado com W mantiveram-se estáveis por 100 ciclos de aquecimento. 

Shuttler et al. (1992) utilizaram pela primeira vez o termo “modificador 

permanente”, e empregaram um forno de grafite tratado com Pd e Ir para a 

determinação de As, Se e Bi por geração de hidretos. O forno manteve-se estável 

por 260 ciclos de aquecimento. Ainda, segundo os autores, o número de ciclos de 

aquecimento do forno de grafite depende da temperatura de fusão do metal 

modificador, e do programa de temperatura empregado. 
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Lima et al. (1998), empregaram atomizadores revestidos com Rh, e uma 

mistura de W e Rh, na determinação de Cd, Pb e Se. Com o atomizador modificado 

foi possível realizar de 300 a 350 ciclos de aquecimento sem perda de qualidade do 

sinal analítico. O tempo de recobrimento das plataformas foi de 45 min. 

  Em outro trabalho realizado por Lima et al. (2002), diferentes modificadores 

permanentes (W, Rh, Ir, Ru, W-Ru, W-Ir, W-Rh) depositados termicamente em 

plataformas de grafite aquecidas transversalmente foram empregados para 

determinação de arsênio, cádmio e chumbo em solo, carvão, águas naturais e 

sedimentos por GFAAS. O desempenho dos modificadores para a determinação de 

analitos em amostras reais dependiam do tipo de modificador escolhido. Os 

modificadores de W, Rh, Ir e Ru foram adequados para a determinação de analitos 

em matrizes simples como água (recuperações entre 95 – 104%), mas a recuperação 

em solo, sedimento e carvão foram abaixo de 90%. Por outro lado, a determinação de 

arsênio, cádmio e chumbo usando modificadores permanentes de W-Rh, W-Ru, e W-

Ir apresentaram recuperação de 95 -103% para todas as amostras.  A estabilidade da 

curvas obtidas para a determinação de arsênio, cádmio e chumbo em amostras 

ambientais com diferentes modificadores permanentes (W, Rh, Ir, Ru, W-Ru, W-Ir, W-

Rh) mostraram que o aumento do tempo de vida útil do tubo depende do tungstênio 

depositado dentro da plataforma. Os resultados para a determinação de As, Cd e Pb 

usando diferentes modificadores foram concordantes com os resultados de materiais 

certificados. Diferenças estatísticas não foram encontradas depois de ter sido aplicado 

o teste-t pareado para um nível de confiança de 95 %. 

Bermejo-Barrera et al. (1998b) desenvolveram um trabalho para a 

determinação de cromo em água do mar por GFAAS usando corretor de fundo 

baseado no efeito Zeeman e forno de grafite de aquecimento transversal. Como 

modificador foi utilizado o cloreto de cálcio na concentração de 20 mg/L. As 

temperaturas ótimas de pirólise  e atomização foram de 1600ºC e 2000ºC 

respectivamente. O limite de detecção foi de 0,2 µg/L pela introdução de 20 µL de 

amostra de água do mar. A exatidão do método desenvolvido foi confirmada através 

de analises em materiais certificados. 

Em um trabalho realizado por Hsieh et al. (1993) foi utilizada a injeção mútipla 

acoplada com um GFAAS para determinar traços de cromo em amostras de água do 

mar. O método envolvia a pré-concentração “in situ” da amostra de água do mar em 

um tubo de grafite pirolítico pela injeção múltipla. A temperatura ótima de pirólise 
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obtida foi de 1800ºC. Os resultados encontrados foram concordantes com os 

resultados de amostras certificadas de água do mar (CASS-2). O limite de detecção 

encontrado foi de 0,0057 µg/L e o RSD foi de 17%. 

Apte et al. (1991) determinaram cromo usando dois tipos de modificadores 

químicos, o nitrato de magnésio e o tungstato de sódio.  O nitrato de magnésio 

ofereceu os melhores limites de detecção (0,05 µg/L)  que o tungstato de sódio (0,10 

µg/L). Os RSDs com ambos modificadores foram melhores que 5% para todas as 

amostras que contiam cromo (2 µg/L) adicionado. A adição de tungstato de sódio 

resultou uma excelente recuperação de cromo. Os autores concluíram que pelo 

método  desenvolvido é possível a determinação direta de cromo em águas estuarinas 

e águas do mar poluídas.  
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5  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO TRABALHO  

 

Este projeto assume importância no contexto atual pela necessidade da 

realização de estudos aplicados à melhoria das condições analíticas para o 

monitoramento de substâncias tóxicas em águas produzidas. É dever de todos, 

principalmente do Estado e empreendimentos geradores de riquezas, monitorar 

efluentes que causem impacto no ecossistema, tendo em vista a necessidade de 

manter o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação dos recursos naturais. 

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

confiáveis para determinação direta de metais em amostras de matrizes complexas 

podem ser implementadas como procedimento de rotina aumentando a 

produtividade nos laboratórios que realizam tais análises. Geralmente a 

determinação desses metais tem sido realizada após extrações dos analitos da 

amostra onde várias etapas são necessárias até se separar os metais da matriz 

salina, que é um grande interferente.  

Devido à importância do manganês, chumbo e cromo em estudos ambientais 

e a necessidade de metodologia analítica confiável para proceder a estes estudos, 

este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de métodos analíticos para a 

determinação direta destes elementos em águas de produção, por espectrometria 

de absorção atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite. 

Como objetivo específico, foram estudados novos procedimentos de 

modificação química, tais como a utilização de modificadores permanentes (Ir, Ir-W) 

e também o uso de ácido fluorídrico como agente eliminador de matriz. Neste caso, 

os modificadores foram testados a fim de contornar o problema da determinação de 

metais nas amostras por GFAAS devido às interferências de fundo observadas 

durante o processo de análise, causadas pelas altas concentrações de NaCl 

encontradas nas águas de produção. 
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6   PARTE EXPERIMENTAL 

 

6.1  INSTRUMENTAÇÃO 

 

As amostras foram analisadas em um espectrômetro de absorção atômica 

com forno de grafite Hitachi com polarizador e corretor de radiação de fundo com 

efeito Zeeman, modelo Z-8200, um amostrador automático Hitachi com capacidade 

para 60 amostras, modelo SSC-300. As medidas de absorvância integrada foram 

realizadas usando tubos de grafite com recobrimento de grafite pirolítico, também 

fornecidos pela Hitachi. 

As fontes primárias de radiação empregadas durante a execução dos 

experimentos foram lâmpadas de catodo oco para manganês, chumbo e cromo. Os 

parâmetros instrumentais utilizados são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 -  Parâmetros instrumentais utilizados durante os estudos envolvendo 

a determinação direta de manganês, chumbo e cromo total por GFAAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argônio com grau de pureza de 99% foi utilizado como gás protetor do tubo 

de grafite e como gás de purga. Em todos os programas de aquecimento, uma 

vazão interna de argônio (gás de purga) foi fixada em 200 mL/min durante as 

Parâmetro Pb Mn Cr (VI) 

Corrente da 

lâmpada 

7,5 mA 7,5 mA 7,5 mA 

Comprimento 

de onda 

283,3 nm 279,6 nm 359,3 nm 

Abertura da 

fenda 

1,3 nm 0,40 nm 1,3 nm 

Gás de purga Argônio Argônio Argônio 
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etapas de secagem, pirólise e limpeza, sendo reduzido durante a etapa de 

atomização. 

Para as medidas de salinidade foi utilizado um refratômetro / salinômetro, 

Atago, modelo S/ Mill – E. 

Para a comparação dos resultados obtidos para o manganês nas águas de 

produção por GFAAS utilizou-se um Espectrômetro de Emissão em Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP OES), Jobin Yvon, modelo Ultima 2. 

 

6.2  MATERIAIS E REAGENTES 

 

 Todos reagentes usados foram de grau analítico sem purificação prévia. As 

soluções foram preparadas com água desionizada obtida por um sistema de 

purificação de água Milli-Q, permitindo obter água com elevado grau de pureza (18,2 

MΩ/cm).  

As soluções estoque contendo 1000 mg/L de manganês, chumbo e cromo  

foram preparadas a partir dos sais (p.a.) de (MnCl2.H2O), [Pb(NO3)2] e (K2Cr2O7) 

(Merck). Soluções analíticas foram preparadas através de diluições adequadas 

dessas soluções previamente ao uso. Essas soluções foram utilizadas para a 

realização dos estudos durante o desenvolvimento da metodologia. 

Os modificadores químicos utilizados foram: Pd, Pd-Mg, Ir, Ir-W e HF. A 

solução de modificador de matriz (500 mg/L Pd) foi preparada através da diluição de 

uma solução estoque de 10000 mg/L Pd(NO3)2 (Merck) com 1% v/v de solução de 

HNO3. O modificador universal (500 mg/L Pd/Mg de cada espécie) foi preparado 

através das soluções estoques de 10000 mg/L de Pd(NO3)2  e Mg(NO3)2 

respectivamente. Soluções de modificadores permanentes de Ir (500 mg/L) e Ir-W 

(500 mg/L) foram preparadas usando uma solução padrão de Ir de 1000 mg/L em 

5% de HCl (Acros Organics) e uma solução estoque padrão de W de 1000 mg/L 

(Merck). O ácido fluorídrico, 40% v/v, foi o suprapuro da Merck . O NaCl , p.a., usado 

foi o da Merck .  

A preparação dos tubos de grafite modificados permanentemente foi feita 

pipetando-se 40 µL da solução de 500 mg/L de Ir e introduzindo-se 25 vezes  no 

tubo de grafite com recobrimento de grafite pirolítico, seguindo o programa de 

temperatura empregado por Cassella et al.  (2002), descrito na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Programa de temperatura para a modificação permanente em tubo 

de grafite pirolítico usando Ir e Ir-W 

 

Etapa Secagem Secagem Pirólise Atomização Limpeza 

Temperatura /ºC 90-90 90-140 1000 2000 50 

Rampa / s 5 5 10 0 0 

Permanência /s 30 30 10 5 5 

Vazão de Ar / ml min-1 200 200 200 0 200 

    
 

O mesmo procedimento adotado para com Ir foi utilizado para a modificação 

com Ir-W utilizando-se uma solução de Ir-W 500 mg/L de cada espécie e o mesmo 

programa de temperatura descrito anteriormente na Tabela 3. 

Todas as medidas experimentais foram baseadas em área integrada do sinal 

de absorvância (absorvância integrada). Durante o desenvolvimento dos métodos 

para a determinação direta de manganês, chumbo e cromo total os resultados estão 

expressos como a média de três replicatas. 

A Tabela 4 apresenta os modificadores utilizados para o estudo. 

 

Tabela 4 - Modificadores químicos estudados para a determinação direta de 

manganês e chumbo 

 

Modificador químico Concentração (mg/L) 

Pd 500 

Pd-Mg 500 

Ir * 500 

Ir-W * 500 

                   Nota:  * Modificador químico permanente 
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6.3  AMOSTRAS 

 

Inicialmente utilizou-se solução salina preparada em laboratório e de 

concentrações conhecidas. As amostras reais utilizadas foram de efluentes da 

indústria do petróleo, águas de produção de diferentes campos e com diferentes 

salinidades.  

 

6.4  AMOSTRAGEM E ESTOCAGEM DO MATERIAL 

 

Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno, 

acidificadas com HNO3 e conservadas em geladeira até o momento da análise. 

Toda a vidraria utilizada foi lavada com água corrente e detergente, sendo 

enxaguada abundantemente. Em seguida estes materiais, assim como ponteiras de 

micropipetas e copinhos do amostrador automático eram imersos em HNO3 10% v/v, 

por um período mínimo de 24 horas, para descontaminação. Antes do uso estes 

eram enxaguados várias vezes com água desionizada e então com água Milli-Q. 

 

6.5  ESTUDOS DE OTIMIZAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

6.5.1 Estudos para estabelecimento do procedimento analítico para a 

determinação direta de manganês e chumbo 

 

6.5.1.1 Curvas de temperatura de pirólise e atomização 

 

Curvas de temperatura de pirólise e atomização foram obtidas para 

manganês e chumbo utilizando-se soluções analíticas de referência contendo 10 

µg/L Mn em HNO3 0,1% v/v e 25 µg/L Pb em HNO3 0,1% v/v. Ambos estudos foram 

realizados na ausência e na presença dos modificadores químicos apresentados na 

Tabela 3 (item 6.2). Nestes estudos as soluções analíticas de referência foram 

preparadas em água desionizada e em solução de NaCl 0,8 mol/L. No interior do 

tubo de grafite foram dispensados 20 µL da solução analítica de referência e 10 µL 

da solução do modificador químico. 

Uma solução de 500 mg/L de Ir e outra de 500 mg/L de Ir-W foram utilizadas 

como modificador químico permanente, obtidas a partir da deposição térmica sobre 
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as paredes do tubo de grafite revestido piroliticamente, de acordo com o programa 

de temperatura descrito na Tabela 3 (item 6.2). 

O programa de aquecimento utilizado durante esses estudos está 

apresentado na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5 - Programa de temperatura empregado para a medida de manganês e 

chumbo por GFAAS 

 

Etapa Secagem Pirólise Atomização Limpeza 

Temperatura /ºC 80-140 * * 

 

2500 (Mn) 

2400 (Pb) 

Rampa / s 40 15 0 0 

Permanência /s 0 0 10 4 

Vazão de Ar / ml min -1 200 200 30 (Mn) 

10 (Pb) 

200 

 

    Nota: * Variação da temperatura em estudo 

 

Tanto na presença quanto na ausência de modificador químico, as curvas de 

temperatura de pirólise foram obtidas fixando-se a temperatura de atomização e 

variando-se a temperatura de pirólise. Para o manganês fixou-se a atomização em 

2400ºC com variação da pirólise entre 300ºC - 1500ºC. No caso do chumbo a 

temperatura de atomização foi fixada em 2300ºC com variação da pirólise entre 

200ºC -1400ºC. A partir dos resultados obtidos na curva de pirólise escolheu-se o 

modificador que apresentou melhores resultados para o manganês e para o 

chumbo. De acordo com o modificador escolhido, obteve-se as curvas de 

temperatura de atomização para a determinação de Mn e Pb, fixando-se a 

temperatura de pirólise definida e variando-se a temperatura de atomização entre 

1700ºC - 2500ºC (manganês) e entre 1100ºC - 2700ºC (chumbo). 
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6.5.1.2  Estudo da influência do HF no sinal analítico do manganês e do chumbo 

 

Além modificadores químicos (Pd, Pd/Mg, Ir e Ir-W), também foi realizado um 

estudo sobre uso de ácido fluorídrico como agente eliminador de matriz. 

O estudo baseou-se em trabalhos desenvolvidos por Cabon (2002a,b), López-

García et al. (1991), que verificaram que a incorporação do ácido fluorídrico às 

amostras pode diminuir os problemas associados com medidas de soluções 

contendo cloretos em GFAAS, promovendo uma eficiente atomização a baixas 

temperaturas e diminuindo o sinal de fundo. Dessa forma, neste trabalho realizou 

testes para verificar a influência do HF no sinal analítico do manganês e do chumbo. 

Inicialmente, tentou-se introduzir HF diretamente no copo do amostrador juntamente 

com a amostra de água de produção, entretanto um precipitado era formado no 

fundo e os sinais analíticos obtidos eram baixos. Devido a esse fato, foi realizado 

outro teste o da adição de HF no interior do tubo de grafite modificado 

permanentemente com Ir-W. Para o teste foram utilizados 20 µL da solução analítica 

de referência de manganês e 10 µL de HF 40% v/v.  

No caso do chumbo, foram realizados testes iniciais adicionando-se diferentes 

alíquotas (5 µL, 10 µL, 15 µL e 20 µL) de HF 40% v/v no tubo de grafite modificado 

com Ir-W juntamente com a solução de referência para verificar a diminuição do sinal 

de fundo. Outro teste foi realizado para verificar a influência do HF no sinal analítico 

do chumbo. Para este teste foram utilizados 20 µL da solução analítica de referência 

e 20 µL de HF 40% v/v. 

 

6.5.1.3 Estudo da influência do bário no sinal analítico do manganês e do chumbo 

 

Ao longo dos testes desenvolvidos com HF nas amostras de água de 

produção, verificou-se a formação de um precipitado no copo do amostrador quando 

o HF era adicionado. Devido às altas concentrações de Ba2+ geralmente presentes 

nas amostras, foi realizado um estudo para verificar se a formação desse precipitado 

interferiria no sinal analítico do manganês e do chumbo. O estudo foi realizado em 

amostras de água na ausência e na presença de Ba2+, sendo a faixa de trabalho de 1 

a 5 mg/L de Ba2+.  Para este teste foram introduzidos 20 µL da solução de referência 

de manganês na presença de bário e 10 µL de HF 40% v/v e no tubo de grafite com 
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modificação permanente de Ir-W. Para o chumbo foi realizado um teste similar em 

que 20 µL da solução de referência de chumbo e 20 µL de HF foram injetados no 

tubo de grafite. 

 

6.5.1.4 Procedimentos empregados para a determinação de Mn e Pb em amostras 

de água de produção 

 

A partir das soluções preparadas através de diluições sucessivas da solução 

estoque de manganês e de chumbo (item 6.2) foram obtidas soluções analíticas de 

calibração. 

Devido ao fato das águas de produção possuírem matrizes complexas, todas 

amostras foram analisadas tanto por adição padrão como por curva analítica, usando-

se a razão de suas inclinações para investigar a existência de interferências de matriz.  

Para o Mn, foram adicionados às amostras alíquotas de 2,5 µg/L; 5,0 µg/L; 7,5 

µg/L e 10 µg/L de uma solução analítica de referência de Mn. Realizaram-se testes 

de comparação dos procedimentos de determinação de manganês em água de 

produção por  ICP OES. 

 Em relação ao chumbo, alíquotas de 10 µg/L, 20 µg/L e 30 µg/L de uma 

solução analítica de referência de Pb foram adicionadas às amostras e em cada uma 

delas foi adicionado 20 µL de HF 40% v/v.  O tubo modificado permanentemente com 

Ir-W foi utilizado para a análise.  

 

6.5.2 Estudos para estabelecimento do procedimento analítico para a 

determinação direta de cromo total 

 

6.5.2.1 Curvas de temperatura de pirólise e atomização 

 

 Construiram-se curvas de temperatura de pirólise e atomização utilizando-se 

solução analítica de referência contendo 10 µg/L Cr em HNO3 0,1% v/v, e 

compararam-se os sinais de absorvância integrada de cromo sem e com a adição 

dos modificadores químicos apresentados na Tabela 4 (item 6.2), com exceção do 

modificador de Pd-Mg. Neste estudo as soluções analíticas de referência foram 

preparadas em água desionizada e solução de NaCl 0,8 mol/L. Foram dispensados, 
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no interior do tubo de grafite 20 µL da solução analítica de referência, 10 µL da 

solução do modificador químico e 10 µL da solução de HF 50% v/v. 

Soluções de 500 mg/L de Ir e de 500 mg/L de Ir-W foram utilizadas como 

modificador químico permanente do tubo de grafite, de acordo com o procedimento 

descrito na Tabela 3 (item 6.2). 

Na Tabela 6 é apresentado o programa de temperatura utilizado para a 

determinação de cromo. 

 

Tabela 6 - Programa de temperatura empregado para a medida de Cr por 

GFAAS       

                                                                                                                                                                                                                     
Etapa Secagem Pirólise Atomização Limpeza 

Temperatura /ºC 80-140 * * 

 

2800 

 

Rampa / s 40 15 0 0 

Permanência /s 0 0 10 4 

Vazão de Ar / ml min-1 200 200 10 

 

200 

 

    Nota: * Variação da temperatura em estudo 
 

A construção das curvas de pirólise foram realizadas na presença e na 

ausência de modificador químico, fixando-se a temperatura de atomização em 

2600ºC e variando-se a temperatura de pirólise entre 400ºC e 1600ºC. Tendo sido 

definidos o modificador químico ideal e a temperatura de pirólise para a 

determinação de cromo, passou-se então para o estudo para se estabelecer à 

temperatura de atomização desse analito. A curva de atomização foi realizada 

fixando-se a temperatura de pirólise definida e variando-se a temperatura de 

atomização entre 2100ºC e 2700ºC. 

 

6.5.2.2  Estudo da influência do HF no sinal analítico do cromo total 

 

Tendo em vista os altos sinais de fundo das soluções salinas, é indispensável 

o emprego de um modificador para minimizar as interferências de fundo. Nesse 

contexto, publicações científicas têm apresentado trabalhos que utilizam o HF como 

agente eliminador de matriz. 
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  Tomando-se como base os trabalhos de Cabon (2002a,b), López-García et al. 

(1991), os testes foram realizados com HF em diferentes concentrações (25%, 50% e 

75%) v/v. Neste teste foram adicionados no tubo de grafite 20 µL da solução analítica 

de referência e 10 µL do modificador de Pd e posteriormente 10 µL da solução de HF 

em estudo. 

Foram realizados também, testes para verificar a influência da concentração do 

HF no sinal analítico do cromo. Para este teste foram utilizados 20 µL da solução 

analítica de referência e 10 µL do modificador de Pd na ausência e na presença de 

alíquotas de 10 µL e 20 µL de HF 50% v/v. 

 
 

6.5.2.3  Estudo da influência do bário no sinal analítico do cromo total 

 

Considerando que a adição direta de HF nas amostras gerava um precipitado 

no copo do amostrador, um estudo foi realizado visando verificar se a formação do 

precipitado estava relacionada com a presença de bário nas águas de produção e se 

esta interferiria no sinal analítico para do cromo.  Dessa forma, esta análise foi 

realizada na ausência e na presença de Ba2+, sendo a faixa de trabalho de 1 a 5 mg/L 

de Ba2+. Para este teste, seguiram-se os mesmos procedimentos adotados para o 

manganês e para o chumbo (item 6.5.1.3). Foram introduzidos 20 µL da solução de 

referência de cromo (10 µg/L) na presença de bário, 10 µL do modificador de Pd e 10 

µL de HF 50% v/v no tubo de grafite. 

 

6.5.2.4 Procedimentos empregados para a determinação de Cr em amostras de 

água de produção 

 

As amostras foram diluídas adequadamente antes da determinação (item 

6.2). 

Tendo em vista a complexidade das águas de produção, as amostras foram 

analisadas por curva analítica e por adição padrão com objetivo de investigar a 

interferência de matriz. Assim sendo, foram adicionados às amostras de água de 

produção alíquotas de 2,5 µg/L; 5,0 µg/L; 7,5 µg/L e 10 µg/L de uma solução analítica 

de referência de Cr, 10 µL do modificador de Pd e 10 µL de HF 50% v/v no tubo de 

grafite.  
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7  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
7.1 MANGANÊS 
 
7.1.1 Curvas de pirólise e atomização  
 

Considerando a necessidade do uso de modificação química para a 

determinação de manganês por GFAAS, um estudo foi realizado visando definir a 

melhor abordagem para a estabilização térmica deste analito. A estabilização térmica, 

como também as melhores condições para a determinação de manganês em águas 

de produção não estão descritas na literatura. Dessa forma, para o desenvolvimento 

de um método analítico para a determinação desse elemento, foi preciso otimizar e 

estabelecer condições ideais a fim de não comprometer a sensibilidade do elemento a 

ser determinado. Sendo assim, construiu-se curvas de pirólise e atomização para o 

manganês e compararam-se os sinais de absorvância integrada com e sem a adição 

de modificadores químicos. Como estratégias de modificação química foram utilizados 

o Pd, Pd-Mg e a modificação permanente do tubo de grafite com Ir e Ir-W. Este estudo 

foi feito tanto em água desionizada quanto em solução de NaCl 0,8 mol/L. As Figuras 

2 e 3 mostram as curvas de pirólise obtidas em água desionizada e em solução de 

NaCl 0,8 mol/L.  
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Figura 2 – Curvas de pirólise obtidas no estudo da identificação da melhor 

estratégia de modificação química para a determinação de manganês em água 

desionizada por absorção atômica com forno de grafite 
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Figura 3 - Curvas de pirólise obtidas no estudo da identificação da melhor 

estratégia de modificação química para a determinação de manganês em 

solução de NaCl 0,8 mol/L por absorção atômica com forno de grafite. 
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As curvas de pirólise foram construídas utilizando-se um padrão preparado 

em água desionizada (Figura 2); estas mostram que os modificadores Pd e Pd-Mg 

apresentaram comportamentos similares. Quando estes modificadores foram 

utilizados, temperaturas de pirólise de até 1200ºC puderam ser aplicadas. Do 

mesmo modo, quando tubo modificado com Ir foi utilizado, uma estabilidade térmica 

do analito de até 1200ºC também pode ser empregada. Por sua vez, a curva de 

pirólise para o Mn utilizando tubo modificador permanentemente com a mistura de Ir-

W, mostrou que a estabilização térmica para o analito pode ser alcançada aplicando-

se temperaturas de pirólise de até 900ºC. Como esperado, sem o uso de 

modificador químico, verificou-se que a sensibilidade do manganês foi intensamente 

reduzida. 

Para as curvas de pirólise construídas utilizando-se um padrão preparado em 

solução de NaCl 0,8 mol/L, como pode ser observado na Figura 3,  o uso dos 

modificadores  Pd e Pd-Mg  mostraram uma estabilização térmica para o analito de 

até 1300ºC para o Pd e 1100ºC para o Pd-Mg. A sensibilidade obtida com a mistura 

de Pd-Mg foi similar à de Pd, porém como no uso do modificador de Pd-Mg a 

estabilização do analito se deu à temperaturas superiores, isso pode indicar que a 

presença do magnésio NaCl influi na estabilidade do manganês. No caso dos tubos 

modificados permanentemente com Ir e com Ir-W maior sensibilidade foi observada 

que as outras estratégias de modificação química. Neste caso, temperaturas de 

pirólise de até 1300ºC e 900ºC foram alcançadas respectivamente.  

A escolha da melhor estratégia de modificação para o Mn foi realizada 

levando-se em consideração três fatores: (i) a sensibilidade alcançada pelo uso dos 

modificadores, (ii) a eficiência na eliminação do sinal de fundo e (iii) economia do 

tubo de grafite. Assim sendo, o uso do modificador permanente Ir-W foi considerado 

como a melhor estratégia de modificação. Neste caso, a temperatura de 900ºC, 

apesar de ser um pouco mais baixa que a temperatura de pirólise obtida para os 

outros modificadores, foi considerada mais adequada devido aos baixos sinais de 

fundo (Figura 5) e o fato de, nesta temperatura, haver um desgaste menor do tubo 

de grafite.  

Tendo sido definida a melhor temperatura de pirólise para a determinação de 

Mn, passou-se então à otimização da temperatura de atomização desse analito em 

água desionizada e em solução de NaCl 0,8 mol/L utilizando-se tubo modificado com 

Ir-W. A temperatura de atomização foi escolhida considerando a magnitude do sinal 
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obtido e a forma dos sinais para o manganês. Aumentando-se sucessivamente a 

temperatura aplicada, verificou-se que 2400ºC foi a melhor temperatura de 

atomização para esse modificador como pode ser verificado através da Figura 4. 

 

Figura 4 - Curvas de atomização obtidas no estudo da identificação da melhor 

estratégia de modificação química para a determinação de manganês por 

GFAAS (curva tracejada: absorvância referente à água desionizada; curva não 

tracejada: absorvância referente à solução de NaCl 0,8 mol/L). 

 

A correção do sinal de fundo é especialmente complicada para o comprimento 

de onda selecionado 279,6 nm, devido a absorvância causada pelos sais, presentes 

em quantidades diversificadas nas águas de produção. No entanto, através de um 

estudo minucioso da etapa de pirólise e também do uso de modificadores químicos, 

é possível eliminar durante a etapa de pirólise os interferentes que causam um sinal 

de fundo elevado durante a atomização. Através dos experimentos testados 

verificou-se que o uso do tubo modificado com Ir-W e a temperatura de pirólise ideal 

obtida para o manganês (900ºC) propiciaram a diminuição do sinal de fundo. Isto 

pode ser claramente observado pela Figura 5. 
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Figura 5 - Curva de absorvância de fundo na determinação de manganês em 

solução de NaCl 0,8 mol/L 

 

 

7.1.2 Estudo da influência do HF no sinal analítico do manganês 

 

Tanto Lopez-Garcia (1999) quanto Cabon (2002a,b) mostraram que o uso do 

HF como modificador químico pode reduzir efetivamente os sinais de fundo de NaCl 

em matrizes salinas como as da água do mar. 

Em um trabalho realizado para a determinação de manganês em água do mar 

usando HF como modificador, Cabon (2002b), demonstra que o uso de HF é muito 

eficiente, possibilitando a eliminação da matriz salina antes da etapa de atomização.  

Esse modificador foi proposto para a eliminação do fundo, porém a adição de HF 

para a determinação de manganês é controversa. Pelos testes realizados em água 

desionizada e em solução de NaCl 0,8 mol/L,  pode-se verificar que em água, os 

sinais analíticos para o Mn foram parecidos tanto na presença quanto na ausência 

de HF (Figuras 6 e 7). Entretanto, em solução salina, verificou-se a diminuição do 

sinal analítico do Mn, quando atomizado na presença de HF 40% v/v. O HF diminui 
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os sinais de absorvância de fundo para o manganês mas provoca perda de 

sensibilidade quando adicionado à solução de NaCl 0,8 mol/L, como pode ser 

observado nas Figuras 8 e 9.  

 

 

 

Figura 6 - Perfil de absorção de manganês 10 µg/L em água desionizada com 

adição de 20 µµµµL de HF. 

 

 

 

Figura 7 - Perfil de absorção de manganês 10 µg/L em água desionizada sem 

adição de HF. 
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Figura 8 –  Perfil de absorção de manganês 10 µg/L em solução de NaCl 0,8 

mol/L com adição de HF 

 

 

Figura 9 – Perfil de absorção de manganês 10 µg/L em solução de NaCl 0,8 

mol/L sem adição de HF 
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7.1.3 Estudo da influência do bário no sinal analítico do manganês 

 

Estudos preliminares para o manganês, indicaram que a adição direta do HF 

às amostras de água de produção gerava a formação de um precipitado branco. 

Considerando a presença, em elevadas concentrações, de íons SO4
2- (água de 

injeção) e de Ba2+ e Sr2+ (água de formação) (ROCHA, 1998) nas águas de 

produção, pode-se supor que o precipitado formado deve ser de BaF2 e/ou SrF2, 

cujos produtos de solubilidade são 1,10 x 10-6 e 2,50 x 10-9 , respectivamente 

(LURIE, 1978). Assim, foi realizado um estudo para avaliar se a formação desse 

precipitado estava relacionada com o bário presente na água de produção e se este 

interferiria no sinal analítico do manganês. Como pode ser observado na Figura 10, 

a sensibilidade das medidas para manganês com adição de HF 40% v/v não é 

influenciada pela presença de bário, pois os resultados obtidos na presença e 

ausência de bário foram muito similares . 
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Figura 10 - Influência do bário no sinal analítico do manganês - Mn 10 µg/L em 

água desionizada na ausência e na presença de HF 40% v/v. 
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7.1.4 Método para a determinação de manganês em água de produção 

 

Um estudo do comportamento térmico de manganês em água foi necessário 

para indicar se as temperaturas de pirólise, obtidas com as soluções de NaCl 0,8 

mol/L podem ser empregadas sem que ocorra redução dos sinais analíticos. Este 

estudo foi importante pelo fato, da matriz de água de produção ser muito 

diversificada em relação à salinidade. Outro fator também a ser considerado foi a 

necessidade de diluição (1:2000) das amostras de água de produção I e II, (1:1000) 

da amostras III e IV, (1:10) da amostra V e (1:100) das amostras VI e VII. As 

determinações foram realizadas utilizando-se os procedimentos descritos no item 

6.5.2.4. O programa de aquecimento utilizado pode ser visto na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Programa de aquecimento para o manganês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As características analíticas para a determinação de manganês nas amostras 

de água de produção estão representadas na Tabela 8. As amostras I, II, III e IV 

foram determinadas por curvas analíticas. E as amostras V, VI e VII foram 

determinadas por adição de padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Secagem Pirólise Atomização Limpeza 

Temperatura /ºC 80-140 900 2400 

 

2500 

 

Rampa / s 40 15 0 0 

Permanência /s 0 0 10 4 

Vazão de Ar / ml.min-1 200 200 30 

 

200 
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Tabela 8 – Características analíticas para a determinação de manganês em 

águas de produção.  

 

Parâmetro Amostra Mn  (2,5 a 10 µg/L)  

Curva analítica (*) CA1. 

 

A = 0,0782 [Mn]+0,026 

 

R =0,999 

 

Curvas de adição 

padrão 

V 

VI 

VII 

A = 0,0448 [Mn]+0,0764 

A = 0,0531 [Mn]+ 0,0217 

A = 0,0505 [Mn]+0,1851 

R = 0,999 

R = 0,999 

R = 0,995 

LD  0,15 µg/L  

DPR  6,2 % (para 2,5 µg/L)  

         Nota:  (*) Preparada em água desionizada 
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Figura 11 - Curvas analíticas em água desionizada (CA1.) e de adição padrão 

para manganês nas águas de produção (V, VI e VII). 

  

Como pode ser visto na Figura 11, a inclinação da curva preparada em água 

desionizada (C.A1) e as inclinações das curvas preparadas nas amostras de água 

de produção são bem distintas, indicando a influência de matriz.  

 

Os resultados das determinações de manganês em águas de produção estão 

apresentados na Tabela 9. 



 

 

67 

Tabela 9 – Concentrações de manganês obtidos em águas de produção 

analisadas pelo procedimento desenvolvido . 

 

Amostra Salinidade 

(‰) 

Mn GFAAS 

(mg/L) 

Mn ICP OES 

(mg/L) 

Diferença 

(%) 

I  82 0,51 ± 0,05 0,48 ± 0,01 +6,2 

II  78 0,95 ± 0,08 0,96 ± 0,02 - 1,0 

III  34 3,5 ± 0,3 3,7± 0,1 - 5,4 

IV  34 3,9 ± 0,4 3,8 ± 0,2 +2,6 

V  0 0,017± 0,002 - - 

VI  0 0,041± 0,004 - - 

VII 14 0,37± 0,03 - - 
           
               Nota:  I, II, III e IV – Valores obtidos por curva analítica preparada em água desionizada. 

                         V, VI, VII – Valores obtidos por adição de padrão. 

 

De um modo geral, comparando-se os resultados das determinações 

analíticas de manganês em GFAAS e ICP OES, observa-se uma concordância nas 

concentrações obtidas para cada amostra. Estes resultados demonstram que a 

metodologia proposta é eficiente na determinação de manganês em águas de 

produção. 

 

7.2 CHUMBO 

 

7.2.1 Curvas de pirólise e atomização 

 

O comportamento térmico, como também as melhores condições para a 

determinação de chumbo em águas de produção não estão descritas em trabalhos na 

literatura. Considerando a introdução direta de água de produção no interior do tubo 

de grafite, sem o pré-tratamento convencional da amostra, é de fundamental 

importância o estudo das curvas de pirólise e atomização, e também o uso da técnica 

de modificação química para definir a melhor abordagem para a estabilização térmica 

desse analito. A otimização da temperatura de pirólise, através da escolha de um 

modificador químico adequado é essencial para uma análise química livre de 
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interferência (RANGEL, 1996). Assim, foram construídas curvas de pirólise a 

atomização para o chumbo e compararam-se os sinais de absorvância integrada com 

e sem a adição de modificadores químicos. Como estratégias de modificação química 

foram utilizados o Pd, Pd-Mg e a modificação permanente do tubo de grafite com Ir e 

Ir-W. O estudo foi realizado tanto em água desionizada quanto em solução de NaCl 

0.8 mol/L. As Figuras 12 e 13 mostram as curvas de pirólise obtidas em água e em 

solução de NaCl 0,8 mol/L, respectivamente. As temperaturas ótimas para cada 

modificador, encontradas nos dois casos, foram bem diferentes. Em geral, em NaCl as 

temperaturas ótimas de pirólise foram relativamente mais baixas do que em água, 

com exceção do caso do Ir-W como modificador, em que elas são similares. 

Provavelmente isso se deve ao fato do Pb formar cloretos voláteis na presença de 

NaCl. 
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Figura 12 - Curvas de pirólise obtidas para a determinação de chumbo em água 

desionizada na presença de HF por absorção atômica com forno de grafite. 
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Figura 13 - Curvas de pirólise obtidas no estudo da identificação da melhor 

estratégia de modificação química para a determinação de chumbo em solução 

de NaCl 0,8 mol/L  na presença de HF por absorção atômica com forno de grafite 

(GFAAS) 

 

A temperatura de pirólise otimizada para a determinação de chumbo, com as 

diversas estratégias de modificação testadas, foi estimada em função dos perfis das 

curvas obtidas experimentalmente, mostrados nas Figuras 12 e 13. 

As curvas de pirólise obtidas na ausência do modificador químico serviram 

para avaliar o ganho de estabilidade térmica do chumbo frente ao uso dos 

modificadores químicos testados. Na ausência de modificador a perda de chumbo 

em água desionizada só foi verificada quando temperaturas maiores que 400ºC 

foram aplicadas. Tanto na Figura 12 quanto na Figura 13, os sinais obtidos para o 

chumbo são expressivamente menores se comparados às estratégias de 

modificação. As curvas obtidas tanto em água desionizada quanto em solução de 

NaCl 0,8 mol/L (Figura 13) mostram que o uso de modificadores químicos é 

essencial para  o ganho de sensibilidade do chumbo. 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Temperatura ºC

A
b
s
o
rv
â
n
c
ia
 In

te
g
ra
d
a
 (
s
)

sem modificador
10 ul Pd (500 ug/mL)
10 ul Pd-Mg (500 ug/mL)
tubo modificado c/ Ir
tubo modificado c/ Ir-W



 

 

70 

 Levando em consideração a complexidade das amostras de água de 

produção, é importante que a etapa de pirólise seja eficiente para eliminar os 

interferentes presentes na matriz da amostra, principalmente, os sais. Assim sendo, 

o emprego de um modificador químico que estabilize termicamente o chumbo nestas 

condições é indispensável para viabilizar o método para determinação direta de 

chumbo por GFAAS em águas de produção. 

Em estudos realizados para o chumbo, o modificador de Pd tem sido usado 

em diferentes formas com o propósito de minimizar interferências (SCHLEMMER; 

WELZ, 1986). Os sinais de absorvância obtidos com o emprego do modificador 

químico de Pd apresentaram uma boa estabilização térmica para o analito em água 

desionizada podendo alcançar temperaturas de pirólise de até 1200ºC. Entretanto se 

comparado aos outros modificadores químicos, a sensibilidade alcançada com o uso 

de Pd é bem menor tanto para água desionizada quanto para solução de NaCl 0.8 

mol/L, como podemos observar nas Figuras 12 e 13. Resultado análogo foi obtido 

por Wendl; Müller-Vogt (1988), em que foi usado o nitrato de paládio para 

determinação de chumbo em matriz salina. Os resultados mostraram que o nitrato 

de paládio não é eficiente na presença de íons cloreto, pois o sinal de absorvância 

do chumbo foi reduzido.  

Com o modificador químico de Pd-Mg, em água, o chumbo suportou até 

1000ºC de temperatura de pirólise. Já em solução de NaCl a estabilidade térmica 

alcançada com Pd-Mg foi relativamente baixa (600ºC) em relação à estabilização 

obtida em água desionizada.  

As temperaturas de pirólise obtidas para o chumbo em água com a mistura 

Pd-Mg foram relativamente superiores àquelas obtidas com Pd na mesma situação, 

como pode ser observado na Figura 12. Entretanto, em solução de NaCl 0,8 mol/L, 

os resultados obtidos para Pd e Pd-Mg mostram temperaturas de pirólise iguais, 

sendo que a sensibilidade foi menor com o uso do Pd sozinho, indicando que uma 

quantidade de Pb foi perdida pois ele não foi estabilizado termicamente. Foi 

alcançada uma maior estabilização com o Pd-Mg, apesar das temperaturas máximas 

indicadas pelas curvas serem iguais.  

As Figuras 12 e 13 mostram que, os valores das temperaturas de pirólise 

foram maiores quando se utilizaram os tubos modificados permanentemente com Ir 

e Ir-W. As curvas de temperatura de pirólise obtidas para o chumbo utilizando tubo 
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modificado com Ir forneceram uma estabilidade térmica do analito de até 1000ºC 

para a água desionizada e de 600ºC para solução de NaCl 0,8 mol/L.  

O uso do tubo modificado permanentemente com Ir-W forneceu, uma 

estabilização térmica do analito de 800 - 1000ºC para água desionizada e de 800ºC 

para a solução de NaCl 0,8 mol/L, sem a verificação de perdas do sinal analítico.  

 Ainda em relação aos tubos modificados com Ir e Ir-W, a sensibilidade foi 

menor no caso do Ir, caracterizando que o revestimento com Ir não melhorou o 

desempenho analítico. O Ir-W proporcionou maior estabilização térmica para 

chumbo permitindo a utilização de elevada temperatura de pirólise e favorecendo a 

diminuição do sinal de absorvância de fundo. Sendo assim, escolheu-se o tubo 

modificado com Ir-W a uma temperatura de pirólise de 800ºC, para ser usado para a 

determinação de chumbo em amostras de água de produção, visto que a salinidade 

das amostras são variadas e a essa temperatura de pirólise a sensibilidade para o 

chumbo é boa tanto em água quanto em meio de NaCl . 

 No caso dos experimentos executados, assim como para os outros elementos 

estudados, o fundo foi medido em altura. Através da curva de absorvância do fundo 

podemos observar que a 800ºC a  sua redução foi significativa com os modificadores 

de Pd e Pd-Mg. Porém, ao analisar-se as curvas de temperatura de pirólise em água 

desionizada e em solução de NaCl obtidas para o Pb, verificou-se que o modificador 

de Ir-W comparado aos outros modificadores estudados, pode ser usado nos dois 

casos sem perda significativa de sensibilidade. Assim verificou-se que com o uso do 

tubo modificado com Ir-W, os sinais de absorvância de fundo diminuíram, na 

temperatura ideal de pirólise (800ºC), podendo ser utilizado em determinações de 

amostras tanto com baixa quanto com alta salinidade.  
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Figura 14 - Sinais de absorvância de fundo em função da temperatura de 

pirólise para solução de NaCl 0,8 mol/L + HF 40%  

 

As curvas de temperatura de atomização também foram obtidas em água 

desionizada e em solução de NaCl 0,8 mol/L utilizando-se tubo modificado com Ir-W 

e HF. A temperatura de atomização foi escolhida considerando a magnitude do sinal 

obtido e os perfis dos sinais para o chumbo. As temperaturas de atomização (Figura 

15) permitiram verificar que em temperaturas abaixo de 2500ºC a atomização do Pb 

ocorre mais eficientemente em solução de NaCl com tubo modificado com Ir-W e HF 

que em água desionizada nas mesmas condições. Aumentando a temperatura 

aplicada, verificou-se que 2200ºC é a melhor temperatura de atomização quando 

este modificador químico é empregado como pode ser verificado através da Figura 

15. 
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Figura 15 - Curvas de atomização obtidas no estudo da identificação da melhor 

estratégia de modificação química para a determinação de chumbo por GFAAS 

(curva tracejada: absorvância referente à solução aquosa; curva não tracejada: 

absorvância referente à solução de NaCl 0,8 mol/L). 

 

 

7.2.2 Estudo da influência do HF no sinal analítico e no sinal de fundo do 

chumbo 

 

  Os estudos realizados em água desionizada e em solução de NaCl 0,8 mol/L 

na presença de HF concordam com os resultados obtidos por Cabon (2002b). O uso 

do HF reduziu o sinal de absorção de fundo e permitiu que o cloreto fosse removido 

durante a etapa de secagem. 

Outro teste foi realizado para verificar a influência da quantidade de HF na 

redução das interferências causadas pelo fundo. Adicionou-se diferentes alíquotas 

(5 µL, 10 µL, 15 µL e 20 µL) de HF 40% v/v no tubo de grafite modificado com Ir-W 

juntamente com a solução de referência de Pb 25 µg/L para verificar a diminuição do 

sinal de fundo. A Figura 16 mostra que a adição de 20 µL de HF na amostra reduz 

as interferências causadas pelo fundo em até 50%, sem que haja diminuição da 

sensibilidade do analito.  
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Figura 16 - Estudo da influência da quantidade de HF no sinal analítico do Pb e 

sobre o sinal de fundo (solução de NaCl 0,8 mol/L). 

 

 

7.2.3 Estudo da influência do bário no sinal analítico do chumbo 

 

Estudos preliminares para a determinação de chumbo, indicaram que a adição 

direta de HF nas amostras de água de produção gerava a formação de um 

precipitado. Um estudo foi realizado para avaliar se o precipitado formado na adição 

de HF às águas de produção estava relacionado à presença de bário e se este 

interferiria de alguma forma no sinal analítico obtido para o chumbo. A Figura 17 

mostra que a adição de HF 40% v/v na presença de bário não influi no sinal analítico 

do chumbo, pois os resultados obtidos para as diferentes concentrações de bário na 

adição de 20 µL de HF foram similares. 
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Figura 17-  Influência da concentração de bário no sinal analítico do chumbo - 

Pb 25 µg/L em água + 20 µL  de HF 40% v/v. 

 

 

7.2.4 Método para a determinação de chumbo em água de produção 

 

Após o desenvolvimento analítico para a determinação do chumbo, o método 

foi aplicado em amostras de água de produção. O estudo do comportamento térmico 

de chumbo em água foi necessário para indicar se as temperaturas de pirólise, 

obtidas com as soluções de NaCl 0,8 mol/L podem ser empregadas sem que ocorra 

redução dos sinais analíticos. Este estudo foi importante pelo fato, das matrizes de 

água de produção serem muito diversificadas em relação à salinidade. Houve a 

necessidade de diluição (1:4) das amostras de água de produção II e III por conter 

elevadas concentrações do analito a ser determinado. As demais amostras I, IV, V, 

VI e VII foram introduzidas diretamente no forno de grafite sem diluição prévia. 

As análises das amostras foram realizadas, utilizando-se os procedimentos 

descritos no item 6.5.1.4. O programa de aquecimento utilizado está na Tabela 10.  
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Tabela 10 - Programa de aquecimento para a determinação de chumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As características analíticas para a determinação de chumbo nas amostras de 

água de produção estão representadas na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Características analíticas para a determinação de chumbo nas 

águas de produção. 

 

Parâmetro Amostra Pb (10 a 30 µg/L)  

Curvas analíticas (*) 

 
                                             
 

CA1. 

CA2. 

 

A = 0,0085 [Pb] + 0,0013 

A = 0,0071[Pb] + 0,0072 

 

R = 0,999  

R = 0,995  

Curvas de adição 

padrão 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

A = 0,0039 [Pb] + 0,0554 

A = 0,0048 [Pb] + 0,0859 

A = 0,0047 [Pb] + 0,1150 

A = 0,0036 [Pb] + 0,0834 

A = 0,0059 [Pb] + 0,0167 

A = 0,0062 [Pb] + 0,0161 

A = 0,0063 [Pb] + 0,0158 

R = 0,996  

R = 0,999  

R = 0,993  

R = 0,994  

R = 0,999  

R = 0,997  

R = 0,999  

LD  2,0 µg/L  

DPR  3,3 % (para 10 µg/L)  

    Nota: (*)   Preparadas em água desionizada 

             

 

Etapa Secagem Pirólise Atomização Limpeza 

Temperatura /ºC 80-140 800 2200 

 

2500 

 

Rampa / s 40 15 0 0 

Permanência /s 0 0 10 4 

Vazão de Ar / ml.min-1 200 200 10 

 

200 
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As Figuras 18 e 19 mostram as inclinações das curvas preparadas nas 

amostras de água de produção e da curva analítica preparada em água desionizada. 

A determinação da concentração de chumbo nas amostras de água de produção foi 

efetuada pelo método de adição de padrão, em que foram adicionadas alíquotas de 

10 µg/L, 20 µg/L e 30 µg/L de uma solução analítica de referência de Pb às amostras. 

 

 

Figura 18 - Curvas analíticas em água desionizada (C.A1) e de adição padrão 

para chumbo nas águas de produção (I, II, III, IV). 
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Figura 19 - Curvas analíticas em água desionizada (C.A2.) e de adição padrão 

para chumbo nas águas de produção (V, VI, VII). 

 

Como pode ser visto nas Figuras 18 e 19, a inclinação das curvas estão 

relacionadas à salinidade das amostras. Comparando as inclinações das curvas 

mostradas nas Figuras 18 e 19 e as salinidades (Tabela 12) para cada amostra, 

verificou-se que em amostras com salinidade maior (I, II, III e IV), as inclinações das 

curvas são menores e bem distintas da inclinação da curva analítica obtida em água 

desionizada (C.A1). E nas amostras com salinidade baixa (V, VI e VII), a inclinação 

das curvas de adição de padrão se assemelham a da água desionizada (C.A2). 

A Tabela 12 mostra os resultados obtidos na determinação de chumbo nas 

águas de produção.  
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Tabela 12 - Concentrações de chumbo obtidas em águas de produção 

analisadas pelo procedimento desenvolvido 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
                           Nota: (*)   Salinidade real das amostras  
                                    (**) Valores obtidos por adição de padrão 
 
 

Todos os resultados aqui apresentados estão expressados como a média de 

três determinações acompanhadas de seus respectivos desvios padrão. Estes 

resultados indicam que, na faixa de concentração estudada, é possível determinar 

chumbo em águas de produção. Vale destacar que as concentrações de chumbo 

obtidas para as águas de produção V, VI e VI estão próximas ao limite de detecção  

que é de 2,0 µg/L. 

A fim de examinar interferências de matriz em determinações quantitativas de 

chumbo em águas de produção, testes de recuperação em relação à curva analítica 

preparada em água desionizada  foram efetuados com concentrações de Pb de 10 e 

20 µg/L. A Tabela 13 mostra os resultados obtidos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Amostra Salinidade (‰) (*) Pb (µg/L) (**) 

I 82 14,2 ± 1,1 

II 78 71,2 ± 5,7 

III 34 97,9 ± 7,8 

IV 34 23,9 ± 1,9 

V 0 2,8 ± 0,3 

VI 0 2,6 ± 0,2 

VII 14 2,5 ± 0,2 
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Tabela 13 - Recuperações obtidas na determinação de Pb nas amostras de 

água de produção em relação à curva analítica preparada em água 

desionizada. 

 

            

Nota: (*) valores menores que o LD 

 
Os valores das inclinações das curvas  mostradas na Tabela 11 mostram que 

as interferências de matriz podem ser observadas para amostras salinas. Como 

Amostra Pb adicionado 
(µg/L) 

Pb encontrado 
(µg/L) 

Recuperação 
(%)  

 

I 

0 

10 

20 

6,3 

 10,7 

 16,3 

- 

44 

50 
 

II 

0 

10 

20 

9,7 

 15,8 

 21,5 

- 

61 

59 
 

III 

0 

10 

20 

13,1 

18,7 

 25,8 

- 

56 

64 
 

IV 

0 

10 

20 

9,1 

14,8 

18,2 

- 

51 

46 
 

V 

0 

10 

20 

    1,1 (*) 

9,6 

18,5 

- 

85 

87 
 

VI 

0 

10 

20 

     0,5 (*) 

10,8 

19,6 

- 

103 

96 
 

VII 

0 

10 

20 

    0,9 (*) 

10,6 

19,0 

- 

98 

91 
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pode ser visto da Tabela 13, recuperações quantitativas para o Pb não foram 

verificadas para todas as amostras analisadas. Assim, conclui-se que o 

procedimento para tais análises depende da salinidade da amostra, pois em 

amostras com maior salinidade as recuperações obtidas em função da curva 

analítica em água desionizada foram baixas, e nas amostras com baixa salinidade, 

as recuperações apresentaram resultados próximo a 100%.  

 
 
7.3 CROMO TOTAL 

 

7.3.1 Curvas de pirólise e atomização 

 

 Assim como para os outros elementos, um aspecto importante na 

determinação de cromo em amostras complexas é o estudo sobre as temperaturas 

de pirólise e de atomização. O Cr é um elemento refratário que possui ponto de 

fusão de 1857ºC e ponto de ebulição de 2672ºC (WEAST, 1985). Dessa forma, altas 

temperaturas de pirólise podem ser aplicadas no forno de grafite para uma eficiente 

remoção de interferentes sem perda de Cr por volatilização. Como conseqüência, 

efeitos de sinal de fundo, que são produzidos por matrizes complexas podem ser 

praticamente eliminado com um adequado programa de aquecimento e com o uso 

de um modificador químico eficiente. 

A implementação de uma etapa de pirólise cuidadosamente estabelecida 

possibilita uma acentuada redução de sinal de fundo (QUINÁIA, 1999), pois é nesta 

etapa que ocorre a eliminação dos concomitantes da amostra. Com uma elevada 

temperatura de pirólise, os sinais de fundo tendem a diminuir significativamente. 

Construiram-se curvas de pirólise a atomização para o cromo e compararam-

se os sinais de absorvância integrada com e sem a adição de modificadores 

químicos. Como estratégias de modificação química foram utilizados o Pd e a 

modificação permanente do tubo de grafite com Ir e Ir-W. Este estudo foi feito tanto 

em água quanto em soluções de NaCl 0,8 mol/L  e de NaCl 1,6 mol/L. A temperatura 

de pirólise otimizada para o cromo, com as diversas estratégias de modificação 

testadas, foram determinadas em função das curvas obtidas experimentalmente, 

mostrados nas Figuras 20 e 21. As temperaturas ótimas encontradas nos dois casos 

foram muito próximas (em torno de 1100-1200ºC). 
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Figura 20 - Curvas de pirólise para a determinação de cromo em água 

desionizada por absorção atômica com forno de grafite. 
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Figura 21 - Curvas de pirólise obtidas para a determinação de cromo em 

soluções de NaCl 0,8 mol/L e NaCl 1,6 mol/L utilizando 10 µL Pd (500 µg/L) + 10 

µL HF 50% v/v  como modificadores químicos.  
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De acordo com a Figura 20, pode-se observar que quando se utilizou o 

modificador de Pd e o tubo modificado com Ir-W, houve uma nítida estabilização 

térmica do analito, podendo-se aplicar temperaturas de pirólise de até 1200ºC. No 

entanto, um estudo preliminar nas soluções salinas verificou para os tubos 

modificados permanentemente com Ir e Ir-W, a obtenção de sinais largos para o 

cromo indicando que a cinética de formação dos átomos era lenta nessas 

temperaturas o que acarretava na estabilização excessiva do Cr. Assim sendo, o uso 

dos tubos modificados com Ir e Ir-W não foram utilizados na construção de curvas de 

pirólise para as soluções de NaCl 0,8 mol/L e NaCl 1,6 mol/L.  

Os sinais de absorvância obtidos com o emprego de Pd como modificador 

químico apresentaram uma boa estabilização térmica para o analito em água 

desionizada podendo alcançar temperaturas de pirólise de até 1300ºC. Em estudos 

preliminares, verificou-se que o uso do Pd para determinação direta de cromo total 

em soluções salinas forneceu maior sensibilidade. Dessa forma optou-se por 

construir curvas de pirólise somente para as soluções salinas (NaCl 0,8 mol/L e 1,6 

mol/L) utilizando o Pd, que dentre os modificadores estudados, foi o que ofereceu 

melhores resultados. Verificou-se também na construção da curva de pirólise para o 

Cr, que em temperaturas mais baixas o sinal analítico foi baixo devido à influência do 

fundo, porém em temperaturas mais altas, onde o fundo foi eliminado,  melhores 

sinais foram alcançados.  

As curvas de temperatura de atomização foram construídas em água 

desionizada e em solução de NaCl 0,8 mol/L utilizando-se os modificadores de Pd e 

HF. A temperatura de atomização foi escolhida considerando a magnitude do sinal 

obtido e o perfil dos sinais para o cromo. Aumentando a temperatura aplicada, 

verificou-se que 2700ºC é a melhor temperatura de atomização para esse 

modificador químico como pode ser verificado através da Figura 22. 
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Figura 22 - Curvas de atomização obtidas para a determinação de cromo total 

por GFAAS (curva tracejada: absorvância referente à água; curva não tracejada: 

absorvância referente à solução de NaCl 0,8 mol/L). 

 

Os valores de sinal de fundo obtidos, mostrados na Figura 23, assim como 

para os outros elementos estudados também, foram medidos em altura de pico, já 

que é este valor que determina o limite de correção dos corretores de fundo. A 

temperatura de pirólise otimizada proporcionou a separação do sinal de fundo do 

sinal analítico obtido para o cromo na etapa de atomização. Observa-se na Figura 23 

que na temperatura de pirólise escolhida (1100ºC) o sinal de absorvância de fundo é 

intensamente reduzido, podendo ser corrigido pelo corretor de fundo do 

equipamento (baseado no efeito Zeeman). 
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Figura 23 - Sinais de fundo em soluções de NaCl 0,8 mol/L e NaCl 1,6 mol/L na 

presença do modificador de Pd e HF 50% v/v para a determinação de cromo. 

 

7.3.2 Estudo da influência do HF no sinal analítico do cromo total 

 

Na literatura não há trabalhos que descrevam a ação do modificador HF, no 

sinal analítico do cromo por GFAAS. Cabon (2002a,b), Lopez-Garcia (1999) foram 

os pioneiros a estudarem o uso do HF como modificador para redução de fundo em 

GFAAS. Em trabalhos publicados pelos referidos autores, foi verificado que o uso do 

HF como um novo modificador químico reduz efetivamente os sinais de fundo de 

NaCl em matrizes salinas, como as de água do mar. 

Embora a temperatura de pirólise otimizada (1100ºC) tenha eliminado parte 

dos interferentes presentes da amostra, optou-se pelo uso do HF nos estudos para a 

determinação de cromo em águas de produção, visto que as salinidades dessas 

águas são bem diversificadas. Os resultados obtidos para a determinação de cromo 

em águas salinas mostraram que a adição do ácido fluorídrico possibilitou a 

eliminação da matriz salina antes da etapa de atomização. Os resultados obtidos no 

teste para verificar a influência da concentração de HF sobre sinal analítico do cromo 

mostraram que nas concentrações de 0 a 50% não houve variação significativa para 



 

 

86 

as diferentes concentrações de HF adicionadas, como pode ser visto na Figura 24. 

Assim sendo, adotou-se o uso de HF 50% v/v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Influência da concentração de HF no sinal analítico do cromo. 

Condições: 20 µµµµL da solução de referência de cromo (10 µµµµg/L) + 10 µµµµL de HF + 

10 µµµµL de Pd (500 mg/L). 

 

Outro teste foi realizado para verificar a influência da quantidade de HF 

adicionado na redução das interferências causadas pelo fundo.  Foram realizados 

testes na ausência e na presença de alíquotas 10 µL e 20 µL de HF 50% v/v no tubo 

de grafite utilizando o Pd modificador juntamente com a solução de referência de Cr 

10 µL para verificar a diminuição do sinal de fundo. A Figura 25 mostra que à adição 

de 10 µL de HF na amostra reduz as interferências causadas pelo fundo em até 

50%, sem que haja diminuição da sensibilidade do analito. Tendo em vista estes 

resultados e os do item 7.2.2, optou-se, no presente estudo, pelo uso de 10 µL de 

HF 50% v/v, como modificador de matriz. 
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Figura 25 - Estudo da influência do volume de solução de HF 50 % v/v sobre o 

sinal analítico do cromo e sobre o sinal de fundo em solução de NaCl 0,8 mol/L. 

 

7.3.3 Estudo da influência do bário no sinal analítico do cromo total 

 

 Como pode ser observado na Figura 26, a sensibilidade das medidas para o 

cromo não é influenciada pela presença de HF em soluções que apresentam bário em 

sua composição, pois os resultados obtidos para as diferentes concentrações de bário 

na adição de 10 µL de HF não demonstraram diferença significativa. 
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Figura 26 -  Influência da concentração do bário no sinal analítico do cromo - 

Cr 10 µg/L em água desionizada + 10 µL de HF 50% v/v + 10 µL de Pd (500 

mg/L). 

 

 

7.3.4 Método para a determinação de cromo total em água de produção 

 

Após o desenvolvimento analítico para o estabelecimento das melhores 

condições operacionais para a determinação de cromo total, o método foi aplicado 

em amostras de água de produção. Houve a necessidade de diluição (1:10) das 

amostras de água de produção V, VI e VII, por conterem elevadas concentrações do 

analito a ser determinado, não podendo assim ser empregadas diretamente no forno 

de grafite. As demais amostras I, II, III e IV foram introduzidas diretamente no forno 

de grafite sem diluição prévia. 

As análises das amostras foram realizadas, utilizando-se os procedimentos 

descritos no item 6.5.2.4. O programa de aquecimento utilizado está na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Programa de aquecimento para o cromo total 

 

Etapa Secagem Pirólise Atomização Limpeza 

Temperatura /ºC 80-140 1100 2700 

 

2800 

 

Rampa / s 40 15 0 0 

Permanência /s 0 0 10 4 

Vazão de Ar / ml.min-1 200 200 10 

 

200 

 

 

 

As características analíticas para a determinação de cromo nas amostras de 

água de produção estão representadas na Tabela 15.  

 

Tabela 15 – Características analíticas para a determinação de cromo em águas 

de produção.  

 

Parâmetro Amostra Cr (2,5 a 10 µg/L)  

Curvas analíticas (*) 

 

 

CA1. 

CA2. 

 

A = 0,0401 [Cr] + 0,0014 

A = 0,0492[Cr] + 0,0025 

 

R = 0,999  

R = 0,997  

 

Curvas de adição 

padrão 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

A = 0,0209 [Cr] + 0,0714 

A = 0,0224 [Cr] + 0,1828 

A = 0,0253 [Cr] + 0,3469 

A = 0,0183 [Cr] + 0,1634 

A = 0,0531 [Cr] + 0,1119 

A = 0,0466 [Cr] + 0,1549 

A = 0,0462 [Cr] + 0,1987 

R = 0,994  

R = 0,997  

R = 0,989  

R = 0,998  

R = 0,999  

R = 0,999  

R = 0,999  

LD  0,40 µg/L  

DPR  6,0 % (para 2,5 µg/L)  
         
           Nota: (*)   Preparadas em água desionizada 
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As Figuras 27 e 28 mostram as inclinações das curvas preparada nas amostras 

de água de produção e da curva analítica preparada em água desionizada. As 

determinações da concentração de cromo nas amostras de água de produção foram 

realizadas pelo método de adição de padrão, adicionando-se alíquotas de 2,5; 5,0; 7,5 

e 10 µg/L da solução de referência de Cr. 
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Figura 27 - Curvas analítica em água desionizada (C.A1) e de adição padrão 

para cromo nas águas de produção (I, II, III, IV). 
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Figura 28 - Curvas analíticas em água desionizada (C.A2.) e de adição padrão 

para cromo nas águas de produção (I, II, III, IV). 

 

Assim como no estudo do Pb, os valores obtidos através das inclinações  das 

curvas apresentados na Tabela 15, mostram a influência da matriz às amostras. 

Comparando as inclinações das curvas apresentadas nas Figuras 27 e 28 com as 

salinidades das amostras (Tabela 16), verificou-se que há uma relação entre a 

inclinação e a salinidade. As amostras que apresentaram uma salinidade maior, têm 

as inclinações de suas curvas menores. E nas amostras com salinidade baixa, as 

inclinações das curvas de adição  de padrão se assemelham a inclinação da curva 

obtida em água desionizada. 
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Tabela 16 - Concentrações de cromo total obtidas em águas de produção 

analisadas pelo procedimento desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Nota: (*)   Salinidade real das amostras  
                                     (**) Valores obtidos por adição de padrão 
 

 

 

A determinação do Cr nas águas de produção foi efetuada sempre em 

triplicata. Os resultados da Tabela 16 indicam que é possível determinar cromo em 

águas de produção através do procedimento desenvolvido.  

 

Com o intuito de examinar interferências de matriz em determinações de 

cromo em águas de produção, testes de recuperação das amostras em relação à 

curva analítica preparada em água desionizada foram efetuados com concentrações 

de Cr de 5 e 10 µg/L. A Tabela 17 mostra as recuperações obtidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Salinidade (‰) (*) Cr (µg/L) (**) 

I 82 3,4 ± 0,3 

II 78 8,2 ± 0,8 

III 34 13,7 ± 1,4 

IV 34 8,8 ± 0,9 

V 0 21,1 ± 0,2 

VI 0 33,2 ± 0,3 

VII 14 43,0 ± 0,4 



 

 

93 

Tabela 17 - Recuperações obtidas na determinação de Cr nas amostras de 

água de produção em relação à curva analítica preparada em água 

desionizada. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Cr adicionado 
(µg/L) 

Cr encontrado 
(µg/L) 

Recuperação 
(%)  

 

I 

0 

5 

10 

           1,5 

 4,5 

 6,8 

- 

60 

53 
 

II 

0 

5 

10 

           4,7 

 7,1 

 10,2 

- 

44 

55 
 

III 

0 

5 

10 

            8,9 

11,2 

 15,2 

- 

46 

63 
 

IV 

0 

5 

10 

4,0 

   6,4 

   8,5 

- 

50 

45 
 

V 

0 

5 

10 

 2,3 

 7,7 

  12,9 

- 

108 

106 
 

VI 

0 

5 

10 

3,2 

7,8 

12,7 

- 

92 

95 
 

VII 

0 

5 

10 

4,0 

8,8 

13,4 

- 

96 

94 
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Como era de se esperar, os resultados da Tabela 17 mostram que as 

recuperações obtidas na determinação de Cr nas águas de produção em relação à 

curva analítica em água desionizada não foram satisfatórias para todas as amostras 

analisadas. Os resultados indicam que o procedimento para tais analises depende 

da salinidade da amostra, pois, como já foi mencionado para o Pb, as amostras 

com salinidade alta apresentaram recuperações baixas, e as amostras com 

salinidade baixa, apresentaram melhores resultados de recuperação. Assim, pode-

se concluir que existe, de fato, interferência de matriz nas águas de produção e que 

esta depende da salinidade da amostra. 
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8 CONCLUSÃO 

 

O uso da estratégia de modificação permanente do tubo de grafite com Ir-W 

se apresenta como uma solução para a determinação de manganês e chumbo em 

águas de produção por espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. 

Tal conclusão é baseada nos resultados obtidos nas curvas de temperatura de 

pirólise, atomização e dos sinais de absorvância de fundo, que revelam boa 

sensibilidade, bem como a redução de sinais relativos ao fundo. Além disso, a 

modificação permanente agiliza a análise, uma vez que o passo de adicionar o 

modificador químico para cada injeção da amostra é suprimido. 

 O ácido fluorídrico foi um eficiente modificador para eliminação de NaCl 

durante a pirólise, não apresentando qualquer efeito no sinal de Pb. Entretanto, 

apesar da redução do sinal de fundo observada na determinação de Mn, foi 

verificado que os sinais de Mn também foram reduzidos, diminuindo a sensibilidade. 

Tendo isso em vista, o uso de HF para determinação de Mn por GFAAS é 

desaconselhado. 

Quanto ao cromo, o uso do modificador de Pd mostrou melhores resultados 

que as outras estratégias de modificação estudadas (modificação permanente de Ir e 

de Ir-W). As temperaturas ótimas de pirólise e atomização obtidas com o uso do 

modificador de Pd se mostrou extremamente adequada, apresentando sempre maior 

sensibilidade. A introdução de ácido fluorídrico juntamente com a temperatura ótima 

de pirólise para o Cr mostrou-se muito útil para a eliminação de NaCl. Além de 

reduzir o sinal de fundo, essa estratégia não apresentou efeitos negativos sobre o 

sinal do Cr. 

Os efeitos de matriz estiveram presentes em todos os procedimentos de 

análise testados, permitindo a calibração por curva analítica somente em amostras 

muito diluídas, como no caso do manganês, e em amostras com salinidades muito 

baixas (como as águas de produção V, VI e VII).  
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Como cada amostra apresenta uma intensidade própria para o efeito de 

matriz, que demonstrou correspondência com a salinidade, torna-se inviável o uso 

da curva analítica como método de calibração para os procedimentos analíticos 

estudados. Desta forma, em caso de amostras salinas o ideal é utilizar o método de 

adição padrão. 

Os resultados obtidos, permitem afirmar que a metodologia para a 

determinação de manganês, chumbo e cromo total pode ser implementada  para  a 

determinação direta destes analitos em águas de produção provenientes da 

exploração de petróleo. 
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