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1. INTRODUÇÃO

A composição isotópica natural da água ê passível de alte-

ração todas as vezes que iiouver mudança de estado físico, em função

das próprias características moleculares deste elemento.

As moléculas da água constituídas por deutério e oxigê-

nio-18, são menos voláteis, com menor tensão de vapor e de maior peso

específico em relação às moléculas de água sem isótopo pesado. Des-

se modo. por ocasião da evaporação da água, as espécies moleculares

do tipo H D deixam a superfície líquida com maior facilidade que a-

quelas do tipo HDO. Como resultado deste fracionamento, tem-se um

enriquecimento em deutério na água residual durante a evaporação.

Inversamente, a condensação de vapor de água produz um condensado
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enriquecido do elemento mais pesado, e um vapor remanescente mais

levra em relação ao vapor inicial.

Assim a proporção de isótopos tm um compcsto natural vai de_

pender dos tipos de processos ocorrentes durante a sua formação.
- - 1Q IR ••

Deste modo, as analises da variação isotopica D/H e 0/0» sao

utilizadas como uma nova ferramenta no estudo da transferência da

água na natureza, nas várias fases do ciclo hidrológico permitindo

respostas e soluções de processos meteorológicos e hidrológicos em

níveis regionais que não seriam possíveis através das técnicas clás_

sicas da análise.

Para essas análises, dependendo do estado em que se encon-

tra a água na natureza, existem vários processos de coleta e amos-

tragem.

Este trabalho trata do desenvolvimento de um sistema para

coleta de vapor da água do ar com vistas ao estudo da variação iso-

tópica natural. As características do sistema proposto aqui foram

as seguintes:

1. estabelecimento de um método de coleta de vapor da água

do ar, em quantidade suficiente para análises de O/H e
lao/ 16o,

2. desenvolver o sistema de coleta, de modo a permitir seu

fácil transporte, instalação e obtenção da amostra de

forma simples e se possível sem utilização de agente re-

frigerante.

3. desenvolver um sistema coletor para amostragem média do

vapor da água do ar.

4. obter informações a respeito da variação de tempo para a

amostragem.
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2. REVISA) BIBLIORRÍFICA

Para lutar contra os problemas diários e para satisfazer a

sua curiosidade, o homem sempre buscou um conhecimento mais claro

do seu ambiente hídrico. Desde que os conceitos científicos do ci-

clo hidrológico foram primeiramente concebidos por homens como

WRCVS VITRUVIUSj LEONAHDO DA VINCI e BERNARD PALISSX, cientistas

têm tentado incessantemente desvendar o ciclo hidrológico. mas seus

progressos têm sido lentos devido a complexidade e profusão dos fe-

nômenos englobados. Agora, com o advento da era atômica e da era

espacial, novos conceitos e conhecimentos científicos estão emergin

do e novos métodos e ferramentas para a investigação científica tais

como computadores eletrônicos e técnicas nucleares, estão se tornan

do disponíveis (CHOUt 1967).
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Atualmente inúmeros pesquisadoras dedicam-se ao estudo da
lfl IR

relação P/H e 0 /O em diversas fases do ciclo hidrológico. Pes-

quisas deste tipo podem ser ohservadas nos trabalhos de DMSGAARDj

1953 1961. 1964 EPSTEm S fAYFDA, 1953 ZAlimiAj 1956, G07*FIAVTI-

WJ ."• LOmitWLU, 1962 FP.IED11AJ! et olU, 1962, 1964 IAEA, 1862,

1964, 1968: "HAKE & W.9Í/0, 1962^ GOüFIAUTWI et alii* 1963. G0I1-

SWJt et alii 1963 ERIKSSQV, 1965, 196?: DINCER, 1968; BEGE'WJ!! 4

FniETMV. 1968 FOMES et alii. 1970: GAT â CAVfl, 1970;PAWE, 1972

entre outros.

No Brasil, os estudos em hidrologia isotópica, iniciados no

final da década de 1950. conforme os trabalhos de MATSUI et alii,

1971 1972. SALATI et alii 1970, 1971, 1972a, 1972b: SANTIAGO,197'2;

LEAL et alii, 1974- LEOPOLDO et alii, 1973, 1974. VIEIRA, 1974; re-
lfl

ferem-se especialmente a um levantamento dos conteúdos de 0 e D

em águas oluviais, fluviais e subterrâneas de algumas regiões.

No tocante ao vapor dágua#entre outros,G3AIG et alii(19õ3)

afirmam que a composição isotópica da água varia, quando esta sofre
18 16

evaporação, enriquecendo-se nos isótopos pesados H_ 0 e HD 0.

Acreditam que a razão de troca molecular com o vapor dágua da atmos

fera node ser o mais importante termo no balanço isotõpico da água

natural e oue tais efeitos tem imnortantes aplicações nos estudos

de oceanografia, meteorologia, geoquimica e ciclo hidrológico.

DANSGAARD (1961), apresenta uma relação das principais cau-

sas da variação do conteúdo lsotópico do água do precipitação figu-

rando entre elas, a história do vapor da água desde sua formação a-

té sua condensação incluindo possíveis misturas com vapor de ou-

tras massas de ar com composição isotópica diferente.

LLOYD (1966), estudou a influência do efeito cinético de djl

fusão das moléculas e do conteúdo isotõpico do vapor dágua da atmojs

fera na troca com a superfície dágua observando que, o grau de enr£
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ouecimento no processo de evaporação, depende da umidade relativa

média e da diferença entra a composição isotóoíca da água evaporada.

e do vapor atmosférico.

FOKTES -2 GOVFIAUTINI (1970), afirnam que grandes massas de

água continental influem localmente no clima, e a análise da compo-

sição isotópica do vapor oferece um parâmetro suplementar para o es_

tudo da definição da zona de influência climática de tais massas dá_

gua.

SAfJTIAGO (1972)j estudou o fracionamento isotópico da água

durante a evaporação em condições naturais, encontrando dependência

do mesmo com a umidade relativa média e o conteúdo isotópico do va-

por atmosférico do local da evaporação.

18,
fíATSUI et alii (1972) determinaram as concentrações de D e

'0 em alguns rios da bacia Amazônica, observaram uma diferença

grande de concentração entre as águas provenientes da região norte

(rio Negro) e sul (rio Madeira), em conseqüência das diferentes ori^

gens do vapor dágua que dão formação às chuvas nestas regiões, bem

como possíveis diferenças entre as temperaturas de condensação. Os

autores acreditam que. uma amostragem sistemática de amostras de vã

rios pontos chaves da bacia Amazônica, permitirá uma estimativa das

contribuições dos afluentes originados do norte e do sul.

1S0

(1972), afirma que a aplicação de isótopos está-

veis 0 e 0 no balanço de água de lagos e em problemas referentes

a hidrologia requerem um conhecimento preciso da composição média

do vapor atmosférico. Considera ainda, pelo fato deste vapor estar

em movimento, a necessidade de uma amostragem contínua do vapor dá-

gua.

Com relação as técnicas de amostragem e sistemas de coleta

do vapor dágua do ar, observa-se entretanto, serem poucos os traba-

lhos existentes.
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Assim, COMPSTON Pi EPSTEIN (1958)3 desenvolveram uma técnica

na qual o vapor dágua era introduzido num forno carregado com uma

mistura de grafite e ferro em pó. A 500°C o ferro reagia com a água.

formando oxido de ferro e gás hidrogênio. Após remover o hidrogê-
O "

nio a temperatura era elevada a 950 C, a qual resultava na produção

de CO. 0 CO era então convertido em CO sabre um catalizadcr de ní̂

quel.

BFGEtViNll & FRIEDMAN (1959), estudaram o conteúdo de tritio

e deutério do hidrogênio atmosférico. 0 método adotado para amos-

tragem foi utilizado anteriormente por HARTECK e SUESS (1949). As

amostras para estas análises foram obtidas pela passagem da fração

He-Ne bruto de uma fábrica de liquefação de ar sobre CuO quente com

posterior descongelamento da água.

1 n

DANSGAARD (1961), estudou o desvio de 0 no vapor atmosfé-

rico relativo do vapor originário de uma simples evaporação, por

medidas no vapor atmosférico coletado através de trap congelado du-

rante o período de 3 a 4 dias.

et alii (1961), mediram a relação D/H no vapor dágua,

tritio e carbono-14 contido na atmosfera utilizando um aparelho

amostrador descrito por GOLDSMITH e PARHAV (1960). Este aparelho

pode ser visto esquemâticamente na Figura 1.

A amostragem era feita por admissão do ar aspirado através

de um tubo coletor de vapor (T) por um exaustor (B). 0 sistema era

aberto e fechado pela rotação ds uma placa (C) e por um dispositivo

[R). Antes da amostragem, tomada por avião, o condensador era sub-

metido a um sistema de vácuo a uma pressão de 10 mm Hg, enquanto

o tubo era colocado num forno especial a uma temperatura aproximada

de 400 C. Após este preparo, o sistema era então montado dentro de

um vaso de vsdação (P). No dia da amostragem o trap era carregado

com ní.trofiinio líquido (E). Cuidados quanto à pressão interna do

vaso, eram tomados, tendo-se em vista a variação da pressão, na a-
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Nitrogênio
Líquido

(a) (b)

Figura 1 - Esqusma do aparelho anostrador da vapor do

OOLDSriTIl e PAEPMi (19C0). Ca] esquema do

sistema; Ib) detalhe da válvula giratória.

mostragem com a altitude.

0 condensado era evacuado através de uma válvula metálica

{1} submetendo-se este aparelho ao sistema ds vácuo e ao forno.

FERRARA et alii (1385)j empregaram um sistema para recolher

vapor quente acompanhado de uma pequena porcentagem de gás. A Figjj

ra 2 ilustra o dispositivo empregado para tal sscopo.
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IB)

Figura 2 - Esquema do sistema utilizado para a coleta do
vanor de sondagens (FERRARA et álii, 1965).

0 sistema utilizava um condensador (A) refrigerado a água

e dois traps colocados em série ao condensador. mantidos à tempera-

tura de gelo seco- 0 segundo trap tinha apenas a finalidade de coji

trolar se todo o vapor ficaria retido no primeiro- Caso alguma á-

gua fosse encontrada no segundo trap, nova amostragem era feita, dî

mtnuíndo o fluxo ou eventualmente acoplando um terceiro trap.

Fsta Drecuação permitia, caso houvesse água no segundo trap,

a mistura das águas deste com o primeiro formando apenas uma amos-

tra.

OSTLVW (1967)J utilizou para a coleta do vapor dágua do

ar um sistema contendo Tamiz Molecular, instalado convenientemente

em avião. As amostras eram tonadas durante os vôos, por bombeamen-

to de grande quantidade de ar através do trap de Tamiz Molecular,

em um tetrr»o neoupno, que estava na dependência da umidade absoluta

do ar amostrario. 0 tempo r>ara amostragem variava de 3 a 50 minutos.
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No laboratório a água era desorvida por aquncimento gradual

do trap de coleta a temperatura de 550 C bombeado, através do trap.

refrigerado â -7Q°C, até a pressão abaixar a poucos ub.

0 trap frio contendo a amostra de água era então removido e

o trap de TamJ.z Molecular hombeado por 5 a 10 horas a SSQ^C, afim

de nreparar o sistema para novas coletas.

OSTLVND (1968), estudou a distribuição radial e vertical do

tritio em áptua de chuva e venor dágua em tormentas. 0 sistema uti-

lizado pera a coleta de água líquida e vaoor dáçua do ar, instalado

em avião pode ser visto na Figura 3.

Entrodo

Soida

Amostragem
de líquido

Esponja de
/ oço inox

Mofeculor

(a)

\ ^ _ ^

íb)

FíEura 3 - Sistema de amostragem do água líquida (a) e trap

de coleta de vapor dápua com Tamiz Molecular (b),

usado em avião (OSTLU.Wt 1968).
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O volume amostrado, coletado no trap, variou de 3 a 12 g de

vapor dágua por 100 g de Tamiz Molecular. A obtenção da água era

feita de acordo com O3TLUND (1967).

A eficiência da coleta dos traps era testada forçando ar

úmido a 15n l.min" através de dois traps de Tamiz Molecular de lOOg

cada, colocados em série. Em vários experimentos acima de 8,5g fo-

ram absorvidas no trap de Tamiz Molecular principal e menos de 0,05g

absorvidos no segundo trap.

IAEA (1968) no seu livro "Guia de Técnicas Nucleares em Hi-

drologia", estabelece que amostras de 5 ml de água são requeridas

geralmente para análises isotópicas de hidrogênio e oxigênio. Estas

amostras nodem ser coletadas por bombeamento de ar ati-avés de um

"trai" na temperatura de gelo seco. A saída do "trap" é equipada

com um filtro sinterizarto para evitar escanes de cristais de gelo

do "trap" durante o hombeamento. A razão de bombeamento deve ser

baixa, de poucos litros de ar oor minuto, de outro modo a condensa-

ção do vapor não é completa. 0 tempo de bombeamento necessário pa-

ra ohter quantidades suficiente de água, geralmente poucas horas,

oode ser estimado com base na umidade relativa e temperatura.

BARRY & MERRIT (1970)3 no estudo da evaporação do Lago

Perch, com o propósito de explorar o uso de traçadores radioativos

no estudo dos aspectos do ciclo hidrológico, utilizaram na amostra-

pem do vapor dágua do ar o "Tamiz Molecular 4A' para medidas de trî

tio. Nesse sistema um volume lento de ar ara arrastado de uma cam£

da de Tamiz Molecular, tipo 4A, o qual removia o vapor dágua, em um

vaso de aço inoxidável contendo 100 g do elemento e que era capaz

de reter 10 ç» de água. Este vaso era equipado com válvulas para vá_

cuo nos tubos de entrada e saída. A relação de ar amostrada era a-

Justada para que cerco de 5 g de água fosse coletada durante o pe-

ríodo de amostragem.
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A água amostrada era destilada por 5 horas a 540 C sob alto

vácuo dentro de um trap de vidro forte e refrigerado a temperatura

do nitrogênio líquido. 0 trap era então pesado e a quantidade de

água coletada obtida por diferença.

FOIiTESj GOFFIAFTINI; ROCHE (1970)3 apresentam um apêndice

sobre o vapor atmosférico no trabalho de deutério e oxigênio-18 rea

lizado em águas do Lago Tchad» onde procuravam ter uma idéia da com

posição isotópica do vapor que é trocado com a superfície deste la-

go. Dada a dificuldade de se dispor de gelo seco sobre o lugar, as

amostras foram tomadas utilizando-se como agente refrigerante uma

mistura de 2/3 de gelo e 1/3 de cloreto de sódio (NaCl), que permi-

tia manter uma temperatura de -20 C. Concluiam, entretanto, que a

esta temperatura uma fração não desprezível do vapor atmosférico e-

ra perdida, devendo então, aplicar-se a composição isotópica do va-

por obtido, uma correção que considerava a fração do vapor perdido.

BARROC FERRAZ,. SALATI e HATSUI (1971), mencionam que o mét£

do ideal de coleta é aquele que condensa totalmente o vapor dágua

contido na amostra de ar recebida. Esse método de coleta total, em

bora não seja de difícil execução requer equipamentos de precisão e

só podem ser executados em laboratório de alto vácuo.

Tal sistema mostra-se ideal, pois toda a água é condensada,

para amostras que requerem pouca quantidade de água para análise.

Segundo tlATSUI et alii (1971), são requeridas cerca de 7 a

10 mg de água para as análises de deutério e cerca de 5 g para as

análises de oxiginio-18. Assim, sste sistema, ê impraticável para
lfl 16

a amostragem de vapor para análises de 0 / 0 , devido ao tamanho
teórico que assumiria para coletar aquela quantidade de água.

Este método, em uso no Centro de Energia Nuclear na Agricul^

tura, foi utilizado e descrito neste trabalho como sistema de refe-

rência.
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ZmERHANN (1972) desenvolveu um amostrador automático de

por dágua para ínvpstígaçõss nobre isótopos cstávsis.

0 esauoroa deste aparelho é mostrado na Figura 4.

Capilar

Válvula .
eletromagnético
(Solenoide)

Figura 4 - Esquema do omostrador automático de vapor dágua

desenvolvido por ZIMEFJ-1AW (1972).

Através de uma bomba compressora de membrana, o ar era ar-

rastado de um capilar e empurrado através de um frasco condensador

congelado tipo PELTIER» nn qual parte do vapor condensava. 0 ar

então passava através de um reciníente com carvão vegetal ativo (ss_

cante) onrt<; o restante do vapor era adsorvido. Pelo fato do carvão

adsorver uma quantidade limitada de vapor de água, havia necessida-

de de uma regeneração periódica. Após a umidade do ar ser adsorvi-
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da no secante 1. a fração do ar seco era bombeada através do secan-

te 2 adsorvendo a á^ua aí existente, e junto com o ar admitido. a)i^

roentava através da bomba, o frasco condsns?jdor<

Com este aparelho, uma quantidade de água de cerca de 3G0 ml

podia ser amostrada com uma taxa de 2 l/min.

Nas condições de trabalho a água contida no carvão é cerca

de 10 mg de H O por grama de carvão.

SALATI (1973),, relatou a existência de um sistema de co-

leta de vapor conforme a Figura 5.

TORNEIRA

NIVEI. DE GELO SECO

BOMBA

VIDRO SINTcRIZADO

Figura 5 - Sistema de amostragem de vapor dágua utilizando

agente refrigerante.

"1

- Comunicação Pessoal
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O vapor neste sistema é forçado através de uma bomba de vá-

cuo, Hurante a coleta, o nível de gelo seco é mantido constante na

altura de 2/3 do primeiro balão, onde a maior parte do vapor fica

condensada. Anos a coleta, as torneiras são fechadas. Espera-se pj3

Io derretimento do gelo e obtém-se a água.

,
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3. TEORIA

São apresentados neste capítulo algumas considerações teó-

ricas que julgamos necessárias para melhor compreensão dos fatores

envolvidos nos processos de fracionamento isotópico da água. Na co

leta de amostras para estudos de variação isotópice, tais fatores

devem ser considerados afim de se evitar um provável fracionamento

durante a amostragem, fato que comprometeria drasticamente os resul_

tados.

Concomitantemente, são realizadas algumas considerações so-

bre o comportamento do absorvente utilizado na amostragem.
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?.l. Conceitos

3.1.1. Isõtopos estiveis do H e 0 usados como traçadores rra

turais

Na natureza são encontrados os isõtopos do hidrogênio H,

HCD) e H(T) e do oxigênio 0, 0 e 0 cujas proporções em mé-

dia, segundo DANSGAARD (1961), são as seguintes:

H : D = 999840 : 160 p.p.m.

160 : 17Q : = 997600 : 400 : 2000 p.p.m.

3.1.2. Valor "a"

Define-se como valor "a" de uma amostra a relação entre as

concentrações do isótopo pesado e isõtopos totais de um determinado

elemento. Assim sendo, o valor "a" para o deutério em uma amostra

líquida [an, ) expresso em ppm será representado por:

3DL w, x 10 ppm (1)

onde [H] , [D], e [T] são respectivamente as concentrações de hi-

drogênio, deutério e tritio na amostra líquida. Similarmente,

3DV FH]V • [o]v * [ T ] V

x 10 ppm (2)

D0L
x 10 ppm (3)
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Nvaov [16 1 *fl7 ] * Í18 ]
x 10 ppm (4)

IB
qua são respectivamente o valor "a",do D no vapor, do 0 no liqui-

lfi
do e do 0 no vapor, expressos em p.p.m.

3.1.3. Valor R

Denomina-se de valor R (relação isotópica) o quociente da

concentração do isótopo mais pesado sobre o mais abundante em uma

determinada amostra, ou seja, a relação isotópica de D em uma amos-

tra líquida será expressa por:

•L
x 10 ppm C5)

Da mesma forma teremos.

RDV " "77 x 10 PPm (6)

N L
DL

x 10 ppm 171

0V
x 10 ppm (8)
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valores de R para o G no vapor,

pectivãmente.

18
0 no líquido e 0 no vapor res-

3.1.4. Valor a

Em um sistema composto de fase líquida destilando em equilí^

brio, com constante remoção ds vapor, denomina-se de valor o, ou fa_

tor de fraclonamento a relação entre o valor R do líquido remanes-

cente (R ) e o valor R da fração infinitesimal evaporada (V} em d£

terminado instante, ou seja:

«0 =

DL
RDV

R0V

(9)

(10)

De acordo com (5) e (6) a poderá ainda ser expresso por:

Cll)

3.1.5. Valor S

0 padrão natural para estudos das variações de relação iso-
1A

tópica de D e 0 é aquele que se constitui da relação isotópica m£

dia das águas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, denominado
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de SMOW (STANDAHF MEAN OCEAN WATER). O SMOW, se relaciona com o

padrão do National Bureau of Standards, referência isotõpica número

um, pelas seguintes expressões:

[D] [D]
SMOW = 1 . 0 5 0 |\!BS - 1

[H] [H]
(12)

SMOW = 1,008 NBS - 1 (13)

Oefine-se como ô o desvio do va lor R da amostra em relação

ao R SMQW, expresso em termos do R SMOW, em par tes por mi l , ou se j a :

R D L " R SMDW

R SMOW

e também.

SMOW

10"
N,

x ítr

i l8o]L

1 6 ° ] L [16o]

(14)

— x IO3 (15)

w.
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3.2. Consideração sobre o fator de fracionamento isotópico

Em todo o processo de condensação ou evaporação natural, o-

corre o fracionamento isotópico devido a dois fatores principais:

a) Diferenças de pressão de vapor saturante (PI existentes

sobrs água e gelo constituídos de elementos "leves" e "p£

sados".

b) Efeitos cinéticos diferenciais.

Com relação a D e 0 sabe-se que a pressão de vapor satu-

rante sobre água e gslo constituída de elementos leves, é maior que

aquela exercida por água constituída de elementos pesados, ou seja:

P água pesada > P água leve

Como a cada molécula de água está associada a um elemento

leve ou pesado a notação mais usual é a seguinte:

(16)

e também.

> P
l f l 0

(17)

Demonstra-se que o fator de fracionamento isotópico devido

as diferenças de pressão de vapor saturante é exatamente igual ao

quociente destas grandezas da seguinte maneira:

16 16
Considere-se u'a mistura do HD O e EL O (desprezando-se

os outros isótopos menos abundantes) na fase líquida em equilíbrio
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com seu vapor saturante. As frações molares de D fX_,) e H (X,,. ) no

líquido serio respectivamente:

[oJL
DL [O]L • [H]L

(18)

XHL
[H]L

(19)

sendo também.

XHL XDL (20)

Segundo a lei Raoult, em uma solução em equilíbrio as pres-
sões parciais de H_160(P,.) e de HD1SO(PrJ. serão iguais ao produ-

zi n u

to das respectivas frações molares, multiplicadas pelo valor das

pressões saturantss (P°) sobre o líquido puro a mesma temperatura

ou seja:

PD = XDL P D

PH - (1 -

(21)

(22)

ou ainda.

XDL

1 - X
DL

P PrD r H

P PH " o
(23)
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Tendo-se em conta também de acordo com (IR) e (19) que

DL
1 - Xr

(24)

1-

teremos substituindo (24) em (23):

p

p
D

H

P°

P°
H

D

(25)

Por outro lado, considerando-se apenas a fase vapor em

librio, podemos escrever:

p 1 p
D RT D

PT

sendo V e T o volume R temperatura da facse gasosa considerada.

Substitulnrio-se (23) e (25) no conceito de a da equação (11)

teremos:

ML

H
PD

PH

H

n (27)
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ou ainda:

P°H

e analogamente para o 0,
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(28)

IP0
0

(29)

18r

Desde que a P do elemento '"leve" é sempre maior que a P

do elemento pesado, vemos que a será sempre maior que a unidade.

3.3. Considerações sohre o fracionamento isotõpico

Na utilização dos Isótopos naturais como traçadores. e mes-

mo para possibilitar a tomada correta da amostra, é importante co-

nhecer-se de que modo, nos processos de evaporação e condensação na_

tural se relacionam os seguintes parâmetros:

R . e R = relação isotópica inicial dn líquido e do va-

por.

R.. = relação isotópica da fração do líquido conden_

snda ou evaporada em estágio arbitrário do prç_

cesso.

q. = respectivamente massa inicial e massa num es-

tágio qualquer do líquido evaporante.

a = fator de fracionamento num estápio qualquer de

evaporação ou conuen9ação.
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£ óbvio que na natureza poucas são as situações nas quais os

processos de fracionamento ocorrem quase estaticamente, completame£

te isotérmicos ou adiabãticos. mas para derivação dos modelos de fr£

cionamento temos que assumir tais aproximações.

3.3.1. Fracionamento da ãaua devido a evaporação isotlmica

Suponhsínos uma massa inicial de água {q ) evaporando em e-

quilíbric isotérmico. Num estápio qualquer do processo â massa se

reduzirá a q<q , sendo neste instante, de acordo com o conceito(5):

DL [H]
DL

HL

(30)

'-• - V

DV
DL

HL

f31)

sendo 0 0 , e D̂ uli os "úmeros de moles de D e H no líquido,e

, as frações de D e H contidas numa parcela infinitesimal de
v

vapor Cdq) emitida pelas q gramas de líquido, no sstagio lnicial(A)

e no estagio arbitrário (B), que se evapora ã temperatura T, e y a

relação entre as massas moleculares do D e H.

DL ,

DL HL

A- Estágio Inicial

RDV

DL

DL HL

I

B- Estágio Arbitrário
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Neste estágio arbitrário a variação da relação isotópica do

líquido devida a evaporação infinitesimal dq será de acordo com (30).

dRDL = y d (32)

Substituindo (30) em (32) teremos:

dR
[dNo]L

DL • v -ROL n
(33)

ou ainda rearranjando.

RÜL

(34)

fias de acordo com (9) e (31) o valor a_ será neste instante:

(35)

Kl
OMv

sendo.

visto que (dN"] - fdN-")

(3R)

(37)
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KL= - Kl, (3fl)

substituindo (36) em (35) teremos:

DL

ou ainda,

(39)

[dNo]L

DL
(40)

A expressão (40) substituída em (34) nos dará:

dRDL RDL
RDL

Lembrando que de acordo com (30),

DL (42)

e substituindo (4?) em (41) teremos:

*0L «D ÍNK

, ou ainda,
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"I
dR,
DL

K ] L
DL

- 1 ) (43)

que integrada nos dará:

R'

RDL

DL

(44)

3.3.2. Fracionamento isotérmico em função da nassa

Pode-se expressar o fracionamento isotérmico em um determi-

nado estágio da evaporação isotérmica em função das massas inicial

(q .) e do estágio arbitrário (q. ) como se segue sendo:

NHL NDL (45)

e também, de acordo com (30) sendo:

(46)

onde M., e PL são as massas moleculares e N_, e N . os números de

moles do D e H no liquido. Substituindo (46) em (45) teremos:

+ Vf1HNDL (47)
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DL
H]L [Vk]

[48)

inserindo [48) em [4?),

\ = V k + "HRDL HL
(49)

ou ainda.

\ = MHNHL RDL] (50)

e analogamente.

R°DL> C51)

Desta maneira, dividindo (51) e (50), teremos:

NHL MH (1 + "DL1

N°
HL

" - R DL1

(l + R™ )
(52)

Inserindo agora (52) na expressão (44) obteremos finalmente:
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Cl • R°DL)
(-=- - 1)
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C53)

Analogamente para um processo de condensação teríamos:

RDV

DV

(54).

onde q v e qy são respectivamente as massas Inicial e fração conden

sada do vapor.

3.3.3. Fracionamento em processos não isotênrrícos

Sendo o valor a dependente da temperatura na forma das e-

quações citadas por MAJOUBE (1971),

. 1 0 3 - 52.612 . 10-3 (55)

L (ai8n) =
 l j l f . IO3 - °'4156 - 2.0B67 . IO"3 (56)n O -3 .

é óbvio que além de depender das quantidades de massa evaporada ou

condensada o valor de R no líquido residual e dependente da tempera

tura na qual se dá a condensação ou evaporação. Sendo praticamente

impossível equacionar o fracionamento em condições de temperatura

variável, tem se utilizado, dentro de certos limites, com razoável

aproximação, as mesmas equações de processos isotérmicos, assumin-

do-se para a um valor médio entre temperatura inicial e final do pro

cesso de condensação ou evaporação»
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3.3.4. Relações entre os valores de R na fase condensada e
na fase vapor de uma amostra

Considerando-se uma amostra constituída de ar seco mais va-

por dágua que passa por um sistema de captura do vapor, onde se dis

tingue uma fase condensada e uma fase a condensar, a dependincia en

tre a relação isotópicas do vapor CR™.] e do líquido condensado (R...),

poderá ser derivada da seguinte maneira:

sendo,

= quantidade total de deutério na fase vapor,

= quantidade total de deutêrio na fase líquida.

q . = quantidade total de hidrogênio na fase vapor,
nV

R° y = relação isotópica inicial do deutério no vapor.

podemos escrever, pelo balanço de massa

°DL DV
(57),

"1

e também.

onde.

QDV = RDV tq HV " qHL }

°DL = RDL qHL

C58)

(59)

qHL = ciuant^clac'e total de hidrogênio no líquido condensado.

RQV = relação isotópica do deutério no vapor remanescente.

Rj-j. = relação isotópica do líquido condensado.
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•W1" HV RDL"qHL (60)

Sendo o conceito de a de acordo com (9)

(9)
RDV

Substituindo (9) em (60), obteremos:

+ RDL- qlHL

ou ainda.

(61),

tq HV " qHL} + «k.

(62)

A equação (62) nos mostra que a todo instante o valor R_.

depende para uma mesma amostra da temperatura de condensação e da

quantidade do liquido condensado.

3.3.5. Algumas propriedades do Taniz utilizado

0 Tamiz Molecular ou molecular sieve é um trocador

co de íons semelhante aos zeolitos naturais.

Segundo HELFERICB (1962), nos anos recentes, vários zeoli-

tos tem sido sintetizados com estrutura cristalina completamente re

gulares, sendo a maior parte deles por um método que envolve crista

lizaçio e elevação de temperatura para soluções contendo silica, a-

lumina e alkali. Estes produtos, são cópias dos materiais naturais.
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Estes tatnizes, como trocadores de íons, são de pequena impor-

tância prática, contudo eles são muito usados como absorventes al-

tamente especfficosj por causa de seus poros rigorosamente unifor-

mes, eles atuam como uma "peneira molecular".

BDH (1969)3 explica que as cavidades vazias possuem uma for

te tendência para recapturar moléculas dágua, eliminadas na fabrica

çâo, e quando esta não estiver presente receberá qualquer molécula

suficientemente pequena para passar dentro dela. Esta capacidade

de absorver, permite aos tamizes separar moléculas menores que os

tamanhos dos poros dos quais eles são maiores.

Ainda segundo HELFEEICB (1962), vários tipos de "Molecular

Sieve", são úteis comercialmente: os sieves tipo X (fanjasitas sin-

tética) e tipo A (cópia não exata do natural) tem diâmetros de po-

ros de aproximadamente 10 a 13 e 3 a 5 8, respectivamente.

Os sieves são disponíveis como pós micro-cristalinos, péro-

las ou "pellets" que se constituem de microcristals em uma blinda-

gem porosa de argila.

Os produtos são extremamente In^olúvels. Sua composição quí-

mica não é estequiométrica e depende das condições sob as quais

eles são precipitados. A determinação da estrutura ainda não está

bem conhecida e uma configuração semelhante é mostrada na Figura 6.



~l
.33.

alumínio, silicio Q cxiginio

Figura 6 - Estrutura dos tamizes moleculares LINDE. Estru-

turas da unidade cubo octaedral (a esquerda) e a

reunião dos cubos octaedros nos tamizes tipo A

(a direita superior) e do tipo X (a direita infe

rior) - HELFERICH (1962).

GRYAZNOVA et alii (1963) comentam que atualmente há compa-

rativamente poucos trabalhos em separação da isótopos de Hidrogênio

em Molecular Sieve. Citam que investigadores japoneses usando cro-

matografia gasosa detectaram uma boa separação no tipo 5 A. na tem-

peratura de N líquido e pressão de 330 mm Hg. Citam também que fo-

ram efetuadas separação no tipo 13X,

IMo efeito da separação comparativa de vários absorventes do
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tipo Molecular Sieve: 3A, 4A, 5A e 13X, OJ autores obtiveram um fa

tor de separação relativamente alto (a = D-/H<? > 2'« mas concluem

que esta separação dos isótopos de hidrogênio não estão ligados ao

efeito peneira.

Os autores notaram que a composição química do absorvente

modifica apreciavelmente o fator de separação.

OSTLUND (1967), procurando um sistema de amostragem para co

leta de tritio na água do ar, investigou as propriedades de vários

absorventes, tendo a escolha recaído sobre o "TAMIS MOLECULAR 4A".

As propriedades de absorção para este material foi estudada, sendo

apresentada na Tabela I o resumo destas propriedades.

Tabela I - Propriedades do Tamiz Molecular 4A (por 100 g de Ta_

miz Molecular) apresentada por OSTLUND (1967).

1

Memória após bombeamento ã 325°C por
2 horas, pressão final 1 u . . . . . .

Memória após bombeamento à 550°C por
5 horas, pressão final 2 u

Memória de segunda ordem a 550°C . . .

Quantidade de água perdida da amos-
tra quando 15 g de água é absorvida
de ar de umidade relativa com 59% _ a
uma velocidade espacial de 12 seg *. .

Temperatura na qual o Tamiz Molecular
começa a se decompor

Conteúdo de água do material na Fá-
brica

0,50 g H20

0,10 g H20

indetectável

0,05 g H20

600°C

2 g, 800 T.U.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Materiais

4.1.1. Balão de amostragem de referência do vapor dágua do
ar

Para a amostragem do vapor dágua do ar para referência foi

utilizado um balão de pyrex, com capacidade de 500 ml, dotado de

torneira de B mm para alto vácuo e junta tipo fêmea n* 14/35. 0 es*

quema do balão pode ser visto na Figura 7.
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300

T
80

T
80

Junta
l4/35

U0

015mm

Torneira
6 nun

Balão de 500 ml

Figura 7 - Balão de amostragem de referência do vapor dágua

do ar. (Medidas om milímetros).

4.1.2. Braço f»e ligação do Laião ie araostragem

0 braço utilizado para a ligação entre o balão e o sistema

da preparo de amostra H, foi construído cie tubo ds vidro de pyrex

de (? 12 mm com uma constriçoo no seu maior comprimento, com a fina-

lidade de dar um fluxo lento ao p,ás do halão evitando um possívsl

fracionamento, e tendo uma curvatura sm forma de "U" cm uma das ex-

tremidades. As extremidades eram dotadas de Juntas do tipo macho
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n* 14/35, e ttnfram direção opostas.

0 eeiuema deste tubo pode ser visto na Figura 8.

220

Junta
M/35

Reforço d* vidro

.012

0-0,2

Junto

120

— •}- 110

-308-

Figura Q - Tubo de ligação utilizado entre o balão de amos-

tra e o sistema de preparo de H. (Medidas em mi_

límetros).

4.1.3. Sistema coletor de vapor dágua do ar com Taniz Mole-
cular tipo 4A

D sistema so consistiu dr: um tubo de pyrex ds diâmetro de

25 irni com um tubo interno tambén em oyrex com SJ 10 mm. provido na

sua extremidade ínfnríor de uma placa dr> vidro sinterizado. As duas
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eram dotadas de torneiras de 6 mm para alto vácuo com

juntas do tipo macho n9 14/35. Seu intarior era preenchido com a-

prnxímacífimrçnts 50 j» de Tamiz Molecular tipo 4A»

Q esquema deste sistema pode ser visto na Figura 9.

Torneira
6mm

210

Torneira
6mm

?~ •? Moleculor sieve

Vidro sintenzaao

Figura 9 - Sistema coletor de vapor dágua conr Tamiz Mole-

cular tipo 4A. (Medidas rm milínetros).

4.1.4. Taraiz Molecular

Foi utilizado como absorvente, partindo dos dados preliming

res ohtidos nor 05TLVFD (10d?) o Tamiz Molecular tipo 4A, na forma

dra pprolas fabricado pela E. MESCK. DARMSTAWT (Art. 5708).
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.1.5. Sistema coletor dágua

Foi desenvolvido um sistema coletor para obtenção da água

amostrada pelo sistema coletor de vapor. 0 esquema deste sistema

pode ser visto na Figura 10. Este sistema foi construído bãsicameri

te de tubos de oyrex de 1 cm de diâmetro. Em cada imn das extremi-

dades existe um tubo destacável com junção tipo macho e fêmea que

receberam os nomes de balão coletor dágua do sistema e balão cole-

tor dágua extraída, resoectivamente, o do lado do sistema de vácuo

e o do lado do sistema coletor de vapor. Entre eles foi instalado

uma torneira tripla (T,,) sendo a parte inferior ligada a um balão

de expansão através de junção macho e fêmea 14/35 cuja saída infe-

rior foi conectada a um tubo de vidro mergulhado em um reservatório

de mercúrio. Entre os dois lados desta torneira foi feita uma deri

vação com uma constrição e uma torneira de 6 mm (T}. A continua-

ção do tubo interno do balão coletor dágua extraída estava dotado

de uma inclinação de 45 e na sua extremidade existia uma junção do

tino fêmea nç 14/35 para adaptação do sistema coletor de vapor.

4.1.6. Sistema d*» deconnosição "*a ãqua e analise do bidro-
oênio

~I

A decomposição da água obtida e sua conversão em hidrogênio

foi feita no sistema empregado por VATSUI at alii (1971). 0 siste-

ma de decomposição da água utilizado, está esquemãticamente repre-

sentado na Figura 11.

Ma análise da variação natural de deutério existente na a-

mostra de hidrogênio, empregou-se o espectrômetro de massa VARIAN-

-MAT, modelo fiD-150, do Laboratório de Espectrometria de Massa do

Centro de Energia Nuclear na Agricultura.



VÁCUO

CAPILAR

/(JUNÇÃO

BALÃO COLETOR DE
A'GUA DO SISTEMA

(NITROGÊNIO LÍQUIDO)

BALÃO DE
EXPANSÃO

COLUNA DE
H

JUNÇÃO

* * BALÃO COLETOR DE
ÁGUA EXTRAÍDA

(CO2)

SISTEMAiISTEMA 1
VAtUO*|*- -S ISTEMA COLETOR DE ÁGUA

SISTEMA COLETOR J
DE VAPOR D'AGUA *\

DO AR

Figura lOsSstema coletor 0'agua acoplado aos sistemas coletor de vapor dágua do ar e de vácuo.
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4.1.7. Sistema de preparo e análise do oxigênio

O preparo das amostras de água nara a análise do oxiginio-13

foi obtido através do emprego de um sistema de admissão de CO e de

um sistema de. extração de C0?, conforme proposto por EPSTEIN e UA1E_

DA (1953). Empregou-se também um agitador ã temperatura constante.

Os sistemas de admissão e extração do CO utilizados no preparo das

amostras encontra-se representado em esquema, na Figura 12.

Para análise da variação natural de oxigênio-18 na amostra

preparada, utilizou-se o espectrõmetro de massa da VARIAN-MAT, mod£

Io CH-4 do Centro de Energia Nuclear na Agricultura.

4.1.8. Sistema de aquecimento

0 forno utilizado para aquecimento do Sistema Coletor, foi

constouido com 20 metros de fio ninuel-cromo AWG-24, bobinados em

um tubo com diâmetro externo de 3 cm. Esta espira de resistência

foi colocada dentro de um tubo de alumínio de 7,5 cm de diâmetro e

o espaço entre elss preenchido com cimento refratário. Pasteriormen

te, o lado externo foi isolado tèrmicamente, com fitas de amian-

to, oara facilitar o manuseio.

Para fornecer a diferença de potencial desejada .ao forno

utilizado um transformador variável, tipo VM-115 da Sociedade

Técnica Paulista S.A. - Brasil, com entrada de 115V e saída variável

entre D Volts à 130 Volts para corrente máxima de 11 amperes.

4.1.9. Suporte do sistema

Foi construído um suporte para montagam do sistema com bar-



vácuo

Monômetro
(medidor do fluxo de CO2)

/ * *\

Balão com amostra
de água

Bocais para admissão

do C O J a amostra

SISTEMA DE ADMISSÃO DECOz

Trap de condensa-
ção do COz

Butijâo de COt

P

•-Medidor Pirani

r

Traps
(COz)

f

Manómetro de
mercúrio

Balão com amostra

SISTEMA DE EXTRAÇÃO DO CO»

J va'eu

r

vácuo

do COz (Nitrogênio líquido)

Fig. 12 -Esquema dos sísrtmas de admissão t extração do COt,usadosno preparado da amostra de água, para
analise do conteúdo de oxigênio-18.
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ras de ferro de 0 1/2' cam 1 metro de comprimento, espaçados entre

si de 15 cm, formando um xadrez soldados nas pontas. Como base uti_

l"i.zou-se uma vigota de madeira de 12 X G X 100 cms onde se encaixa-

ram os ferros para dar maior estabilidade.

4.1.10. Sistema de vácuo

Para fazer vácuo no sistema, utilizou-se uma bomba do tipo

Welch Duo-Seal, produzida pela Sargent Welch Scientific Co. USA, mo-

delo 1402 acoplada a um motor de 1/2 HP, que permitia vácuo da or-
-4

riem de 1.1P torr, com velocidade da bomba em torno de 525 rpm.

4.1.11. Bomba de fluxo

Para forçar o fluxo no sistema coletor de vapor utilizou-se

de uma bomba de aquário que dava um fluxo de 0,6 litros por minuto

e uma bomba do tipo H. "1AIHAK tipo GF-21 acoplado com motor,que pe£

mitia um fluxo regulável máximo de 2 1 X min e para fluxos maio-

res uma bomba de vácuo tipo 2 V'C da indústria mecânica PRIMAR Ltda.,

Brasil, acoplada a motor de 1/2 HP, que permitia um fluxo máximo de

37 1 X min-1 Para fluxos maiores que 2 1 X min , utilizou-se um

fluxímetro da AGA, tipo duplo para vazão de oxigênio, que permitia

regularem da vazão de zero a 30 1 X min

4.1.12. Psicrõmetro

Na obtenção dos dados de temperatura do ar e temperatura do

bulbo úmido parq cálculos da umidade absoluta, utilizou-se um psi-

crômetro do tipo AUGUST, de fabricação LAMBRECHT, com aspiração nos

dois termômetros. Os termômetros empregados são ds mercúrio com es_

cala de -15°C a + B1°C com divisões de 0,2°C.
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4.1.13. Sistema para teste de eficiência do Tamiz ffolecular

0 sistema é composto de quatro partes, assim descriminadas:

secadores, evaporador. coletor e sistema de fluxo. Um esquema des-

te sistema pode ser visto na Figura 13.

a. Secadores

Constituído por dois "traps" de pyrex, interligados entre

si, sendo que na entrada do segundo "trap", existe uma placa de vi-

dro sintetizado. As dimensões dos "traps" são de 35 cm X 4 cm e

os tubos de ligação 0 1 cm.

b. Evaporador

Constituído por um "trap" com conexão inversa para a admijs

são da amostra. Para forçar a evaporação da água, utiliza-se de um

forno (descrito em 4.1,8.).

c. Coletor

E constituído pelo sistema coletor de vapor dágua do ar.com

Tamiz Molecular tipo 4A, descrito em 4.1.3.

d. Sistema de fluxo

Composto por um fluxímetro ;; uma bomba de fluxo (item 4.1.11)

conectada ao coletor .através de tubo flexível de latex.



Trap com
N liquido

Bomba de vácuo

• SECADORES- -"•|* E VAPORADOR *\+— COLETOR H * " S. FLUXO-

Fig. 13 Esquema do sistema utiluado para teste de absorssão da dgua pelo tamlz molecular.
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4.1.14. Diversos

Foram utilizados materiais como: garras, elásticos, papel

ahsorvente, tetracloreto, solução sulfocrômica, graxa de silicone,

algodão e pinça, vaso de Dewar (trap), fitas de resistência para a-

quecimento, tubos de borracha para alto vácuo e suportes diversos.

4.2» «todos

4.2.1. Cálculo 4» umidade absoluta (U.A.)

Os parâmetros de umidade foram calculados a partir das lei-

turas das temperaturas dos termômetros de bulbo seco e bulbo úmido

do psicrômetro aspirado. Os dados foram processados segundo VILLA

PQVA et alii (1972) obtendo-se primeiramente e através da expres-

e - e - v ( t - t )a s s u (1)

onde-

s = tensão atual do vapor dágua no ar {mm Hg)a

e = tensão de saturação da temperatura do bulbo úmido (mm Hg)

Y = constante psicrométrica (para psicrômetros aspirados

assume o valor 0,499 mm Hg/°C).

t = temperatura do termômetro seco.s

t = temperatura do termômetro úmido.



A umidade absoluta foi então obtida pela expressão:

d = 288

.48.

(2)

onde

d = umidade absoluta do ar a temperatura t (g/m }.

4.2.2. de amostragem padrão

As amostras consideradas padrão eram tomadas através do ba-

lão (descrito em 4.1.1.), onde previamente havia-se feito vácuo da

ordem 5 . 10 torr. Mo local da coleta abria-se a torneira, admi-

tindo-SG o vapor do ar. Apôs igualarem-se as pressões fechava-se a

torneira, obtendo-se uma amostra instantânea. 0 balão era levado

ao laboratório e acoplado ao sistema de hidrogênio para obtenção da

água do ar.

4.2.3. de limpeza do sistema coletor de vapor

0 sistema coletor de vapor da água do ar de Tamiz Molecular,

era submetido a um aquecimento ã temperatura de 550°C (OSTLUND.,

1967)por um período de 10 horas sob vácuo, após o que o sistema era

considerado "limpo". Quando o sistema coletor atingia a temperatura

normal estava em condições para nova amostragem.

4.2.4. de amostragem com coletor de vapor com Tamiz Molecu-
lar

No local desejado, colocava-se o coletor de vapor de Tamiz
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Molecular, preso a um suporte, adaptando-se a extremidade do siste_

ma de admissão de uma bonba de fluxo ao braço em ângulo reto do co-

letor de vapor facilitado pela conexão tipo macho-fêmea.

Nestas condições abria-se a torneira do braço inclinado, em

seguida a do braço reto e ligava-se a bomba do fluxo pelo período

desejado, de acordo com a umidade relativa.

1

4.2.5. de obtenção de água do ar do balão

Introduzia-se o braço de ligação no sistema proposto por

T et ali-i (1971) para o preparo de amostras de H para a medi_

da da variação natural da relação D/H, onde normalmente se introduz

o canilar de água. Na outra extremidade era introduzido n balão com

a amostra.

Após ter-se acoplado o tubo de ligação no sistema e o balão

neste, fazia-se vácuo no sistema com a torneira do balão fechada,

até atingir ± 10 torr, quando então fechava-se a torneira do vá-

cuo. Colocava-se um trap de N líquido da curva U" do braço de li-

gação. Abria-se a torneira do balão, e o vapor começava a fluir

lentamente, devido a restrição existente, para a curva. Momentos

•JROOÍS, ahria-se lentamente a torneira de vácuo do sistema de pre-

paro com o medidor de vácuo em 0.5 . 10 torr. Quando o vácuo au-

mentava, abria-se mais um pouco a torneira, e assim sucessivamente,

até a abertura total. A partir daí usava-se um aquecedor no balão

para a expulsão total do ar" e vapor . Fechava-se a seguir as

torneiras do balão e do vácuo, retirava-se o trap de W líquido e

substituia-se por um trap de gelo seco. Esperava-se um tempo de a-

nroximadamente três minutos, para o equilíbrio e abria-se a tornei-
•"3ra do vácuo ate que atingisse ± 10 torr.
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Fste procedimento, visa a variação da temperatura, de

o HO,, contido na amostra retendo
-3

- 180°C à - 30°C retirando-se

somente o vapor dágua. Quando o vácuo caía para 2 . 10 torr» fe-

chava-se a torneira do vácuo e retirava-se o trap de gelo seco. A-

hria-se a torneira que dava entrada no sistema, procedendo a extra-

ção do H, segundo o método de -^TBUI et alii (1971).

Na Figura 14 pode ser visto um esquema do sistema acoplado.

s. de obtenção ^qua do ar do sistema coletor de vapor
com Taroiz "tolecular

Após a amostragem o sistema coletor de vapor era acoplado

ao sistema coletor dágua previamente limpo com tetracloreto de car-

bono, através do braço de conexão provido de encaixe tipo macho-fê-

mea. D sistema coletor da água já se encontrava acoplado ao siste-

ma de vácuo, estando o primeiro tubo coletor imerso em nitrogênio

línuido, para reter a água existente no sistama coletor, qus não a

da amostra para não contaminar o óleo da bomba do sistema de vácuo.

Com as torneiras T , T_ e T fechadas o sistema era coloca-

do em funcionamento tendo-se o cuidado de fazer vácuo na parte in-

terna dfi cada torneira {inclusive T ). Abria-se a torneira T,, no

sentido sistema de vácuo-balão de expansão até aue este atingisse a

altura de 720 mm Hg. A seguir a torneira Tg era aberta no sentido

de vácuo-balão coletor até se conseguir um bom vácuo, o que ara ve-

rificado pela abertura da torneira T no sentido balão coletor-ba-

lão de expansão. Quando não existia mais nenhuma variação perceptí

vel da coluna de mercúrio, fechava-se T_. Colocava-se um trap no

halão coletor d3 água extraída com uma mistura de gelo seco e ál-

cool . Voltava-se a abrir T no mesmo sentido anterior, e era aber

ta a T_. nuando ocorre o abaixamento da coluna de mercúrio se es-

tabilizava submetia-se o sistema coletor de vapor a um aquecimento,

através do forno previamente ligado.

1



T

Figura 14 - Esquema do balão de amostragem acoplado ao sistema de decomposição
dágua através do tubo de ligação.
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Momentos após,a formação de goticulas dágua no braço de co-

nexão balão de expansão-sistema coletor de vapor era notada. Quan-

do a coluna de Hg praticamente parava sua queda, em torno de 620 mm,

abria-se a T . fazendo-se um vácuo lento através do capilar.

Após a extração de toda a água do sistema coletor de vapor,

o que era verificado visualmente pela não existência ..••de gotícula

nas paredes superiores do sistema coletor de vapor e braço de cone-

xão, e nem a formação de goticulas quando era encostado na parede

desta parte do sistema, um psdaço de gelo seco. Fechava-se T e T

e retirava-se o forno. A seguir era admitido ar seco pelo fechame£

to de T e abrindo-se T_ no sentido sistema coletor de água- meio

ambiente. A admissão para o balãc coletor de água extraída era fei^

ta através da abertura de T . Após igualarem-se as pressões do si£

tema e do meio ambiente, observada através da coluna (em zero), re-

tirava-se o trap de gelo SGCO do balão coletor. A medida que este

balão ia atingindo a temperatura ambiente, os cristais de gelo pas-

savam para a forma liquida indo se depositar no fundo do balão co-

letor. Se porventura alguma gotícula se liqüefizesse na parede do

tubo e não fosse favorecida pela forma do sistema, seu deslocamento

para o fundo do tubo era forçada por leves batidas com a ponta dos

dedos pelo lado extsrno, n que via de regra dava resultado.

Antes da retirada do tubo com a amostra dágua obtida dava-

-se várias batidas de leve para provocar uma homogeinização desta

água, precavendo-se assim de que algumas goticulas por ventura fi-

cassem nas paredes aoós a retirada da amostra dágua, as goticulas

remanescentes eram partes daquela. A amostra, assim obtida era

transferida em vidros próprios e armazenada aguardando o preparo pa_

ra a análise espectrométrica.
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4.2.7. Teste de eficiência do Tamiz Molecular (sistema co-
letor de vapor dágua do ar)

Com a finalidade de se verificar a adsorção e desorção dá-*

gua pelo Tamiz Molecular tipo 4A, no tocante aos isótopos de H e

O, assim como testar a repetlbilidade das amostras, foi montado o

sistema visto esquematicamente na Figura 14.

0 ar, com admissão forçada pelo sistema de fluxo, entra em

contacto com as paredes dos "traps" dos secadores imersos em nitro

gênio líquido, retendo a água existente na forma de vapor ou liqui-

da. A saída do segundo trap é dotada de uma placa de vidro sinteri

zado, com a finalidade de reter todos os cristais de gelo, que por-

ventura pudesse ser arrastado pelo fluxo. 0 ar seco, oriundo dos

secadores, entram em contacto com um volume de água (5 g). de con-

centração isotópica conhecida.

A avaporação é facilitada pelo aquecimento, a temperatura

de 80 C, obtida através do forno, sob o evaporador.

A amostra dágua evaporada é arrastada na forma de vapor pe-

lo fluxo de ar através do Tamiz Molecular, do sistema coletor, que

promove sua adsorção.

Para estes ensaios utilizou-se água leve, com concentração

próxima a do vapor dágua do ar, e um fluxo de 4 l/min, o que exigia

um tempo de aproximadamente 3 horas para a total vaporização da a-

mostra.

Após a evaporação de toda amostra, transferia-se o coletor

de vapor para o sistema coletor dágua (item 4.1.5.) para novamente

obter a água líquida, conforme procedimento descrito em 4.2.6. e a-

nalizá-las em seguida.
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4.2.8. do preparo da água obtida para a analise da relação
O/H

A água das amostras guardada em vidros próprios e an*

tes do preparo transferida para capilares, contendo cerca de 7 ml

ds água cada um. preparado segundo MATSUI et alii (1971). Estes ca-

pilares eram posteriormente utilizados no preparo da amostra, pelo

sistema de decomposição da água pelo método do urânio metálico, re-

presentado na Figura 11. através do qual obtinha-se todo o hidrogê-

nio da amostra de água, na forma de gás.

0 princípio do sistema empregado na decomposição da água e

obtenção do hidrogênio gasoso, baseia-se na reação de vapores de á-

gua com urânio metálico mantido a uma temperatura acima de 600 C.

Resulta desta reação a formação de óxidos de urânio e o despreendi-

mento total do hidrogênio, uma vez que o urânio metálico tem a pro-

priedade de não formar nenhum composto com o hidrogênio às tempera-

turas acima de 500°C. 0 hidrogênio liberado dessa reação, de acor-

do com o proposto por FRIEDMAN e HARDCASTLE (1970),é totalmente re-

tido na forma de hldreto de urânio, por uma bomba também constituí-

da de urânio metálico,mantido ã temperatura ambiente. Após comple-

ta absorção a temperatura da bomba de urânio metálico é elevada a-

cima de 500°C, liberando H^.que é introduzido em balão coletor atra

vês de uma bomba Toepler.

Na operação e uso do sistema de preparo da água para a aná-

lise da relação D/H, apresentado na Figura 11, seguiram-se, as in-

dicações contidas em MATSUI et alii (1971).

4.2.9. Preparo da água obtida para a análise da relação

iyi60

Para a determinação do teor de 18n nas amostras de água.
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utilizou-se ü rcêtodo do equilíbrio isotópico entre a água e o

do de carbono proposto por FPSTEIF e MAYEDA (1953).

Mo preparo das amostras ütilizou-se o sistema representado

gràficamente na Figura 12. Através do sistema de admissão de CO

inicialmente retirava-se o ar da amostra de 5 ml de água e a seguir,

introduzia-se o C0_ no sistema. 0 balão contendo a amostra de á-

gua e o ájoxido de carbono era colocada em um agitador, ã temparata

ra constante de 25 + 1°C, onde permanecia por um período de 14 ho-

ras, tempo este suficiente para a completa reação de troca isotópi-

ca entre o dióxido de carbono e a amostra de água. Passando este

tempo, o balão era levado ao sistema de extração de C0_, no qual se

coletava o CO necessário ã análise do teor de oxiginio-18.

4,2.10. Análise rtos teores M.n deutêrio e oxi<jênio-18

Os teores de deutério e oxiginio-18 foram determinados atra

vês de espectrõmetro de massa (itens 4.1.6 a 4.I.7.), cujos des-

vios padrões nas medidas são de ± l,5°/oo e ± 0,2°/oo. respectiva-

mente para os modelos GD-150 e CH-4.

Nesses espectrômetros as amostras para análise são feitas

por um sistema de nupla admissão, onde os reservatórios de gás apre

sentam volumes variáveis, de modo a se conseguir um fluxo do tipo

vtscoso durante o escoamento do gás para a fonte de ionização. Na
lfl IR

detecção das variações isotópicas D/H e 0 / 0 nos referidos espe£

trômetros, foi empregado o método nulo, proposto por "foKI?JNEX et

ali'' (1950). Assim, o sistema de detecção de cada um dos espectrõ-

metros é composto por um potenciômetro, dois amplificadores indepeji

dentes e um registrador. Durante as análises das amostras, ajus-

ta-se o potenciômetro de tal maneira que o sinal amplificado produ-

zido pela corrente de íons de maior número de massa seja anulada p£

Io sinal amplificado da corrente de ions de menor número de massa.
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Os resultados das análises do conteúdo de deuterio e oxigê-

nio -18 não expressos na forma de desvio <5°/oo definido pvr CRAIG

Na operação dos espectrômetros e cálculos dos valores de

, observaram-se as indicações dadas por 'ÍATSUI et dlü (1971).
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5. RESULTADOS OBTIDOS

5.1. Relativos a amostragem do vapor dágua do ar

5.1.1. Características dos períodos de amostragem

As condições atmosféricas reinantes nos dias de amostragem

do vapor dágua do ar para os diversos sistemas utilizados são apre-

sentados na Tabela II. Os dados representam os valores de tempera-

tura do ar à sombra, umidade relativa, precipitação e vento, no Pqs

to Agrometeorolõgico da Escola Superior de Agricultura "Luiz deQuei^

roz" (ESALQ), Piracicaba.

Os dados de temperatura e umidade absoluta do ar nos inter-

valos de hora em hora, nos períodos de amostragem são apresentados
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nas Tabelas III a VI. São ainda apresentados nestas tabelas os va-

lores dos fluxos utilizados na admissão do vapoi e momentos de to-

mada de amostras com balão*.

Tabela II - Condições atmosféricas reinantes, no Posto Agrometeoro-

lóglco (ESALQ -Piracicaba), para os dias de amostragem

de vapor.

N« do Expe-
rimento

1

2

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Temperatura
Média

12,1

11,0
**

19.0

20,6

16,7

25,4

19,4

17.4

17.6

25,0

23,3

24.5

26,5

26.5

22.8

Umidade
Relativa

%

76,9

76,4

**

80,1

61,0

76.0

55,9

56.1

89,8

87,7

75.1

87,5

88,1

74.2

75,3

76,2

Precipitação
(ID

6,4

22.5

95,7

10,0

4,0

Vento
km/ dia

**

**

7.5

29.0

15.0

46.3

25,3

27.0

46.3

45.2

26,0

21.2

13.4

14.7

18,0

32,5

** Faltam dados.

* Os números que antecedem o B (de Balão) representam o número do
ensaio.



.59.

Tabela III - Valores horários de temperatura do ar. umidade absolu-

ta do ar, tempo de amostragem, fluxo e balão de amos-

tra coletada para os experimentos 1 a 4.

Momento de Temperatura Umidade
leitura Total do Ar Absoluta do

(hora local) (°C) ar (g/m3)

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

Fluxo
l/min.

5:00

19.6
22.2
23.2
24.2
27.0
25,5

20.2
22,6

23,5
24.6
25.2
24,7

22,4

21,9
18.0
14.2

11,6
10.0

8,2

7,7

7.3

7,5

11.6
11,0
11,6
10.1
9,5

9,1

5,9

4,9

6,2

7,3

Balão de
amostra

1 B 1

0,6

1 B 2

10:45
11:45
12:45
13:45
15:00
16:00 5:15

2 B 1

2.0

2 B 2

16:00
17:00
18:00
19:00

4.0

3:00

4 B 1

4 B 2
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Tabela IV - Valores horários de temperatura do ar, umidade absolu-

ta do ar, tempo de amostragem, fluxo e balão de amostra

coletada para os experimentos 7 a 11.

Momento de
leitura

(hora local)

9:20

10:25

17:10

17:50

15:55

16:15

10:40

11:40

11:30

12:30

13:30

14:30

Total

1:05

0:40

0:20

1:00

3:00

Temperatura
do Ar

(°C)

20,5

23,6

28.8

28.2

22.4

22.7

29,9

31.6

24,0

25.2

27.2

27.6

Umidade
Absoluta do
ar (g/m3)

12.5

12.4

7.0

7.2

9.9

9.1

14.1

14.5

7.1

7,4

6.7

6,7

l/min.

8.0

14.0

37.0

8,0

4.0

Número do
balão de
amostra

7 B 1

7 B 2

8 B

8 B 2

9 B 1

9 B 2

10 B 1

10 B 2

11 B 1

11 B 2
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Tabela V - Valores horários de temperatura do ar, umidade absoluta

tempo de amostragem, fluxo e balão de amostra coletada pa_

ra os experimentos 12 a 15.

Momento de
leitura

(hora local)

16:20

17:20

18:20

14:00

15:00

16:00

15:30

16:30

17:30

10:15

11:15

12:15

Total

2:00

2:00

2:00

2:00

Temperatura
do Ar
(°C)

19,2

18,6

18,4

18,8

18,2

17.6

30,4

29.9

29.2

25.4

26.8

26,1

Umidade
Absoluta do
ar (g/m3)

14,1

14,0

13,7

14.3

14,3

14,4

13,7

14,9

15.5

16.8

16,7

18.4

Fluxo
l/min.

3.0

3.0

4.0

4,0

Número do
balão de
amostra

12 B 1

12 B 2

13 B 1

13 B 2

14 B 1

14 B 2

15 B 1

15 B 2

"I X
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Tabela VI - Valores horárias de temperatura do ar, umidade absolu-

ta, tempo de amostragem, fluxo e balão de amostra cole-

tada para os experimentos 16 a 19.

"I

Momento de
leitura

(hora local)

16:10

17:30

16:00

17:00

18:00

10:50

11:10

12:10

13:10

14.10

15:10

12:00

13:00

14:00

Total

1:20

2:00

4:20

2:00

Temperatura
do Ar
CSC)

29.3

23.6

32.2

31.0

30,3

25.6

26.8

29,5

31.0

29,9

29.0

29.5

31,2

29,6

Umidade
Absoluta do
ar íg/m3]

18,4

19,0

14.2

14.2

13,6

17,8

16,7

15.2

13,8

14.9

15,8

15,8

13,7

15.7

Fluxo
l/min.

8,0

4.0

2.0

8.0

Número do
balão de
amostra

16 B 1

16 B 2

17 B 1

17 B

17 B 2

18 B 1

18 B 2

19 B 1

19 B 2
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5.1.2. Valores de 6n°/oo das amostras obtidas

Os valores de 6_°/oo relativos as amostragens de vapor dá-

gua do ar são relatados na Tabela VII, respectivamente:

5.1.2.1. Com sistema de referência

Nas colunas (1) e (2), encontram-se os valores das amostras

tomadas com o balão, no inicio (ELI e no final do experimento (B_).

respectivamente. A coluna (3] refere-se a média de (1) e (2).

5.1.2.2. Cora Tamiz Molecular

Nas colunas (4), (5) e (6), os valores das amostras toma-

das com Tamiz Molecular respectivamente. 1- análise, repetição e mé

dia.

5.1.2.3. Com refrigerante

Nas colunas 17), (8) e (9). os valores das amostras toma-

das com sistema refrigerante respectivamente, 1- análise, repetição

e média.

5.1.3. Valores de 6 0%>o nas amostras obtidas

Os valores de 6 0 oo obtidos com os sistemas Tamiz Mole-

cular e com refrigerante são demonstrados na Tabela VIII, respecti-

vamente :
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5.1.3.1. Com Tanriz Molecular (col. 1)

5.1.3.2. Com Refrigerante (col. 2)

5.2. Relativos ao padrão água

Os resultados de análise relativos ao padrão água vaporiza-

do e coletado são relatados na Tabela IX e X como se segue:

5.2.1. Valores de 6Q /oo obtidos:

Apresentados na Tabela IX.

5.2.1.1. Padrão: Nas colunas (1), (2) e (3), estão represen

tados os valores da 1- análise, repetição e média da água eleita co

mo padrão; preparada «s analisada no espectrômetro.

5.2.1.2. Com Tamiz Molecular: Nas colunas (4), (5) e (6),
respectivamente os resultados das analises relativos a 1- análise,

repetição e média obtidas através do sistema com Tamiz Molecular.

5.2.1.3. Com Refrigerante: estão representadas nas colunas

(7), (8) e (9) os dados das análises das águas obtidas com este sis_

tema. para análise, repetição e média.



Tabela VII - Resultados dos valores ô n / obtidos para os três sistemas utilizados.
D oo

N» do Ex-
perimento

1

2

4

7

8

g

10

li

12

13

14

15

16

17

18

19

Sistema

Bl

(1)

-105,

-114.

-111.

- 90.

- 91.

*

-122.

-104,

-105,

-107,

-113.

- 95.

- 71,
*

- 78.

1

4

6

4

8

7

2

2

9

4

8

7

7

de Referência

B2

C2)

- 94,7

*

-100,4

- 90,8

- 90,5

-102,6

-102,0

-105,0

- 90,2

-102,0

*

-115.6

*

- 77,8

*

- 75,9

Média

(3)

-99,

-106,

-90,

-91,

•112,

-104,

-97,

-114,

-74,

-77,

9

0

6

1

3

6

7

,5

,7

,3

Sistema c/Tamiz Molecular

1- Análise Repet.

(4)

-100,

- 94,

-118,

- 81,

- 91.

-106.

- 94,

-108,

-100.

-119.

- 90,

-103,

- 89,

- 74,

- 70,

- 79,

9

7

6

8

4

4

8

2

9

4

6

6

5

,8

6

,4

(5)

-101.4

- 94,9

-118,2

- 81,2

- 91,4

-105,5

- 96,6

-108,3

-100,6

-117.5

- 90,0

-101,0

- 88,3

- 75,7

- 69,1

- 81,0

Média

(6)

-101.1

- 94,8

-118,4

- 81,5

- 91,4

-105,8

- 95,7

-108,2

-100,7

-118,4

- 90,3

-102,3

- 88,9

- 75,2

- 69,8

- 80,2

Sistema com

1- Análise

C7)

-119,0

- 94,9

-109,0

-105.6

- 77.7

- 78,5

- 63,5

Refrigerante

Repet•

(B)

-119,1

- 93,2

-108,1

-106,0

- 78,6

- 76.4

- 64,8

Média

(93

-119,

- 94,

-108.

-105,

- 78.

- 77,

- 64.

5

0

5

8

1

4

1

* Análise perdida.

_l



~l
.66.

Tabela VIII - Valores de 6,Qo/ na análise da água coletada atra-
io oo

vês dos sistemas coletor de vapor dágua do ar com Ta-

miz Molecular e com refrigerante.

12

14 -

15

16

17

18

19

Com Tamiz Molecular
Cl)

- 15.33

- 11,21

- 15,51

- 10,91

- 8,20

- 11,54

6160/oo

Com Refrigerante
(2)

- 15.92

- 13,96

- 16,02

- 12,74

- 12.36

- 12.94

5.2.2. Valores de 6180 'oo obtidos (Tabela X)

5.2.2.1. Padrão

Os resultados para a água que não sofreu evaporação, estão

representados nas colunas (1) e (2) e a média na (3).

5.2.2.2. Com Tamiz Molecular

Os resultados obtidos para este sistema, encontram-se nas

colunas (4) e (5) e a média na (6).

5.2.2.3. Com Refrigerante

As colunas (7), (B) e (9) representam os dados obtidos para

este sistema, sendo respectivamente. 1- análise, repetição e média.

Na última coluna horizontal das duas tabelas citadas,encon-

tram-se as médias dos experimentos com seus respetivos desvios padrão.



Tabela IX - Resultados comparativos dos valores de <5n /ooobtidos com padrão e os sistemas

com Tamiz Molecular, (s = desvio padrão).

Experimento

N»

100
101
102
103
110
111

Média + s

1§ Anal.
(1)

-74,9

-74.1

Padrão

V/oq

Repet.
(2)

-75,9

-73,7

74

Média
(3)

,6±1.0

Sist. Tamiz Molecular

1- Anal
(4)

-71,4
-70,9
-69,7

V/oo

. Rep.
[53

-71,4
-72,9
-67.6

Média
(6)

-71,4
-71,9
-68,7

70,6+3,0

Sist. c/Refrigerante

1- Anal
17)

-72,9

V/oo

Repet.

-74.7

Média
(9)

-73.8

-74±2

Tabela X - Resultados comparativos dos valores de Ôlfl /oo obtidos com o padrão e os siste-
mas com Tamiz Molecular e com Refrigerante, (s = desvio padrão).

Experimento

N«

100
102
103
110
111
112

Média + s

lã Anal

-9.82

-9,63

Padrão
618°/oo

. Repet. Média

-10,22

- 8.92

-9,7±0,7

Sist. Tamiz

«18

lâ Anal

-10,23
- 9,30

Molecular

°/oo
. Rep.

-10
- 9

.50

.58

Média

-10,36
- 9,44

-9,9+0,5

Sist. c/Refrigerante
618°/oo

1- Anal. Repet. Média

-9.21
-9.39

-7,85 8,53
9,39

9,0+0,6
CD
NI
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

6.1. Relativos a amostragem do vapor dágua do ar

6.1.1. Quanto a utilização dos métodos de balão e com re-
frigerante, como referencial

'No presente trabalho, o valor 6°/oo amostrado pelo siste-

ma com Tamiz Molecular, foi o valor médio obtido no tempo de amos-

tragem contínua correspondente.

Para verificar os resultados conseguidos, pretendeu-se que

amostragens feitas com balão no Inicio e no fim do experimento dev£

riam formar um valor médio que pudesse ser tomado como verdadeiro,

sendo portanto o referencial de comparação.
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A extrema variabilidade dos valores 6Q /oo obtidos pelos ba_

lões no inicio e no fim de cada experimento num e noutro sentido c£

mo mostramos dados da Tabela VII revelaram a inviabilidade deste mé

todo, como referencial de comparação. Tal processo seria viável se

no decorrer das amostragens efetuadas, o meio amostrado se apresen_

tasse relativamente constante. Tal fato pode não ocorrer, e nas

condições do experimento n* 10 (Tabela VII) podemos notar uma varia

ção de 20,7°/oo apenas no período de uma hora. Um outro aspecto que

deve ser considerado nos resultados obtidos por balão é o fato de

não se ter condições de repetir a análise para um mesmo balão. Isto

deve contribuir sensivelmente para os desvios entre balões de ummejs

mo experimento» posto que não existe a possibilidade de avaliar a

ocorrência de algum erro no preparo e análise da amostra. Verifica^

-se portanto que uma amostragem "ideal" por este processo necessita

rá de um grande número de balões, sendo portanto impraticável, em

função das técnicas de preparo e análise.

De acordo com o mencionado anteriormente, para avaliar a e-

ficlência do sistema com Tamiz Molecular adotou-se como referencial

o sistema com refrigerante já descrito, sendo o ar amostrada simul-

taneamente nos dois sistemas. Assim sendo a água obtida por este

processo era representativa do período de amostragem, e em volume

suficiente para permitir não só repetição de análise, como também

para análise de oxigênio.

6.1.2. Quanto aos valores obtidos de ó"D /oo

Quando se comparam os resultados do sistema de balões com

os de Tamiz Molecular (Tabela VII), evidenciados no gráfico da Figjj

ra 15, nota-se que os experimentos 1, 8, 11. 12, 17 e 19 não dife-

rem de valores maiores do que os experimentos 2, 9, 13, 14 e 16 não

devem ser considerados, visto que os valores obtidos so referem a-

psnas ao Instante inicial ou final da coleta de amostra. o

«o
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Entretanto os experimentos 4» 7, 10 e 15 diferem acentuada-

mente. Quando se comparam os resultados dos sistemas de amostragem

contínua apresentados na mesma tabela e figura podem se notar meno-

res desvios. Apenas os dados dos experimentos 16 e 19 apresentamva

lores discrepantes, devido ao fato que no dia dessas amostragens o-

correram, falta de energia, precipitação pluviométrica e avarias no

sistema de fluxo, prejudicando a amostragem. Tais amostras não fo-

ram excluídas posto que, queríamos saber se fatos como estes, passjí

veis de ocorrer em uma amostragem, poderiam afetar as determinações.

No tocante as intensidades de fluxo, foram testados valo-

res de 0,6 até 37 l/min. As variações de fluxo efetuadas nos pri-

meiros experimentos, tem como referência apenas o sistema de balões

que conforme discutido anteriormente, são referenciais que ficam

muito aquém do desejado. Todavia, como para os experimentos até o

n* 12, o referencial disponível é somente este, tornou-se necessá-

rio sua utilização como primeira informação a respeito dos fluxos

possíveis de serem utilizados.

Assim a análise dos dados de 6n /oo nos permite verificar

resultados comparáveis com o sistema proposto para os experimentos

com fluxo de 0,6, 3, 4, 8, 14 e 37 l/min, sendo que para este últi-

mo, o dado do referencial não é média (utilizamos este dado por ser

o único com este fluxo).

Por outro lado a análiae com o referencial com refrigerante

nos mostra resultados comparáveis com o sistema proposto para flu-

xos de 3 e 4 l/min, isto é, os fluxos aos quais foram submetidos,

visto que um terceiro fluxo testado, 8 l/min, coincidiu com os exp£

rimentos 16 e 19.

Oesta forma, de acordo com os resultados conseguidos, á de

se esperar que para fluxos baixos, em torno de 30 l/min, o sistama

coletor de vapor com Tamiz Molecular, absorva toda água do ar.
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Experimentos com fluxos mais elevados, não foram efetuados,

tendo-se em conta o fato do tempo de amostragem necessário para "SJS

turação" do absorvente, ser relativamente pequeno, quando se consi-
3dera a variação da umidade absoluta em torno de uma media de lOg/m .

Caso houvesse mais acréscimos no fluxo, teríamos amostras

instantâneas, semelhante a dos balões. Contudo, o material utiliza

do, Tamiz Molecular tipo 4A. foi testado por OSTLUND (1967), para

coleta de trltic a fluxos relativamentes altos, em torno de 150 1/

min, com perdas de absorção mínimas.

18 0/
6.1.3. Quanto aos valores obtidos de 6 0 'oo

Os resultados obtidos com os sistemas de Tamiz Molecular e

com refrigerante, são mostrados na Tabela VIII e comparados na Fi-

gura 16, apresentam uma tendência constante para valores mais nega-
1Btivos com relação aos valores de 6 das amostras tomadas pelo sls_

tema de referência.

Nota-se que todos os experimentos apresentam diferenças mai£

res que o erro analítico do sistema de preparo e análise do oxigê-

nio- 18, isto é, 0,2°/oo, tendo o experimento 15, ficado mais próxi-

mo deste valor. De acordo com o "teste das ordens assinaladas" de

Wilcoxon, podemos afirmar, que a probabilidade de sentido destas djL

ferenças serem casuais, é de 1,6%.

Tais resultados, sugerem que a massa de vapor retida nos

sistemas, seja ligeiramente menor que a massa amostrada (m ), pro-

vocando fracionamento desde que, de acordo com a equação (62),o fra

cionamento será nulo (para qualquer temperatura) apenas na condição

m - m ° 0, ou também reações de troca isotópica que possam ter o-

corrida.
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6.2. Relativos a um padrão água

6.2.1. Quanto aos valores obtidos de 6»°/oo

De acordo com os dados apresentados no Quadro IX, podemos

observar que os resultados encontrados para os experimentos compara

tivos, mostram valores que não diferem significativamente entre si

ao nível de 1%, segundo o teste "t".

Observa-se que as médias e seus respectivos erros padrões

foram:

Padrão = 74.6+1,0

Tamiz Molecular = 70,6 ± 3.0

Refrigerante = 74.0 ± 2.0

Do ponto de vista prático, a dispersão de valores observa-

dos é perfeitamente aceitável, tendo em vista a precisão do método

analítico utilizado, que apresenta usualmente um desvio padrão da

ordem de 2.0°/oo.

18 °/6.2.2. Quanto aos valores obtidos de 6 0 'oo

Conforme os dados obtidos pelos três métodos apresentados no

Quadro X, observa-se que os resultados mostram valores que não dife

rem significativamente entre si, ao nível de 1%, de acordo com o

teste "t".

Contudo o desvio padrão observado é significativamente supe

rlor ao desvio padrão analítico.
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7. CONCLUSÕES

1. O sistema de amostragens através de balões, não é válido para mê

dia de um período, desde que, pode existir uma grande variação

na composição do ar amostrado» em pequenos lapsos de tempo.

2. A performance do sistema com Tamiz Molecular nos sugere, nas coin

dições do experimento, sua praticabilidade para amostragens mé-

dias, dado que:

2.1. Permite análises simultâneas para Hidroginio e Oxigênio.

2.2. Coleta um volume de água suficiente que possibilita a repe-

tição da análise.
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2.3. Permite a tomada de amostra a temperatura ambiente, elimi-

nando a necessidade de um agente refrigerante de baixa tem-

peratura.

2.4. Possibilita a escolha do período de amostragem adequado, dejà

de que, a variação de fluxo, em baixos níveis, não provoca

fracionamento que possa comprometer a amostragem.

2.5. 0 uso deste sistema implica, para o caso do Hidrogênio, em

desvios de medida da ordem de grandeza próxima a precisão

da análise espectométrica.

2.6. 0 uso deste sistema, implica, para o caso do Oxigênio em

desvios de medida aproximadamente 3 vezes maior do que a

precisão da análise espectométrica.
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8. RESUMO

tfeVe çofpb f iija^daae p̂ l/fpipatf & desenvolvimento

de um sistema para coleta de vapor dágua do ar com vistas ã análise

da variação isotopica natural^ Este sistema utiliza Tamiz -Molecu-

lar tipo "4A", sem agente refrigerante e permite a escolha do inter

valo de amostragem desde alguns minutos até várias horas, pela va-

riação do fluxo de admissão. 0 sistema proposto foi comparado com

outros existentes, tendo-se mostrado de grande praticabilldade para

coleta de amostras destinadas a análises de D/H, com erros da or-

dem de ± 3,0°/oo e ± 0,6°/oo na relação âJVoo e 6 0 oo, respecfci

vãmente.
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9. SUffiARY

stúáy h£tí afe m41n oBippt^ve the dfi>elt>pment of a

system to collect water vapor from air for isotopic composition

analysis and its natural variation. The system consists of a

molecular sieve type 4A, without cooling agent and permits the

choice of a sampling time varying from a few minutes to many hours

through the control of the admission vapor flux. The system has

been compared with other existing systems, having shown excellent

performance for the collection of samples for D/H ratio analysis,

with errors of the order of ± 3.0°/oo and ± 0.6°/oo in the 6n°/oo
18 °/and 6 0 oo ratios, respectively.
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