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RESUMO 

 

USO DE ISOTOPÓLOGOS COMO TRAÇADORES NATURAIS DAS ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS: APLICAÇÃO À BACIA DO CÓRREGO ENGENHO NOGUEIRA, 

CAMPUS UFMG. 

Raquel Pazzini Scarpelli de Aguiar 

A Espectrometria de Massas de Razão Isotópica é o método ideal para determinar com 

precisão elevada a proporção de isótopos estáveis de elementos leves. Devido a este fato, é 

utilizada em pesquisas ambientais, especialmente em estudos hidrológicos, onde a utilização 

de traçador torna-se desnecessária. 

Neste trabalho foi implantado um método para a análise de isótopos dos elementos 

constituintes da água (
18

O e 
2
H) e validado o método para a medida de δ

18
O, no Laboratório 

de Espectrometria de Massa de Razão Isotópica do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear. O desempenho do método foi avaliado segundo os seguintes critérios: estabilidade, 

linearidade, precisão, exatidão e robustez.  

Este método foi aplicado em estudos de águas subterrâneas na bacia do Córrego Engenho 

Nogueira, localizado no Campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na 

região norte da cidade de Belo Horizonte, Brasil. 

A bacia hidrográfica do Córrego Engenho Nogueira foi estudada sob vários aspectos nos 

últimos anos com finalidades diferentes; no entanto, a utilização da técnica de isótopos 

naturais de água nunca foi realizada nestes estudos. Esta técnica pode expandir o acervo de 

dados no aquífero local e ajudar a preencher as lacunas no entendimento de sua dinâmica. 

Além disso, pode confirmar os dados anteriormente obtidos. 

A expansão das unidades acadêmicas e administrativas do campus UFMG desde 2000 faz a 

gestão das águas subterrâneas do aquífero local, uma ferramenta importante, uma vez que a 

demanda por água cresce a cada ano.  

Palavras-chave: espectrometria de massas de razão isotópica, δ
18

O, δ
2
H, avaliação de 

desempenho, validação, traçador, águas subterrâneas. 
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ABSTRACT 

 

USE OF ISOROPOLOGUES AS NATURAL TRACERS OF GROUNDOWATER 

APPLICATION TO ENGENHO NOGUEIRA WATERSHED, UFMG. 

Raquel Pazzini Scarpelli de Aguiar 

Isotope Ratio Mass Spectrometry is the ideal method to determine with high precision the 

ratio of stable isotopes of light elements. Due to this fact, it is used in environmental research, 

especially in hydrological studies, avoiding the need of injection.  

This work implanted a method for analysis of water isotopes (
18

O and 
2
H) and validated the 

method for the measurement of 𝛿18
O, in the Laboratory of Isotope Ratio Mass Spectrometry 

of the Center for Development of Nuclear Technology. The performance of the method was 

evaluated according to the following criteria: stability, linearity, precision, accuracy and 

robustness. 

This method was applied to studies of groundwater in the watershed of the Engenho Nogueira 

Creek, located at the Federal University of Minas Gerais (UFMG) campus, in the northern 

region of the city of Belo Horizonte, Brazil.  

The watershed of the Engenho Nogueira Creek has been studied in several occasions in recent 

years for different purposes; however, the use of natural isotopes of water had never been 

applied to these studies. This technique can expand the diversity of data on the local aquifer, 

helping to fill gaps in its understanding, besides, it can confirm data previously obtained. 

The expansion of the academic and administrative units of the UFMG campus since 2000 

implies in an incremented importance of the management of the local since the demand for 

water grows each year.  

Keywords: isotope ratio mass spectrometry, δ18O, δ
2
H, performance evaluation, tracer, 

groundwater.  
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1 INTRODUÇÃO 

A água doce pode ser considerada um recurso vital para a sobrevivência a longo prazo de 

qualquer sociedade, sistema ecológico ou economia. O planeta Terra possui água em 

abundância circulando na forma líquida, gasosa e sólida, no entanto grande parte desta, não se 

encontra disponível para o consumo humano direto, constituindo geleiras, mares, oceanos e 

reservas subterrâneas inacessíveis (AGUIAR JUNIOR, 2011). 

As águas subterrâneas constituem a maior parte do total da água doce líquida existente no 

planeta e os aquíferos são as principais unidades geológicas de águas subterrâneas 

(CARVALHO FILHO, 1997). O aumento da densidade populacional e industrial aumenta a 

necessidade de água potável e os reservatórios superficiais passam a não atender a toda a 

demanda, desta maneira a água subterrânea passa a ser mais solicitada para consumo humano 

e seu monitoramento torna-se fundamental (CAVALCANTE, 1998).  

A molécula de água pode apresentar isotopólogos (moléculas que apresentam isótopos 

diferentes em sua composição) contendo átomos dos isótopos estáveis 
2
H e 

18
O em 

substituição aos isótopos mais abundantes 
1
H e 

16
O. Estas moléculas podem ser utilizadas 

como traçadores naturais em estudos hidrológicos. A grande vantagem relacionada ao uso 

desses isotopólogos é o fato de tornar dispensável a injeção do traçador, já que eles estão 

naturalmente presentes na molécula. Eles podem ser utilizados como traçadores de águas 

superficiais e subterrâneas, em estudos da origem das águas, na localização de áreas de 

recarga, na determinação do tempo de residência em aquíferos, além da identificação de 

mecanismos de salinização em águas subterrâneas (CLARK & FRITZ, 1997).  

Estudos que utilizam isotopólogos constituídos por isótopos estáveis se baseiam na partição, 

isto é: variações nas abundâncias isotópicas, que ocorrem em fenômenos e processos aos 

quais o meio é submetido. Estas variações causam o empobrecimento ou enriquecimento 

destes isótopos em episódios de evaporação, de precipitação, de sorção e de reações químicas 

que sofrem as águas, diferenças estas que constituem uma assinatura que caracteriza a 

proveniência destas águas e indicam os ambientes pelos quais ela transitou. Desta forma, o 

desenvolvimento e a validação de uma metodologia de medida das razões isotópicas 
2
H/

1
H e 

18
O/

16
O em águas subterrâneas, que consiga determinar com alta precisão as suas variações, é 

uma ferramenta essencial para que seja possível caracterizar e monitorar as mesmas 

(HUNKELER & BERNASCONI, 2009).  
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As técnicas isotópicas têm recebido grande ênfase de órgãos e agências nucleares, com 

destaque para a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), pelo fato de disponibilizar 

uma potente ferramenta para o estudo de processos ambientais, influenciados ou não por 

atividades nucleares.  

A Espectrometria de Massas de Razão Isotópica é uma técnica que permite a medição precisa 

de misturas de isótopos que ocorrem artificial ou naturalmente. Em tese qualquer tipo de 

Espectrômetro de Massas (MS) pode realizar a análise das razões isotópicas. No entanto, para 

elementos leves tais como: hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio e enxofre, o 

Espectrômetro de Massas de Razão Isotópica (IRMS) é o instrumento que fornece essas 

medidas com mais alta precisão (BRENNA, et al, 1998). 

O IRMS apenas analisa amostras convertidas em gases simples, que devem ser 

isotopicamente representativas em relação às amostras originais. As determinações das razões 

isotópicas 
2
H/

1
H, 

15
N/

14
N, 

13
C/

12
C, 

18
O/

16
O e 

34
S/

32
S são feitas a partir dos gases H2, N2, CO2, 

SO2 ou SF6, respectivamente, que são carreados pelo gás hélio. Esses gases são os únicos que 

normalmente podem ser introduzidos na fonte de íons do equipamento (BRENNA, et al, 

1998).  

Em contraste com os espectrômetros de massas, que fornecem informações estruturais pela 

varredura de uma ampla faixa de massas (verificando a presença de vários íons fragmentados 

característicos), o IRMS mede abundâncias isotópicas com alta precisão e menor 

discriminação de massas (MORALES, 2011). Por possibilitar a determinação precisa da 

quantidade de isótopos estáveis presentes em amostras de água e matéria orgânica, o IRMS 

tem sido muito utilizado em hidrologia e para pesquisas na área ambiental. A espectrometria 

de massa é considerada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) uma técnica 

nuclear (mais precisamente isotópica). 

A Bacia do Córrego Engenho Nogueira abrange o terreno do Campus da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN). Os aquíferos locais vêm sendo estudados sob diversas perspectivas, em especial a 

partir do ano 1995 pelo Projeto Hidrogeológico da Bacia do Engenho Nogueira (PROHBEN). 

No entanto, estudos utilizando isótopos estáveis ainda não haviam sido realizados no local e 

podem contribuir para o monitoramento dos aquíferos, o que é um aspecto relevante, pois as 

unidades acadêmicas e administrativas aumentaram a demanda por água proveniente destes 

mananciais. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O trabalho tem como objetivo principal desenvolver metodologia de análise isotópica de 

águas superficiais e subterrâneas utilizando o espectrômetro de massas por razão isotópica, 

visando agregar informações ao gerenciamento de bacias hídricas e aquíferos, bem como 

apoiar estudos hidrogeoquímicos e hidrometeorológicos. 

2.2 Objetivos específicos 

O presente trabalho tem como objetivos específicos: 

1. Desenvolvimento de procedimentos para o tratamento e avaliação dos resultados; 

2. Validação da metodologia de análise via espectrometria de massas aplicando-a a amostras 

coletadas nos poços da área de estudo; 

3. Avançar no entendimento atual sobre a estrutura, dinâmica e procedência das águas do 

aquífero na referida bacia; 

4. Disponibilizar uma infraestrutura analítica complementar para os trabalhos na área 

ambiental desenvolvidos pelo CDTN e pela comunidade cientifica e tecnológica regional. 
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3 JUSTIFICATIVA 

O Estado de Minas Gerais é considerado uma “Caixa d’Água” nacional por conter as 

nascentes de algumas das principais bacias hidrográficas do Brasil: São Francisco, Paraná, 

Paraíba do Sul, Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Especificamente a região central do Estado, 

onde está situado o CDTN, abrange as divisórias das bacias dos rios São Francisco e Doce no 

Quadrilátero Ferrífero, sendo uma área de intensa atividade minerária que, por conta de suas 

características, causa considerável impacto sobrea as reservas de águas subterrâneas e os 

cursos de águas superficiais. Sem contar os inevitáveis e tensos conflitos de utilização dos 

recursos hídricos para a utilização em abastecimento de extensas manchas urbanas, geração de 

energia, irrigação e atividades na pecuária, além dos usos nas próprias minerações implicando 

rebaixamentos do lençol freático, transposições, barramentos, contaminação, erosão e 

assoreamento. Esse panorama somou-se recentemente a diminuição das precipitações devido 

a efeitos climáticos, causando drástica redução dos níveis nas represas que configuram um 

panorama próximo a uma crise de abastecimento. 

Este cenário requer ações embasadas em conhecimento técnico e científico nas ciências que 

lidam com os fenômenos hidrológicos, meteorológicos, hidrogeológicos, entre outros. 

Técnicas isotópicas e analíticas baseadas em princípios nucleares podem contribuir para o 

estudo, o diagnóstico, a monitoração e, por conseguinte, a gestão otimizada dos preciosos 

recursos hídricos. O CDTN, que detém um acúmulo de experiência nestas técnicas e 

metodologias, pode capacitar-se como um ator estratégico nos esforços que irremissivelmente 

terão de ser desenvolvidos para confrontar a evolução da problemática ambiental acima 

apontada. 

A ampliação das unidades administrativas e acadêmicas do Campus da UFMG, localizado na 

região da Pampulha, torna o gerenciamento das águas subterrâneas do aquífero local um 

aspecto relevante, uma vez que a demanda por água no Campus vem em contínuo crescimento 

desde o início do projeto Campus 2000. A utilização dos isótopos naturais da água, 

procedimento nunca antes realizado para estudos nesta bacia, pode ampliar o acervo de dados 

sobre os aquífero locais, desta forma contribuindo para preencher lacunas no entendimento do 

mesmo, além de confirmar dados anteriormente obtidos, visto que o método utilizado para 

análise, a Espectrometria de  Massas de Razão Isotópica determina com alta precisão a razão 

entre os isótopos pesados e leves de um determinado elemento, permitindo desta forma a 

obtenção de uma assinatura da água coletada. 



5 
  

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Isótopos Estáveis 

Os isótopos são átomos de um elemento químico, que possuem o mesmo número atômico, 

mas número de massa distinto, devido à diferença no número de nêutrons. Um exemplo de 

isótopos é mostrado na Figura 1 (DAWSON & BROOK, 2001). Alguns destes isótopos são 

estáveis (os dois primeiros na Figura 1), o que significa que não têm suas massas alteradas ao 

longo do tempo, apesar de eventualmente poderem ser produzidos pelo decaimento de um 

isótopo radioativo (KENDALL & McDONNELL, 1998). 

Figura 1- Composição artística das variantes isotópicas do átomo de hidrogênio. As letras e, p e n na figura 

indicam respectivamente o elétron, o próton e o nêutron 

 

 Fonte: ARAPIRACA, 2012, p. 2. 

Nem todos os isótopos ocorrem na natureza em proporções significativas ou mensuráveis. Os 

isótopos de ocorrência natural, alguns dos quais acompanham os ciclos naturais do meio 

ambiente (ciclo hidrológico, do carbono e outros), são comumente denominados de 

“ambientais” (SILVEIRA & SILVA JÚNIOR, 2002).   

Grande parte dos estudos com isótopos ambientais tem se centrado na utilização dos isótopos 

de elementos leves, tais como: carbono, nitrogênio, enxofre, hidrogênio e oxigênio. A Tabela 

1 mostra a abundância dos isótopos leves e pesados dos elementos químicos utilizados em 

analises ambientais. A diferença no número de massa dos isótopos de um elemento químico 

condiciona comportamentos distintos entre eles, o que pode causar alterações nas suas 

abundâncias relativas em diferentes fases da água e em diferentes locais no meio ambiente. 
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Este fenômeno é tanto mais significativo quanto maior for a diferença de massa entre os 

isótopos (SILVEIRA & SILVA JÚNIOR, 2002).  

A utilização dos isótopos em estudos ambientais baseia-se principalmente no fato de que estes 

têm comportamento previsível nos diversos ecossistemas (MARTINELLI et al, 2009). 

Tabela 1 - Abundância natural dos isótopos estáveis ambientais em átomos (%). 

Isótopo Leve Isótopo pesado 

12
C 98,892 

13
C 1,108 

1
H 99,985 

2
H 0,015 

16 
O 99,759 

17
 O 0,0374 

18
 O 0,2036 

14
N 99,6337 

15
N 0,3663 

32
S 95,02 

34
S 4,22 

Fonte: DUCATTI, 2007, p. 69. 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

4.1.1 Termos e definições  

4.1.1.1 Composição isotópica  

A composição isotópica de um determinado elemento é expressa pela razão (R) entre as 

concentrações do isótopo mais raro e do mais abundante, geralmente o mais pesado sobre o 

mais leve, esta razão é mostrada na Equação 1 (MARTINELLI et al, 2009). 

   R =  
𝐶𝑟𝑎𝑟𝑜

𝐶𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒
                                                                          (1)    

4.1.1.2 Isotopólogos e Isotopômeros  

São moléculas que se diferenciam por conterem diferentes isótopos ou por conterem os 

mesmos isótopos em posições diferenciáveis. 

Isotopólogos são espécies químicas que diferem apenas na composição isotópica de suas 

moléculas ou íons: estas possuem pelo menos um átomo com um número diferente de 

nêutrons. São exemplos a “água leve” (HH
16

O), a “água pesada” (HD
16

O, ou DD
16

O, ou 

HH
18

O) e a “água tritiada” (HT
16

O ou TT
16

O), etc., onde H, D e T designam 
1
H, 

2
H (deutério) 

e 
3
H (trítio), respectivamente. A molécula de água possui nove isotopólogos, no entanto 
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apenas três com quantidades mensuráveis: 
1
H2 

16
O, 

1
H2

18
O e 

1
H

2
H

16
O (ARAGUAS-

ARAGUAS, FROEHLICH &ROZANSKI, 2000).   

Isotopômeros (isômeros isotópicos) são isômeros contendo o mesmo número de cada espécie 

isotópica, as quais, no entanto ocupando posições diferenciáveis na molécula (ou íon). São 

exemplos: CH3CHDCH3 e CH3CH2CH2D, C2H4TOH e C2H5OT etc. 

 4.1.1.3 Fracionamento isotópico 

Fracionamento isotópico é o termo que define a variação da proporção entre os isótopos 

estáveis em determinado composto ao passar por um processo físico-químico (MARTINELLI 

et al, 2009). 

Para elementos com baixo número atômico, as diferenças de massas entre os isótopos são 

suficientemente grandes para alterar as proporções relativas dos isótopos quando eles sofrem 

processos de natureza física ou química. Este fracionamento está associado a dois efeitos: o 

efeito cinético e o efeito termodinâmico (KENDALL & DOCTOR, 2003).  

O efeito cinético geralmente se relaciona a reações biológicas e a processos físicos ou 

químicos irreversíveis (MARTINELLI et al, 2009). Nestas reações ocorre uma discriminação 

a favor de um dos isótopos, propiciando as moléculas com isótopos mais leves, por possuírem 

maior mobilidade do que as mais pesadas. Isso pode ser entendido lembrando que as 

moléculas de um gás ideal possuem a mesma energia cinética média (Equação 2). Assim, as 

que apresentarem maiores massas devem apresentar menores velocidades, a razão da variação 

sendo inversamente proporcional à potência ½ (FAURE & MENSING, 2004): 

1

2
𝑚1𝑣1

2 =
1

2
𝑚2𝑣2

2         →         
𝑣1

𝑣2
= (

𝑚2

𝑚1
)

1 2⁄

                                      (2) 

O efeito termodinâmico refere-se ao fracionamento que ocorre em situações de equilíbrio 

termodinâmico químico e, portanto, é afetado pela variação da temperatura. A diferença de 

massas entre os átomos dos isótopos altera as energias das ligações covalentes nas quais eles 

participam. Quando a ligação envolve isótopos mais leves, sua frequência vibracional é mais 

elevada, portanto sua reatividade é maior. Assim, moléculas que contém isótopos mais leves 

são mais reativas que as moléculas que contém os isótopos mais pesados. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isomers
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O fracionamento isotópico é indicado por um fator de fracionamento (α) que representa a 

razão entre as proporções isotópicas das diferentes fases de um sistema em equilíbrio. O fator 

de fracionamento (α) é definido na Equação 3. 

𝛼 =  
𝑅𝐴

𝑅𝐵
                                                                                    (3) 

Onde: 

RA é a razão entre os isótopos pesado e leve em uma molécula ou fase A; 

RB representa a mesma razão na fase ou molécula B. 

Normalmente os valores de α são próximos à unidade; para o hidrogênio (Equação 4) e o 

oxigênio (Equação 5), elementos estudados neste trabalho, os valores de α, no processo de 

evaporação a 20ºC, são da ordem de: 

𝛼2𝐻
~1,079                                                                                (4) 

𝛼18𝑜
~1,0094                                                                             (5) 

Devido ao fracionamento isotópico, águas e outros solutos desenvolvem composições 

isotópicas únicas (proporção entre os isótopos pesados e leves) que podem ser indicativo de 

sua origem e dos processos que sofreram durante a sua formação e trajeto (KENDALL & 

McDONNEL, 1998). 

Assim é possível entender que nos diversos compartimentos ambientais a razão dos 

isotopólogos varia de maneira previsível de acordo com fatores como a temperatura, pressão e 

as demais condições daqueles (MARTINELLI et al, 2009). 

4.1.1.4 Notação 𝛿 

A notação 𝛿 (Equação 6), quantifica a composição isotópica de um elemento em uma dada 

amostra obtida através da comparação da razão isotópica da amostra com a razão isotópica de 

um material de referência primário (MRP) (MARTINELLI et al, 2009).  

𝛿 =
𝑅𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎− 𝑅𝑀𝑅𝑃

𝑅𝑀𝑅𝑃
 x 1000                                                    (6) 
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A razão (desvio relativo) na expressão acima tem um valor muito pequeno e por isso é 

multiplicada por 1000, resultando em um valor com unidades de parte por mil (‰). 

4.1.2 Materiais de Referência para Isótopos Estáveis  

Material de referência (MR), segundo definição da ISO Guide 30, é um material ou substância 

homogênea que tem uma ou mais propriedades bem definidas para a calibração de um 

instrumento, para a avaliação de um método de medição, ou para a atribuição de valores a 

materiais.  

No caso dos estudos com isótopos estáveis os materiais de referência são compostos 

quimicamente e isotopicamente puros e de fundamental importância, já que as medidas de 

razão isotópicas absolutas não são de interesse e sim o desvio da razão isotópica relativamente 

a um material de referência padrão. Segundo Ferreira (2008) os materiais de referência para 

isótopos estáveis podem ser de três tipos: materiais de referência primários, materiais de 

calibração e materiais de intercomparação; os quais serão detalhados nos itens seguintes. Na 

determinação das razões isotópicas de 
18

O/
16

O e de 
2
H/

1
H são utilizados como materiais de 

referência certificados pela AIEA, tais como: SMOW, VSMOW, SLAP e GISP. 

4.1.2.1 Material de Referência Primários (MRP) 

São materiais naturais ou virtuais relativos em relação aos quais são expressos os valores δ de 

uma determinada amostra. Os MRP utilizados para análises de razão isotópicas variam de 

acordo com o elemento e a aplicação. Eles são listados na Tabela 2, com suas respectivas 

razões isotópicas absolutas. Destes, o SMOW nunca esteve fisicamente disponível, o PBD e 

CDMT, estão esgotados. Assim, foi necessária a produção de materiais substitutos para 

calibração. 

 Standard Mean Ocean Water (SMOW) 

Material de referência primário, virtual que foi definido em 1961 por Craig como sendo uma 

média ponderada das composições isotópicas conhecidas dos oceanos. Por se tratar de um 

material virtual o SMOW, não poderia ser utilizado para calibrações de medidas laboratoriais, 

assim surgiu o Vienna Standart Mean Ocean Water (VSMOW), conforme será detalhado no 

item 4.1.2.2.  
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Tabela 2 - Razão isotópica absoluta dos MRP 

Razões Isotópicas Absolutas Material de Referência Primário  

2
H/

1
H = 0,00015576  

Standard Mean Ocean Water (SMOW) 18
O/

16
O = 0,00200520 

17
O/

16
O = 0,00037300 

13
C/

12
C = 0,01123720 

 Peedee Belemnitella (PBD) 18
O/

16
O = 000206710 

17
O/

16
O = 0,00037900 

15
N/

14
N = 0,00367650  N2 atm 

34
S/

32
S = 0,04500450 

Cañon Diablo Meteorite Troilite (CDMT) 
33

S/
32

S = 0,00810000  

Fonte: VERKOUTERN (2004) apud Diniz (2009). 

4.1.2.2 Material de Calibração 

Os materiais de calibração são compostos naturais ou sintéticos que foram rigorosamente 

calibrados com material de referência primário, para os quais os valores de calibração foram 

adotados internacionalmente. São utilizados como controle interno dos resultados analíticos. 

Estes materiais são distribuídos pela AIEA e incluem duas amostras de água (VSMOW e 

SLAP, detalhados nos itens 4.3.3 e 4.3.4 respectivamente), uma de calcita (NBS-19) e duas 

amostras de sulfeto de prata (IAEA-S-1 e IAEA-S-2) (FERREIRA, 2008).  

 Vienna Standart Mean Ocean (VSMOW) 

O VSMOW é um material de referência (água) para calibração que possui composição 

isotópica semelhante ao SMOW. Este padrão foi construído a partir da mistura de água do 

Oceano Pacífico (latitude 0º e longitude 180º, em julho de 1967), com pequenas quantidades 

de outras águas, até atingirem a composição isotópica idealizada. Atualmente, o VSMOW é o 

principal material de calibração para as determinações das variações isotópicas do oxigénio e 

do deutério, em compostos naturais, e a principal referência primária para exprimir estas 

variações. 

 Standard Light Anatartic Precipitation (SLAP) 

O Standard Light Antartic Precipitation (SLAP) é um material de calibração que surgiu com o 

objetivo de facilitar as medições de águas muito depletadas em 
2
H e 

18
O, como é o caso em 

regiões muito frias ou de elevadas altitudes. O SLAP foi estabelecido em 1966, pela AIEA e 

possui composição isotópica muito empobrecida no isótopo mais pesado, em relação ao 
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VSMOW, e próxima do limite observado nas águas naturais. O SLAP foi obtido a partir da 

fusão de uma amostra de neve recolhida no Polo Sul. Os valores δ (Equação 8 e 9) do SLAP 

(em relação ao VSMOW), obtidos, a partir de análises interlaboratoriais realizadas por 

laboratórios selecionados são: 

δ 
18

O = -55,50 ‰                                                          (8) 

δ 
2
H = -428,0 ‰                                                           (9) 

4.1.2.3 Material de Intercomparação 

Os materiais de intercomparação são compostos naturais ou sintéticos, que permitem aos 

laboratórios a verificação periódica da qualidade das medições realizadas. Estes materiais 

cobrem um largo espectro de matrizes químicas e com valores variados de razões isotópicas. 

A sua composição isotópica é considerada a média dos resultados de todos os laboratórios 

envolvidos na intercomparação (resultados obtidos em condições de reprodutibilidade), após 

eliminação de valores discrepantes (FERREIRA, 2008). 

Greenland Ice Sheet Precipitation (GISP) 

O GISP é usado para confirmar exatidão a calibração de padrões internos de laboratórios com 

os novos padrões VSMOW2 e SLAP2 (como era feito anteriormente com os materiais 

VSMOW e SLAP atualmente esgotados). Os valores de δ (Equação 10 e 11) para este 

material são: 

δ 
18

O = −24,78 ‰                                                        (10)  

δ 
2
H = −189,73 ‰                                                        (11) 

4.1.3 Linha Meteórica Global : 
18

O e 
2
H 

A hidrologia isotópica usa os isótopos estáveis e suas razões isotópicas como traçadores para 

o estudo do ciclo da água (AGGARWAL, GAT & FRÖHLICH, 2007). Em pesquisas 

hidrológicas os isótopos mais estudados são os do hidrogênio, do oxigênio e do carbono. 

Como o oxigênio e o hidrogênio, são constituintes da molécula de água, eles são utilizados 

como traçadores naturais e apresentam como vantagem o fato de tornar dispensáveis tanto a 

produção como o transporte e injeção do traçador (MOOK & VRIES, 2001). 
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A utilização das espécies isotópicas estáveis de oxigênio-18 e deutério se baseia em 

diferenças nos seus valores δ. Em cada etapa do ciclo hidrológico os valores δ são 

mensurados a partir da comparação das razões isotópicas das amostras com o material de 

referência primário, ao qual se atribui um valor de δ = 0 ‰.  

Moléculas com diferentes massas sofrerão processos de evaporação e condensação com taxas 

distintas, resultando no fracionamento no ciclo hidrológico. Este fato deve-se principalmente 

à diferença de pressão de vapor dos isotopólogos pesados e leves. Por exemplo, a molécula de 

água mais abundante é também a mais leve 
1
H2

18
O, pois possui pressão de vapor muito mais 

elevada do que a mais pesada 
2
H2 

18
O.  

Desta maneira, durante o processo de evaporação a molécula mais pesada tende a se 

concentrar mais na fase líquida, do que na fase gasosa, empobrecida em relação a primeira. 

Por outro lado no processo de condensação as águas líquidas se tornam enriquecidas em 

relação a fase gasosa remanescente e na medida que a precipitação se desenvolve o vapor 

d’água torna-se cada vez mais empobrecido em 
2
H e 

18
O e as precipitações seguintes mais 

exauridas em 
2
H e 

18
O. 

Em 1961, foi observado por Craig (1961, apud CLARK & FRITZ, 1997) que águas 

provenientes de locais diferentes do planeta apresentavam diferentes razões 
18

O/
16

O e 
2
H/

1
H. 

Além disto, foi verificado que a relação entre δ
18

O e δ
2
H nas águas pluviais (ou meteóricas) 

seguia uma linha reta previsível, denominada Linha Mete órica Global (LMG), conforme 

mostrado na Figura 2. O diagrama construído por Craig evidencia uma correlação 

relativamente rígida entre δ
18

O e δ
2
H em águas meteóricas, dada pela equação: 

δ
2
H =8 δ

18
O + 10                                                          (7) 

O fator 10, que é o intercepto da GMWL com o eixo de δ
2
H, foi definido como excesso de 

deutério por Dansgaard (1964). 
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Figura 2 - Linha Meteórica Global que apresenta a correlação entre os diferentes valores δ
18

O e δ
2
H das águas 

pluviais de diferentes regiões do planeta 

 

 

Fonte: CLARK & FRITZ, 1997 (Houve alteração na figura).  

O artigo de Craig (1961) é desde sua publicação o mais citado em estudos que envolvem o 

deutério e o oxigênio-18 como traçadores em sistemas hidrológicos. No entanto, sabe-se que a 

relação isotópica do oxigênio-18 e do deutério em águas meteóricas de locais distintos pode 

ser diferentes daquela descrita pela Linha Meteórica Global ajustada pelo autor, devido a 

fatores locais como: origem da massa de ar, evaporação secundária, condições de misturas, 

clima, etc (CLARK & FRITZ, 1997). 

Assim, apesar de apresentar uma boa aproximação a Linha Meteórica Global não representa 

uma condição absoluta aplicável a todas as partes do globo. (CLARK & FRITZ, 1997). 

Com relação à composição isotópica da água, o fracionamento pode gerar o enriquecimento 

ou a depleção dos isótopos pesados. A partir de uma análise do gráfico (Figura 2) pode-se 

constatar que quanto mais próximo dos polos maior o empobrecimento das águas meteóricas 

δ
2
H em termos dos isótopos mais pesados (FERREIRA, 2008). Esta característica é chamada 

Efeito de Latitude. 

Este mesmo efeito de empobrecimento em 
18

O e 
2
H pode ser observado em maiores altitudes 

e em estações mais frias do ano e nestes casos são chamados Efeito de Altitude e de 

Temperatura, respectivamente. Assim, no ciclo hidrológico da água os processos de 
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evaporação e condensação constituem a assinatura isotópica da água em diferentes regiões. 

(FERREIRA, 2008). 

Nos estudos isotópicos, muitas vezes as amostras não seguem a LMG, mas sim um padrão 

linear aproximadamente próximo a ela, perfazendo uma reta denominada de Linha Meteórica 

Local (LML). Esta linha é controlada por fatores climáticos locais, incluindo a origem da 

massa de vapor d’água, a evaporação secundária durante a precipitação e características 

sazonais (CARVALHO FILHO, 2014). 

Assim cada região terá uma linha meteórica característica que pode ser distinta da global. 

Neste trabalho foi utilizada a LML (Figura 3) determinada através dos dados do GNIP 

(Global Network of Isotopes in Precipitation), base de dados compreensível e confiável no 

monitoramento da composição isotópica da precipitação. Os dados foram obtidos na estação 

meteorológica do CDTN – Belo Horizonte (MG) situada na área de estudo (COTA, et al , 

2013).   

Figura 3 - Linha Meteórica Local que apresenta a correlação entre os valores de δ
2
H e δ

18
O, dados 

coletados na estação localizada no CDTN, Belo Horizonte. 

 

Fonte: COTA, et al, 2013. 
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As amostras de água que apresentam composição isotópica  próximas a linha meteórica 

podem ser consideradas como originadas da atmosfera e não afetadas pelos demais fatores 

isotópicos. Desvios desta linha podem significar atuação de outros processos, como a 

evaporação, a interação com minerais das rochas (Figura 4). 

Figura 4 - Desvios na composição isotópica a partir da linha da água meteórica 

 

Fonte: CARVALHO FILHO, 2014. 

4.2 Técnica utilizada na análise isotópica 

4.2.1 Espectrometria de Massas  

A espectrometria de massas (MS) é uma técnica analítica que permite a identificação da 

composição química e isotópica de um composto isolado, ou de diferentes compostos em 

misturas complexas.  Possibilita a obtenção de informações como: a composição elementar de 

amostras, a estrutura de moléculas orgânicas, inorgânicas e biológicas, a composição 

qualitativa e quantitativa de misturas complexas, a estrutura e composição de superfícies 

sólidas, além das razões isotópicas de átomos em amostras (BURLINGAME, BOYD & 

GASKELL, 1996). 
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Atualmente essa técnica tem sido utilizada em várias áreas como física, química, química 

medicinal, ciência farmacêutica, geologia, ciência nuclear, arqueologia, indústria do petróleo, 

ciência forense, e ciências ambientais, devido sua versatilidade e por ser altamente precisa e 

sensível (DASS, 2007). 

De maneira geral um espectrômetro de massas é constituído de cinco partes principais: um 

sistema de entrada, uma fonte de íons, um analisador de massas e um detector de íons, e um 

sistema de processamento dos impulsos acusados pelo detector, tal como mostrado na Figura 

5. (HOFFMANN & STROOBANT, 2007). 

Figura 5 - Esquema dos componentes básicos de um espectrômetro de massas. 

 

Fonte: SKOOG, et al (2009). 

O processo começa por um pré-sistema de condicionamento da amostra de tal forma que esta 

possa ser  introduzida no corpo do espectrômetro propriamente dito. O passo seguinte consiste 

no bombardeamento do vapor do analito por um feixe de elétrons, a colisão entre eles 

fornecendo energia às moléculas para ionizá-las, ou seja, para ocasionar a perda de elétrons, 

formando uma espécie carregada, o íon molecular (HOFFMANN & STROOBANT, 2007). 

Depois de produzidos, os íons moleculares são acelerados por uma diferença de potencial e 

colimados em um estreito feixe que é introduzido em um campo magnético onde são 

separados de acordo com sua razão m/z, entre o número de massa (m) e a carga fundamental 

(z) do íon. Os íons são separados no analisador de massas e esses íons são direcionados para 

detectores posicionados conforme a razão m/z (SKOOG et al, 2009). Os impulsos elétricos 

produzidos pelos detectores são amplificados, conformados e processados por um computador 

que gera tabelas e gráficos que expressam os resultados numéricos finais. 
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Um sistema de altíssimo vácuo é necessário para que os íons alcancem o detector sem sofrer 

colisão com outras moléculas gasosas em seus percursos. Essas colisões poderiam ocasionar o 

desvio da trajetória dos íons ou a alteração de sua carga ou ainda reações indesejadas que 

complicariam o entendimento do espectro. Se isso ocorresse os íons não seriam dirigidos para 

a posição exata de seus detectores específicos, o que falsearia o resultado analítico (DASS, 

2007). 

4.2.1 Espectrometria de Massas de Razão Isotópica 

A relação entre as quantidades dos isótopos estáveis de um determinado elemento pode ser 

medida por meio da espectrometria de massas por razão isotópica, que utiliza o Espectrômetro 

de Massas de Razão Isotópica (IRMS)1 (Figura 6), instrumento desenvolvido a partir dos 

experimentos de J.J. Thompson em 1910 (MICHENER & LAJTHA, 2007). 

Em princípio qualquer espectrômetro de massas é capaz de medir a abundância de isótopos. O 

diferencial do IRMS é que nele esta medida é de alta precisão para elementos leves (A  35), 

o que é definido por um desvio padrão de 4 a 6 algarismos significativos (BRENNA, et al, 

1998). 



18 
  

 

Figura 6 - Principio de funcionamento do IRMS, ilustrando os dois conceitos de alimentação das amostras 

 

Fonte: CLARK & FRITZ, 1997 (Adaptado pelo autor). 

Em contraste com outros tipos de analisadores de massas, como os que fornecem informações 

estruturais pela varredura de uma ampla faixa de massas (verificando a presença de vários 

íons fragmentados característicos), o IRMS é um analisador de setor magnético dedicado à 

quantificação da abundância isotópica de somente alguns isótopos pré-selecionados, portanto 

possuindo menor flexibilidade na discriminação de massas, mas em compensação alcançando 

maiores precisões (MORALES, 2011). 

O IRMS analisa apenas amostras convertidas em gases simples, que devem ser 

isotopicamente representativas em relação às amostras originais, assim torna-se necessário a 

utilização de interfaces quando se deseja analisar líquidos ou sólidos. As determinações das 

razões isotópicas de 
2
H/

1
H, 

15
N/

14
N, 

13
C/

12
C, 

18
O/

16
O e 

34
S/

32
S são feitas a partir dos gases H2, 
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N2, CO2, SO2 ou SF6, respectivamente, que são carregados pelo gás hélio. Esses gases são os 

únicos que chegam a fonte de íons do equipamento (BRENNA, et al, 1998).  

4.2.1.1 Gás Bench II 

O Gás Bench II (Figura 7) é um equipamento periférico ligado diretamente ao espectrômetro 

de massas, que realiza as operações e processos necessários para as medidas com um fluxo 

continuo (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2009). 

Figura 7 - GasBench II com seus componentes identificados 

 

Fonte: AGUIAR, 2015. 

Legenda:  

a)  Válvula valco: por esta válvula a amostra entra no Gas Bench, ela tem dois modos LOAD (carrega com 

a amostra gasosa) e INJECT (permite o fluxo);  

b) Primeira armadilha de água (Water trap): tudo composto por Nafion (polímero que retira a água), após 

ser injetada pela válvula valco a amostra segue por esse tubo. 

c) Coluna Cromatográfica (CG): a amostra que deixa a primeira armadilha de água chega a coluna aonde 

ocorre a separação das espécies.  

d) Segunda armadilha de água: depois de passar pela CG a amostra gasosa passa por uma segunda 

armadilha de água, no intuito de remover qualquer resquício de água remanescente. 
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e) Open Split das amostras: injeta a amostra no espectrômetro de massas de razão isotópica, podendo 

diluir ou não as mesmas de acordo com as intensidades destas.  

f) Válvula de injeção do gás de referência 1: Injeta CO2 com elevada pureza no GasBench II para 

realização do teste de zero; 

g) Válvula de injeção do gás de referência 2: Injeta H2 com elevada pureza no GasBench II para realização 

do teste de zero; 

h) Válvula de injeção do gás de referência 3: Não está ligada a nenhum gás de referência 

i) Válvula de injeção de Hélio: Injeta He com elevada pureza no GasBench II, este é o gás de arraste. 

j) Open Split dos gases de referência: Injeta os gases de referência do espectrômetro de massas de razão 

isotópica.  

O Gas Bech II é alimentado por um amostrador automático que efetua, automaticamente, a 

conversão das amostras aquosas em gás, sua purificação, equilibração isotópica com o gás de 

carreamento e desumidificação do fluxo, para que possa ser injetado no equipamento. Além 

disso, dosa as alíquotas de amostra e padrão a serem injetadas (TELLES, 2010). É, portanto, 

um periférico que substitui todas as operações de preparação anteriormente efetuadas em 

complexos e pouco confiáveis sistemas de bancada de laboratório controlados manualmente. 

Fluxos de gases puros carreiam os analitos por todas etapas do Gas Bench II e os introduzem 

no espectrômetro. 

Os componentes da água devem ser convertidos em gases, já que a água tem a tendência de 

condensar nas entradas de alto vácuo e na fonte de íons, danificando os mesmos e interferindo 

nas medições.  

Assim, para se determinar 
18

O, os átomos de oxigênio da amostra de água têm que ser 

convertidos em CO2 (Equação 12). A técnica consiste em realizar o equilíbrio termodinâmico 

das amostras de água com o CO2 injetado pelo equipamento, de acordo com a reação de troca 

isotópica: 

C
16

O2 + H2
18

O → C
16

O
18

O + H2 
18

O                                     (12) 

Na análise do deutério os átomos de 
2
H da água são equilibrados com o 

1
H de um fluxo de gás 

hidrogênio passando pela amostra (Equação 13).  

1
H

2
H

16
O + 

1
H

1
H → 

1
H

1
H

16
O + 

1
H

2
H                                     (13) 

Para tanto, o hidrogênio na molécula de água, H-O-H, tem que ser reduzido a hidrogênio 

elementar, H2. Essa redução é feita utilizando a platina como catalisador para acelerar o 
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equilíbrio, assim possibilitando ocorrer a troca isotópica 
2
H-

1
H. Toda a água é reduzida e todo 

o hidrogênio passa ao estado gasoso, desta maneira não há fracionamento, a razão 
2
H/

1
H não 

sofre alteração, e não há necessidade de correções. A Figura 7 representa esquematicamente 

os processos efetuados no Gas Bench II.  

4.2.1.2 Sistema de Admissão de Amostras 

Para a medição da razão isotópica é indispensável que,  antecedendo à sua introdução na fonte 

de íons do IRMS, o analito seja convertido em um gás simples e isotopicamente representivo 

da amostra original. Esta conversão e a subsequente purificação do gás são geralmente 

efetuadas via combustão ou pirólise da amostra em um módulo periférico ad hoc, também 

chamado “analisador elementar”, acoplado ao sistema IRMS por uma interface específica. 

Existem dois tipos básicos de alimentação do IRMS, que são mostrados na Figura 6 e que se 

diferenciam pelos seus sistemas para introdução da amostra: os de dupla entrada (dual inlet, 

DI-IRMS) e os de fluxo contínuo (continuous flow, CF-IRMS) e (MICHENER & LAJTHA, 

2007). 

 DI-IRMS: Neste sistema a alimentação da fonte de íons com o gás purificado obtido de 

uma amostra é rapidamente alternada com a do gás do padrão (com composição isotópica 

conhecida) por meio de um sistema de válvulas, de tal forma que é igual ao número de 

medidas comparativas realizadas para cada gás (TRIVELIN, 2001).  

 CF-IRMS: Neste sistema o preparo das mostras ocorre imediatamente antes da introdução 

no IRMS e o gás purificado é medido uma única vez. O gás padrão pode ser injetado 

antes, depois, ou intercalado com a série de medições das amostras. 

Deduz-se assim que o sistema DI-IRMS pode alcançar maior precisão (ao preço de muito 

mais trabalho), mas o sistema CF-IRMS permite maior produção. A purificação, em ambos os 

sistemas é obtida via cromatografia e separadores de umidade. 

Um aspecto fundamental do sistema de admissão de amostras, é que os componentes desse 

sistema devem ser compostos por tubos capilares. Estes tubos asseguram o fluxo das amostras 

sem que haja fracionamento isotópico, pelo fato de que há desse modo um fluxo viscoso no 

qual existem muitas colisões entre os átomos e, portanto, uma mistura maior dos 

componentes, que não se separam ao longo do caminho devido a diferenças de massas entre 

os isótopos (MICHENER & LAJTHA, 2007). 
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4.2.1.3 Fonte de Ionização 

A ionização é obtida no IRMS pelo bombardeio, sob vácuo, do gás do analito com elétrons 

acelerados. Os elétrons são emitidos por um filamento de rênio, irídio ou tungstênio, aquecido 

pela passagem de uma corrente elétrica. Esses elétrons são acelerados na direção de um 

anodo, e são interceptados perpendicularmente pelo fluxo da amostra gasosa. A colisão entre 

fluxo gasoso e feixe de elétrons causa a ionização. Os elétrons são coletados pelo anodo, o 

que mantém constante a emissão dos mesmos. Uma representação esquemática do processo é 

mostrada na Figura 8 (SKOOG et al, 2008).  

Figura 8 - Representação esquemática de um sistema de ionização eletrônica 

Fonte: HOFFMANN & STROOBANT, 2007, p. 176. (Houve alteração na ilustração). 

Esse tipo de ionização é de baixa eficiência devido à pequena quantidade de íons positivos; no 

entanto as fontes de ionização eletrônica são simples, estáveis e confiáveis (GINÉ-ROSIAS et 

al, 1999).  

Uma característica dessa técnica é o fato de que a amostra precisa estar na fase gasosa, assim 

requer-se que ela tenha ponto de vaporização elevado (> 100°C), o que limita a variedade de 

amostras que podem ser utilizadas. Os espectros produzidos apresentam maior fragmentação, 

podendo ser utilizados para identificação de grupos funcionais e para obtenção de 
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informações estruturais (SOUZA, 2008). A câmara de ionização do IRMS utilizado neste 

trabalho aparece na Figura 9. 

Figura 9 - Câmara de Ionização do IRMS Thermo Delta V Plus 

 

Fonte: THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2005. 

4.1.1.4 Analisador 

Os íons gasosos são acelerados em um campo elétrico, colimados por um sistema de estreitas 

fendas e, sob ultrabaixo vácuo, separados de acordo com sua razão massa/carga no analisador 

de setor magnético, como mostra o esquema da Figura 10. Esse tipo de analisador desvia a 

trajetória dos íons transitando através do setor magnético (um espaço submetido a um 

magnético perpendicular à trajetória dos íons). Os íons então percorrerem uma trajetória 

circular, e como possuem praticamente a mesma energia cinética, os de maior massa 

percorrem trajetórias com curvaturas menores e os com menor massa percorrem trajetórias 

com maiores curvaturas (HOFFMANN & STROOBANT, 2007). 
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Figura 10 - Representação esquemática de um analisador de setor magnético. 

 

 Fonte: HERBERT & JOHNSTONE, 2003 (Houve alteração na imagem).  

4.2.1.5 Detector 

Os íons são detectados por um multicoletor de copos de Faraday. O detector copo de Faraday 

é um dispositivo muito simples que detecta os íons através da acusação direta de carga de um 

eletrodo condutor, que normalmente é um copo metálico. O feixe de íons transfere suas cargas 

para o eletrodo coletor no momento do impacto. O eletrodo coletor é ligado a um 

amplificador e as correntes resultantes são amplificadas para poderem ser registradas. A 

geometria desses coletores é projetada para minimizar os efeitos de elétrons secundários 

emitidos quando do impacto dos íons nas paredes internas do analisador e do próprio coletor 

(DASS, 2007). 

Um detector de Faraday como o da Figura 11 exibe a resposta de maneira lenta, porém com 

grande estabilidade. Portanto, este detector não é adequado para varredura, mas é altamente 

compatível com espectrômetros de massas por razão isotópica, onde o sinal de alta 

estabilidade é fundamental. Normalmente os instrumentos que fazem esta determinação 

necessitam de alta precisão. São construídos com tantos coletores quantas forem as razões 

isotópicas analisadas. Assim, para análise de todas as razões isotópicas de carbono (ionizado 

na forma de espécies de CO2) são usados três coletores, obtendo-se a medida simultânea da 

intensidade das massas 44 (
12

C
16

O
16

O), 45 (
13

C
16

O
16

O) e 46 (
12

C
16

O
18

O). Isto possibilita obter 

as razões das intensidades dos fluxos iônicos de interesse: I45/I44 e I46/I44 (as ocorrências das 

espécies 
13

C
16

O
18

O, 
12

C
18

O
18

O, 
13

C
18

O
18

O e daquelas contendo o isótopo 
17

O são 

desprezíveis) (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2005). 



25 
  

 

Figura 11- Representação esquemática de um detector copo de Faraday 

 

Fonte: HOFFMANN & STROOBANT, 2007, p. 176 (Houve alteração na ilustração). 

4.2.3 Normalização dos resultados  

A normalização dos resultados obtidos no espectrômetro de massas de razão isotópica permite 

a utilização destes com a devida confiabilidade. Para esse procedimento são utilizados 

padrões de calibração, SMOW e SLAP.   

Segundo Nelson (2000) o procedimento de normalização melhora a comparação de dados 

inter-laboratoriais, visto que escalona os valores analisados em relação aos padrões 

internacionais. Isto é de grande importância, pois medidas absolutas da concentração isotópica 

que poderiam variar entre diversos equipamentos devido a fatores estruturais ou operacionais. 

Espectrômetros diferentes podem produzir valores sistematicamente diferentes dos padrões 

internacionais. Estes desvios acontecem independentes da qualidade do processo de 

preparação das amostras ou de calibração dos gases. A normalização dos dados a partir de 

pontos fixos na escala VSMOW/SLAP elimina estes efeitos. Experimentos mostram que erros 

em análises isotópicas relativos à utilização de instrumento se comportam de maneira linear 

(NELSON, 2000). 

4.2.4 Critérios de desempenho de uma metodologia analítica  

A validação de uma metodologia é a comprovação, através do fornecimento de evidência 

objetiva, de que os requisitos para uma aplicação ou uso específicos pretendidos foram 

atendidos. O processo de validação de um método deve estar descrito em um procedimento, e 

os estudos para determinar os parâmetros de desempenho devem ser realizados com 

equipamentos e instrumentos dentro das especificações, funcionando corretamente e estando 
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adequadamente calibrados e validados. Neste trabalho os parâmetros de validação do método 

utilizado foram calculados de acordo com o documento “Orientação sobre validação de 

métodos analíticos” do INMETRO (2011) e do “Guia de boas práticas para espectrometria de 

massas de razão isotópica” de CARTER & BARWICK (2011).  

4.2.4.1 Teste de Zero 

O controle e monitoramento da estabilidade da medida da razão isotópica do gás de referência 

deve ser um procedimento diário. Os dados brutos do IRMS são inicialmente avaliados em 

relação ao gás de referência, assim a boa reprodutibilidade desta medida determina a melhor 

reprodutibilidade que se pode obter nas demais medidas. Este teste é conhecido como teste de 

zero e envolve a introdução de dez pulsos do gás de referência no espectrômetro de massas de 

razão isotópica e o cálculo do desvio padrão dos valores 𝛿 em relação a um pulso de 

referência definido pelo instrumento. A Figura 12 mostra um teste de zero típico (CARTER& 

BARWICK, 2011). 
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Figura 12 - Cromatograma e tabela de resultados para teste de zero 

 

Fonte própria. 
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4.2.4.2 Linearidade 

Os espectrômetros de massas acoplados aos GasBench II, como é o caso do Delta V Plus, não 

são idealmente lineares. No contexto da espectrometria de massa de razão isotópica, a 

linearidade aufere a capacidade do procedimento de medida de produzir valores 𝛿 

independentemente da quantidade de material analisado (CARTER AND BARWICK, 2011). 

A não linearidade significa que o valor 𝛿 medido depende da altura real de pico. Para cada 

IRMS é garantida certa inclinação, por exemplo: 0,066 ‰/V para a série Delta dos 

equipamentos Thermo Scientific. Para verificar se ocorre este efeito e para garantir o 

funcionamento adequado, o teste de linearidade deve ser realizado ao longo do tempo. A 

Figura 13 mostra um cromatograma típico de um teste de linearidade. 
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Figura 13 - Cromatograma e tabela de resultados de um teste de linearidade 

 

Fonte própria. 
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4.2.4.3 Precisão  

Este parâmetro avalia a dispersão de resultados entre ensaios distintos e replicados de uma 

mesma amostra, de amostras semelhantes ou de padrões em condições definidas. A precisão é 

normalmente determinada para circunstâncias específicas de medição e as duas formas mais 

comuns de expressá-la são por meio da repetitividade e da reprodutibilidade, sendo 

usualmente expressa pelo desvio padrão e pelo desvio padrão relativo mostrado na Equação 

14 (INMETRO, 2011): 

𝐷𝑃𝑅 =
𝐷𝑃

𝐷𝑀𝐷
                                                                                 (14) 

Sendo: 

DPR o desvio padrão relativo; 

DP o desvio padrão; 

DMD o valor médio de 𝛿 obtido. 

Repetitividade 

A repetitividade é o grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas de um 

mesmo mensurando, efetuadas sob as mesmas condições de medição, chamadas de condições 

de repetitividade, citadas a seguir:  

 Mesmo procedimento de medição; 

 Mesmo observador;  

 Mesmo instrumento usado sob mesmas condições;  

 Mesmo local,  

 Repetições em curto espaço de tempo. 

A repetitividade pode ser expressa quantitativamente em termos da característica da dispersão 

dos resultados e pode ser determinada por meio da análise de padrões, material de referência 

ou adição a branco em várias concentrações na faixa de trabalho. Sugere-se sete ou mais 

repetições para o cálculo do desvio padrão para cada concentração, chamado desvio padrão de 

repetitividade. (INMETRO, 2011).  
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Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade expressa o grau de concordância entre os resultados das medições de um 

mesmo mensurando, efetuadas sob condições variadas de medição. Embora a 

reprodutibilidade não seja um componente de validação de método executado por um único 

laboratório, é considerada importante quando um laboratório busca a verificação do 

desempenho dos seus métodos em relação aos dados de validação obtidos por meio de 

comparação interlaboratorial (INMETRO, 2011).  

4.2.2.4 Exatidão 

Exatidão do método é definida como sendo a concordância entre o resultado de um ensaio e o 

valor de referência aceito como convencionalmente verdadeiro. Os processos normalmente 

utilizados para avaliar a exatidão de um método são, entre outros: uso de materiais de 

referência, participação em comparações interlaboratoriais e realização de ensaios de 

recuperação. A exatidão, quando aplicada a uma série de resultados de ensaio, implica numa 

combinação de componentes de erros aleatórios e sistemáticos (MARTINS, 2012). 

Materiais de Referência Certificados 

Os materiais de referência certificados (MRC) devem ser utilizados no processo de validação 

de um método de ensaio, sempre que possível. É muito importante que o fornecimento desses 

MRC, seja realizado por organismos reconhecidos e confiáveis (como IAEA, NIST, LGC, 

etc). O uso correto dos MRC consiste na sua análise para avaliar o desempenho das medidas 

produzidas no laboratório. Quando o valor obtido não estiver dentro do intervalo da região de 

aceitação para o valor certificado, o laboratório deve procurar as causas desse desvio e 

procurar eliminá-las. Na avaliação da exatidão utilizando um material de referência, os 

valores obtidos pelo laboratório – a média e o desvio padrão de uma série de ensaios em 

replicata – devem ser comparados com os valores certificados do material de referência. Para 

esta comparação podem ser utilizados diversos critérios de decisão, entre os quais 

(FERREIRA, 2008):  
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• Erro relativo 

O erro relativo (ER) é expresso por meio da Equação 15. 

𝐸𝑅 =  
𝑋𝐿𝐴𝐵 − 𝑋𝑀𝑅

𝑋𝑀𝑅
                                                                 (15) 

Na qual: 

XLAB representa o valor 𝛿 
produzido no laboratório; 

XMR o valor 𝛿 
certificado (INMETRO, 2011). 

• Índice Z (Z Score) 

O índice Z é calculado segundo a Equação 16. 

𝑍 =  
𝑋𝐿𝐴𝐵 − 𝑋𝑀𝑅

𝑠
                                                               (16) 

Onde: 

XLAB representa o valor 𝛿 produzido no laboratório; 

XMR o valor 𝛿 
certificado e s é o desvio padrão do ensaio. 

A avaliação é feita utilizando o seguinte critério, quando: 

 |z| ≤  2   resultado satisfatório  

 2 ≤  |z|   ≤ 3 resultado questionável 

 |z|  ≥ 3 resultado insatisfatório (INMETRO, 2011). 

Comparação Interlaboratorial 

A comparação interlaboratorial deve ser aplicada visando estabelecer a eficácia e a 

comparabilidade de novos métodos de ensaio ou de medição, acompanhar métodos 

estabelecidos e determinar as características de desempenho de um método, geralmente 

conhecidos como estudos colaborativos. Para avaliação dos resultados são utilizados os 
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mesmos critérios descritos para a avaliação dos materiais de referência certificados 

(MARTINS, 2012). 

4.3 Medições ambientais de parâmetros físico-quimicos  

4.3.1 Temperatura (T) 

As variações de temperatura são parte do regime climático normal e os corpos de água 

naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical. A 

temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, altitude, estação do ano, 

período do dia, taxa de fluxo e profundidade dos corpos d`água.  

A temperatura desempenha um papel crucial no meio aquático, influenciando uma série de 

variáveis físico-químicas. Em geral, à medida que a temperatura aumenta, de 0 a 30°C, a 

condutividade térmica e a pressão de vapor aumentam (CETESB, 2006). 

As águas subterrâneas possuem amplitude térmica pequena, o que significa que as 

temperaturas das mesmas não são muito influenciadas pelas temperaturas atmosféricas. À 

medida que a profundidade aumenta, a temperatura também aumenta em função da influência 

do grau geotérmico local, normalmente 1 
o
C a cada 30 m (CETESB, 2006).  

4.3.2 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O pH é um importante parâmetro em estudos no campo do saneamento ambiental por influir 

em diversos equilíbrios químicos que ocorrem naturalmente ou em processos unitários de 

tratamento de águas (CETESB,2006). Os principais fatores que determinam o pH da água são 

o gás carbônico dissolvido e a alcalinidade. O pH das águas subterrâneas varia geralmente 

entre 5,5 e 8,5. 

4.3.3 Condutividade Elétrica (CE) 

A condutividade é a expressão numérica da capacidade de uma água conduzir a corrente 

elétrica. Depende das concentrações iônicas e da temperatura e indica a quantidade de sais 

existentes na coluna d’água e, portanto, representa uma medida indireta da concentração de 

poluentes. Em geral, níveis superiores a 100 µS/cm indicam ambientes impactados. A 

condutividade também fornece uma boa indicação das modificações na composição de uma 

água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma indicação das 

quantidades relativas dos vários componentes. A condutividade da água aumenta à medida 
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que mais sólidos dissolvidos são adicionados. Altos valores podem indicar características 

corrosivas da água (CETESB,2006). 

4.3.4 Sólidos totais dissolvidos (STD) 

É a soma dos teores de todos os constituintes minerais presentes na água. Como dito 

anteriormente, a medida de Condutividade elétrica, multiplicada por um fator que varia entre 

0,55 e 0,75, fornece uma boa estimativa do STD de uma água subterrânea (CETESB, 2006). 

As águas podem ser assim classificadas de acordo com a quantidade de STD, segundo a 

Organização Mundial de Saúde:  

 0 a 500 mg L
-1

: água doce;  

 501 a 1500 mg L
-1

: água salobra;  

  1500 mg L
-1:

água salgada.  

4.3.5 Potencial de oxirredução (ORP)  

A condição biogeoquímica nos sedimentos está, muitas vezes, associada à transferência de 

elétrons entre as espécies químicas. Tais processos podem definir condições de deficiência de 

elétrons (meio redutor) ou transferência de elétrons (meio oxidante) e podem ser avaliados por 

meio de medidas in situ, denominadas medidas de potencial redox (Eh) (CETESB, 2006). 

4.3.6 Diagramas Hidrogeoquímicos: Piper e Pourbaix 

A hidrogeoquímica aborda aspectos geoquímicos relacionados com as águas superficiais, 

subterrâneas e com os sedimentos. Neste tipo de estudo é frequente a utilização de diagramas 

hidrogeoquímicos para reportar as análises físico-químicas e auxiliar na interpretação dos 

resultados (CARVALHO FILHO, 2014; apud FETTER, 1994; CUSTODIO; LLAMAS, 

1983). Os diagramas podem ser de grande valia quando se objetiva identificar e detectar 

processos e características específicas a partir de informações contidas em análises de águas 

(FEITOSA et al, 2008). 

4.3.6.1 Diagrama de Piper 

Este diagrama é utilizado para caracterizar grupos distintos de água quanto à presença de íons 

dominantes (cloretada, sódica, bicarbonatada, etc). Esta nomeação é feita de acordo com a 

abundancia relativa de um determinado íon em relação aos demais (FEITOSA et al, 2008).  

No diagrama triangular de Piper, a abundância relativa (%) de cada cátion e ânion é plotada 

em um formato particular (Figura 14). Este diagrama pode ser utilizado para a classificação 
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hidroquímica da água, uma vez que revela semelhanças e diferenças entre as amostras de 

água. Considerando que as amostras que possuem composição iônica semelhante tendem a 

ficar mais próximas no digrama (FETTER,1994).  

Figura 14 - Diagrama de Piper e sistema de classificação hidrogeoquímica para águas naturais. 

 

Fonte: FETTER, 1994 (Houve alteração na imagem). 

 

4.3.6.2 Balanço Iônico  

Antes da utilização do Diagrama de Piper os dados analíticos são avaliados por meio de 

balanço iônico e erros associados, com o objetivo de conferir maior credibilidade e detectar 

possíveis erros, já que o desvio da igualdade iônica pode apontar a qualidade dos dados 

obtidos (FEITOSA et al, 2008). Custódio e Llamas (1983) propuseram metodologia de 

cálculo e avaliação do balanço iônico, de acordo com a Equação 17. 

 Erro do balanço =
𝐶á𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠−Â𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠

𝐶á𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠+Â𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠
 x 100                             (17) 
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Onde: 

Cátions = Concentração total de cátions, em meq L
-1

; 

Ânions = Concentração total de ânions, em meq L
-1

; 

O erro máximo admissível (EMA)  pode ser obtido em função do valor da condutividade 

elétrica (CE), de acordo com a Tabela 3. O fato do erro calculado não estar em conformidade 

com os dados da Tabela 3 indica que ou existe um problema com a análise química ou que 

existem espécies iônicas presentes em concentrações significativas na água e que não foram 

consideradas (FETTER, 1994). 

Tabela 3-Condutividade elétrica (CE) e erro máximo admissível em % (EMA). 

CE (µS cm
-1

) 50 200 500 2000 >2000 

EMA (%) 30 10 8 4 <4 

Fonte: CARVALHO FILHO, 2014; apud CUSTÓDIO & LLAMAS ( 1983). 

4.3.6.3Diagrama de Pourbaix 

O diagrama Eh-pH, também conhecido como diagrama de Poirbaix é uma representação 

gráfica das possíveis fases de equilíbrio ou estabilidade de espécies iônicas envolvidas em 

reações redox (CARVALHO FILHO, apud TAKENO, 2005). 

No diagrama da Figura 15 pode-se observar o paralelogramo que delimita a água 

termodinamicamente estável, assim como o meio que a caracteriza. 
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Figura 15- Diagrama Eh-pH para amostras de água 

  
Fonte: CARVALHO FILHO, 2014. 
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 5 MATERIAIS E MÉTODOS 

A parte analítica deste estudo foi realizada no Laboratório de Espectrometria de Massas por 

Razão Isotópica do CDTN/CNEN em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

O roteiro para a execução deste trabalho envolve as seguintes etapas: 

i. preparação e processamento de amostras salinas: o processamento indicado para a 

eliminação do sal é a destilação criogênica (desenvolvido pela autora em APÊNDICE 

A). 

ii. análise espectrométrica por IRMS, para a qual se tem um procedimento operacional 

definido pelo fabricante do equipamento (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2005) e 

validação dos resultados através da determinação dos seguintes critérios de 

desempenho definidos: linearidade, precisão e exatidão;  

iii. amostragem da área de estudo; 

iv. promento dos resultados e avaliação dos processos de transporte atuantes no sistema 

ambiental amostrado (aquífero), comparando as correlações entre δ
18

O e δ
2
H nas 

amostras. 

5.1 Área de estudo  

A metodologia acima descrita foi aplicada à investigação de um aquífero sob o Campus da 

UFMG. A área de estudo abrange principalmente os terrenos da UFMG e do CDTN, 

conforme mostrado na Figura 16, está localizado na região norte da cidade de Belo 

Horizonte, na bacia hidrográfica do córrego Engenho Nogueira.  

Segundo dados de 2013 do Departamento de Planejamento Físico e Projetos da UFMG, o 

Campus ocupa uma área de 3.340.000 m
2
, dos quais 430.867 m

2
 são área construída. A 

área de estudo perfaz 2,5 km
2
. O campus é frequentado por 30.254 alunos, 2.267 

professores e 4.323 funcionários e o abastecimento hídrico é feito pela Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais-COPASA, com exceção das instalações do Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear-CDTN que é também abastecido por um poço 

tubular, localizado dentro de suas dependências e dois poços próximos ao Departamento 

de Química e ao Colégio Técnico (COLTEC), que abastecem a Escola de Veterinária 

(RIBEIRO, 2013).  
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5.1 Características Hidrológicas 

A área de estudo está situada na bacia do córrego do Engenho Nogueira, afluente do 

ribeirão Pampulha. O córrego do Engenho Nogueira nasce próximo ao Aeroporto Carlos 

Prates e percorre aproximadamente 3000 m até atingir a área de interesse. Na área de 

estudo o córrego escoa por 2500 m sendo apenas os primeiros 1000 m não canalizados 

(CARVALHO FILHO, 1997). 

Na área de interesse existe um aquífero do tipo fissural, composto por rochas fraturadas e 

um aquífero poroso com alta capacidade de infiltração, denominado Aquífero Engenho 

Nogueira sobreposto ao primeiro. Esses aquíferos possuem conectividade hidráulica que 

já foi comprovada em estudos anteriores realizados por Carvalho Filho (1997) e Ribeiro 

(2013), constituindo um aquífero único, poroso granular na parte superficial e fissural no 

embasamento. 

5.2 Amostragem  

Foram realizadas, no período de outubro de 2014 a novembro de 2014, coletas de água em 

poços tubulares e em poços de monitoramento, sendo todos estes situados no Campus da 

UFMG. Os poços tubulares são identificados pela letra P e os poços de monitoramento 

pelas letras PM seguida do número de identificação. A escolha do período de coleta levou 

em consideração o fim do período de seca e o início do período de chuva, com o objetivo 

de avaliar a influência da mesma na recarga do aquífero. 

Na Figura 17 está representada a localização dos poços da Bacia Engenho Nogueira, 

aonde foram coletadas amostras, poços: P1, P3, P5, P6, PM1 e PM3. A escolha dos 

mesmos levou em consideração, em se tratando dos poços tubulares, o fato de que com 

exceção do P1 todos os outros estavam sendo bombeados no período da amostragem. O 

poço P1 apesar de ser um poço profundo foi amostrado com bomba peristáltica, assim não 

foi possível à realização de purga (necessária para eliminar a água repousada no poço, 

garantindo amostragem de água representativa do aquífero), o este aspecto pode ter 

comprometido o resultado da análise, uma vez que a água amostrada é uma água que está 

em repouso. Quanto aos poços de monitoramento devido ao período de estiagem, que vai 

normalmente de abril a agosto e que no ano de 2014 se estendeu um pouco mais, foi 

possível realizar a amostragem somente nos poços PM1 e PM3, pois o PM2 se encontrava 

seco.
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Figura 16 - Mapa da localização dos pontos de amostragem, os poços tubulares (P) e os poços de monitoramento (PM) 

 

Autor: Laboratório de Geoprocessamento CDTN, 2015. 
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O poço P3 é mostrado na Figura 17. 

Figura 17 - Poço (P3) localizado nas dependências do CDTN 

 

Fonte: AGUIAR, 2015. 

Foram coletadas amostras do PM3 com bomba peristáltica, Figura 18 e do PM1 com 

bailer, Figura 20. A Figura 19 mostra uma amostra de água retirada do poço PM3. 
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Figura 18 - Coleta realizada no poço de monitoramento PM3, localizado no interior da UFMG, nas 

proximidades do CDTN. 

 

Fonte própria.  

Figura 19 - Amostra de água retirada do poço PM3 

 

Fonte própria. 
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Figura 20 - Amostragem no poço de monitoramento PM1 realizada com o auxílio de bailer 

 

Fonte própria. 

5.1.2.1 Coleta das amostras de água 

As amostras coletadas foram armazenadas em frascos âmbar de 40 mL, providos de 

tampas com batoque, que foram inteiramente preenchidos evitando a formação de bolhas e 

o contato da água com o ar ambiente, para que não ocorresse fracionamento isotópico. Os 

frascos foram fechados e posteriormente acondicionados em geladeira até o momento dos 

testes (MOOK & VRIES, 2001). 

5.1.2.2 Medições in situ de parâmetros físico-químicos da água  

Foram realizadas as seguintes medições in loco: temperatura, pH, sólidos totais 

dissolvidos (TDS), potencial de oxirredução (ORP) e condutividade elétrica utilizando um 

equipamento portátil de multiparâmetros ULTRAMETER II, MYRON L COMPANY, 

que é mostrado na Figura 21. 
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Figura 21 - Medidor multiparâmetros sendo utilizado nas medições in loco realizadas durante as coletas 

 

Fonte própria. 

5.2 Materiais 

 Vials de 10 mL; 

 Pipeta automática de 500 µL, volume variável; 

 Ponteiras; 

 Pisseta; 

 Frascos âmbar de 40mL. 

5.3 Instrumentação e Equipamentos 

 Amostrador automático modelo A200S e bandeja de amostra; 

 GasBenchII, Thermo Fisher Scientific; 

 Espectrômetro de Massas de Razão Isotópica, Thermo Fisher Scientific, modelo Delta V Plus; 

 Fluxímetro Digital, Agilent Technologies, modelo ADM-1000. 

 Software Isodat 2.0. 

  



45 
   

 

5.4 Procedimento de análise de amostra aquosa para obtenção de 𝛿 no IRMS 

5.4.1 Análise de amostra aquosa para obtenção 𝛿 
18

O 

Um vial limpo é preenchido com 200 L de amostra, utilizando para isto uma pipeta 

automática. O vial é fechado e posicionado na bandeja do amostrador automático. Foi 

realizada a programação do software Isodat para a sequência de purga (flush) e injeção de 

uma mistura padrão de gás de He e CO2. O procedimento de operação padrão (POP) da 

programação do software está descrito nos APÊNDICES B e C. Após a programação o 

procedimento trancorre como mostrado na Figura 22.  

Figura 22 - Procedimento de análise para obtenção 𝛿18O 

 

Fonte: AGUIAR, 2015. 

Legenda: 

a) Transferência de 200µL de amostra utilizando pipeta automática;  

b) Amostra sendo colocado no vial;  

c) Vial devidamente fechado; 

d) Posicionamento do vial na bandeja e injeção da mistura de gás (0,5%CO2 e He); 

e) Tempo de equilíbrio (20h), suficiente para que ocorra a transferência do 
18

O da amostra para o CO2 

presente no vial no espaço acima da amostra (headspace); 

f) Início da sequencia de aquisição, o gás hélio é injetado no vial e desta maneira empurra o CO2 para 

o Gas Bench 
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A mistura de gases é injetada no vial fechado por meio de uma agulha que realiza este 

procedimento em todos os vials posicionados no amostrador. O fluxo desta agulha deve ser de 

100 a 150 mL min
-1

, este fluxo deve ser averiguado utilizando um fluximetro, mostrado na 

Figura 23. 

Figura 23 - Fluxímetro digital, modelo ADM-1000 

 

Fonte: AGUIAR,2015. 

5.4.2 Análise de amostra aquosa para obtenção 𝛿2
H 

O procedimento é o mesmo descrito no item 5.4.1, com a diferença de que um catalisador  de 

platina é introduzido no vial e que o fluxo de gás injetado é de He e H2. O procedimento de 

operação padrão da programação do software está descrito no APÊNDICE D e E. Após a 

programação o procedimento trancorre como mostrado na Figura 24.  
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Figura 24 Procedimento de análise para obtenção 𝛿2H 

 

Fonte: AGUIAR, 2015. 

Legenda:  

a)  Transferência de 200µL de amostra utilizando pipeta automática;  

b) Amostra sendo colocado no vial;  

c) Catalisador de platina; 

d) Inserção do catalisador no vial contendo amostra; 

e) Vial devidamente fechado; 

f) Posicionamento do vial na bandeja e injeção da mistura de gás (2%H2 e He); 

g) Tempo de equilíbrio (40min), suficiente para que ocorra a transferência do 
2
H da amostra para o H2 

presente no vial no espaço acima da amostra (headspace); 

h) Início da sequência de aquisição, o gás hélio é injetado no vial e desta maneira empurra o H2 para o 

Gas Bench 

5.5 Normalização dos resultados obtidos no IRMS 

O procedimento de normalização dos resultados produzidos pelo equipamento envolve 

realização de análises dos materiais de referência disponíveis e testes de zero para verificação 

da estabilidade e reprodutibilidade dos valores 𝛿 medidos do gás de referência. Neste trabalho 

foram utilizados materiais de referência de calibração, o VSMOW2 e SLAP2, além do 

material de intercomparação GISP, todos os três fornecidos pela AIEA. Foram utilizados 

também outros dois materiais de intercomparação que tiveram suas razões isotópicas 

certificadas pelo laboratório de isótopos estáveis do Centro de Pesquisas Ambientais 
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Helmholtz (UFZ-Halle, Alemanha), sendo estes denominados: HAD, MAST2 e PES. Todos 

os certificados encontram-se no ANEXO A. 

Foram recolhidas com o auxílio de uma pipeta automática 200 µL de amostra das matérias de 

referência citados acima. 

Estes materiais foram analisados segundo o procedimento descrito nos itens 5.4.1 e 5.4.2. 

Foram realizadas três corridas com cada um dos gases de referência. 

5.6 Critérios de Desempenho da Metodologia Analítica 

5.6.1 Teste de Zero 

Este teste encontra-se pré-programado no software Isodat 2.0 e deve ser realizado antes de 

todos os procedimentos de aquisição, sendo importante realiza-lo também quando o 

equipamento é desligado, após manutenção ou troca dos cilindros de gás. O procedimento de 

operação padrão (POP) para realização do Zero CO2 e Zero H2, desenvolvido sob orientação 

da autora, encontram-se nos APÊNDICE F e G. 

5.6.2 Linearidade 

Para a realização deste teste seleciona-se a o teste pré programado de Zero. O procedimento 

transcorre com o aumento manual da pressão, o que deve alterar a amplitude do pico sem 

alterar significativamente os valores 𝛿, este procedimento foi realizado com o gás CO2 como 

gás de referência. 

5.6.3 Precisão 

A precisão do método para obtenção de valores de 𝛿18
O em amostras aquosas neste trabalho 

foi avaliada através da repetitividade e da reprodutibilidade. 

5.6.3.1 Repetitividade 

No intuito de avaliar a repetitividade, foram realizadas 8 leituras do material de 

intercomparação GISP juntamente com os materiais de calibração VSMOW2 e SLAP2, para 

normalização dos resultados. 
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5.5.3.2 Reprodutibilidade 

A avaliação da reprodutibilidade neste trabalho foi feita através da análise do material de 

intercomparação GISP em dias diferentes. Os valores 𝛿18
O foram corrigidos segundo a escala 

VSMOW2/SLAP. 

5.5.3 Exatidão 

A exatidão do método para obtenção de valores 𝛿18
O em amostras de água neste trabalho foi 

avaliada através da comparação com os materiais de referência e por comparação 

interlaboratotial 

5.5.3.1 Comparação com os materiais de referência 

Os valores 𝛿18
O e 𝛿2

H
 
dos materiais de intercomparação foram medidos e avaliados quanto ao 

erro relativo e ao índice Z. 

5.5.3.2 Comparação Interlaboratorial 

As amostras coletadas foram analisadas no Laboratório de Espectrometria de Massas de 

Razão Isotópica do CDTN quanto aos valores 𝛿18
O e  𝛿2

H, os resultados obtidos foram 

comparados com os valores de 𝛿18
O obtidos no Laboratório de Geoquímica da Universidade 

Federal de Ouro Preto em um espectrômetro de mesma marca e modelo para realização de 

uma comparação interlaboratorial. Os testes para obtenção de 𝛿18
O e 𝛿2

H foram repetidos no 

Centro de Investigações com Técnicas Nucleares na Universidade do Panamá, utilizando o 

Los Gatos Research, analisador isotópico que utiliza outra técnica de medição de razão 

isotópica. 

5.5.4 Robustez 

O parâmetro da robustez foi analisado através da avaliação dos resultados 𝛿18
O obtidos para 

volumes diferentes do material de intercomparação HAD.  Os volumes de HAD foram 

medidos com auxílio de uma pipeta automática e foram variados entres os valores de 100µL a 

500µL, com incrementos de 100µL. 

5.6 Analise de amostras de águas subterrâneas coletadas nos poços da área de estudo 

As amostras de água coletadas na área de estudo foram analisadas segundo o procedimento do 

item 5.4.1 e 5.4.2 no Laboratório de Espectrometria de Massas de Razão Isotópica do CDTN.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Neste item, serão apresentados os resultados obtidos durante o desenvolvimento da parte 

experimental. A metodologia para determinações de 𝛿18
O e 𝛿2

H foi definida e 

operacionalizada no Laboratório de Espectrometria de Massas de Razão Isotópica do CDTN. 

Implementou-se também o procedimento para normalização dos resultados tanto para deutério 

quanto para o oxigênio-18.  

6.1 Determinação da razão isotópica 

6.1.1 Normalização dos resultados de δ
2
H 

Antes de qualquer procedimento é realizado um teste de zero. Para obtenção de valores δ
2
H 

foi realizado um Teste de Zero H2, cujo resultado é mostrado na Figura 25.  

A Tabelas 4 mostra os desvios padrão obtidos em cada corrida com o gás hidrogênio de 

referência (Teste de Zero H2) e o desvio padrão entre as dez corridas realizadas em um 

mesmo dia, a Tabela refere-se às corridas do dia 16/06/2014 e do dia 18/06/2014. 



51 
   

 

Figura 25 - Cromatograma de uma corrida de Zero H2 

 

 

Fonte própria. 
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Tabela 4- Teste Zero H2 realizado antes da normalização dos resultados, valores de δ
2
H/

1
H em ‰ 

16-06  

Pico Nº δ
2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº l δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H 

1 1 -0,961 2 0,675 3 0,937 4 0,169 5 -0,116 6 0,641 7 -0,307 8 0,756 9 -0,318 10 -0,776 

2 1 0,574 2 1,306 3 1,018 4 0,5 5 -1,3 6 1,858 7 0,1 8 0,371 9 1,001 10 -0,586 

3 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 

4 1 -0,148 2 1,066 3 -0,248 4 0,913 5 0,001 6 1,589 7 -0,553 8 -0,088 9 -0,282 10 -0,554 

5 1 -0,522 2 1,532 3 0,972 4 0,083 5 -0,615 6 0,703 7 -1,277 8 -0,5 9 -0,965 10 -1,334 

6 1 -0,653 2 0,655 3 0,27 4 0,876 5 -0,728 6 0,409 7 -0,354 8 0,396 9 -0,047 10 -0,261 

7 1 -0,703 2 1,475 3 1,543 4 0,307 5 -0,801 6 1,293 7 -1,226 8 -0,366 9 -0,13 10 -1,308 

8 1 -0,749 2 0,702 3 1,002 4 -0,349 5 -0,535 6 0,769 7 -0,17 8 0,152 9 -0,352 10 -1,318 

9 1 0,613 2 -0,099 3 1,048 4 0,02 5 0,938 6 0,787 7 -0,414 8 -0,375 9 -0,897 10 -0,998 

10 1 -0,028 2 1,463 3 0,106 4 0,835 5 -0,599 6 0,133 7 -0,443 8 -0,232 9 0,777 10 -1,812 

Desvio 

padrão 
0,4241   0,4909   0,5062   0,4093   0,3564   0,4570   0,4369   0,3325   0,4432   0,4593 

 18-06  

Pico Nº δ
2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº  δ

2
H/

1
H Nº  δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº  δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H Nº δ

2
H/

1
H 

1 1 0,255 2 1,924 3 -0,331 4 0,939 5 0,656 6 -0,153 7 0,3 8 -0,189 9 -0,857 10 -0,6 

2 1 -0,069 2 0,81 3 -0,685 4 0,352 5 0,064 6 0,637 7 0,409 8 0,4 9 0,298 10 -0,31 

3 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 

4 1 0,312 2 1,403 3 -0,899 4 0,357 5 -0,523 6 0,297 7 0,508 8 -0,152 9 -0,349 10 -0,608 

5 1 0,301 2 0,538 3 -1,115 4 0,618 5 0,458 6 -0,977 7 -0,469 8 -0,675 9 -0,179 10 -0,536 

6 1 0,472 2 0,5 3 -0,565 4 0,504 5 0,018 6 -0,498 7 -0,656 8 -0,04 9 -0,918 10 -0,631 

7 1 0,21 2 0,817 3 -0,513 4 -0,445 5 0,165 6 0,061 7 0,086 8 -0,888 9 -0,604 10 -0,178 

8 1 0,268 2 0,997 3 0,355 4 0,156 5 -0,475 6 -0,008 7 0,45 8 0,056 9 -0,059 10 -0,154 

9 1 0,332 2 1,425 3 -0,8 4 -0,089 5 0,321 6 -0,136 7 0,114 8 0,294 9 -0,2590 10 0,498 

10 1 0,338 2 1,211 3 -0,544 4 0,398 5 0,136 6 0,729 7 -0,615 8 0,565 9 -0,4300 10 -0,457 

Desvio 

padrão 
0,1169   0,4295   0,3106   0,2988   0,2652   0,3496   0,3581   0,33048   0,2959   0,2712 

Fonte própria. 
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A avaliação dos desvios padrão das corridas mostra que o Espectrômetro de Massas de Razão 

Isotópica está realizando leituras reprodutíveis e estáveis, já que o valor determinado o desvio 

padrão das medidas do gás hidrogênio de referência diminui à medida que o gás de referência 

é injetado e nas 10 corridas do dia 18-06-2014 é inferior a 0,4, conforme o documento no de 

instalação é 0,4. Este documento se encontra no ANEXO B. 

Após a verificação de que os desvios calculados a partir das corridas com o gás de referência 

eram aceitáveis, foi iniciado o procedimento de normalização, para que o mesmo pudesse 

fornecer valores exatos.  

A Figura 26 mostra um cromatograma típico de uma corrida de amostra de água para 

obtenção de resultados δ
2
H e a tabela com os resultados da mesma corrida.  Cada corrida 

produz dez picos referentes à razão isotópica das amostras, os outros cinco são picos relativos 

ao Teste de Zero. Para o tratamento dos dados é computada a média aritmética dos dez 

valores e o desvio padrão. 
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Figura 26 - Cromatograma de uma análise de amostra de água quanto ao δ2 H e tabela com os dados medidos em uma corrida 

 

 

Fonte própria. 
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Os valores δ
2
H medidos para as amostras de material de referência de calibração e a média 

dos mesmos são listados na Tabela 5 juntamente com os valores de referência para cada um 

deles.  

Tabela 5 - Valores δ
2
H analisados para amostras de Material de Referência de Calibração, média dos valores, 

desvio, valor de referência 

Material de Referência de Calibração Valor analisado (‰) Valor de referência (‰) 

SLAP2 -796,23 -428,00 

SLAP2 -796,51 -428,00 

SLAP2 -794,88 -428,00 

SLAP2 -796,28 -428,00 

Valor médio SLAP2 -795,97 -428,00 

Desvio Padrão 0,5475 - 

VSMOW2 -654,47 0,00 

VSMOW2 -655,06 0,00 

VSMOW2 -654,92 0,00 

VSMOW2 -655,43 0,00 

Valor médio VSMOW2 -654,97 0,00 

Desvio Padrão  0,2750 - 

Fonte própria. 

 

Observa-se na Tabela 5 que o desvio dos valores de δ
2
H para as amostras é baixo, que 

significa que o equipamento apresenta boa estabilidade e reprodutibilidade. A partir dos dados 

da Tabela 5 foi levantada reta com os valores médios analisados no eixo das abscissas e os 

valores de referência no eixo das ordenadas. O levantamento de uma curva com os dois 

materiais de referência primário, VSMOW2 e SLAAP2 é um procedimento sugerido pelo 

fabricante e é apresentado na Figura 27. 
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Figura 27 - Curva de correção VSMOW2/SLAP2 para δ2H 

 

Fonte própria. 

Na Tabela 6 são mostrados os valores analisados dos materiais de referência de 

intercomparação: GISP, HAD, MAST e PES e o valor dos mesmos corrigidos a partir da 

equação da curva da Figura 28.  
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Tabela 6 - Valor analisado, valor corrigido, valor de referência de δ
2
H para os materiais de referência de 

intercomparação disponíveis no laboratório 

Material de Referência 

de Intercomparação  
 Valor analisado (‰) Valor corrigido (‰)  Valor referência (‰) 

GISP -717,66 -190,28 

-189,73 GISP -717,30 -189,21 

GISP -717,62 -190,17 

GISP -717,79 -190,69 
 

Desvio Padrão   0,4387 
 

HAD -675,40 -61,96 

  

-59,90 

HAD -675,09 -61,01 

HAD -674,77 -60,04 

HAD -675,06 -60,90 

HAD -674,86 -60,30 

HAD -675,23 -61,42 

Desvio Padrão   0,5250 
 

PES -761,14 -321,89 

  

321,90 

PES -760,60 -320,26 

PES -760,87 -321,08 

PES -761,14 -321,90 

PES -760,88 -321,13 

PES -760,83 -320,96 

Desvio Padrão 
 

0,4611 
 

MAST2 -654,27 1,64 
  

1,10 
MAST2 -654,61 2,13 

MAST2 -653,46 1,07 

Desvio Padrão   0,3662 
 

Fonte própria. 

6.1.2 Normalização dos resultados δ
18 

O 

A Tabela 7 mostra os desvios padrão obtidos em cada corrida com o gás carbônico de 

referência (Teste de Zero CO2) . A Tabela 7 é referente às corridas do dia 21/07/2014 e do dia 

22/07/2014. 
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Tabela 7- Teste de Zero CO2 realizado antes da normalização dos resultados, resultados de δ
18

O/
16

O em ‰ 

21-07-2014  

 Pico N
o
 δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
º N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
  δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
  δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O 

1 1 0,053 2 0,049 3 0,027 4 0,061 5 0,037 6 0,052 7 0 8 0,019 9 -0,01 10 0,04 

2 1 0,013 2 -0,033 3 0,008 4 0 5 0,014 6 -0,007 7 0,014 8 0,036 9 -0,011 10 -0,041 

3 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 

4 1 0,038 2 0,031 3 -0,007 4 -0,014 5 0,036 6 0,04 7 -0,047 8 0,004 9 0,008 10 -0,062 

5 1 0,064 2 -0,037 3 -0,037 4 -0,023 5 -0,014 6 0,053 7 -0,046 8 0,061 9 0,006 10 -0,018 

6 1 0,02 2 -0,085 3 -0,039 4 0,02 5 0,077 6 0,016 7 -0,002 8 0,038 9 -0,02 10 -0,044 

7 1 0,092 2 -0,032 3 -0,04 4 0,05 5 0,006 6 -0,042 7 -0,052 8 0,017 9 0,009 10 -0,049 

8 1 0,186 2 -0,037 3 -0,052 4 0,109 5 0,053 6 0,015 7 -0,037 8 0,058 9 -0,022 10 0,027 

9 1 0,061 2 -0,004 3 -0,06 4 0,051 5 0,049 6 -0,008 7 -0,044 8 0,086 9 0,008 10 0,036 

10 1 0,13 2 -0,004 3 -0,074 4 0,026 5 0,002 6 0,056 7 -0,068 8 0,1 9 0,032 10 -0,013 

Desvio 

Padrão 
0,057188   0,038238   0,032667   0,040365   0,028821   0,032565   0,028295   0,03388   0,016241   0,037182 

                    22-07-2014  

 Pico  N
o
 δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
  δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
 δ

18
O/

16
O N

o
  δ

18
O/

16
O 

1 1 0 2 0,054 3 0,1 4 0,074 5 -0,018 6 0,021 7 0,011 8 0,039 9 -0,019 10 0,058 

2 1 0,005 2 0,051 3 0,079 4 0,039 5 -0,023 6 -0,029 7 -0,007 8 0,003 9 -0,036 10 0,019 

3 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 

4 1 0,004 2 0,023 3 0,058 4 0,022 5 -0,012 6 -0,037 7 -0,028 8 0,05 9 -0,007 10 0,019 

5 1 0,033 2 0,023 3 0,069 4 -0,035 5 0,025 6 -0,066 7 -0,035 8 0,007 9 0,004 10 -0,04 

6 1 -0,001 2 0,06 3 0,033 4 0,033 5 -0,047 6 -0,003 7 -0,012 8 0,006 9 -0,005 10 -0,032 

7 1 0,037 2 0,055 3 0,048 4 0,048 5 0 6 0,002 7 -0,021 8 0,008 9 -0,072 10 -0,026 

8 1 0,051 2 0,034 3 0,04 4 0,052 5 0,048 6 0,007 7 -0,042 8 -0,011 9 0,006 10 -0,017 

9 1 0,041 2 0,084 3 0,105 4 0,035 5 0,004 6 0,01 7 0,041 8 0,013 9 -0,023 10 -0,013 

10 1 0,041 2 0,048 3 0,029 4 0,026 5 0,017 6 0,035 7 0,004 8 -0,006 9 -0,035 10 -0,008 

Desvio 

Padrão 
0,021111   0,023696   0,032919   0,029927   0,026742   0,029878   0,024569   0,019198   0,024093   0,029341 

Fonte própria. 
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A observação dos desvios padrão de cada dia mostra que o Espectrômetro de Massas de 

Razão Isotópica está realizando leituras reprodutíveis e estáveis, já que o valor determinado 

como limite pelo fabricante para o desvio dos valores δ
18

O para testes de Zero CO2 é de 0,06.  

Após a verificação de que os desvios padrão calculados a partir das corridas com o gás de 

referência eram aceitáveis, foi iniciado o procedimento de normalização, para que o IRMS 

possa fornecer valores exatos.  

Na Figura 28 observa-se um cromatograma de uma corrida de amostra de água em equilíbrio 

para obtenção de resultados δ
18

O e a tabela com os resultados da mesma corrida.   
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Figura 28 - Cromatograma típico de uma análise de amostra de água para obtenção δ
18

O e tabela com os dados medidos em uma corrida com amostra e gás de 

referência CO2 para obtenção dos valores δ
18

O. 

 

 

Fonte própria.
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Os valores analisados δ
18

O para as amostras de material de referência calibração e a média 

dos mesmos são listados na Tabela 8 juntamente com o valor de referência para cada um 

deles.  

Tabela 8- Valores analisados de δ
18

O para amostras de Material de Referência de Calibração, média dos valores, 

desvio, valor de referência 

Material de Referência de Calibração Valor analisado (‰) Valor de referência (‰) 

SLAP2 -73,18 -55,50 

SLAP2 -73,24 -55,50 

SLAP2 -72,34 -55,50 

SLAP2 

SLAP2 

-72,70 

-72,74 

-55,50 

-55,50 

Valor médio SLAP2 -72,92 -55,50 

Desvio Padrão 0,2960 - 

VSMOW2 -19,14 0,00 

VSMOW2 -19,03 0,00 

VSMOW2 -18,32 0,00 

VSMOW2 

VSMOW2 

-18,16 

-18,71 

0,00 

0,00 

Valor médio VSMOW2 -18,66 0,00 

Desvio Padrão 0,3456 - 

Fonte própria. 

A partir dos dados da Tabela 8 foi levantada uma curva linear com os valores médios 

analisados no eixo das abscissas e os valores de referência no eixo das ordenadas. O 

levantamento de uma curva com os valores dos dois materiais de referência primários, 

VSMOW2 E SLAAP2 é um procedimento sugerido pelo fabricante e é apresentado na Figura 

29. 
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Figura 29 - Curva de correção VSMOW2/SLAP2

Fonte própria. 

Na Tabela 9 são mostrados os valores analisados dos materiais de referência de 

intercomparação, o valor dos mesmos corrigidos a partir da equação da curva da Figura 29 o 

valor de referência para estes materiais e a incerteza do equipamento.  
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Tabela 9- Valor analisado, valor corrigido, valor de referência para os materiais de referência de 

intercomparação disponíveis no laboratório 

Material de Referência de 

Intercomparação  

 Valor analisado 

(‰) 

Valor corrigido 

(‰)  

Valor 

referência (‰)  

GISP -43,28 -25,19 

-24,76 

GISP -42,57 -24,45 

GISP -42,40 -24,29 

GISP -42,80 -24,69 

GISP -42,98 -24,55 

Desvio   0,2448 
 

HAD -27,00 -8,53 

-8,72 

HAD -27,33 -8,87 

HAD -27,03 -8,56 

HAD -27,14 -8,67 

HAD -27,21 -8,74 

Desvio    0,1048 
 

PES -58,67 -40,92 

 

-40,94 

PES -58,79 -41,05 

PES -58,76 -41,02 

PES -58,60 -40,86 

PES -58,70 -40,95 

Desvio  
 

0,1184 
 

MAST2 -15,72 3,01 

3,01 

MAST2 -15,70 3,03 

MAST2 -15,39 3,34 

MAST2 -15,30 3,44 

MAST2 -15,49 3,24 

Desvio    0,1536 
 

Fonte própria. 

6.2 Avaliação de desempenho da metodologia analítica  

6.2.1 Teste de Linearidade 

A Figura 30 refere-se ao cromatograma e a tabela do Teste de Linearidade de δ
18 

O, em 

destaque a amplitude em mV e os valores δ
18

O utilizados para os cálculos. 
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Figura 30 - Cromatograma e tabela referente ao teste de linearidade δ18O 

 

 

Fonte própria. 

A Tabela 10 mostra os valores da amplitude 44 em mV e δ
18

O, valores estes que estão em 

destaque na Figura 30, com esses valores foi levantada uma curva linear mostrada na Figura 

31. 

Tabela 10-Valores da amplitude 44 em mV e δ
18

O 

Ampl.44 (mV) δ
18

O ( ‰) 

527 0,027 

738 0,034 

943 0,000 

1185 0,042 

1410 -0,048 

1689 -0,033 

1929 -0,038 

2240 -0,034 

2504 -0,008 

2794 -0,013 

Fonte própria. 
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Figura 31 - Curva relativa ao teste de linearidade 

Fonte própria. 

A análise do gráfico da Figura 31 mostra que a inclinação é 0,02 ‰, valor abaixo do limite 

estabelecido pelo fabricante para a série Delta V, que é de 0,066‰. O que significa que o 

aumento da amplitude não altera significativamente o valor δ
18

O. 

6.2.2 Precisão 

A avaliação deste parâmetro levou em consideração a reprodutibilidade e a repetitividade do 

método, avaliando a dispersão dos resultados a partir da análise de um Material de 

Intercomparação. 

6.2.2.1 Reprodutibilidade 

Na Tabela 11 são mostrados os valores de δ
18

O do Material de Intercomparação GISP medido 

em datas diferentes no IRMS, o desvio padrão relativo às 12 medidas realizadas e o valor 

δ
18

O de referência.  
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Tabela 11- Resultados obtidos através da análise do material de intercomparação GISP para avaliação do 

parâmetro de reprodutibilidade. 

Data MRI δ
18

O Analisado (‰) δ
18

O Referência (‰) Desvio (Analisado-

Referência) 

22/jul GISP -25,57 -24,76 0,81 

22/jul GISP -25,19 -24,76 0,43 

24/jul GISP -24,45 -24,76 0,31 

24/jul GISP -24,29 -24,76 0,47 

30/jul GISP -24,69 -24,76 0,07 

30/jul GISP -24,55 -24,76 0,21 

10/fev GISP -25,34 -24,76 0,58 

10/fev GISP -24,86 -24,76 0,10 

 03/mar GISP -24,45 -24,76 0,31 

03/mar GISP -25,21 -24,76 0,45 

05/mar GISP -25,05 -24,76 0,29 

05/mar GISP -25,14 -24,76 0,38 

Média  -24,81 DMA 0,28 

Desvio padrão     0,34   

 Fonte própria. 

O desvio padrão é 0,34, o ideal é que esse desvio padrão seja o menor possível, para analises 

hidrológicas sugere-se que este valor igual ou inferior a 0,2, no entanto, como a 

reprodutibilidade avalia variações da medida em corridas realizadas em dias diferentes é 

esperado que esse valor seja um pouco maior do que 0,2. O valor de desvio padrão relativo 

referente ao critério de reprodutibilidade é calculado na Equação 18. 

𝐷𝑃𝑅 =  
0,34

|−24,81|
 𝑥 100%                                         (18) 

𝐷𝑃𝑅 = 1,37% 

 

Como o cálculo da reprodutibilidade é um critério que leva em conta mais fatores de 

variabilidade do que a repetitividade (item 6.2.2.2), é de se esperar que o valor do desvio 

padrão seja maior, o que de fato acontece, mesmo assim por ser de 1,37% pode ser 

considerado baixo. 

Observa-se também a média do valor absoluto dos desvios (valor analisado-valor de 

referência) que é de 0,28, considerado um desvio aceitável, uma vez que mesmo quando se 

calcula o índice Z para avaliação de exatidão, no qual esse valor deve ser dividido pelo valor 

de desvio padrão esse índice resulta em 0,82, valor aceitável já que é inferior a 2. 
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6.2.2.2 Repetitividade 

A Tabela 12 mostra os resultados obtidos para avaliação do parâmetro da repetitividade dos 

valores de δ
18

O.  

Tabela 12- Resultados obtidos através da análise do material de intercomparação GISP para avaliação do 

parâmetro de repetitividade. 

Leitura MRI δ
18

O Analisado (‰) δ
18

O Referência (‰) Desvio (Analisado-

Referência) 

1 GISP -24,45 -24,76 0,31 

2 GISP -24,71 -24,76 0,05 

3 GISP -24,96 -24,76 0,20 

4 GISP -24,29 -24,76 0,47 

5 GISP -24,69 -24,76 0,07 

6 GISP -24,55 -24,76 0,21 

7 GISP -24,86 -24,76 0,10 

8 GISP -24,45 -24,76 0,31 

Média  -24,62  DMA 0,14 

Desvio padrão     0,22   

  Fonte própria. 

O desvio padrão é 0,22, é muito próximo ao recomendado para análises hidrológicas que é 

0,2, em um primeiro momento este valor será considerado aceitável, sugere-se, no entanto, 

que sejam observadas as condições experimentais para experimentos futuros, em busca da 

diminuição destes desvios e a obtenção de resultados ainda mais precisos. O valor de desvio 

padrão relativo referente ao critério de reprodutibilidade é calculado na Equação 18. 

O valor de desvio padrão relativo referente ao critério de reprodutibilidade é calculado na 

Equação 19. 

 

𝐷𝑃𝑅 =
0,22

|−24,62|
 𝑥 100%                                           (19) 

𝐷𝑃𝑅 = 0,89% 

Observa-se que a média dos valores absolutos dos desvios é de 0,14, considerado um desvio 

aceitável, uma vez que mesmo quando se calcula o índice Z para avaliação de exatidão, no 
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qual esse valor deve ser dividido pelo valor de desvio padrão esse índice resulta em 0,63, 

valor aceitável já que é inferior a 2. 

6.2.3 Exatidão 

A avaliação deste parâmetro utilizou materiais de referência certificados e também comparar 

alguns resultados obtidos com os obtidos através de outra técnica. 

6.2.3.1 Materiais de Referência Certificados  

Tabela 13- Resultados obtidos através da análise dos materiais de intercomparação GISP, HAD, PES, 

para avaliação da exatidão 

Material de Referência de 

Intercomparação 
𝛿2

H (‰) 𝛿2
H referência (‰) Índice Z Erro relativo (%)  

GISP -190,28 

-189,73 

1,12 0,28  

GISP -189,21 1,06 0,27  

GISP -190,17 0,90 0,23  

GISP 190,01 0,57 0,15  

GISP -190,49 1,55 0,40  

Desvio Padrão 0,49 
 

   

HAD -60,01 

-59,90 

0,30 0,18  

HAD -60,04 0,39 0,23  

HAD -60,09 2,77 1,67  

HAD -60,30 1,11 0,67  

HAD -60,42 1,44 0,87  

Desvio Padrão 0,18 
 

   

PES -321,89 

-321,90 

0,02 0,00  

PES -321,08 1,77 0,25  

PES -321,90 0,00 0,00  

PES -321,13 1,66 0,24  

PES -320,96 2,03 0,29  

Desvio Padrão 0,58     

Fonte própria. 

Observa-se na Tabela 13 que os erros relativos são baixos, a avaliação do Índice Z mostra que 

a maioria dos resultados estão satisfatórios com exceção de dois resultados (questionáveis). A 

metodologia para análise de 𝛿2
H ainda necessita de otimizações para que sejam obtidos 

resultados mais exatos.   
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Tabela 14- Resultados obtidos através da análise dos materiais de intercomparação GISP, HAD, PES  para 

avaliação da exatidão. 

 

Fonte própria. 

Observa-se na Tabela 14 que os erros relativos são baixos, a avaliação do Índice Z mostra que 

os resultados estão satisfatórios, pois estão abaixo de 2. 

  

Material de Referência de 

Intercomparação 
𝛿18

O (‰) 𝛿18
O referência (‰) Índice Z Erro Relativo (%) 

GISP -24,57 

-24,76 

 0,62 0,77 

GISP -25,19  1,40 1,74 

GISP -24,45  1,01 1,25 

GISP -24,29  1,52 1,90 

GISP -24,69  0,23 0,28 

GISP -24,55  0,68 0,85 

Desvio Padrão  0,31 
 

  

HAD -8,53 

  

-8,72 

 0,75 2,18 

HAD -8,87  0,59 1,72 

HAD -9,22  1,96 5,73 

HAD -8,56  0,63 1,83 

HAD -8,67  0,20 0,57 

HAD -8,74  0,08 0,23 

Desvio Padrão 0,25 
 

 

PES -40,92 

-40,94 

 0,12 0,05 

PES -41,05  0,66 0,27 

PES -41,02  0,48 0,20 

PES -40,86  0,48 0,20 

PES -40,95  0,06 0,02 

Desvio Padrão 0,16     
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6.2.3.2 Comparação interlaboratorial 

A Tabela 15 apresenta os resultados da comparação interlaboratorial realizada. Nesta é 

possível observar os valores 𝛿18
O obtidos pelo Laboratório de Geoquímica da UFOP e pelo 

Laboratório de Espectrometria de Massas de Razão Isotópica do CDTN, além dos valores 

calculados de erro relativo e índice Z. 

Tabela 15- 𝛿 
18

O obtido em laboratórios diferentes a partir do mesmo método em equipamentos de mesmo 

modelo e marca, juntamente com os valores de erro relativo e índice Z. 

Fonte própria. 

A partir da observação da Tabela 15 é possível observar que o erro relativo é baixo e que os 

valores de índice Z para todas as medidas encontra-se abaixo de 2, o que significa que o 

resultado é satisfatório. 

Na Tabela 16 são apresentados os resultados de 𝛿 
18

O e 𝛿 
2
H para as análises feitas no 

Laboratório de Espectrometria de Massas de Razão Isotópica do CDTN pelo Delta V 

Advantage e os resultados da mesma análise feita por outra técnica, utilizando o Los Gatos 

Research, analisador isotópico de água, também os valores calculados para o erro relativo e o 

índice Z. 

  

  

Laboratório de 

Geoquímica UFOP 

Laboratório de 

Espectrometria de 

Massas CDTN 

Índice Z Erro Relativo 

 

𝛿 
18

O (‰) 𝛿 
18

O (‰) 

  

Identificação 

da amostra     

  VSMOW VSMOW     

EDT -7,28 *  *  * 

MID -12,93 *  *  * 

MAST * -16,12  *  * 

PES * -58,99  *  * 

HAD * *  *  * 

P1 -7,19 -7,13 1,50 0,84 

P3 -7,44 -7,03 1,41 5,83 

P5 -7,02 -6,83 1,46 2,78 

P6 -6,74 -6,70 1,33 0,60 

PM1 -5,37 -5,01 1,44 7,19 
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Tabela 16 - 𝛿 
18

O e 𝛿 
2
H obtidos em laboratórios diferentes a partir de métodos diferentes, juntamente com os 

valores de erro relativo e índice Z. 

Identificação 

da amostra 

CITEN-Universidade 

do Panamá 

Laboratório de 

Espectrometria de 

Massas CDTN 

Erro Relativo (%) Índice Z 

 𝛿 
18

O(‰) 𝛿 
2
H(‰) 𝛿 

18
O(‰) 𝛿 

2
H(‰) 𝛿 

18
O(‰) 𝛿 

2
H(‰) 𝛿 

18
O(‰) 𝛿 

2
H(‰) 

P1 -5,99 -34,3 -7,13 -47,6 15,99 27,94 1,41 2,46 

P3 -7,06 -43,2 -7,03 -40,96 0,43 5,47 1,50 4,71 

P5 -7,06 -49,2 -6,83 -44,45 3,37 11,36 1,44 2,86 

P6 -6,72 -45,3 -6,7 -40,06 0,30 13,08 2,00 1,89 

PM1 -4,96 -32,6 -5,01 -26,5 1,00 23,02 1,25 1,39 

PM3 -7,34 -49,3 -6,8 -40,22 7,94 22,58 1,35 2,30 

Fonte própria. 

Observam -se erros relativos maiores para os valores 𝛿 
2
H, assim como os valores calculados 

para o Índice Z, para os quais três dos seis resultados são questionáveis e um insatisfatório. Os 

resultados 𝛿 
18

O são satisfatórios. O fato de ter sido utilizada outra técnica, explica as maiores 

diferenças relativas na comparação dos resultados produzidos no Laboratório de 

Espectrometria de Massas de Razão Isotópica do CDTN e o Centro de Investigações com 

Técnicas Nucleares da Universidade do Panamá. 

8.2.4 Robustez  

A Tabela 17 apresenta os valores de 𝛿 
18

O obtidos para cada uma das leituras. As amostras 

utilizadas neste teste são do mesmo material de intercomparação, no entanto possuem volume 

variado. Um valor médio entre as alíquotas de mesmo volume são apresentados, assim como 

o valor corrigido, o valor de referência e o valor do desvio padrão. A partir da análise da 

tabela é possível avaliar que o método é robusto, uma vez que o desvio padrão é baixo mesmo 

com a variação do volume da amostra. 
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Tabela 17 - 𝛿 
18

O analisado, médio por volume, corrigido, 𝛿18
O de referência e o desvio padrão. 

Amostra 
Volume da 

amostra (µL) 
MRI 𝛿18

O Analisado (‰) 𝛿18
O Médio Analisado (‰) 𝛿18

O Corrigido (‰) 

R1 100 HAD -27,07 
-26,78 

-8,28 

R1 100 HAD -26,50  

R2 200 HAD -26,97 -26,86 -8,36 

R2 200 HAD -26,75   

R3 300 HAD -27,01 -26,97 -8,37 

R3 300 HAD -26,73   

R4 400 HAD -26,78 -26,79 -8,29 

R4 400 HAD -26,79   

R5 500 HAD -27,24 -27,03 -8,54 

R5 500 HAD -26,83   

Média 

Desvio padrão 

  -8,37 

  0,10 

Fonte própria. 

6.3 Análise de amostras de águas subterrâneas coletadas nos poços de monitoramento e 

tubulares da Bacia do Córrego Engenho Nogueira 

6.3.1 Resultados 𝛿18
O e 𝛿2

H para as amostras 

 As amostras coletadas nos poços tubulares e de monitoramento da área de estudo foram 

analisadas e os valores 𝛿18
O e 𝛿2

H, são apresentados na Tabela 18, esses valores são inseridos 

no gráfico da Figura 32, que mostra a Linha Meteórica Global e a Linha Meteórica Local 

valores obtidos em Cota et al,2013 os valores 𝛿18
O são colocados no eixo x e os 𝛿2

H no eixo 

y.  

Tabela 18- 𝛿18
O e 𝛿2

H das amostras dos poços avaliados 

Identificação das amostras 𝛿 
18

O 𝛿 
2
H 

P1 -7,13 -47,60 

P3 -7,03 -40,96 

P5 -6,83 -44,45 

P6 -6,70 -40,06 

PM1 -5,01 -26,50 

PM3 -6,80 -40,22 

Fonte própria. 
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Figura 32 Linha meteórica global e local e amostras dos poços da UFMG 

 

Fonte própria. 
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A partir da observação do gráfico é possível notar que os pontos amostragem ficam próximos 

à Linha Meteórica Local, indicando que provavelmente a recarga é pluvial. Os valores 𝛿18
O e 

𝛿2
H de todos os poços estão próximos entre si, com exceção do ponto PM1.  

Os valores 𝛿 plotam próximos entre si para os poços profundos (P) e para um dos poços de 

monitoramento (PM1), indicando uma conexão hidráulica e o seu pertencimento a um único 

aquífero. Contudo, um dos poços superficiais de monitoramento (PM1) plotou em uma 

posição claramente distinta no diagrama 𝛿18
O x 𝛿2

H. 

As hipóteses com relação à divergência do valor de PM1 giram em torno do fato da amostra 

ser proveniente de um local mais superficial o que poderia resultar num enriquecimento 

progressivo, devido à evaporação para a atmosfera numa situação de elevada umidade, 

fazendo com que a composição isotópica siga aproximadamente a Linha de Evaporação (LE). 

É possível considerar também que a água do poço PM1 tenha sofrido algum grau de 

contaminação devido a perfuração da tubulação, o que foi observado pela presença de raízes e 

detritos de plantas, além de um nítido odor sulfuroso no interior da mesma. Foram avaliados 

os parâmetros físico-químicos e também os cátions e ânions presentes na água do poço em 

questão para se obter mais evidências e, possivelmente, esclarecimentos sobre a discordância 

da amostra de PM1. 

6.3.2 Avaliação dos parâmetros físico-químicos medidos in situ 

A análise dos parâmetros medidos in situ apresentados na Tabela 19, referentes às amostras 

das águas coletadas pode ajudar na interpretação dos resultados e explicar, principalmente a 

divergência dos resultados de composição isotópica da amostra do poço PM1. 
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Tabela 19: Medidas dos parâmetros físico-químicos medidos in situ 

Pontos de coleta Profundidade (m) Temperatura (
o
C) CE (µS cm

-1
) pH  TDS ORP(v) 

P1 80 23,8 117,2 7,65 76,88 147 

P3 80 25,6 170,2 6,15 114,7 216 

P5 91 26,5 215,0 6,53 142,6 240 

P6 80 26,2 167,6 6,02 110,4 215 

PM1 9 22,2 162,7 5,96 106,7 104 

PM3 15 22,4 113,6 6,47 74,72 214 

Fonte própria. 

A partir dos dados da Tabela 19 foram plotados os gráficos das Figuras: 33, 34, 35, 36 e 37. 

Os gráficos relacionam os parâmetros medidos com a profundidade de cada poço. 

 O gráfico da Figura 33 demostra a consistência entre os dados, uma vez que a temperatura 

deve ser maior nos poços mais profundos devido à influência do grau geotérmico. 

 A avaliação dos gráficos para os demais parâmetros não parece conclusiva. Mas é possível 

observar que a amostra do poço PM1 possui um pH ligeiramente menor do que as demais e 

um potencial de oxirredução também menor, indicando um meio mais ácido e mais redutor, 

fato que vai de encontro ao forte odor de enxofre sentido durante a coleta da amostra do poço 

PM1  



75 
   

 

Figura 33- Relação da temperatura (ºC) com a profundidade (m) 

 

Fonte própria. 
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Figura 34-Relação do pH com a profundidade (m) 

 

Fonte própria. 
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Figura 35- Relação dos sólidos totais dissolvidos (TDS) com a profundidade (m) 

 

Fonte própria. 
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Figura 36– Relação do potencial de oxirredução com a profundidade (m) 

 

Fonte própria.
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6.3.3 Diagrama Pourbaix 

Apenas a observação dos gráficos dos parâmetros físico-químicos isoladamente dificilmente 

permite a formulação de uma hipótese mais coerente a respeito da diferença relativa entre a 

água do poço PM1 e as águas dos demais poços. Por isso foi traçado um diagrama de 

Pourbaix, que utiliza os dois parâmetros algo diferentes acima mencionados (ORP e pH) 

visando divisar as possíveis explicações para aquela diferença. O diagrama encontra-se na 

Figura 37. 

À exceção da água subterrânea do PM1, as demais se encontram distribuídas ao longo de uma 

reta bem definida e paralela aos limites superior e inferior do paralelogramo. O diagrama 

mostra com nitidez que o ambiente geoquímico das águas subterrâneas do PM1 é mais redutor 

que as águas dos demais poços.  

Observa-se no diagrama um agrupamento dos pontos relativos aos poços, com a notável 

exceção do poço PM1 e também do P1. Isto demostra a consistência dos dados visto que o 

primeiro apresenta características isotópicas significativamente diferentes dos demais; já o 

segundo teve que ser amostrado sem purga por razões operacionais o que indica que a amostra 

foi coletada de uma água em repouso e que, portanto, é menos representativa do aquífero. 
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Figura 37 – Diagrama de Pourbaix para as medidas de de Eh-pH das amostras coletadas na área de estudo 

 

Fonte própria 
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6.3.4 Diagrama de Piper 

Na Tabela 20 encontram-se os resultados das concentrações em mg L
-1

 dos cátions Na
+
, K

+
, 

Ca
2+

 e Mg 
2+

, e dos ânions SO4
2-

, Cl
1-

, CO3
2-

 e HCO3
1-

para amostra do poço PM1, além dos 

dados convertidos em meq L
-1

, assim como o valor da condutividade elétrica (CE), pH erro de 

balanço iônico (%) e abundância relativa (%). O erro do balanço foi calculado através da 

Equação 17 e a abundância relativa de cada íon, calculada em referência a soma total dos 

cátions e ânions. 

No ANEXO C, os relatórios com os testes para determinação dos cátions e ânions.  

Tabela 20 – Concentração dos cátions e ânions em mg L
-1

, em meq L
-1

, a abundância relativa (AR) e erro do 

balanço (EB). 

PM1 Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg 

2+
 SO4

2-
 Cl

1-
 CO3

2-
 HCO3

1-
 EB (%) 

mg L
-1

 2,96±

0,02 

2,87±

0,05 

5,5± 

0,6 

0,68± 

0,07 

0,8± 

0,02 

4,06± 

0,20 

* 29,9± 

2,9 
7,63 

meq L
-1

 0,13 0,07 0,3 0,06 0,02 0,11 * 0,5 

AR (%) 23,21 12,50 53,6 10,71 3,17 17,46  79,4 

Fonte própria. 

Os valores acima foram plotados no diagrama de Piper (Figura 38) juntamente com os obtidos 

nos demais poços em campanhas anteriormente realizadas por Marra (2000). Pode-se 

observar que a composição iônica das águas do poço PM1 no diagrama de Piper também se 

diferenciou daquelas dos demais poços, principalmente por ser a menos bicarbonatada e a 

menos magnesiana. Portanto, os parâmetros químicos e físico-químicos reforçam aquilo que 

os parâmetros isotópicos haviam acusado: a água do poço PM1 é diferente daquela dos 

demais poços. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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Figura 38 – Diagrama de Piper relação entre a abundância relativa de cátions e ânions nas campanhas realizadas por Marra, para os poços P3, P5 e P6 

dados históricos e a calculada para o poço PM1 

 

Fonte: MARRA, 2000 (Adaptada pelo autor).  
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7 CONCLUSÃO 

Neste trabalho, foram desenvolvidos e implantados os métodos para medição de 𝛿18
O e 𝛿2

H 

em águas, utilizando o Espectrômetro de Massas de Razão Isotópica. A técnica se mostrou 

eficiente para a determinação da razão isotópica. Para o método de obtenção de 𝛿 
18

O, foi 

possível realizar uma avalição do desempenho levando-se em consideração os seguintes 

critérios: teste de estabilidade (Teste de Zero), linearidade, exatidão, precisão e robustez. A 

estabilidade, avaliada através do teste de zero mostrou que o equipamento apresenta boa 

reprodutibilidade na leitura dos gases de referência, conclusão tomada em função dos valores 

dos desvios que se encontram dentro do recomendado. A linearidade foi avaliada de acordo 

com as orientações do guia do equipamento, e também se apresentou dentro do esperado. A 

exatidão do método implementado foi avaliada através da análise de materiais de referência 

certificados (MRC) e de ensaios interlaboratoriais. Os resultados obtidos foram avaliados 

através da aplicação do índice z (z-score) e os valores de z calculados demonstraram a 

exatidão do método proposto. A precisão seguiu os critérios da reprodutibilidade e da 

repetitividade, ambos com resultados de desvios relativos baixos. Por fim, a robustez do 

método, levou em conta uma variação de volume e o efeito desta nos resultados, avaliado 

através do desvio padrão. O desempenho do método foi considerado satisfatório e este foi 

então aplicado ao estudo de caso proposto.  

O estudo isotópico da Bacia do Engenho Nogueira foi realizado através das medidas de 𝛿18
O 

e 𝛿2
H. A avaliação desses valores medidos foi feita tomando como base suas posições no 

gráfico 𝛿18
O X 𝛿2

H relativamente às Linhas Meteóricas Locais e Globais, com o intuito de 

identificar eventuais heterogeneidades hidroquímicas e isotópicas entre as águas e, relaciona-

las com a proveniência da recarga. Verificou-se que apenas em um poço as águas apresentam 

diferenças em suas assinaturas isotópicas. Os parâmetros físico-químicos e a composição 

iônica neste poço, também se revelou diferente dos demais. A grande proximidade entre os 

valores 𝛿18
O e 𝛿2

H os poços profundos amostrados e um dos poços de monitoração (PM3, 

mais raso) leva à conclusão que existe uma conectividade hidráulica entre os mesmos. Porém, 

um dos poços de monitoração (PM1) indicou possuir uma água menos empobrecida em 
18

O e 

2
H, possivelmente devido ao maior contato desta amostra com o ar atmosférico e a 

consequente maior taxa de evaporação, além de uma possível interação da água com minerais 

das rochas ou com raízes de vegetais, o que tornou o meio reacional mais ácido e redutor. No 

entanto, estas são hipóteses a respeito da causa desta divergência, conquanto a qualidade das 

águas a reforce. Mas é possível que a água do poço PM1 também tenha sofrido um processo 
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de contaminação. Esta outra hipótese é aventada uma vez que a tubulação do poço estava 

rompida, tendo sido observada pela presença de resíduos de raízes no seu interior, além de 

terem sido nitidamente detectados odores de natureza sulfurosa. A determinação da idade das 

águas poderia contribuir para melhor elucidar estas questões, mas fica patente a capacidade da 

metodologia isotópica e da espectrometria de massa de razão isotópica em discriminar águas 

de diferentes procedências. 
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APÊNDICES  

APÊNDICE A: Destilação Crogênica 

1. INTRODUÇÃO 

As amostras de água provenientes dos campos de exploração de petróleo são muito impuras e 

possuem como um de seus principais problemas a alta salinidade. 

O processamento indicado para a eliminação do sal sem alteração da razão isotópica é a 

destilação criogênica sob vácuo (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2009), processo no qual é 

impedido o fracionamento do líquido.  

A total e rápida vaporização do líquido, junto com a eliminação dos sólidos dissolvidos a 

partir da destilação criogênica sob vácuo permite a obtenção de uma amostra limpa que 

preserva as frações isotópicas das amostras de água. O aparato para a destilação foi feito 

tomando por base o sistema utilizado pelo Laboratório de Física Nuclear Aplicada (LFNA), 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

 O aparato que foi montado no CDTN com a participação da autora e é mostrado na Figura 

40, ele possui uma linha cilíndrica de aproximadamente 100 cm, ligada lateralmente a uma 

bomba evacuadora e inferiormente a duas linhas mais curtas com cerca de 25cm de 

comprimento mostrada na Figura 41, independentes uma da outra, cujas extremidades podem 

ser encaixados dois balões de 50 mL (TELLES, 2010).  

Figura 40- Aparato montado para destilação criogênica  

 

Fonte própria. 
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Figura 41 - Detalhe de uma das linhas mais curtas do sistema destilação criogênica. A montagem 

completa, com os receptáculos para as amostras inseridos, pode ser vista na Figura 43 

 

Fonte própria. 

A destilação criogênica é um procedimento feito em alto vácuo no qual a amostra colocada 

em um dos balões do conjunto é congelada em nitrogênio líquido enquanto o outro balão 

permanece vazio. Após o congelamento total do líquido o balão contendo a amostra é inserido 

em banho-maria e o balão vazio colocado no recipiente com nitrogênio líquido. Os elevados 

gradientes de temperatura e pressão provocam a transferência da água livre de sais de um 

balão para o outro de maneira integral e instantânea evitando o fracionamento isotópico que 

falsearia os resultados obtidos nas análises das razões isotópicas, isso ocorre devido ao 

elevado gradiente energético envolvido no processo. 

2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

O sistema de destilação criogênica foi testado para verificar se o mesmo é capaz de eliminar 

os sais presentes na água sem provocar o fracionamento da amostra. Para tanto, foram 

preparadas sete soluções salinas com concentrações diferentes e com os seguintes sais 

presentes: 

• NaCl (PA),  marca Synth,  lote:121668; 

• NaHCO3(PA), marca Isofar,  lote:050259; 

• Na2SO4 (PA), marca Vetec,  lote: 0704852. 
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A escolha dos sais e das concentrações utilizadas foi feita utilizando um estudo sobre as águas 

de produção do Brasil realizado entre os anos 2005 e 2006 por GABARDO, 2007.  

As concentrações das soluções foram preparadas com o objetivo de determinar uma faixa de 

para a qual a técnica de destilação criogênica é eficiente. Possuem salinidades com diferentes 

valores relativos à salinidade média de águas de produção no Brasil como mostra a Tabela 21. 

Considerando uma concentração de sais de 100‰ como representativa das águas de produção 

brasileiras obtém-se: 

 

Tabela 21- Massas dos sais usados no preparo de 1 L das soluções. 

Concentração 

normalizada 

                         Massa (g) 

   NaCl              Na2SO4                    NaHCO3 

 

0,012 

0,060 

0,118 

0,357 

0,595 

0,833 

1,072 

1,1580 

5,7987 

11,5963 

34,7797 

57,9802 

81,1729 

104,3644 

0,0278 

0,1036 

0,2029 

0,6166 

1,0276 

1,4398 

1,8497 

0,0101 

0,0508 

0,1036 

0,3004 

0,5005 

0,7008 

0,9007 

Fonte própria. 

 

Onde a primeira coluna apresenta os valores de concentração das soluções teste normalizadas 

em relação aos valores representativo de 100‰. 

As soluções teste foram destiladas pelo processo criogênico e foram utilizadas, como técnicas 

analíticas para a verificação, a análise da condutividade e a espectrometria de massas de razão 

isotópica. 

O sistema montado para a destilação criogênica é apresentado na Figura 43, na qual se 

observam as válvulas (a) e (b) localizadas nas duas linhas menores (c) e (d), a bomba de 

vácuo (e), os recipientes térmicos (f) contendo nitrogênio líquido e o aferidor de pressão (g). 
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Figura 43 - Linha de destilação criogênica, com identificação dos respectivos componentes 

 

Fonte própria. 

 

Para realização da destilação as válvulas (a) e (b) das duas linhas menores (c) e (d) foram 

inicialmente fechadas e a bomba de vácuo (e) foi ligada. Um dos recipientes térmicos 

contendo nitrogênio líquido foi colocado no início da linha como mostra a Figura 44. Este 

procedimento retira os gases interferentes da linha maior e mangueiras de conexão, como o 

vapor de água. A pressão para iniciar o procedimento deve ser de 2 × 10−2 mbar. 
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Figura 44: Recipiente térmico no início da linha maior, responsável por retirar os 

interferentes da mesma. 

 

Fonte própria. 

 

Balões de 6 mL de uma mesma amostra salina foram colocados nas extremidades das linhas 

menores (c) e (d), Na outra extremidade destas linhas foram colocados os balões vazios, como 

mostrado na Figura 45. O volume de 6 mL (muito maior do que o requerido pela análise por 

IRMS) foi escolhido para o procedimento para que após a destilação houvesse volume 

suficiente de amostra para medição de condutividade das soluções, ou seja:12 mL de cada 

fração destilada. 
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Figura 45 - Montagem dos balões para o início do procedimento de destilação. 

 

Fonte própria. 

 

O próximo passo consiste no congelamento das amostras, com nitrogênio líquido, segundo o 

procedimento descrito a seguir: 

 

Metade do balão contendo a amostra de água é imerso no nitrogênio por aproximadamente 2 

minutos e em seguida todo o balão por mais 2 minutos. Este procedimento tem como objetivo 

evitar que a amostra congele apenas superficialmente.  

 

Após o congelamento as válvulas (a) e (b) das linhas menores (c) e (d) foram abertas. Neste 

momento é possível observar um aumento da pressão. Espera-se até que a mesma volte ao 

valor inicial para depois fechar as válvulas novamente. 

Os balões contendo as amostras congeladas foram então aquecidos em banho maria, à 

temperatura de 40ºC, enquanto os balões vazios foram colocados dentro de recipientes 

térmicos, contendo nitrogênio líquido,  como  ilustrado na Figura 46. Em função do alto 

gradiente de temperaturas e da baixíssima pressão ocorre então uma rápida e completa 

vaporização e transferência total da água do balão aquecido para o resfriado, com a exclusão 

dos sais. Nisto consiste a destilação criogênica. 
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Figura 46 - Balões inicialmente continham as amostras, sendo aquecidos e balões vazios sendo resfriados 

 

Fonte própria. 

Depois de observado que os balões inicialmente com as amostras salinas já não contêm 

vestígio de água (só permanecem os sais), a fonte de calor pode ser retirada.  

Os recipientes térmicos com nitrogênio podem ser retirados e os balões anteriormente vazios e 

agora contendo a fração são descongelados em temperatura ambiente. 

Após o descongelamento dos balões é realizada a abertura do conjunto iniciando com o 

recipiente que contém o sal. 

A fração destilada é transferida para um frasco âmbar devidamente identificado, este frasco é 

vedado e abrigado em geladeira para posterior análise.  

Este procedimento de destilação foi repetido para as sete amostras salinas em triplicata para 

cada uma das concentrações. 

A eficiência na remoção dos sais foi analisada através da medida de condutividade das 

amostras destiladas. Os valores de condutividade foram inseridos em uma curva de calibração 

para averiguar a salinidade em termos de [Na
+
]. 
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As amostras destiladas foram analisadas no IRMS para verificar se o processo não alterou da 

razão isotópica das mesmas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Avaliação da eficiência da destilação criogência 

3.1.1. Avaliação quanto à dessalinização  

As condutividades das soluções destiladas foram medidas e são apresentadas na Tabela 22, 

juntamente com a medida da condutividade das soluções preparadas e da média dos valores 

de condutividade das soluções destiladas. 

 

Tabela 22 - Média dos valores de condutividade obtida com destilação em triplicata 

Concentrações 

normalizadas 

Condutividade antes 

da destilação 

(μS/cm) 

Condutividade após a 

destilação (μS/cm) 

 

Media dos valores 

de condutividade 

(μS/cm) 1 2 3 

0,012 

0,060 

0,118 

0,357 

0,595 

0,833 

1,072 

2090 139,00 135,10 159,80 144,63 

0,060 

 

0, 

0,118 

0,357 

0,595 

0,833 

1,072 

9860 13,90 14,70 12,70 13,76 

0,118 18840 84,40 75,40 77,30 79,03 

0,357 51600 102,20 90,30 143,00 111,83 

0,595 80900 339,00 357,00 263,00 319,67 

0,833 107800 541,00 657,00 651,00 616,33 

1,072 125800 2380,0

0 

1157,0

0 

2450,0

0 

1995,67 

Fonte própria. 

Para avaliar a retirada do sal foi necessário o levantamento de uma curva de calibração, de 

salinidade em relação à concentração Na
+
, que foi calculada a partir dos dados da Tabela 3, 

em função das condutividades medidas de alíquotas das soluções testes que foram diluídas. 

As diluições foram necessárias por que após a destilação as concentrações salinas são muito 

baixas, por isso as soluções 0,012, 0,060 e 0,118 foram diluídas na razão de 1:100, e as 

soluções 0,357 e 0,595 na razão de 1:10000. 

Os valores médios de condutividade da última coluna da Tabela 21 foram substituídos na 

equação da reta da curva de calibração de salinidade em função de [Na
+
] versus as medidas 
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das respectivas condutividades, das soluções salinas diluídas, esses dados são mostrados na 

Tabela 23. 

Tabela 23 -.  Valores de concentrações das soluções salinas diluídas expressas em Na
+
 e suas respectivas 

condutividades  

Concentração Salina de 

Na
+
(mg/L) 

Condutividade 

(μS/cm) 

1,3955 8,8 

2,8258 12,8 

4,6516 

23,2570 

46,5160 

51,1 

121,4 

239,0 

Fonte própria. 

A partir dos dados da Tabela 22 foi feito o gráfico da Figura 47, que apresenta coeficiente 

de correlação superior a 0,99, valor próximo a 1.  

 

Figura 47 - Reta de ajuste da salinidade das soluções diluídas em termos da concentração de Na
+
(mg/L) 

em função da condutividade em (μS/cm) 

 

Fonte própria. 

 

A equação obtida pela regressão linear é a Equação 20. 

y = 4,945x + 8,829                                                   (20) 
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Através da Equação 20 foi calculada a salinidade em termos de concentração Na+ em 

mg/L das amostras destiladas, pela substituição dos valores de condutividades médios 

obtidos na última coluna da Tabela 22. Estes resultados são apresentados na Tabela 24, 

que faz um comparativo entre a concentração salina das soluções salinas sintéticas e as 

soluções destiladas. 

 

Tabela 24 - Concentração do íon Na+ em mg L
-1

 antes e depois da destilação e o percentual de remoção dos 

sais 

Identificação 

das 

Amostras 

 

Concentração de 

Na
+
(mg/L) 

Soluções Salinas 

Concentração de 

Na
+
(mg/L) 

Soluções destiladas 

Eficiência da 

remoção dos sais 

em % relativa à 

medida de Na
+ 0,012 465,0 27,4623 94,09% 

0,060 2325,7 0,9972 99,96% 

0,118 4651,6 14,1964 99,69% 

0,357 13954,7 20,8293 99,85% 

0,595 28258,1 62,8597 99,77% 

0,833 32563,2 122,8516 99,62% 

1,072 41864,1 401,7879 99,04% 

Fonte própria. 

A eficiência 휀 da remoção de sais foi calculada pela Equação21: 

휀 =  
𝑆𝑜−𝑆𝑑

𝑆𝑜
 × 100                                                               (21) 

Onde: 

𝑆𝑜 e 𝑆𝑑 são as concentrações (mg/L) de Na
+
 nas soluções antes e depois da destilação, 

respectivamente. 

3.1.2. Avaliação quanto à preservação de δ
18

O 

As amostras foram analisadas a partir da razão isotópica do oxigênio. Esta razão foi 

determinada em δ
18

O para a água destilada com a qual se produziu as amostras salinas e as 

amostras destiladas pela técnica criogênica. Os resultados aparecem na Tabela 25. 
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Tabela 25 -   δ
18

O em partes por mil da água destilada, das amostras destiladas e os respectivos desvios 

padrão. 

Amostra 
Água 

destilada 
0,012 0,060 0,118 0,357 0,595 0,833 1,072 

δ
18

O 

(‰) 
-24,23 -24,03 23,78 -23,65 * -24,15 -24,31 -24,24 

 

Desvio 

padrão 
0,05 0,36 0,09 0,19 * 0,06 0,19 0,24 

*Não analisado 

Fonte própria. 

O erro relativo do δ
18

O de cada uma das amostras destiladas foi feito tomando como 

referência o δ
18

O da amostra de água destilada que foi utilizada para preparar as demais 

soluções, branco analítico, esses dados são mostrados na Tabela 25. 

Tabela 25 - Erro relativo das amostras destiladas quanto à alteração da fração isotópica 

Amostra 0,012 0,060 0,118 0,357 0,595 0,833 1,072 

Erro relativo 

 

0,83% 

 

 

1,85% 

  

 

2,30% 

  

 

* 

 

 

 

0,33% 

  

 

0,33% 

  

 

0,04% 

 

 

        
*Não analisado 

Fonte própria. 

Observou-se neste ponto que o espectrômetro de massas apresentava um erro de exatidão, 

os resultados estavam próximos entre si, no entanto, variavam em relação ao que era 

esperado, por isso foi aplicada uma metodologia de normalização.  
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OBJETIVO: Injetar mistura de CO2 e He no vial contendo a amostra visando o 

estabelecimento do equilíbrio entre ambos para posterior determinação da razão isotópica em 

GC-IRMS. O processo do flush pode ser automatizado pelo procedimento a seguir: 

 

PROCEDIMENTO 

1. Selecionar o símbolo “>>”. 

 

 

2. Selecionar “ACQUISITION”. 

 

 

 

 

APÊNDICE B: Flush com mistura CO2+ 

He 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

 

POP 01/14 

 

Laboratório de Espectrometria de 

Massas de Razão Isotópica 
 

 

Palavra-Chave: 

Flush CO2 

Elaborado em: 

Dezembro de 2014 

Responsável: 

Nathany Isabelly Dias Vieira 

    

FLUSH PARA DIÓXIDO DE 

CARBONO (CO2) 

Revisado em: 

Dezembro de 2014  

 Responsável: 

Raquel Pazzini Scarpelli  
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3. Selecionar opção “CO2” como gás de trabalho. 

 

 

4. Selecionar “SEQUENCES” e em seguida selecionar “FLUSH.SEQ”.  

 

OBS
1
.:Uma janela será aberta com diversos parâmetros a serem configurados. 

5. Após abertura da janela: 

5.1 Desativar o “PEAKCENTER”  (seta amarela);  

5.2 No parâmetro “AS SAMPLE” inserir as posições das amostras na bandeja “ 

09;10;11;12...”  (seta rosa);  

OBS
1
.: Atentar para o fato de que as agulhas atuam como um par e caso seja inserido um 

código de posição errado, pode-se quebrar uma delas. Devido a isso, inicia-se o procedimento 

na posição 09.  

5.2 No parâmetro “AS METHOD” selecionar método “INTERNAL No 7”. (seta azul);  

5.3 No parâmetro “IDENTIFIER 1” inserir o nome do teste e a data” (seta verde); 

5.4 No parâmetro “METHOD” selecionar “FLUSH4..MET” (seta laranja). 
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OBS
2
.: Não é necessário inserir os dados de uma mesma coluna diversas vezes caso estes 

sejam iguais. Pode-se arrastar os valores para que os mesmos possam ser copiados para as 

demais células.     

 

6. Selecionar “START” para iniciar o procedimento (seta vermelha). 

OBS
3
.: Caso seja necessário interromper o procedimento por alguma razão, selecionar 

“STOP” no mesmo local onde se situava inicialmente o “START”. 
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OBJETIVO: Determinar a razão isotópica após estabelecimento do equilíbrio entre gás de 

trabalho e a amostra. O processo de aquisição é automatizado através do procedimento a 

seguir:  

PROCEDIMENTO 

1. Selecionar o símbolo “>>”. 

 

2. Selecionar “ACQUISITION”.  

 

 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

 

POP 04/14 

 

Laboratório de Espectrometria de 

Massas de Razão Isotópica 
 

 

Palavra-Chave: 

Aquisição CO2 

Elaborado em: 

Dezembro de 2014 

Responsável: 

Nathany Isabelly Dias Vieira 

    

AQUISIÇÃO PARA DIÓXIDO 

DE CARBONO (CO2) 

Revisado em: 

Dezembro de 2014  

 Responsável: 

Raquel Pazzini Scarpelli  

   

APÊNDICE C: Aquisição de amostra em 
equilíbrio com CO2
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3. Selecionar opção “CO2” como gás de trabalho. 

 

4. Selecionar “SEQUENCES” e em seguida selecionar “ACQUISITION.SEQ”.  

 

OBS
1
.:Uma janela será aberta com diversos parâmetros a serem configurados. 

5. Após abertura da janela: 

5.1 Ativar o “PEAKCENTER” (seta amarela);  

5.2 No parâmetro “AS SAMPLE” inserir as posições das amostras na bandeja “ 

01;02;03;04...”  (seta rosa);  
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OBS
1
.: Atentar para o fato de as agulhas atuam como um par e caso seja inserido um código 

de posição errado, pode-se quebrar uma delas. Devido a isso, inicia-se o procedimento de 

Aquisição posição 01.  

5.2 No parâmetro “AS METHOD” selecionar método “INTERNAL Nº 9”. (seta azul);  

5.3 No parâmetro “IDENTIFIER 1” inserir o nome do teste e a data” (seta verde); 

5.4 No parâmetro “METHOD” selecionar  “ACQUISITION1.MET” (seta laranja). 

OBS
2
.: Não é necessário inserir os dados de uma mesma coluna diversas vezes caso estes 

sejam iguais. Pode-se arrastar os valores para que os mesmos possam ser copiados para as 

demais células.     

 

 

6. Selecionar “START” para iniciar o procedimento (seta vermelha). 

OBS
3
.: Caso seja necessário interromper o procedimento por alguma razão, selecionar 

“STOP” no mesmo local onde se situava inicialmente o “START”.  
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OBJETIVO: Inserir a mistura padrão de gases no vial contendo a amostra visando o 

estabelecimento do equilíbrio entre ambos para posterior determinação da razão isotópica em 

GC-IRMS. O processo é automatizado através do procedimento a seguir: 

PROCEDIMENTO 

1. Selecionar o símbolo “>>”. 

 

2. Selecionar “ACQUISITION”. 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D: Flush H2 + He 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

 

POP 05/14 

 

Laboratório de Espectrometria de 

Massas de Razão Isotópica 
 

 

Palavra-Chave: 

Flush H2 

Elaborado em: 

Dezembro de 2014 

Responsável: 

Nathany Isabelly Dias Vieira 

    

FLUSH PARA HIDROGÊNIO 

(H2) 

Revisado em: 

Dezembro de 2014  

 Responsável: 

Raquel Pazzini Scarpelli  
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3. Selecionar opção “H2” como gás de referência. 

 

 

4. Selecionar “SEQUENCES” e em seguida selecionar “FLUSH.SEQ”.  

 

OBS
1
.:Uma janela será aberta com diversos parâmetros a serem configurados. 

5. Após abertura da janela: 

5.1 Desativar o “PEAKCENTER”  (seta amarela);  

5.2 No parâmetro “AS SAMPLE” inserir as posições das amostras na bandeja “ 

09;10;11;12...”   

(seta rosa);  

OBS
2
.: Atentar para o fato de que as agulhas atuam como um par e caso seja inserido um 

código de posição errado, pode-se quebrar uma delas. Devido a isso, inicia-se o procedimento 

na posição 09.  

5.2 No parâmetro “AS METHOD” selecionar método “INTERNAL No 7”. (seta azul);  

5.3 No parâmetro “IDENTIFIER 1” inserir o nome do teste e a data” (seta verde); 
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5.4 No parâmetro “METHOD” selecionar  “FLUSH4..MET” (seta laranja). 

OBS
2
.: Não é necessário inserir os dados de uma mesma coluna diversas vezes caso estes 

sejam iguais. Pode-se arrastar os valores para que os mesmos possam ser copiados para as 

demais células.     

 

6. Selecionar “START” para iniciar o procedimento (seta vermelha). 

OBS
3
.: Caso seja necessário interromper o procedimento por alguma razão, selecionar 

“STOP” no mesmo local onde se situava inicialmente o “START”. 
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OBJETIVO: Determinar a razão isotópica após estabelecimento do equilíbrio entre gás de trabalho e a 

amostra. O processo é automatizado através do procedimento a seguir: 

PROCEDIMENTO 

1. Selecionar o símbolo “>>”. 

 

2. Selecionar “ACQUISITION”. 

 

 

 

 

APÊNDICE E: Aquisição de amostras em 

equilíbrio com H2 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

 

POP 06/14 

 

Laboratório de Espectrometria de 

Massas de Razão Isotópica 
 

 

Palavra-Chave: 

Aquisição H2 

Elaborado em: 

Dezembro de 2014 

Responsável: 

Nathany Isabelly Dias Vieira 

    

AQUISIÇÃO PARA 

HIDROGÊNIO (H2) 

Revisado em: 

Dezembro de 2014  

 Responsável: 

Raquel Pazzini Scarpelli  
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3. Selecionar opção “CO2” como gás de referência. 

 

4. Selecionar “SEQUENCES” e em seguida selecionar “ACQUISITION.SEQ”.  

 

OBS
1
.:Uma janela será aberta com diversos parâmetros a serem configurados. 

5. Após abertura da janela: 

5.1 Ativar o “PEAKCENTER”  (seta amarela);  

5.2 No parâmetro “AS SAMPLE” inserir as posições das amostras na bandeja “ 01;02;03;04...”   

(seta rosa);  
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OBS
2
.: Atentar para o fato de as agulhas atuam como um par e caso seja inserido um código de 

posição errado, pode-se quebrar uma delas. Devido a isso, inicia-se o procedimento de Aquisição 

posição 01.  

5.2 No parâmetro “AS METHOD” selecionar método “INTERNAL Nº 9”. (seta azul);  

5.3 No parâmetro “IDENTIFIER 1” inserir o nome do teste e a data” (seta verde); 

5.4 No parâmetro “METHOD” selecionar  “ACQUISITION1.MET” (seta laranja). 

OBS
2
.: Não é necessário inserir os dados de uma mesma coluna diversas vezes caso estes sejam 

iguais. Pode-se arrastar os valores para que os mesmos possam ser copiados para as demais células.     

 

 

6. Selecionar “START” para iniciar o procedimento (seta vermelha). 

OBS
3
.: Caso seja necessário interromper o procedimento por alguma razão, selecionar “STOP” no 

mesmo local onde se situava inicialmente o “START”.  
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OBJETIVO: O controle da estabilidade da medição da composição isotópica do gás de 

referência deve ser um procedimento diário. Os dados brutos de IRMS de fluxo contínuo são 

inicialmente avaliados em relação ao gás de referência e, consequentemente, a 

reprodutibilidade da presente medição determina a melhor reprodutibilidade que pode ser 

alcançada nas análises.  O ZERO é um teste simples realizado introduzindo-se dez pulsos de 

gás de referência no equipamento. Registra-se o desvio padrão dos valores de “δ” obtidos em 

relação a um pulso definido como "padrão".  A intensidade dos pulsos de gás deve ser 

definido dentro da faixa de trabalho antecipadamente. Como em todos os testes de 

desempenho, devem ser estabelecidos critérios aceitáveis baseando-se no instrumento e no 

parâmetro sob análise, sendo que, para o dióxido de carbono, o desvio padrão deve ser menor 

do que 0,06. 

PROCEDIMENTO 

1. Selecionar o símbolo “>>”. 

 

 

 

 

APÊNDICE F: Zero CO2 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

 

POP 01/14 

 

Laboratório de Espectrometria de 

Massas de Razão Isotópica 
 

 

Palavra-Chave: 

Zero CO2 

Elaborado em: 

Dezembro de 2014 

Responsável: 

Nathany Isabelly Dias Vieira 

    

ZERO PARA DIÓXIDO 

DE CARBONO (CO2) 

Revisado em: 

Dezembro de 2014  

 Responsável: 

Raquel Pazzini Scarpelli  
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2. Selecionar “ACQUISITION”. 

 

 

3. Selecionar opção “CO2” como gás de trabalho. 

 

 

4. Selecionar “SEQUENCES” e em seguida selecionar “ZERO CO2”.  

 

OBS
1
.:Uma janela será aberta com diversos parâmetros a serem configurados. 
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5. Após abertura da janela: 

5.1 Ativar o “PEAKCENTER”  (seta amarela);  

5.2 No parâmetro “AS METHOD” selecionar “DISABLE” (seta azul); 

5.3 No parâmetro “IDENTIFIER 1” selecionar “ZERO CO2” (seta verde); 

5.4 No parâmetro “IDENTIFIER 2” inserir a data da realização do procedimento (seta rosa); 

5.5 No parâmetro “METHOD” selecionar  “ZERO_CO2.MET” (seta laranja). 

OBS
2
.: Não é necessário inserir os dados de uma mesma coluna diversas vezes caso estes sejam 

iguais. Pode-se arrastar os valores para que os mesmos possam ser copiados para as demais células.     

 

6. Selecionar “START” para iniciar o procedimento (seta vermelha). 

OBS
3
.: Caso seja necessário interromper o procedimento por alguma razão, selecionar “STOP” no 

mesmo local onde se situava inicialmente o “START”.  
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OBJETIVO: Determinar a razão isotópica após estabelecimento do equilíbrio entre gás de trabalho e a 

amostra. O processo é automatizado através do procedimento a seguir: 

PROCEDIMENTO 

1. Selecionar o símbolo “>>”. 

 

  

 

 

APÊNDICE G: Zero H2 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

 

POP 02/14 

 

Laboratório de Espectrometria de 

Massas de Razão Isotópica 
 

 

Palavra-Chave: 

Zero H2 

Elaborado em: 

Dezembro de 2014 

Responsável: 

Nathany Isabelly Dias Vieira 

    

ZERO PARA  

HIDROGÊNIO (H2) 

Revisado em: 

Dezembro de 2014  

 Responsável: 

Raquel Pazzini Scarpelli  
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2. Selecionar “ACQUISITION”. 

 

 

3. Selecionar opção “CO2” como gás de referência. 

 

4. Selecionar “SEQUENCES” e em seguida selecionar “ACQUISITION.SEQ”.  
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OBS
1
.:Uma janela será aberta com diversos parâmetros a serem configurados. 

5. Após abertura da janela: 

5.1 Ativar o “PEAKCENTER”  (seta amarela);  

5.2 No parâmetro “AS SAMPLE” inserir as posições das amostras na bandeja “ 

01;02;03;04...”   

(seta rosa);  

OBS
2
.: Atentar para o fato de as agulhas atuam como um par e caso seja inserido um código 

de posição errado, pode-se quebrar uma delas. Devido a isso, inicia-se o procedimento de 

Aquisição posição 01.  

5.2 No parâmetro “AS METHOD” selecionar método “INTERNAL Nº 9”. (seta azul);  

5.3 No parâmetro “IDENTIFIER 1” inserir o nome do teste e a data” (seta verde); 

5.4 No parâmetro “METHOD” selecionar  “ACQUISITION1.MET” (seta laranja). 

OBS
2
.: Não é necessário inserir os dados de uma mesma coluna diversas vezes caso estes 

sejam iguais. Pode-se arrastar os valores para que os mesmos possam ser copiados para as 

demais células.     

 

  

6. Selecionar “START” para iniciar o procedimento (seta vermelha). 

OBS
3
.: Caso seja necessário interromper o procedimento por alguma razão, selecionar 

“STOP” no mesmo local onde se situava inicialmente o “START”.  
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ANEXOS 

ANEXO A: Documento de cerificação dos materiais de referência utilizados neste trabalho 
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ANEXO B: 
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ANEXO C: 
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