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Sessão 8 
Geoquímica A 

PREPARAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVA PROVENIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE PORTO ALEGRE PARA ANÁLISES ISOTÓPICAS. Fernanda Gervasoni, Edinei Koester, 
Rommulo Vieira Conceição (orient.) (UFRGS). 

O objetivo do projeto é o estudo do comportamento dos elementos terras raras e do sistema isotópico Sm/Nd e Rb/Sr 
em águas de chuva coletadas na região que envolve a Bacia Hidrográfica do Jacuí (Sapucaia do Sul, Canoas, Parque 
Estadual de Itapuã e Porto Alegre). A coleta é realizada através de pluviômetros e a água é condicionada em 
recipientes térmicos e mantida em temperatura constante de 15°C até o laboratório. Em laboratório, esta água é 
filtrada em membranas com porosidade de 2 m, disso tem-se amostras de água dissolvida e de material particulado 
(partículas atmosféricas) retido nas membranas. Em seguida, evaporamos aproximadamente 300ml de amostra de 
água dissolvida em savilex grande (30ml) sobre uma chapa quente até obter o resíduo necessário para realizar o 
ataque químico. Para saber a quantidade de resíduo obtido na membrana, subtraímos o peso da membrana com 
resíduo menos o peso da membrana. Aproximadamente ¼ da membrana é cortada e reservada para análises. Com os 
¾ restantes, em um savilex, realizamos o ataque químico. Os ácidos utilizados no ataque, tanto nas amostras de água, 
quanto nas membranas foram, essencialmente, HCL 2, 5N, HCL (concentrado), HF e HNO3. Como o trabalho ainda 
está em andamento, a fase seguinte será a separação dos elementos químicos Sm/Nd, Rb/Sr e Pb/Pb em colunas 
cromatográficas nas membranas que já sofreram ataque e nos resíduos providos da evaporação das águas, que 
também já passaram pelo processo do ataque químico. Com o ¼ de membrana reservados, faremos a difratometria de 
raios-x, MEV (microscopia eletrônica de varredura) para termos uma melhor precisão dos materiais particulados nas 
águas coletadas. (PIBIC). 
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