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Resumo 

 

O mundo moderno utiliza vários tipos de combustíveis para gerar energia sendo que 

uma das formas mais utilizadas provém de gás natural. A quantidade deste recurso como 

combustível está gerando preocupação, pois poderá acabar em curto prazo. Desta forma, uma 

das soluções para este problema é a busca de energias alternativas. Os hidratos de gás são uma 

fonte de gás abundante e estima-se que suas reservas contêm o dobro de gás que as fontes 

conhecidas atualmente. Mesmo conhecendo seu grande potencial, os hidratos continuam 

sendo um recurso pouco explorado. Fisicamente, o hidrato de gás é semelhante ao gelo, ou 

seja, é um sólido formado basicamente por água, onde pequenas moléculas de gases ficam 

“presas” em “gaiolas”, através de forças atrativas com as moléculas da água. Normalmente, o 

hidrato de gás é formado em grandes profundidades como as que existem no fundo do mar. 

O objetivo deste projeto é a quantificação de metais em água do mar em áreas 

contendo hidratos de gás. A identificação de metais é essencial para a caracterização do 

ambiente em que os hidratos são formados para possíveis correlações. 

Para a determinação de metais em água do mar, foi utilizado um espectrômetro óptico 

com plasma indutivamente acoplado (ICP OES). Para isso, fez-se um estudo das melhores 

condições experimentais do espectrômetro para obter a melhor sensibilidade na análise, bem 

como, foram feitas diferentes diluições da água do mar para verificar possíveis efeitos de 

matriz na detecção dos metais. Os metais quantificados por ICP OES foram Ca, Mg, Ba, Li, 

K, Na, Sr, Mn, Zn e para a validação dos resultados, fez-se a comparação com a 

cromatografia iônica (CI) e com padrões certificados (Sea Water, High Purity Standard). Para 

a análise cromatográfica, também foi desenvolvida uma metodologia para a determinação de 
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metais em água do mar com posterior validação dos resultados. Os resultados entre ICP OES 

e CI não apresentaram diferença estatística significativa e a determinação de metais por ICP 

OES nas soluções do padrão de referência certificado foram condizentes com os valores 

certificados. Desta forma, é possível caracterizar áreas contendo hidrato utilizando a 

metodologia proposta neste estudo para a determinação de metais em água do mar por ICP 

OES. 

Cabe ressaltar que a outra parte do projeto intitulada como Monitoramento de águas 

subterrâneas através de poços de amostragem para injeção de CO2 em camadas de carvão 

ainda está em andamento. 

 

 

 

 

 

 


