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1 - OBJETIVO 

Determinar a concentração de mercúrio total (orgânico e inorgânico) em amostras 

sólidas e líquidas. 

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO 

Setor de Química Analítica. 

3 - REFERÊNCIAS 

3.1 - SW 846 EPA 7473, “MERCURY IN SOLIDS AND SOLUTIONS BY 

THERMAL DECOMPOSITION, AMALGAMATION, AND ATOMIC 

ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY”, Rev. 0, Fevereiro de 2007 

3.2 – Manual do equipamento Milestone DMA-80 

4 - DEFINIÇÕES 

4.1 – Decomposição térmica: degradação parcial ou completa dos constituintes da 

amostra usando mecanismos de aquecimento por condução ou resultando na liberação 

de componentes voláteis. 

4.2 – Amalgamação: processo pelo qual mercúrio formal uma liga metálica com ouro 

4.3 – Amalgamador: um sistema composto de partículas de ouro com alta relação área 

superficial/volume com objetivo de amalgamar mercúrio no estado vapor. 

4.4 – Calibração Primária: uma calibração completa da faixa de trabalho do 

instrumento. Esta calibração é realizada inicialmente e quando qualquer parâmetro 

instrumental significativo é alterado. Por exemplo, neste método, uma calibração 

primária deve ser realizada após substituição de tubo catalisador, amalgamador ou 

cilindro de oxigênio. 

4.5 – Calibração diária: Uma calibração realizada com o mínimo de padrões para 

assegurar que a calibração primária é válida, Por exemplo, quando dois padrões dentro 

da faixa de interesse são analisados e o valor é obtido dentro de uma faixa de tolerância 

de 10% do respectivo valor verdadeiro, assume-se que a calibração primária é válida. 

4.6 – Efeito de memória: mercúrio vapor por permanecer no tubo amalgamador, na 

célula de absorção e ser liberado na análise subseqüente resultando em um efeito desvio 

positivo. 

4.7 – Barquinha: o recipiente termicamente estável não-amalgamador usado para 

acondicionar e transportar a amostra para decomposição térmica. 

 

5 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

5.1 - Formulário de anotação manual da determinação de Hg via DMA-80  

em amostras de água, (FT-LAPOC-7005-01)  em sua revisão vigente 

5.2 - Formulário de anotação manual de calibração de Hg via DMA-80 (FT-LAPOC-

7005-02) , em sua revisão vigente 

5.3 - Incerteza da determinação de Hg em amostras líquidas (FT-LAPOC-7005-03), em 

sua revisão vigente 

5.4 - Incerteza da determinação de Hg em amostras sólidas (FT-LAPOC-7005-04), em 

sua revisão vigente 

5.5 - Formulário de anotação manual da determinação de Hg via DMA-80  

em amostras sólidas (FT-LAPOC-7005-05), em sua revisão vigente 

5.6 – Descrição das fontes de incerteza do PN-LAPOC-7005 – amostras líquidas (FT-

LAPOC-7005-05) 
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5.7 -  Descrição das fontes de incerteza do PN-LAPOC-7005 – amostras sólidas (FT-

LAPOC-7005-06) 

 

6 – ROTINAS 

6.1 - PRINCÍPIO DO MÉTODO 

O princípio de operação do DMA-80 é baseada na introdução de um pequena 

quantidade de material (5 – 500 mg ou 100 – 200 uL) em uma barquinha de quartzo ou 

níquel, conforme figura 1. A barquinha é então aquecida a temperaturas de até 750 ºC 

em um forno enriquecido com oxigênio. Neste forno, a amostra é seca e todos os 

produtos de decomposição, incluindo o mercúrio, são liberados. Estes produtos são 

então transportados em um fluxo de oxigênio para uma secção catalítica de um outro 

forno. Quaisquer halogênios, óxidos de nitrogênio e enxofre liberados pela amostra são 

aprisionados no catalisador.  

 

 
 

Figura 1: Diagrama esquemático ilustrando princípio de funcionamento do DMA-80. 

 

O vapor remanescente é então carreado a uma célula de amalgamação, que aprisiona 

mercúrio de forma seletiva. Após uma purga com oxigênio para remoção de quaisquer 

gases ou produtos de decomposição presentes, a célula de amalgamação é rapidamente 

aquecida, liberando mercúrio no estado vapor. O fluxo de oxigênio transporta este 

mercúrio até uma cela de absorção posicionada no caminho óptico de um feixe 

monocromático de radiação. A absorbância medida a 253,7 nm é função da 

concentração de mercúrio na amostra. O DMA-80 usa 3 células de diferentes caminhos 

óticos, com dois conjuntos lâmpada – detector distintos, o que amplia a faixa de 

trabalho (célula 2) e permite a detecção de até 0,01 ng de Hg (célula 0). 

Este método pode ser usado para a detecção de mercúrio total sem qualquer pré-

tratamento químico da amostra. Alternativamente, este método pode ser usado para 

determinação de mercúrio total a partir de métodos de preparação da amostra com 

abertura total ou ainda para a determinação de mercúrio extraível ou de compostos de 

mercúrio lixiviados a partir de métodos de preparação específicos. 
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6.2 - MATERIAIS 

Barquinhas de quartzo 

Barquinhas de metal 

1 balão de 500 mL 

1 balão de 50 mL 

10 balões de 100 mL 

1 micropipeta 0,1 – 1,0 mL 

ponteiras de 1000 µL livres de metais e pirogênicos 

1 micropipeta 10 – 100 µL 

ponteiras de 100 µL livres de metais e pirogênicos  

1 pipeta volumétrica de 2 mL 

1 pipeta volumétrica de 3 mL 

2 pipeta volumétricas de 5 mL 

2 pipeta volumétricas de 10 mL 

1 pipeta volumétrica de 20 mL 

 

6.3 - REAGENTES 

ácido nítrico concentrado 

solução padrão de Hg 1000 mg/L 

 

6.4 - SOLUÇÕES 

 

6.4.1 – Ácido Nítrico 20% v/v para lavagem 

Diluir 100 mL de ácido nítrico concentrado a 500 mL em béquer de 600 mL e 

homogeneizar.  

 

6.4.2 – Ácido Nítrico 1:1 v/v para lavagem 

Diluir 250 mL ácido nítrico concentrado a 500 mL em béquer de 600 mL e 

homogeneizar.  

 

6.4.3 – Ácido Clorídrico 10% v/v para lavagem 

Diluir 50 mL ácido clorídrico a 500 mL em béquer de 600 mL e homogeneizar.  

 

6.4.4 – Soluções intermediárias 

Partindo da soluções estoque 1000 mg/L, preparar as soluções abaixo conforme descrito 

na tabela 1. 

 

Tabela 1. Preparação de soluções intermediárias de Hg a partir de solução estoque  

1000 mg/L e HNO3 1:1. 

Concentração (mg/L) Volume Solução Hg (mL) HNO3 1:1 (mL) Balão (mL) 

1,00 0,5 10 500 

20,0 1,0 1 50 

 

6.4.5 - Soluções de calibração do instrumento, conforme tabela 2. 

As soluções de calibração do instrumento foram preparadas conforme tabela 2. 

Descartar as soluções em bombas de rejeito adequadas após o uso. 
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Tabela 2. Preparação de soluções de calibração de Hg a partir de soluções 

intermediárias obtidas conforme tabela 1. 

Solução de Origem 
Concentração 

(ng/mL) 

Volume 

(mL) 

HNO3 1:1 

(mL) 

Balão 

(mL) 

 

2,5 0,25 1 100 

5 0,5 1 100 

10 1 1 100 

20 2 1 100 

30 3 1 100 

50 5 1 100 

100 10 1 100 

A partir da solução 

padrão intermediária 

de 20,0 mg/L 

200 1 1 100 

500 2,5 1 100 

1000 5 1 100 

2000 10 1 100 

4000 20 1 100 

 

6.5 - DESCONTAMINAÇÃO DAS VIDRARIAS PARA ANÁLISE  

 

6.5.1 Descontaminar toda vidraria por imersão em ácido nítrico 20% overnight em 

recipiente flástico com tampa. 

6.5.2 Lavar vigorosamente com água deionizada. 

 

6.6 - DESCONTAMINAÇÃO DAS BARQUINHAS DE METAL PARA ANÁLISE  

6.6.1 Imergir as barquinhas de metal em solução de ácido clorídrico 10% a quente em 

chapa elétrica por 5 minutos.  

6.6.2 Calcinar as barquinhas em mufla a cerca de 650ºC por cerca de 15 minutos.  

6.6.3 Submeter as barquinhas a queimas em branco no próprio forno do instrumento 

momentos antes do uso.  

NOTA 1: Quando utilizadas estas barquinhas para análise de amostras líquidas, a 

amostra deve ser adicionada momentos antes da análise e não devem permanecer no 

carrossel, pois há perda de Hg sob estas condições. 

 

6.7 - DESCONTAMINAÇÃO DAS BARQUINHAS DE QUARTZO PARA 

ANÁLISE  

6.7.1 Imergir as barquinhas de quartzo em solução de ácido nítrico 1:1 por 5 minutos a 

quente em chapa elétrica (com a solução fervente). 

6.7.2 Calcinar as barquinhas em mufla a cerca de 650ºC por cerca de 15 minutos.  

6.7.3 Submeter as barquinhas a queimas em branco no próprio forno do instrumento 

momentos antes do uso para análise de amostras com baixos teores de Hg (< 10 µg/L). 

NOTA 2: As barquinhas de quartzo são indicadas para análise de amostras líquidas que 

não contenham fluoretos ou outros materiais que possam atacar o quartzo durante o 

processo de decomposição térmica. 

NOTA 3: Para amostras com baixos teores de Hg (menor que 50 ng/mL ou µg/L) é 

necessário fazer uma queima em branco da barquinha no instrumento para remoção de 

qualquer resíduo de mercúrio antes da utilização da mesma. Barquinhas que 

apresentarem teor de mercúrio detectável, mesmo após este processo de 

descontaminação, devem ser substituídas por novas. 



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

Determinação de mercúrio total  em águas, solo e sedimentos 

 

 

PN-LAPOC-7005 

REV.02 

01/10/2014 
COORDENADOR 

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS- CNEN 

6/19 

 

6.8 – CALIBRAÇÃO PRIMÁRIA 

6.8.1 Abrir o cilindro de oxigênio. 

6.8.2 Ajustar o manômetro interno em 60 psi. 

6.8.3 Ligar o instrumento, pressionando a botoeira ON/OFF na parte forntal do 

equipamento. 

  
 

6.8.4 Na tela que surge, digitar a senha e clicar em OK. 

 
 

6.8.5 Clicar a seguir em DMA-80 MEASUREMENT. 
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6.8.6 Retirar o trap de mercúrio (1) na saída de gás de arraste do instrumento (2) e 

conectar um manômetro (3). 

 

 
6.8.7 Verificar se a vazão do gás encontra-se entre 6 e 8 ml/min. Ajustar girando o 

botão preto na parte traseira do aparelho se necessário. 

 

 

 
6.8.8 Reconectar o trap de mercúrio na mangueira de saída de gás. 

 

  

1 

2 

3 



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

Determinação de mercúrio total  em águas, solo e sedimentos 

 

 

PN-LAPOC-7005 

REV.02 

01/10/2014 
COORDENADOR 

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS- CNEN 

8/19 

 

6.8.9 Criar arquivo de calibração. Na tela que surge, clicar em CALIBR (1); NOVO 

DOCUMENTO (2); SALVAR (3).  

 

 

 
 

 

6.8.10 Inserir nome do arquivo onde serão salvos os dados, como CURVA 

DDMMAAAA (1); OK (2); SALVAR (3). 

 

 
 

(1) 

(2) (3) 

(1) 

(2) 
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6.8.11 Confirmar se os parâmetros de leitura estão corretos. Clicar em METH (1); a 

seguir selecionar o arquivo STANDARD.m80; conferir se os dados no método 

coincidem com os da tabela 1. Caso não coincidem, alterar e clicar em salvar. 

 

 

 
 

Tabela 1: condições de análise do método standard.m80. 

Pos T (time) T (temperature) 

1 00:00:01 200°C 

2 00:01:00 200°C 

3 00:02:00 650°C 

4 00:01:00 650 °C 

 

 

 

 

  

Max start temp: 200°C 

Purge: 60 sec 

(1) (2) 
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6.8.12. Criar Sequência de leitura. Clicar em MEAS (1); RESULT (2); Inserir linhas (3) 

tanto quanto forem necessárias. Configurar a tabela da seguinte forma (4): 

- Samplename: inserir nome do padrão. 

- Weight: inserir massa de 0,1000 g 

- State: Alterar para CALIBRATE 

- µg/Kg: inserir a concentração em µg/Kg ou µg/L do padrão a ser lido 

Clicar em SALVAR (5); inserir nome do arquivo com as leituras; OK; SALVAR. 

 

 

 
 

 

  

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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6.8.13 Criar relacionamento entre a curva de calibração e os padrões a serem lidos. 

Clicar em LINKS (1). Configurar a tabela da seguinte forma (2): 

- Cal File: Selecionar o arquivo com a curva de calibração criado no item 6.8.9 

- Method: Selecionar o método Standard.m80 

Clicar no ícone da barquinha (3) para desativar modo de leitura seqüencial e acionar 

modo de leitura individual. 

 

 

 
 

 

 

6.8.14 Pipetar 100 µL do primeiro padrão em duplicata nas barquinhas de quartzo 

descontaminadas e posicioná-las no carrossel na ordem definida na sequência de leitura, 

conforme coluna POS na tela de sequência de amostras.  

 
 

 

(3) 

(1) (2) 
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6.8.15 Clicar em START para iniciar a leitura da amostra. 

 
 

6.8.16 Ao término da leitura, clicar em salvar e repetir passos 6.8.14 e 6.8.15 para 

leitura de toda a sequência de padrões.  

 

6.8.17 Ao término da leitura de todos os padrões, clicar em CALIBR. 

 

 

 
 

 

6.8.18 Clicar em CELL 0 (1). Na coluna SEL., marcar os padrões na faixa de 0 a 5 ng 

de Hg (2). 

 

 
 

 

6.8.19 Clicar em CELL 1. Na coluna SEL., marcar os padrões na faixa de 2,5; 5; 10 e 

20 ng de Hg. 

 
 

  

(1) 

(2) 
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6.8.20 Clicar em CELL 2. Na coluna SEL., marcar os padrões na faixa de 100; 200 e 

400 ng de Hg.  

 
 

6.8.21 Conferir se r2 > 0.995 para cada curva. Caso não, repetir leitura de padrões que 

estejam fora da curva de calibração. Reiniciar do passo de 6.8.14 em diante, criando 

nova sequência de leitura com os padrões a serem reanalisados, até que este valor 

mínimo de r
2 

igual a 0,995
 
seja obtido. 

 

 
 

 

 

6.9 -DETERMINAÇÃO DE Hg 

 

6.9.1 Seguir os passos 6.8.1 a 6.8.8 para ligar o instrumento. 
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6.9.2 Na tela que surge, clicar em MEAS e, a seguir, no ícone com a folha em branco 

para excluir quaisquer resultados exibidos nesta tela. 

 
 

6.9.3 Clicar no ícone “+1” para inserir uma linha na tabela de amostras. A seguir clicar 

no campo em amarelo na coluna SAMPLENAME para inserir a identificação da 

amostra. 
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6.9.4 Digitar a identificação da amostra no teclado virtual e clicar em OK 

 
 

6.9.5 Clicar na guia LINKS para configurar a seqüência de amostras preenchendo os 

seguintes campos: 

• Sample Name: informar nome da amostra; 

• State: selecionar a opção  

→ NORMAL para amostra desconhecida; 

→ REFERENCE VALUE para padrão de controle (neste caso é preciso 

informar o valor nominal de mercúrio do padrão de controle) 

→ BLIND VALUE: para queima sem amostra (limpeza do instrumento). 

• CalFile: selecionar arquivo com a última calibração válida 

• Method: selecionar o programa de análise STANDARD.m80 quando trabalhar com 

alíquotas de 100 µL ou amostras sólidas; STANDARD150.m80 quando trabalhar com 

alíquotas de 200 µL de amostras líquidas ou STANDARD200.m80 
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6.9.6 Clicar no ícone do disquete para salvar a seqüência de amostras. Certificar-se de 

que o ícone com as barquinhas vermelhas está ativado (fundo amarelo) indicado que as 

amostras serão lidas sequencialmente. 

 
NOTA 4: Obrigatoriamente, deverá ser lido para fins de calibração diária (verificação 

de validade da curva de calibração) um padrão alto e baixo da curva de calibração das 

curvas de  calibração do equipamento no qual a amostra foi medida (cujo valor obtido 

deverá ser de  10% da concentração do valor nominal do padrão). Este padrão de 

controle poderá ser inserido tanto como amostra (opção NORMAL) ou como valor de 

referência (REFERENCE VALUE). Neste segundo caso, o resultado será emitido como 

um índice de recuperação relativo ao valor esperado, devendo ser obtido valor entre 

0,90 e 1,10. 

 

6.9.7 Transferir as amostras para as barquinhas, colocando-as no carrossel nas posições 

indicadas na coluna POS da sequência de amostras. 

NOTA 5: Ao transferir amostras líquidas, recomenda-se o uso de micropipetas com 

faixa de trabalho de 100 a 1000 µL, mesmo quando utilizadas para pipetagem de 

volumes ao redor de 100 µL. As micropipetas de 10 a 100 µL possuem ponteiras com 

abertura muito pequena; estas favorecem a formação de um microspray no ato da 

transferência de líquido, levando à formação de microgotas da amostra na barquinha 

que aparentemente aumentam a dispersão dos resultados da análise. 
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6.9.8 Inserir o nome da amostra no teclado virtual, digitando DDMMAAAA para salvar 

a seqüência. 

 
 

6.9.9 Ao retornar para a tela de análise, clicar no link START para iniciar a análise das 

amostras. 

 
 

 

6.9.10 Após o término das análises, clicar na guia RESULT para observar e registrar os 

resultados na coluna µg/Kg ou ng de Hg. 
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6.9.11 Clicar na guia SIGNAL e selecionar a linha correspondente à amostra de 

interesse para observar o sinal obtido na determinação, que pode ser ampliado clicando-

se no ícone com a lupa. 

 
 

6.9.12 Clicar no ícone do disquete para salvar o arquivo ao término da análise. 

 

6.10 – CONTROLES DE QUALIDADE 

6.10.1 A análise de um padrão de controle deverá ser efetuada a cada batelada. 

6.10.2 Os resultados do padrão de controle deverão ser comparados aos valores 

certificados conforme PN-LAPOC-5900 ou lançados em carta de controle, conforme 

PN-LAPOC-5901 – Uso de cartas de controle. 

6.10.3 Uma amostra da batelada deverá ser analisada em duplicata e o coeficiente de 

variação (CV %) deverá ser menor que 20 %. 
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7 - QUADRO DE EDIÇÃO 

REVI-

SÃO 
PÁGINA DATA ELABO- 

RAÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

00 Todas 17/10/2013 Rodrigo L. 

Bonifácio 
 

01         Página2 - 

Item 5.5 
29/04/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Inserido formulário FT-LAPOC-7005-05 

referente anotações manuais em amostras 

sólidas 
01              Página 5 

– item 3 
29/04/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Inserido comentário para que, 

barquinhas que apresentarem teor de Hg 

detectável após descontaminação devem 

ser substituídas 
01 Página 4 

– item 6.3 
29/04/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Os materiais descritos no item6.3 foram 

realocados para o item 6.2 
01 Página 5 

– Nota 3 
29/04/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Corrigida unidade de mg/L para ug/L. 

01 Página 6 

– item 6.8 
29/04/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Introduzidas instruções em detalhes 

sobre como ligar o instrumento. 
01 Página 4 

– item 

6.4.5 

29/04/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Introduzida orinetação para od escrate 

correto das soluções de Hg. 

01 Página 17 

– item 

6.9.12 

29/04/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Inseridas informações sobre como 

salvar o arquivo após leitura das 

amostras. 
02 Página 2 

– item 

5.6 

22/09/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Inserido formulário Descrição das 

fontes de incerteza do PN-LAPOC-7005 

– amostras líquidas (FT-LAPOC-7005-

05) 

 
02 Página 2 

– item 
5.7 

01/10/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Inserido formulário Descrição das 

fontes de incerteza do PN-LAPOC-7005 

– amostras sólidas (FT-LAPOC-7005-

06) 

 
02 Página 5 

– tabela 2 
01/10/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Inserido novos pontos na curva de 

calibração, correspondente a solução de 

2,5 ng/mL e 500 ng/mL. 

 

8 - ANEXOS 
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