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RESUMO

0 Programa Brasileiro de Alternativas Energéticas

prevê a redução da dependência brasileira no que diz res-

peito a fonte de energia primaria Importada estabelecendo,

entre outras ações» a substituição do óleo combustTvel pelo

carvão mineral. Não menos Importante ? a possibilidade de

sua gaseificação utilizando a energia nuclear |4j.

No entanto, sua utilização em grande escala acarre

ta um sério problema de poluição ambiental. Durante a com-

bustão do carvão são liberados para o melo ambiente, sob v£

rias formas, uma série de elementos tóxicos, tais como As,

Hg, Pb, Sb, Se, Cd, Zn, etc.

A quantidade liberada destes elementos cresce com

o aumento da quantidade de carvão queimado, além de alguns

deles se concentrarem naturalmente nas cinzas volantes.

A determinação de Impurezas em carvão e também de

Interesse no Projeto Figueiras do Programa de Prospecção MĴ

neral da Nuclebrãs.

C necessário, portanto, o conhecimento de técnicas

analíticas capazes de determinar estes elementos, de manei-

ra rápida e precisa, para que se possa fazer um controle

eficiente dos mesmos » tanto no carvão como nos produtos da



sua combustão.

Concluiu-se, apôs os testes experimentais, que a

espectrofotometria de absorção atônica ê uma técnica analT-

t1ca adequada para a determinação dos elementos poluentes

no carvão, já que conduziu a bons resultados de maneira sim

oles e econômica; além disso é uma técnica que se adaota a

uma ampla faixa de concentrações que variam desde porcenta-

gens até teores da ordem de ppb.

^ A desvantagem do tratamento prévio da amostra, ne-

cessãrio para este tipo de determinação, é superada pelo

S uso do ataque convencional de mistura ácida (HNO, «• HC1O* •

HF) que mostrou ser rápido e eficiente.



ABSTRACT

The Brazilian Enerqetic Alternative Program ex-

pects the reduction of our dependence on foreign energy

sources, by replacing fuel oil by mineral coal. Its gasifi-

cation by means of nuclear energy must be also considered.

However, the Intensive burning of coal leads to S£

rious environmental problems. During its combustion the re-

lease to atmosphere of toxic elements such as As, Mo, Pb,

Zn and others is of great concern.

/•""" Increase In atmospheric pollution will take place

by burning increased amounts of coal. In addition, some of

those elements are concentrated in fly ashes.

The determination of impurities in coal is also 1jn

portant for the Figueiras Project 1n the "íuclebrãs Mineral

prospection Program.

Hence, 1t 1s important to have reliable analytical

methods which can monitor Inorganic constituents at various

stages of coal production and utilization.

The AAS Is a suitable analytical technique to de-

termine pollutants in coal because 1t 1s sensitive, simole,

economic and cover a large range of concentration.



The need of a previous treatment of sample Is ove£

come by using an acid attack (HNOj 4 HC104 • HF) which has

been proved to be rapid and efficient.
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1. INTRODUÇÃO

No contexto da crise energética mundial, em função

do Impacto causado na economia brasileira pelo aumento dos

preços Internacionais do petróleo, o carvão brasileiro assti

me uma Importância verdadeiramente estratégica.

Os resultados apresentados na tabela 1.1 Indicam

sue o carvão mineral representa, aproximadamente 921 do po-

tencial energético fóssil do paTs |5|. Portanto, o carvão

mineral deve ser considerado como uma importante fonte de

energia a ser aproveitada a curto prazo.

t particularmente interessante Dará o Programa Nu-

clear Brasileiro a analise do carvão, uma vez que ocorre,

no Brasil, urânio associado ao carvão» como é o caso de Fi-

gueiras, no Paraná.

Uma das maiores desvantagens na utilização em grain

de escala do carvão esta relacionada com problemas ambien-

tais, ja que a poluição atmosférica 1rã crescer com o au-

mento da quantidade de carvão queimado.

0 carvão é um combustível que contém vários elemeri

tos metálicos em concentrações que abrangem uma faixa de

alguns por cento a ppm.



Tabela 1.1

Reservas brasileiras de energia fossil |5|

Matéria prima

Carvão mineral

Gãs natural

Petróleo

Urânio não associado

Xisto (céu aberto)

Reserva total

12.035 x IO6 t

25.935 x IO6 t

93.96 x IO6 m3

22.460 t

176,40 x IO6 m3

Equivalente
em petróleo

(IO6 t)

6.340

26

106

197

199

Percentual

92,3

0.4

1.5

2.9

2,9
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Na combustão» a parte orgânica do carvão é conver-

tida em COg e água, os constituintes Inorgânicos não volá-

teis em resíduos de cinzas (cinzas de fundo e cinzas volan-

tes) e parte dos constituintes voláteis liberados diretamejft

te para a atmosfera como qases. Alguns elementos» tais co-

mo As» Cd» Cu, Pb» Sb, Se e Zn»se concentram nas cinzas vo

lantes |45|.

As quantidades cumulativas destes elementos podem

ser ambientaimente significantes, muito embora estejam pre-

sentes no carvão apenas em nTveis de traços |51|.

No Brasil, segundo o Ministério das Minas e Ener-

gia |4|, o consumo de carvão nas diversas areas da Indús-

tria devera atingir,em 1985, cerca de 20 milhões de tone

ladas. Assim, um elemento presente no carvão na faixa de

1 ppm contribuirá com aproximadamente 20 toneladas para a

poluição ambiental.

Ç Importante, portanto, que os constituintes Inor-

gânicos sejam determinados nos vários estágios de produção

e utilização do carvão. Para Isto, são necessárias técnicas

analíticas que permitam determinações rápidas» precisas e

econômicas destes elementos. Como o número de elementos a

serem determinados i grande» melhor seria uma técnica p£

ra dosá-los simultaneamente.
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A espectrofotonetria de absorção atômica ê, tal-

vez, uma das técnicas instrunentais mais adequadas para a

análise de carvão» jã que apresenta:

- boa sensibilidade, precisão e exatidão;

- capacidade para analise muitielenentar;

• adequação para uma ampla faixa de concentra-

ções e

- custo operacional relativamente baixo.

A analise quTmica do carvão é, no entanto, dificul^

tada pelos procedimentos, alqunas vezes requeridos, para

dissolução da matriz carbonãcea.

Com bases nestas considerações foi proposta a de-

terminação de aloumas impurezas metálicas no carvão usando

a espectrofotometria de absorção atômica como técnica analjí

tica.
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2. HISTÉRICO OA ABSORÇÍO ATÔMICA

"Toda substância quTmica i capaz, sob certas con-

dições, de absorver sua própria radiação"; a lei de

Kirchhoff, estabelecida em 1859, agora assume unia nova im-

portância ja que ê a base de um método de analise quTmica:

a espectrofotometria de absorção atômica (EAA) |35|.

As Unhas de absorção foram descobertas em 1802,

quando Wollaston, repetindo as experiências de Newton (ana-

U s e do espectro solar), observou que o espectro da luz do

sol atS então suposto contínuo, era,na verdade,interrompido

por linhas escuras, A descoberta, no entanto, não foi consj^

derada Importante.

Fraunhofer (1814), em trabalhos independentes, fez

as mesmas observações e começou um estudo sobre este espe£

tro. Encontrou uma serie de Unhas na região visível do es-

pectro solar, que receberam seu nome, e atribuiu letras de

A a H as 8 Unhas mais proeminentes (Tabela 2,1) sem, cont£

do, tentar Identificar a sua origem química (a distribuição

Indicada na tabela foi feita mais tarde).

Somente depois de 1859 5 que Kirchhoff estabeleceu

a origem das linhas escuras, quando formulou a lei geral re

lacionando a absorção e a emissão de luz de um determinado

sistema |39|. A» Unhas de absorção no espectro solar foram



Tabela 2.1

Linhas de absorção observadas por Fraunhofer
no espectro solar visível |35|

Notação de
Fraunhofer

A

B

C

D

E

F

G

H

Comprimento de
onda

°1
D2
El

A
h

61
G2

(nm)

759,40

686,75

656,30

589.61

589,02

527,04

527,05

526,97

486,15

430,81

430,79

396,866

Região espectral

Infra vermelho

vermelho

vermelho

amarelo

amarelo

verde

verde

verde

azul

anil

anil

ultra violeta

Elemento químico

oxigênio

oxigênio

hidrogênio

sódio

sódio

ferro

caldo

ferro

hidrogênio

ferro

caldo

cálcio
U>



24

explicadas e a utilidade analítica , tanto da técnica de

emissão como de absorção,foi delineada.

Kirchhoff tentou deduzir dos resultados de

Fraunhofer a presença de certos elementos na atnosfera so-

lar e, com Bunsen, deixou as bases de um novo método quTmi-

co de analise |35j.

A figura 2.1 mostra uma repetição da experiência

de Kirchhoff feita por Tyndall |46|. A luz solar atravessa

uma lente (L) e incide sobre um prisma (P), originando on

espectro"cont?nuo? Quando o feixe luminoso e interceptado

entre a fonte e o prisma por uma chama onde ê queimado clo-

reto de sódio, a banda escura em D no espectro solar £ i£

tensificada, apesar da emissão do sódio na chama incidir

na mesma região. Em outras palavras, o amarelo corresponden

te ao sódio desaparece.

Wood (1902) também repetiu as experiências de

Kirchhoff e, por analogia com a ressonância acústica, apli-

cou o termo ressonância ao fenômeno que ocorreu na chama e,

chamou as linhas emitidas e absorvidas pelos átomos de sõ-

d1o úe linhas de ressonância |35|.

Assim, as Unhas de Fraunhofer, no espectro solar,

foram atribuídas ã absorção» por certos elementos na parte

exterior mais fria da atmosfera solar, do espectro contínuo

emitido pelo Interior quente do sol J39J.



FIGURA 2-1

DESENHO ORIGINAL DE TYNDALL SOBRE

A EXPERIÊNCIA DE KIRCHHOFF I 46 |
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Como resultado,a astrofísica e a astronomia, que determi-

nam a composição quTmica e o estado físico dos corpos cele£

tes e a maneira como eles se movem, foram o campo mais Im-

portante de aplicação para a absorção atômica |24|.

Os primeiros 20 anos do século XX foram marcados

por consideráveis avanços no campo da teoria da absorção

atômica. Durante este perTodo, as relações fundamentais en-

tre a absorção e as constantes atômicas foram estabeleci-

das, métodos de medidas de absorção foram desenvolvidos e

uma grande parte dos resultados teóricos foram obtidos com

base na teoria eletrônica de Lorentz. 0 desenvolvimento da

teoria quãntica, em particular a teoria de Einstein, tornou

possível estabelecer o significado físico e a conexão en-

tre as diferentes radiações e os processos de absorção que

ocorrem em sistemas atômicos. Como resultado, certos con-

ceitos Introduzidos na teoria clássica, de maneira extrema-

mente arbitraria, puderam ser Interpretados.

No entanto, o uso da absorção atômica na química

analítica só começou nos anos 40, quando foi aplicada na d£

terminação de mercúrio no ar.

Em 1954, Bochkova publicou um trabalho relacionado

com o uso da espectrofotometria de absorção atômica para

analise de gases, Até 1955 o uso da absorção atômica para

propósitos analíticos ficou restrito a este trabalho.
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As razões para o lento progresso da nova técnica

foram, em primeiro lugar,o desenvolvimento rápido dos meto

dos de emissão e, em segundo lugar,a ausência de um meto-

do suficientemente simples para a determinação de um grande

número de elementos em amostras de composições diferentes.

Em 1955, Walsh (na Australia), Alkemade e Milatz

(na Holanda), independentemente, publicaram artigos indican

do as vantagens do método de absorção sobre os métodos de

emissão para analises espectroquTmicas demonstrando, assim,

o potencial efetivo da absorção atômica como uma nova e un£

versai ferramenta analttica no campo instrumental |38|.

Walsh publicou, na Spectrochimica Acta, "The Ĵ

cations of atomic absorption spectra to chemical analysis"

e Alkemade e Milatz apareceram no Journal of the Optical

Society of America, descrevendo um espectrofotometro de fe^

xe duplo com duas chamas, a primeira atuando como fonte de

radiação e, a segunda como o atomizador I35|.

Durante os anos seguintes, milhares de trabalhos

foram publicados sobre analises espectroquTmicas de absor-

ção atômica, relacionados tanto com as pesquisas (estudo s£

bre as possibilidades dos métodos, aperfeiçoamento das téc-

nicas de analise, descoberta de novos métodos para a produ-

ção de vapor, etc.) como com a extensão do campo para uso

dos procedimentos jã testados |24J,
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O método tornou-se ampianente usado em muitos paT-

ses. As maiores firmas de aparelhos óticos começaram uma

produção em massa. 0 método de absorção atônica estava ago-

ra Incluído cono uma seção separada da analise espectral em

conferências e simpósios, também em revisão de métodos de

analise e em manuais hibliogrãficos.
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3. ASPECTOS TEÓRICOS

3.1 Emissão e absorção de luz

A emissão e absorção de luz estão associadas com o

processo de transição de átomos de um estado estacionario

para outro. Para os estados estacionãrios 1 e k, com ener-

gias E.J e Efc, quando Efc > E^, a transição 1 • k resulta na

absorção de luz e a transição k • 1 resulta na emissão de

luz com freqüência:

(3.1)

onde:

h = constante de Planck

De acordo com a teoria quântica da radiação» de

Einstein, pode haver três tipos de transição entre os nT-

ve1s 1 e k:

- Emissão (k •» 1), transição de um estado excitado

para um estado de menor energia, ocorrendo espontaneamente;

- Absorção (1 • k), transição de um estado de bai-

xa energia para outro de energia mais alta, ocorrendo p£

Ia ação da radiação externa com freqüência v ^ e

- Emissão (k •*• 1), transição de um estado excitado

para outro de menor energia, estimulado por radiação exter-

na de mesma freqüência v ^ .
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Assim, a origem da espectroscopia de emissão ótica

se baseia nesta propriedade fundamental da matéria, ou se-

ja, na passagem de um ou mais elétrons de um estado enerqe-

tico para outro superior através de una energia externa.

A volta dos elétrons ao seu estado de menor energia é acom-

panhada da emissão da energia absorvida, sob a forna de una

raia característica do elemento |24|.

Por outro lado, um elemento disperso sob a forma

de vapor atômico, no estado fundamental, pode absorver ene£

gia característica idêntica ã que emite quando excitado e

seus elétrons são levados a um nível superior de energia.

Portanto, o princípio básico do método da absorção

atômica é baseado na propriedade de absorção,pelo átomo, de

fotons de energia de comprimentos de onda bem determinados.

Assim, a espectrofotometria de absorção atômica p£

de ser definida, no seu contexto analítico, como um método

para a determinação da concentração de um elemento em uma

amostra, através da medida da radiação absorvida no vapor

atômico produzido pela amostra, em um comprimento de onda

que 5 característico do elemento considerado |8J.
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3.2 Unhas de absorção e coeficiente de absorção

A absorção de radiação por átomos He qualquer ele-

mento pode ser observada pela passagem de um feixe de luz,

proveniente de una fonte contTnua, por um meio no qual hã

átomos livres de tal elemento |24|. Se for usido um Instru-

mento com alto poder de resolução, será fácil localizar re-

giões de intensidade mais baixa no espectro contTnuo, cor-

respondendo ãs enernias de transição dos átomos do estado

de menor energia para outro de maior eneroia, de acordo com

a equação 3.1.

A absorção de enerqia oelos átomos ocorre dentro

de uma reqião espectral limitada, da ordem de centésimos de

A. A absorção atômica se apresenta, portanto, sob a forna

de linhas finas individuais nos espectrogramas de fontes

contínuas.

A absorção atômica segue uma lei exponenciai, senjs

lhante ã lei de Lambert-Reer na espectroscooia molecular

|38|.

Supondo um feixe Incidente, atravessando un vapor

atômico onde todos os átomos estão no estado fundamental e

não havendo espalhartento, como 2 mostrado na fiqura 3.1, o

feixe emerqente terã uma Intensidade dada por:



FIGURA 3.1

CAMINHO, l , DE UMA CÉLULA DE ABSORÇÃO A SER CONSIDERA-

DO NA CHAMA,EM UM PROCESSO DE ABSORÇÃO ATÔMICA I 38 |
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(3.2)

onde: I » intensidade do feixe emergente de freqüência v;

I • intensidade do feixe incidente de freqüência v;

1 * espessura do vapor atônico e

k * coeficiente de absorção na freqüência v

0 coeficiente de absorção, kv, caracteriza as li-

nhas de absorção e varia com a freqüência* porque a linha

de absorção ten uma largura definida conforme a freqüência.

0 coeficiente de absorção varia com todos os fatores que al_

teram a largura da linha de absorção (temperatura, pres-

são, natureza dos ãtomos presentes, etc.)

Para fins de medidas, o parâmetro mais usado é" a

absorbância, A, definida como:

(3.3)

Substituindo a equação (3.2)

A - ky 1 log e ou A • 0,4343kv 1 (3.4)

Segue dal que, a absorbância i diretamente proporcional ao

coeficiente da absorção |24|.
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Como a absorção atômica corresponde a transições

de átomos de níveis de baixa energia para outros de enerqia

mais elevada, o grau de absorção depende da população do ní

vei de menor energia em uma determinada transição. Para um

sistema em equilíbrio termodinâmico, a população de um ní-

vel e determinada pela lei de Boitzmann:

V (3.5)
9
,

onde:

N. » número de átomos em um nível com energia E,;

N « numero de átomos no estado fundamental, E «0 e
" o

8| e 9f « pesos estatísticos do estado j_ e funda-

mental, respectivamente (probabilidade de ocorrer uma

transição particular).

A razão N^/Nc i pequena e torna-se apreciável, apei

nas, em altas temperaturas e em transições resultantes de

Unhas de ressonância de comprimento de onda elevado |8|.

Como,na maioria dos elementos, as Unhas estão abaixo de

6000 A e se trabalha com temperaturas menores que 3000 K, a

relação NJ/N, será sempre pequena e N^ será desprezível em

relação a N#, de modo que N( será Igual a N (numero total

de átomos presentes). Apesar de N, variar exponendaimente

com a temperatura, N, permanece constante. (Tabela 3.1)

A absorção será, consequentemente, maior nas 11-



Tabela 3.1

Valores de N^/N para diferentes Unhas
de ressonância J24J

LI

Cs

Na

Ca

Cu

nhas (í)

8521

5890

4227

2139

Energia de
excitaçao
(eV)

1,46

2.11

2,93

5,80

T »

4,44

9,86

1.21

7,29

2000

X

X

X

X

1

1

1

1

K

O*4

O'6

O"7

o-15

T «

7,24

5,88

3,69

5,58

3000 K

X

X

X

X

IO'3

IO"4

IO"5

IO"10

0

T «

2,98

4,44

6,03

1,48

4000

X

X

X

X

1

1

1

1

K

0*£

O"3

O'4

O'7

T «

6,82

1,51

3,33

4,32

5000

X

X

X

X

1

1

1

1

K

O'2

O"2

O'3

o-6
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nhas resultantes das transições do estado fundament»!.

Essas linhas são chamadas linhas de ressonância em análises

de absorção atômica.

Cada elemento pode apresentar várias linhas de £

sonancia com sensibilidade variável, mas raramente coinci-

dentes. Além disso, as linhas de ressonância são bem defin^

das, estreitas e com comprimento de onda bem característico

para cada elemento.

3.3 Perfil das linhas de absorção

Para se obterem as leituras exoerimentais, o ins-

trumento deve ser colocado de maneira a medir a intensidade

da linha emitida pela fonte |38|. A absorção produzida nes-

ta linha, pela linha de absorção, causa um decréscimo na ijn

tensidade medida.

As leituras são expressas como porcentaqem de ab-

sorção e, depois, transformadas em absorbância (A). Valores

de absorbância versus concentração são colocados em um gra-

fico que constitui a curva analTtica. Se a larqura da U n h a

proveniente da fonte for multo qrande, o decréscimo na In-

tensidade será pouco observável. Por Isto, a meia-larnura

da Unha de emissão proveniente da fonte deve ser bem menor

que a meia-larnura da linha de absorção.
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Na realidade, não existe una linha verdadeiramente

monocromática |35|. A energia emitida em uma linha espec-

tral i sempre espalhada sobre uma faixa de comprimentos de

onda estreita, alcançando um máximo em um certo vo e caindo

simetricamente no outro lado do pico. 0 mesmo acontece com

a linha de absorção: o coeficiente de absorção mostra um m£

ximo, k mg x , em v9 e uma diminuição simétrica do outro la-

do de vo como mostrado na fiqura 3.2.

Por meia-iargura, Av, de uma linha de absorção en-

tende-se a largura do perfil no ponto onde o coeficiente de

absorção ê reduzido a metade |24|.

As características das linhas de absorção são, po£

tanto, seu perfil e sua largura.

É conveniente expressar a meia-largura de uma li-

nha de absorção em termos da freqüência (m* ou s ) jã

que, assim ficam expressas as propriedades da linha Je ab-

sorção qualquer que seja seu comprimento de onda.

£ fãcil estabelecer uma relação entre a me1a-larg£

ra expressa em unidades de comprimento de onda e a me1a-1a£

gura expressa em unidades de freqüência.
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Apôs a diferenciação das relações

= — (3.6)

v (m"1) = -—- (3.7)

chega-se as seguintes equações para intervalos finitos:

|Av (s"1)! = — - r — AX (3.8)

|Av (nf1)! = - AX (3.9)

onde:

c = velocidade da luz
v * numero de onda

A largura natural de uma linha de ressonância e

cerca de 10 A |38|. Entretanto, vários fatores podem provp_

car um aumento na largura da Unha, o que dificulta sua me-
2

dida com precisão. Mesmo um aumento por um fator de 10

gíria uma alta resolução.
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3.4 Variação da largura e do perfil das Unhas de

absorção

0 perfil de uma linha é* governado quase que intei-

ramente pelo efeito combinado dos seguintes fatores:

- alargamento natural;

- alargamento Doppler;

- alargamento Lorentz;

- alargamento por ressonância;

- alargamento por auto-absorção;

- alargamento pelo efeito de Stark e

- alargamento pelo efeito Zeeman.

0 alargamento natural das linhas de absorção está

associado» do ponto de vista da eletrodinâmica quântica, ao

espaçamento dos níveis de energia |9,24|. Este alargamento

e o resultado do tempo de vida (T) finito dos nTveis entre

os quais a transição ocorre. 0 nTvel fundamental ê estável

(T • •) e a largura do nTvel superior 5, portanto, a única

largura Importante para as transições de ressonância.

Assim, a largura natural de uma linha de ressonância pode

ser definida como:
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O perfil de uma Unha governada pelo alargamento

natural i descrito por:

(AvN)
2

(3.11)
(Av,,)' • 4(v - v . ) Z

onde:

k# • coeficiente de absorção no centro da linha.

Para a maior parte das linhas de ressonância o

alargamento natural é da ordem de 10" m" , isto faz com

que seu efeito seja desprezível quando comparado con o

alargamento devido a outros fatores |24|.

0 alargamento Doppier está associado ao movimento

térmico aleatório dos átomos |91• E o alargamento da linha,

resultante de átomos com diferentes componentes de velocida^

de ao longo da linha de observação |39|.

Como resultado do movimento de um átomo com veloci^

dade ao longo da linha de observação, v , a freqüência de

absorção pelo átomo serã dada por:

v
x

Av - v, (3.12)
c



Se o movimento dos átomos no vapor atômico estiver

sujeito ã distribuição de Maxwell» como ê sempre válido pa

ra sistemas em equilíbrio termodinâmico, a distribuição do

coeficiente de absorção k , será determinada por:

(n) exp
. A ° 2 / V ' V» \

2RT V v0 )
(3.13)

A - peso atômico do átomo absorvedor;

R = constante universal dos gases;

T * temperatura absoluta e

k * ' = coeficiente de absorção no centro da linha.

0 valor de k ' ' ê determinado pela expressão:

Nf

me
(3.14)

onde:

f • força osciladora (número médio de elétrons por

Stomo que podem ser excitados pela radiação incidente);

ai * massa do elétron e

N > população de átomos que absorvem energia.
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Substituindo as constantes na equação (3.14) por

valores numéricos ten-se, então, que a mela larqura floppier

ê representada por:

= 0,716 x IO"6 vo\| (3.15)

A tabela 3.2 mostra os valores de AvD para al-

gumas linhas de ressonância em diferentes temperaturas.

Os dados da tabela mostram que mesmo a baixas temperaturas

o alargamento Doppier ê multo maior que o alargamento natu-

ral.

Alargamento Lorentz (variação devido aos gases na

chama) ? o alargamento provocado pela Interação entre os

átomos absorvedores e as moléculas dos gases que compõem a

chama |24|. Este efeito, junto com o efeito Doppier, da a

maior contribuição na forma, largura e posição das Unhas

de absorção.

Os principais dados experimentais obtidos, obser-

vando este tipo de alargamento levaram a concluir que:

- o aumento na pressão do gas causa alargamento na

Unha (Av, ), deslocamento do máximo das Unhas em relação ã

sua posição Inicial (Av ) e assimetria no perfil da Unha.

A figura 3.3 mostra a mudança no perfil da Unha a medida

que a pressão aumenta;



Tabela 3.2

Meia-largura Ooppier para algumas

linhas de ressonância |24|

Linha de
ressonância

Cs

LI

B

8521

6708

2498

<M
Peso atômico

132

6

10

,91

,94

,82

T « 200 K

1

5

12

,0

,7

,0

Av0 (m"
1)

T * 500 K

1

9

20

,6

,1

.0

T « 3000 K

4

22

48

,0

.0

.0



D
E

 
A

B
S

O
R

Ç
Ã

O
C

O
E

FI
C

IE
N

TE

/

( l
X —̂

FREQÜÊNCIA

FIGURA 3.3
EFEITO DA PRESSA'0 NO PERFIL DA LINHA
1) PERFIL NORMAL
2 ) PERFIL ALARGADO E DESLOCADO I 2 4 1



46

- a s mudanças na me1a-largura e no deslocamento

das Unhas são proporcionais as mudanças na pressão do gás

externo;

- diferentes gases têm efeitos diferentes no alar-

gamento e na alteração das linhas. A tabela 3.3 mostra o re

suitado de medidas experimentais da nela-largura para a 1^

nha de ressonância do rubTdio com diferentes gases.

Para gases pesados (argonio, nitrogênio, etc.) o deslocamejr»

to se dã para a parte vermelha do espectro» enquanto que p£

ra gases leves o deslocamento se da para o violeta e

- a razão entre a meia-largura e o deslocamento do

ponto máximo da linha, de diferentes gases pesados i uma

constante rntre 2 e 3. Este fato 5 confirmado pela tabela

3.4.

0 alargamento por ressonância 5 semelhante ao aiair

gamento por pressão, mas resulta da pertubação dos átomos

absorvedores por átomos do mesmo tipo |9|. 0 efeito surge,

principalmente, com soluções concentradas que provocam uma

redução na absorção correspondente. Este tipo de alargamen-

to provoca a não linearidade da curva de calibração, pois

não ê proporcional a concentração. Normalmente, as curvas

sujeitas a esta pertubação não passam pelo zero.

Mesmo em concentrações multo altas, se a pressão

parda! dos átomos for menor que 1,33 Pa este efeito pode

ser desprezível |46|.
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Tabela 3.3

Deslocamento e ceia-largura da linha do Pb (4216 A)

calculados por unidade da densidade relativa do gás

(0# C, IO5 Pa) |24|

Gãs

Ar

N2
Ne

H 2

He

Deslocamento Av.

(IO2 m"1) *

- 1,2

- 0,52

+ 0,22

+ 0,45

• 0,93

Meia-largura AvL

(IO2 m"1)

2,21

1.51

1,30

1,87

2,77

Av^/Avs

1.8

2.9

5,9

4.1

3,0

* Os sinais (+) e (-) indicam que as linhas são deslocadas
para o violeta ou para o vermelho do espectro, respecti-
vamente.
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Tabela 3.4

Razão Av./Av , em argonio e nitrogênio, para as

Unhas de ressonância de alguns elementos |24|

Li

Hg

Cs

Na

K

Rb

Na

K

Mn

In

Ag

Hg

nha (Â)

2537

4555

5890-96

7665

4216

5896

7699

4031

4102

3281

2537

Gás

N2

N2

h
h
N2

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

AvL/Avs

2.2

2,3

2,25

2.7

2.9

2.9

2.4

2.8

3,0

2.3

2.6
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O alargamento por auto-absorção ocorre quando a

fonte e cercada por uma camada mais fina de vapor e resulta

em uma absorção seletiva no centro da linha |9|. As linhas

de ressonância emitidas sofrem uma auto-absorção no tubo

das lâmpadas catõdicas.

0 alargamento pelo efeito Stark acontece quando o

material está exposto a um forte campo elétrico |9|. Um es-

pectro simples e desdobrado em várias linhas e esta separa-

ção aumenta com a intensidade do camno. Um campo não unifoj^

me produzirá uma série de componentes de Stark e resultará

no alargamento da linha.

Não é de muita importância na EAA, uma vez que o

campo elétrico é oeralmente fraco nos trabalhos de rotina.

Já o alargamento pelo efeito Zeeman acontece quan-

do a fonte de luz é exposta a um campo magnético |61|.

A Unha espectral e decomposta em vários componentes sime-

tricamente dispostos. Sõ aparece com aolicação de campos

muito fortes e 5 desprezível em trabalhos normais de EAA.

Além destes casos de alargamento já citados* as

Unhas poder apresentar estrutura hioerfina, como resultado

da presença da radiação de vários isõtonos em comorimentos

de onda lioeiramente diferentes |9|.
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3.5 Meia-largura da linha total

Sob as condições que prevalecem na EAA, os dois

processos de alargamento mais Importantes (estrutura hiper-

fina não sendo considerada como um processo real de alarga-

mento) são o alargamento Ooppier e o alargamento Lorentz

Estes efeitos se combinam para dar um perfil de

nha descrito pela equação |35|:

+ 00

a2 4 (w - y) 2
dy (3.16)

• 09

onde:

Av,
(In2)1/2

(v - v0)

Av

Av,

I

D

2(ln2)1/2
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AVJJ « meia-iargura devido somente ao efeito

Doppler;

Av, • meia-largura devido somente ao efeito

Lorentz;

6 » distância ao ponto v, no qual kv ê

calculado;

k0 « valor máximo do coeficiente de absorção e

a * constante de amortecimento.

Para a maioria das linhas, esta constante tem um

valor entre 0,5 e 2,0. Assim Av» e Av. são da mesma ordem

de grandeza |39|.

As curvas são simétricas, com um máximo em v » vo

e, caem entre as curvas de Doppler e Lorentz se as áreas

destas forem normalizadas para a unidade. A figura 3.4 mos-

tra o perfil das linhas quando cada um dos efeitos atua 1s£

ladamente.

É visto na figura que os efeitos de alargamento

não deslocam a Unha; seu pico é sempre em v0. Esta propri£

dade, no entanto, sÕ é verdade como uma primeira aproxima-

ção; a altas pressões as Unhas se tornam assimétricas e

seu pico é deslocado |35|.



I(V)

7 \

K( V)

N

\

FIGURA 3.4

VARIAÇA'0 DA INTENSIDADE ( E DO COEFICIENTE

DE ABSORÇÃO) COM A FREQÜÊNCIA

a) LINHA C/ ALARGAMENTO PELO EFEITO DOPPLER

WLINHA C/ALARGAMENTO PELO EFEITO LORENTZ l 35



53

A meia-largura total da linha de cada componente

Mperfino ê dado por:

AvT » |(Av D)
2 • ( A v L )

2 | 1 / 2 (3.17)

A medida da meia»largura total do perfil das li-

nhas de absorção é um processo complicado e os resultados

obtidos nem sempre são consistentes, no entanto, para a

maior parte dos elementos a meia-largura total da linha va-

ria de IO"1 a 10

mento de v |39|.

-1 »2 •
ria de 10 a 10 A, com Av~ tendendo a crescer com o au<

0 efeito da estrutura hiperfina será o de aumentar

os valores efetivos da meia-iargura das linhas.

E importante notar que, a largura total efetiva de

uma linha de absorção não é, necessariamente, duas vezes a

sua meia-largura.

3.6 Métodos de medidas de absorção

No método de absorção atômica a amostra é vapori-

zada e, através do vapor, faz-se passar o feixe de luz de

comprimento de onda específico do elemento a determinar.

0 problema é escolher um processo racional de medir esta aj>

sorção. Estes métodos são baseados na determinação de uma

das seguintes quantidades:
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- coeficiente de absorção Integrada da linha de

ressonância;

- energia total absorvida pela Unha de ressonân-

cia;

- absorção relativa da luz de uma fonte nonocrotnã-

tica (absorção da linha) e

- nedida do coeficiente de absorção no centro da

Unha |24|.

0 primeiro mltodo baseia-se na medida do coeficieji

te de absorção para cada linha de ressonância como função

da freqüência.

Do ponto de vista da eletrodinâmica clássica a ab-

sorção integrada ê:

dv « N f (3.18)
' me v

y°

onde:
«• 3

N « numero de átomos por cm que absorvem energia r£

diante entre v e v • dv;

f « força osciladora;

m « massa do elétron;

e * carga do elétron e

c • velocidade da luz.

A Integral acima corresponde ã área entre a curva

e o eixo horizontal.
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O segundo método trata da medida da energia total

absorvida pela linha de ressonância. Por definição:

(1 - e"
k v 1) dv (3.19)

A vantagem deste método é que a absorção total não

depende do poder de resolução do instrumento. Se uma linha

de absorção, mostrada pela curva contTnua na figura 3.5,

não estiver totalmente resolvida, a curva fotomitrica segui^

rã o caminho mostrado pela linha tracejada. Neste caso a

area acima da Unha pontilhada ê igual a área acima da li-

nha contTnua. Espectrõgrafos padrões podem ser usados para

medir a absorção total.

Para baixos valores de k 1,

então:

A
v

k dv (3.21)
v

Para baixos valores de absorbancia, entretanto, o

mitodo de absorção total demonstra ser tão bom quanto o mé-

todo de absorção integrada.

0 terceiro método consiste na medida da quantidade

relativa de luz absorvida de uma fonte de linha.
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FIGURA 3.5

ABSORÇÃO TOTAL COM O CONTORNO

NAO RESOLVIDO TOTALMENTE | 2 4 1
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Denominando a distribuição espectral de energia na

radiação Incidente por Ey e o coeficiente de absorção do

vapor atômico por kv, a absorção da linha será expressa pe-

la equação:

- e'1^1) dv

.dv
(3.22)

0 último método foi proposto por Walsh. 0 aspecto

característico do seu método é o tipo diferente de medida;

ao Invés de fazer a medida da absorção da linha:

AL

Walsh sugeriu a medida da absorbãncia:

A « l o g d v / I | V ) (3.24)

A figura 3.6 mostra a relação entre A e A^ e K 1.

A relação linear para a concentração e multo 1mpo£

tante na prática, sendo esta uma vantagem das medidas de a£

sorbância. Com relação a estes métodos pode-se concluir

que:

- o método de Walsh é mais simples e mais sensTvel
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FIGURA 3-6

RELAÇAl) ENTRE ABSORÇÃO DA

E ABSORBÃNCIA A VERSUS

LINHA AL

K0L 124
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que os demais;

- em geral cálculos teóricos de coeficiente de ab-

sorção são complicados devido ã estrutura multo fina das

linhas e a auto-absorção na fonte e

• quando são usadas fontes contínuas, as medidas

são menos sensTveis que com a fonte monocromática. As cur-

vas de calibração não são lineares, mesmo para baixas abso£

bandas.
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4. ESPECTROFOTOMETROS O E APSORCÍH ATGMKA

Os componentes básicos para um espectrofotômetro

de absorção atômica, indicados esquematicanente na fiqura

4.1, incluem uma fonte de radiação, um meio de atomização

e vaporização da amostra, um seletor de comprimento de on-

da, um detector de radiação e um reoistrador da radiação ajb

sorvida |8|.

A posição relativa dos quatro componentes não é ne

cessariamente a mesma mostrada no diagram».

Uma dificuldade experimental, que contribui para a

grande variação nos instrumentos usados, esta associada com

o fato da radiação emitida pelo vapor atômico ter o mesmo

comprimento de onda usado para as medidas de absorção.

4.1 Fonte de radiação

A função da fonte primária de radiação na EAA I

produzir radiação, com comprimento de onda no qual a absor-

ção possa ser medida. Esta fonte emitirá radiação no compri_

mento de onda do analisado sem Interferir com outras linhas

espectrais.
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A fonte Ideal ê a que emite a radiação com ura

meia-iargura da linha consideravelmente menor que a lar-

gura Ooppler da linha de absorção, com intensidade e estabj^

lidade suficientes para permitir medidas precisas de absor-

ção |8|.

Várias fontes comuns, como o arco e centelha dos

espectróqrafos, podem ser eliminadas imediatamente porque

não satisfazem os requisitos essenciais. Fontes de emissão,

que podem ser ou têm sido usadas, incluem chamas, tubos

Geissler, lâmpadas de descarga de vapor, lâmnadas de des-

carga sem eletrodos e lâmpadas de cãtodo oco.

4,1.1 Chamas e Tubos Geissler

Como fonte de radiação, a chama não ê inteiramente

adequada porque a largura Dopoler da radiação emitida i

comparável com a largura da linha de absorção |8|.

Os tubos Geissler são tubos de descarga a baixa

pressão, contendo vapor do elemento a ser excitado. São po£

co usados e se adaptam melhor ã excitação de gases ou mate-

riais que tenham pressão de vapor apreciável a temperaturas

relativamente baixas.
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4.1.2 Lâmpadas de descarga de vapor

As lâmpadas de descarqa de vapor são produzidas pa_

ra metais que possuem zlta pressão de vapor: metais alcali-

nos. cãdmio, zinco, talio e mercúrio |8|.

Para tais elementos, com exceção do zinco e cãd-

mio, este tipo de lâmpada é" provavelmente a melhor fonte de

radiação. A intensidade de emissão destas lâmpadas i basta^

te alta. Ha, entretanto, considerável auto-reversão quando

a lâmpada ê operada na corrente recomendada, como í mostra-

do na figura 4.2.

Para evitar isto deve-se trabalhar com uma corren-

te menor que a recomendada. A razão disto i que, diferente-

mente da descarga de uma lâmpada esférica, a descarqa nesta

ocorre em todo o volume do tubo. 0 efeito na redução da co£

rente 5 reduzir a temperatura e a pressão de vapor do me-

tal, reduzindo assim os alargamentos noppler e por ressonân^

cia, alem de eliminar a auto-reversão; fatores estes que

contribuem para o aumento da sensibilidade do processo de

absorção atômica.



COMPRIMENTO DE ONDA

FIGURA 4.2

CONTORNO DA UNHA DO Cd - 2 2 8 8 Â EMITIDA DE UMA

LÂMPADA NA CORRENTE RECOMENDADA I 8 I



65

4.1.3 Lâmpadas de descarna sem eletrodo

As lâmüadas de descarga sem eletrodo têm sido usa-

das na EAA principalmente para elementos voláteis, como ar-

sênio, selênio e câdmio |1|.

A sua grande vantaoem é que são de fácil constru-

ção. Um esquema deste tipo de lâmpada ? mostrado na fiqura

4.3.

Uma pequena quantidade do elemento ou seu sal i S£

lada em um bulbo de quartzo. O bulbo i colocado em um cili£

dro de cerâmica acoplado a um qerador de rãdio-frequência.

Quando um campo de rãdio-frequincia for aplicado, a energia

promoverá a vaporização e excitação dos átomos dentro do

bulbo, que emitirão os espectros característicos. Um supri-

mento adicional de potência é requerido para operar estas

lâmpadas.

As lâmpadas He descarna sem eletrodo são, tipica-

mente, multo mais Intensas e, em alouns casos, mais sensjT

veis que os outros tipos de lâmpadas. Consequentemente ,

apresentam vantaqens analíticas de maior precisão e menores

limites de detecção. As dificuldades encontradas com as flt[

tuações tim sido vencidas através do controle de temperatu-

ra.

Além disso estas lâmpadas tem maior tempo útil que

as outras, No entanto, ? necessário que o Instrumento seja
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oticanente compatTvel com este tipo de lâmpada.

4.1.4 lâmpadas de cStorfo oco

As lâmpadas de citodo oco são usadas na determina-

ção de aproximadamente 60 elementos e, em qeral, são satis-

fatórias para a maioria dos trabalhos em FAA |37|.

Uma lâmpada as citodo oco, esquematizada na finu-

ra 4.4, é composta de um tubo contendo um ânodo (normalmen-

te um fio metálico) e um cãtodo na forma de um cilindro oco

onde é colocada uma amostra do elemento escolhido ou de um

dos seus compostos. Este tuho é evacuado e enchido con um

qas inerte (hélio, neonio ou arnÕnio) à pressão da ordem de

0,13KPa. Na posição oposta ao cãtodo existe uma janela de

vidro ou quartzo oor onde passa a radiação emitida |52|.

0 processo de emissão é mostrado na fiqura 4.5.

Quando e aplicado um potencial elétrico entre os eletrodos,

alguns átomos do gás inerte são ionizados |2|. Os Tons éo

gás, carregados positivamente e acelerados pelo campo elé-

trico, colidem com o cãtodo, carrenado neoativamente, e des

locam os átomos do metal. Fstes átomos são excitados, oor

Impacto com os Tons do gas, e emitem radiação voltando ao

estado fundamental.
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Embora a construção das lâmpadas não apresente

grande dificuldade, as condições de operação requerem uma

Investigação especial. As características mais Importantes

da fonte de luz para a EAA são:

• tempo de vida;

- Intensidade de emissão;

- largura da Unha;

- "background" e

• estabilidade de Iluminação.

Estas características dependem de diversos parâme-

tros, como tipo de gas, pressão, condutividade elétrica, ti-

po de cãtodo, etc.

Existem lâmpadas de cãtodo oco simples, ou seja,

lâmpadas cujos cãtodos são constituídos por um só elenentop

e lâmpadas múltiplas, cujos cãtodos se compõem de uma liga

de vários componentes ou mesmo da mistura de pôs dos me-

tais, sinterizados a uma temperatura conveniente. Em ambos

os casos os metais devem ser de alta pureza de maneira a re

sultar em um espectro de emissão também puro. Freqüentemen-

te, a Intensidade de emissão para um elemento nas lâmpadas

múltiplas não é tão grande como nas lâmpadas simples. Isto

representa uma desvantagem para o seu uso.

A operação com estas lâmpadas é multo simples e,

as melhores condições de trabalho dependem multo do opera

dor e da precisão desejada |37|. Para determinar as condi-
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ções ótimas ê necessário examinar o efeito da absorbância

de um analisado,através da variação da corrente na lâmpada

e da fenda espectral do monocromador. O efeito principal

provocado pela elevação da corrente na lâmpada 5 um aumento

da intensidade da luz. Entretanto, isto pode levar a um

alargamento na linha, produzido pela auto-absorção ou pelo

efeito Ooppler. Em geral, a sensibilidade máxima é conseguj^

da com uma corrente baixa, embora uma relação pobre sinal/

ruTdo possa aparecer devido 5 baixa intensidade resultante.

Para muitos elementos,a lâmpada de catodo eco é

uma fonte completamente satisfatória para a absorção atômi-

ca. No entanto, em alguns casos,a qualidade das análises é

prejudicada pelas limitações deste tipo de lâmpada.

4.2 Produção de vapor atômico

0 sistema de produção de vapor atômico e uma das

partes mais importantes dos espectrofotometros ja que, aT

ocorre a etapa fundamental do processo de absorção |38|.

0 sistema £,também,o mais complexo em número e em qualidade

de seus elementos integrantes.

Para que ocorra o processo de absorção atômica, a

substância Investigada deve ser convertida a um estado em

que o elemento a ser determinado esteja na forma de átomos

livres» capazes de absorver a radiação |24|, 0 número des-

tes átomos determina a quantidade de luz absorvida.
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Portanto, a repetibiUdade, exatidão e precisão do processo

total dependem fundamentalmente das características do sis-

tema de produção de vapor )38|.

4.2.1 Atotnização por chama

Historicamente, a chama i o meio original de produ

ção do vapor atômico para a EAA 1371. E ainda o melo nais

comumente usado na grande maioria das medidas e, apesar de

algumas desvantagens, i pouco provável que qualquer outra

técnica a substitua totalmente |46|. A chama i simples, ba-

rata e de fácil uso, além de dar origem a um meio estável

para a absorção atômica.

Para reduzir a enumeração de todas as seções do

sistema is partes essenciais, para a espectrofotometria de

chama, a chama, o queimador e o nebulizador são os elemen-

tos vitais. As outras partes, mecânicas e Óticas e, mesmo

os dispositivos para a reguiagem dos gases, têm papel auxi-

liar no funcionamento das seções principais.

4.2.1.1 Chamas

Uma chama ao ar I o melo Ideal para converter a

solução no vapor atômico requerido para a absorção atômica}

desempenha uma função ativa, recebendo a amostra como um
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jato vaoorizado, liberando os átomos e ajudando a manter a

população de átomos livres durante o nrocpsso |38|.

As chamas podem ser classificadas pela maneira co-

mo o oxidante e o combustível alcançam a zona de combus-

tão: chanas de difusão, nas quais a mistura ocorre no orifT^

cio de entrada do oueimador e chamas de pri-mistura que são

o tipo mais comum. Ambas as chamas Dodem ser laminares ou

turbulentas |35|.

Três fatores principais influem no rendimento da

chama:

- velocidade de queima, que determina a perman?n

cia dos átomos no caminho da absorção;

- temperatura da chama, responsável pela evapora-

ção do aerossol e subsequente dissociação das moléculas do

composto e

- natureza oxidante e redutora da atmosfera que

afeta a atomização.

A tabela 4.1 mostra a temperatura e a velocidade

de propagação para as chamas mais comumente usadas; os val£

res foram calculados para queimadores cilíndricos de 25mm

de diâmetro.

A temperatura e composição qasosa sâo, portanto,

as principais características das chamas e novernam a diss£

ciaçao dos compostos introduzidos ou formados dentro delas.



Tabela 4.1

Temperatura e velocidade de propagação para algumas chamas |35|

Combustível

Gãs de cidade

Butano

Propano

Acetileno

Acetileno

Acetileno

Acetileno

H2

H2

Gxidante

ar

ar

ar

ar

°2

N20

50% Og

50% N2

ar

h

GC + 0,980

C4H1Q + 6,

3 o c

C2H2 • 02

C2H2 + 2N2

H2 + l/202

H2 + l/202

Reação

2 + 3,9N2 • C02 + H20 + 3

502 + 26N2 = 4C02 + 5H20 ̂

+ 20N2 = C02 + 4H20 + 201»

+ 4N2 - 2C0 + H2 + 4N2

= 2C0 + H2

0 = 2C0 + H2 + 2N2

+ 0 2 - 2C0 + H2 + N2

4 2N2 = H20 + 2N2

= H20

,9N2

v 26N2

Calor de
combustão
(IO5 J/g)

4,55

28,8

22,2

4,46

4,46

4,46

4,46

2,43

2,43

Velocidade de
queima (m/s)

0,55

0,82

0,82

2,66

11,30 *

24,80

1,80

6,40

4,40.

37

Temperatura
(K)

1980

2170

2200

2600

3300

3220

3090

2275

2825

* A velocidade de queima não e uniforme.
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Ambas as características dependem do tiDo de cor»bustTvel e

do solvente usados. Os produtos de combustão nas chanas ã

pressão atmosférica estão, exceto na zona de reação, en

equilíbrio térmico. A temperatura da chama e a composição

dos produtos de combustão oodem então ser calculados.

A principal dificuldade para os cálculos ? que a tenperatu-

ra e composição gasosa das chamas são inter-relacionadas;

um aumento na temperatura causa o aumento do orau de disso-

ciação dos produtos de combustão e a enernia consumida nes-

ta dissociação leva a diminuição da temperatura da chama.

Nornalmente a composição e temperatura são calculadas pelo

método das aproximações sucessivas |24|.

Ã chama de ar-acetileno é a mais comumente usada,

especialmente porque sua composição node ser variada den-

tro de amplos limites, de oxidante a redutora, pelo ajuste

da razão combustTvel/oxidante |35|. Alcança uma temperatura

de aproximadamente 2300°f, dando condições para dosaqem de

35 elementos nas proporções estequionétricas, ou seja, com

quantidade de oxidante suficiente para oxidar totalmente o

C.HA* Chamas com alto fluxo de acetileno são luminosas, al-

tamente redutoras, muito calorTficas e ricas em mate/iais

Incandescentes, por isto são usadas nos casos em que ha ne-

cessidade de inibir a formação de õxidos refratãrios, que

removem o metal do estado atômico |46|. Com o uso destas

chamas ricas foi possível reduzir o numero de elementos não

detectãveis por apresentarem baixa sensibilidade.
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Uma outra chama, também muito usada, i a chama de

oxido n1troso-acetileno que apresenta uma temoeratura nãxi-

ma de 3000°C e por Isso é usada para a atomização de eleneji

tos que ter» tendência a formar õxidos refratãrios. Este ti-

po de chama exige um queimador mais resistente e a técnica

para seu uso deve ser cuidadosa, pois há possibilidade de

explosões danificando a câmara de mistura do queimador e

mesmo o aparelho.

As maiores vantagens da chama como meio de produ-

ção do vapor atômico são |37|:

- simplicidade da técnica;

- rapidez com que a determinação pode ser feita e

- relativamente pouca manutenção do sistema.

As maiores desvantagens são:

• quantidade relativamente grande da amostra requ£

rida para as determinações;

- contaminação do meio;

- grande quantidade de gases combustíveis e oxida ri

tes necessários;

- sensibilidade limitada para muitos elementos e

- necessidade de colocar a amostra em solução.
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4,2.1.2 Queimadores

Fundamentalmente, o queimador tem duas funções: ini

troduzir as soluções padrão e amostra na chama e conduzir

os gases que entram em combustão para produzir a chama

|38|.

A solução pode chegar ao queimador jã sob a forma

de aerossol ou recebê-la diretamente e fazer o papel de

que1mador-nebul1zador.

Queimadores com abertura longitudinal são os mais

usados jã que foi provado que há um aumento na sensibilida-

de com o aumento do comprimento do feixe de luz na chama.

No entanto* uma fenda muito grande exige um consumo excess^

vo de combustTv»l para a produção de uma chama com altui-à

suficiente e ainda, quando a fenda aumenta as flutuações

também aumentam e, consequentemente, a precisão e a sensibly

Hdade são reduzidas.

Em um queimador onde todos os fatores envolvidos

não são cuidadosamente estudados e o queimador não realiza

todas as suas funções, haverá pouca sensibilidade, exatidão

e precisão.

Para a absorção atônica os queimadores são dividi-

dos em dois grandes grupos:
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- Queimadores de pré-ro1stura,onde a amostra nebulj^

zada, o combustível e o oxidante são totalmente misturados

antes de saírem do queimador e produzirem a chama. 0 queirca,

dor tem chama laminar, apresenta uma série de vantagens an£

iTticas e, i também chamado queimador de fluxo laminar;

- Queimadores turbulentos,onde a amostra é aspira-

da diretamente na chama. Neste caso, deve haver um aumento

na eficiência, devido ã grande quantidade de amostra na cha_

ma em um determinado momento. Entretanto, uma grande parte

da amostra atravessa a chama sem ser convertida em vapor

atômico. 0 maior problema com este tipo de queimador e o

ruído provocado pela turbulência, ou seja, a variabil idade

da chama.

Existe ainda o queimador de 3 fendas (prê-mistu-

ra), um tipo especial, que produz uma chama mais larga que

engloba totalmente o feixe luminoso. Como as superfícies e^

ternas da chama onde pode existir variabU idade, não podem

Influir no feixe luminoso, haverá um aumento na precisão.

Também uma maior quantidade de luz passa através do vapor

atômico, produzindo um aumento na sensibilidade da maioria

dos metais. Isto é particularmente importante no caso dos

metais que forram os õxidos refratários |46|.
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4.2.1.3 Nebuiizadores

Na EAA de chama, as soluções são nebulizadas de ma

neira a produzir uma névoa da amostra por meio de um siste-

ma nebulizador. Cm alguns casos a atomizaçao da amostra i

feita diretamente na chama |24|.

Existem dois pré-requisitos para a alta eficiência

da atomizaçao: as gotas produzidas pelo nebulizador devem

ser de tamanho consistente de modo que a evaporação seja rã

pida e o equilíbrio térmico seja prontamente estabelecido

5 medida que a amostra passa dentro da chama |35|.

Nebuiizadores de ar comprimido consistem de dois

tubos capilares posicionados em ângulo reto ou concentrica

mente. A amostra e aspirada em um dos tubos capilares e o

gás nebulizante (oxido nitroso-acetileno ou ar-acetileno)

5 absorvido pelo outro. A corrente de qãs comprimido cobre

a superfície da camada lTquida e a nebuliza em pequenas no-

tas. 0 jato de gãs pode ser somente de oxidante ou de m1stu_

ra oxidante/conbustTvel.

Para aumentar a eficiência da nebuiização as gotas

são Injetadas a uma grande velocidade dentro da câmara, on-

de se quebram no choque contra as paredes; o aerossol resui,

tante 5 arrastado pelo fluxo de qãs até o queimador.

0 tamanho final das gotas ê função do gradiente de pressão

do fluxo. A câmara também funciona como filtro para as par-
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tTculas maiores que deixam o fluxo pela ação da gravidade

ou se recondensam nas paredes.

A solução ê arrastada para o capilar devido ã dife

rença de pressão entre o jato de gás no tubo e a pressão

atmosférica. 0 fluxo por unidade de tempo segue a lei de

POISEUILLE:

TTR4AP

onde:

Qs « fluxo

R » raio do tubo capilar

àP *> diferença de pressão

n • viscosidade

1 * comprimento do capilar

Embora os nebulizadores do tipo pneumático sejam

geralmente adotados, eles apresentam uma desvantagem, ou se_

ja, a formação da gota depende da velocidade do gas. 0 flu-

xo de gás deve ser adequado para uma determinada chama, por

Isto o diâmetro do tubo nebulizador deve ser convenienteme^

te escolhido de modo a corresponder com a velocidade do gas

nebulizador e a taxa de suprimento da chama. Isto Influen-

cia no diâmetro das gotas, na densidade do aerossol e cons£

quentemente na taxa de fluxo da solução. Assim, quando al-

guma mudança ê feita na natureza da solução, os parâmetros
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operacionais do nebulizador devem ser mudados.

A eficiência com a qual as soluções são nebuliza-

das depende da tensão superficial, viscosidade e densidade

da solução; os efeitos das propriedades do solvente sobre

os processos de nebulização são, em primeiro lugar, os efej^

tos da viscosidade sobre o consumo da solução e, em segun-

do, os efeitos da tensão superficial do solvente sobre a

dispersão da nlvoa. Além disso, no caso de queimadores de

pre-mistura»a dispersão, a tensão superficial e o ponto de

ebulição do solvente têm efeitos substanciais sobre a con-

densação da névoa na câmara de nebulização 1241.

Nos últimos anos, um novo tipo de nebulizador, o

nebulizador ultrassõnico, tem sido visto como um método

prático e flextvel de preparação do aerossol para fontes de

excitaçao e atomização. 0 aerossol pode, neste caso, ser fa_

cilmente modificado sem afetar a quTmica da chama |3S|.

As vantagens da nebulização ultrassônica são:

a quantidade e densidade do aerossol são completamente 1nd£

pendentes da taxa de fluxo gasoso requerido para a operação

correta do queimador, permitindo assim o controle Irrestri-

to da Injeção da amostra; e as gotas são menores e de tama-

nho bem controlado. Isto leva a um aumento na sensibilida-

de, S possibilidade de análise de soluções com alta concen-

tração e à omissão dos efeitos devido ao solvente.
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4,2.2 Atomização com geração de hidretos

A determinação de traços de mercúrio e de elemen-

tos que formam hidretos metálicos tem sido de grande Impor-

tância, durante os últimos anos, em muitos campos da Indús-

tria, na geoquTmica e na metalurgia |50|.

0 crescente aumento da preocupação com a poluição

ambiental e os regulamentos severos que visam a qualidade

das aquas, do solo, do ar e dos alimentos tem tornado de

maior prioridade a determinação destes elementos.

Isto tem forçado o aperfeiçoamento de técnicas pa-

ra determinações rápidas, precisas e econômicas de tra-

ços de Hg, Se, As, Te, Sb, Sn, etc.

Devido a sua simplicidade e especificidade a EAA,

juntamente com acessórios apropriados, I a técnica que me-

lhor encontra os requisitos para a determinação econômica

destes elementos.

A facilidade do hidrogênio para formar o ton hidre*

to é bem conhecida; os metais alcalinos e alcaünos terro-

sos formam hidretos salinos, enquanto os elementos de tran-

sição formam hidretos não estequiometricos.

Hidretos covaientes são formados com elementos dos

grupos 3, 4, 5, 6 e 7 da tabela periódica; estes elementos
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incluem As, Al, B, PI, Ge, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Te e Ti.

Destes treze elementos, oito formam hidretos covalentes em

Quantidades suficientes para serem usados em praticas analj

ticas; são eles: As, Ri, Ge, Pb, Se, Sb, Sn e Te. Além dis-

so, estes hidretos são todos voláteis com nontos de ebuli-

ção entre 100 e 200 K e facilmente nerados como um gãs ade-

quado para a introdução da amostra na fonte esDectroquTmica

ou na célula atômica; são, por isso, usados Dará estudo da

emissão, fluorescencia ou absorção atômica.

0 desenvolvimento dos métodos de geração de hidre-

tos surgiu devido ãs dificuldades que se tornaram evidentes

na determinação dos elementos citados pela técnica de cha-

ma convencional. As principais linhas de ressonância desses

elementos estão na região ultravioleta do esnectro eletro-

magnético (abaixo de 230nm) onde a emissão de "background"

das chamas mais comumente usadas, tal como a chama de ar/

C,2^2* * alta e razões sinal/ruTdo não favoráveis são obser-

vadas. Este problema tem sido solucionado pelo uso de cha-

mas riais frias, como as chamas de argônio/hidrogênio com e£

trada de ar. No entanto, estes tipos de chamas são propT-

cias a interferências devidas ã dissociação Incompleta do

sal e a absorção molecular.

A Introdução das técnicas de atomização eletrotér-

m1ca para a espectrofotometria torna oossTvel pvitar o uso

das chamas, mas estt* sistema leva a outros problemas como

perdas por pr?-atom1zação de elemontos voláteis, como Se e
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Te, durante a oirõlise da matriz.

0 método da geração de hidretos permite, con sua

técnica de introdução da anostra, procedimentos aue superam

muitos dos problenas descritos anteriormente.

0 esquema básico do sistema de oeração de hidre-

tos, cor» subsequente absorção atômica, pode ser considerado

em 4 etapas. Primeira, qeracão do hidreto (redução do ele-

mento de interesse no seu hidreto volátil); seounda, coleta

do hidreto (se necessário); terceira, transferência do hi-

dreto para o atorcizador; e quarta, decomposição do hidreto

em átomos metálicos gasosos, dentro do eixo ótico do esnec-

trofotõnetro de ahsorção atômica. /> intensidade do sinal da

absorção atômica ê diretamente proporcional ao número de

átomos livres do metal por unidade da secção transversal do

eixo ótico em um dado Instante. Para aumentar o sinal é ne-

cessário oerar o hidreto rapidamente ou, coletá-lo e, en-

tão, transferT-lo, tão rápido quanto possTvel, para o atomj_

zador. Isto reduz a diluição do hidreto pelo qãs de arraste

Os limites de detecção para os elementos capazes

de serem determinados pela técnica de ceração de hidretos

são dados na tabela 4.2. Os valores extretamente baixos,

subm1crogramas/l1tro, são os resultados de uma produção at£

mica eficiente |2j.
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Tabela 4.2

Limite de detecção para o sistema de geração

de hidretos |2|

Elemento

As2

Bi

Ge

Sb

Se

Sn

Te

Limite de detecção

relativo (yg/ml)

0,00015

0,00025

0,01

0,00025

0,00015

0,0002

0,00025

Limite de detecção

absoluto (vg)

0,003

0,005

0,2

0,005

0,003

0,004

0,005

(1) - amostra de 20 ml

(2) - uso da lâmpada de descarga sem eletrodo
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O sistema de geração de hidretos apresenta uma sé-

rie de vantagens, tais como |50|:

- pre-separ*? 'o química do elemento de interesse

das possíveis Intc-.erêndas da matriz;

- s1* ,-na de introdução da amostra mais eficiente

que a nebu1 >.ção;

- bons limites de éetecção, jâ que i um sistema de

introdução descontínua da amostra;

- possibilidade de uso com fontes de emissão que

tenham pobres características de vaporização e

* facilidade de automatização.

No entanto, apresenta também algumas desvantagens:

- interferências por elementos concomitantes que

reduzem a eficiência da geração;

- a taxa de geração pode ser cineticamente contro-

lada e lenta, daT a necessidade do uso de dispositivos de

coleta antes da Introdução do hidreto na fonte;

- o pH e a concentração dos reagentes na solução

de geração podem ser críticos e

- o estado de oxidaçao do analisado tem papel im-

portante na reação de geração do Mdreto» o que torna

sãrio, as vezes, uma redução prévia.
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4.2.2.1 Método de redução

Para propósitos analíticos duas reações diferen*

tes têm sido usadas para gerar hidretos binârios 1401.

A primeira pode ser classificada genericamente co-

mo uma reação metal/Scido. A mais usada ê a reação Zn/KCl.

Zn + HC1 + H20 + ZnCl2 + 2H« - >

EHn + H2 (excesso) (4.2)

onde:

E = elemento de interesse e

m pode ou não ser igual a n

Esta reação já tinha sido amplamente usada na gera-

ção de arsina (AsH-) para outros modos de detecção e, as-

sim, foi a primeira a ganhar aceitação para a EAA. Vá-

rias tentativas foram feitas para melhorar a eficiência da

reação, utilizando técnicas de mistura de reagentes.

Os recipientes da reação eram, freqüentemente,

frascos equipados de modo a permitir a Introdução do zinco

granular a uma solução ácida do analisado, sem abertura do

sistema. Um outro recipiente usado foi uma coluna de zinco

através da qual fluía a solução ãdda do analisado.
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Estas reações são, de um modo geral, muito lentas

o que resulta en picos de resposta larqos. Foram, por

isso, tentados diversos nodos para melhorar a resposta ana-

lTtica. Um deles foi o uso de um balão para coletar os pro-

dutos de reação e enviá-los rapidamente para o atomizador

|12|. Outra alternativa foi a condensação dos hidretos em

um tubo - U a temperatura do nitrogênio lTquido, com subse-

quente passagem para o atomizador por meio de um gás de ar-

raste |17|.

Além da reação Zn/HCl outras reações metal/ácido

foram investigadas e Incluíam misturas de Mg e TiCl-j, rea-

gindo com HC1 e HgSO. para produzir AsH,, SeH~, SeH-, SbH,

e BiH_. Alumínio reagindo com HC1 também qera AsH^, Sef^ e

SbH3 |40|.

As reações metal/acido apresentam uma série de

desvantagens. E necessária uma pré-redução de As(V) para

As(III) antes da geração do Mdreto; vários agentes pri-re-

dutores foram estudados, mas a combinação SnCl» e Kl tem sî

do a mais usada. PerTodos de pré-redução de 5 - 1 5 minu-

tos são comuns, sendo necessário aquecimento. Outra desvan-

tagem é a necessidade de um tempo de 20 minutos para a rea-

ção se completar* além da aparente impossibilidade de auto-

matização. Finalmente, a reação metai/acido só é capaz de

gerar 3 hidretos, AsHj, SeH2 e SbH-, Apenas Pollock e West

136) foram capazes de produzir BiH*.
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O segundo tipo de reação usada para a geração de

nidretos ê a reação do boroidreto de sõdio/ãcido |40|.

rm+
NaBH4 • 3H20 • HC1 + »3^3 + NaCl • 8H« - >

EHn • H2 (Excesso) (4.3)

onde:

E • elemento de Interesse e

m pode ou não ser Igual a n

Embora a redução com NaBH, para formar hidreto* te

nha sido usada para sínteses durante vários anos, o seu uso

para fins de analises por EAA só teve inTcio em 1972. Desde

então tem substituído a reação metal/ácido nos métodos ana-

líticos de geração de hidretos |10, 17, 40, 54J.

0 desenvolvimento de técnicas que utilizam o NaRH.

tem sido semelhante ao das reações metai/HCI. Tentati-

vas iniciais envolviam a utilização de pastilha:, de NaBH^

colocadas manualmente no frasco de reação que continha uma

solução ácida do elemento de Interesse. A necessidade de um

maior controle da reação e da sua automatização levou ao

uso de soluções aquosas de NaRH^ em concentrações de 0,5-8%

em volume.
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Dois sistemas automáticos são utilizados até o mo-

mento. Um utiliza uma bomba peristaltica, e o outro, um O s

tema de bombeamento de reagentes pressurizados. O primeiro

requer menor manipulação do analista, enquanto o segundo

permite maior versatilidade com relação as condições da reâ

ção. Ambos os sistemas automáticos podem levar a um aumento

da precisão e a um decréscimo no tempo de analise |17, 40,

56|.

Uma vez gerados, os hidretos formados pela redução

com o NaBH^ têm sido tratados de maneira análoga aos gera-

dos nas reações metal/ácido. Deve ser notado, no entanto,

que quando o boroidreto de sódio i usado como redutor a ne-

cessidade de coleta do hidreto gerado é freqüentemente mi-

nimizada 1401.

A comparação dos dois tipos de reação mostra vá-

rias vantagens para o boroidreto de sódio alem da relativa

facilidade de automatização. A taxa maior de reação resulta

em formação mais rápida dos hidretos. PerTodos tTpicos de

reação vão de 10 a 30 segundos. Outra vantagem significante

t que hidretos de Ge, As, Se, Sn, Sb, Te, Pb e 61 têm *s1do

gerados usando esta reação. Assim, a conclusão i de que a

reação NaBH^/HCl tem maior potencial para uso .em- análises

multielementares do que a reação metal/ácido.
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4.2.2.2 Métodos de atomização

Embora a chama convencionai de ar/C^Hp tenha sido

usada por vários autores no inTcio do desenvolvinento da

técnica» logo foi substituída pela chama de argõnio-hidro-

genio - com entrada de ar (usualmente chamada de argônio-hj^

drogênio). Este tipo de chama absorve apenas 15% da luz emj^

tida por uma lâmpada de cãtodo oco, a 193,7nm, que com*

parado com 62% da absorvida pela chama de ar/C2H2 resulta

em uma razão sinai/ruTdo mais favorável |17|.

Este tipo de chama permaneceu como um dos nais po-

pulares sistemas de atomização durante algum tempo, mas

ttã, no momento, uma forte tendência para o uso de tubos de

sTlica eletricamente aquecidos |56|. Neste caso, o hidreto

liberado ê conduzido ao tubo por um fluxo de argonio e, co-

mo nenhuma chama é usada, a absorção de "background" dimi-

nui. 0 maior tempo de residência dos átomos no atomizador

produz um aumento na sensibilidade.

Uma nova técnica de atomização são os tubos aqueci,

dos com chama Interna, onde o hidrogênio liberado na reação
*

é usado para levar o hidreto gerado para os tubos. Uma pe-

quena quantidade de oxigênio ê adicionada ao hidrogênio Da-

rá suportar a combustão e a atomização do hidreto |17|.

0 uso de tubos de sTlica aquecidos por chama exter

na foi proposto em 1974. 0 hidreto é carreado diretamente
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para o tubo adaptado em uma chama de ar/C-H^ |54|.

Também ten sido estudada por vários autores a In

trodução dos hidretos liberados em fornos de tubos de

ta |17|.

4.2.3 Atomização eietrotérmica

A demanda de melhor sensibilidade nas determina-

ções, a necessidade de uso mais econômico das amostras e

as limitações fundamentais das técnicas de chama tem levado

ao desenvolvimento de uma variedade de atomizadores eletro-

térmicos, como alternativa ao uso das chamas. Estes atomiz£

dores são mais difíceis de serem construídos, mais caros e,

também,fisicamente mais volumosos que os nehu1izadores-quej[

madores usados nas técnicas de chamas. Requerem,também,bas-

tante energia e um equipamento sofisticado para registrar o

sinal analítico |2|.

0 atomizador eletrotérmico mais usado é o forno de

grafita. Esse tipo de atomizador apresenta grandes vanta-

gens analíticas e um potencial para desenvolvimento bem

maior em comparação com a técnica de atomização pela chama.

Algumas das principais vantagens do forno de ^

ta são:

• utilização de apenas pequenas quantidades de
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amostra (de 5 a 100»1);

- possibilidade de analise de lTquidos viscosos ,

suspensões e emuisões homogêneas;

- análise de amostras, na região do ultravioleta ,

sob vácuo;

- baixo sinal de "background", resultando em uma

melhor razão sfnal/ruTdo (melhor limite de detecção);

- melhor controle do melo térmico e quTmico do va-

por atômico;

- melhor eficiência na vaporização e na atomiza-

ção, especialmente nos casos de elementos que tendem a for-

mar õxidos estáveis;

- aumento de 10 a 10 vezes na sensibilidade em

relação as técnicas de chama e

- possibilidade de análise de amostras sólidas sem

preparação previa.

4.2.3.1 Atomizadores eletrotermicos

0 primeiro tipo de forno de grafita, proposto por

King, foi amplamente usado em pesquisas espectroscopicas pa_

ra estudo e Interpretação dos espectros atômicos |24|.

0 forno consiste de um tubo de grafita em uma câmara a vá-

cuo» aquecida a 3000°C. 0 elemento a ser Investigado i coU

cado dentro do forno em um recipiente em forma de barco.

A amostra atomizada passa através de um oHftcio no tubo e

5 depositada nas paredes frias da câmara. Quando o forno
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atingir uma temperatura uniforme, una concentração constan-

te do elemento será estabelecida dentro do forno e mantida

por longo tempo. No entanto, não i possível fazer uma anali

se quantitativa pela medida da concentração dos átomos em

equilíbrio. 0 fato ê que, a taxa na qual os átomos entram

no volume analítico depende, no caso, não da quantidade do

elemento na amostra, mas da pressão de vapor saturado do

elemento ã temperatura do forno; isto ê, a concentração é

praticamente a mesma, qualquer que seja a quantidade do ele

mento na amostra.

Em vista disto, L'vov propôs o uso de um método

de pulsação para atomização de amostras em um forno de gra-

fita. Neste seu primeiro trabalho a solução foi colocada na

extremidade de um eletrodo de carbono e aquecida ate secar

|37, 47|. A amostra foi posteriormente vaporizada por um a£

co-cc dentro do forno. Com este dispositivo foram consegui-

dos limites de detecção absolutos na faixa de 10 a 10* g

de elemento analisado. Entretanto, a sua capacidade analítj^

ca era limitada devido ã energia exigida e ã baixa pressão.

Massmann construiu um forno de gr^fita mais sim-

ples. Neste aparelho a amostra foi colocada no tubo de gra-

f1ta através de uma fenda na sua extremidade e, então o tu-

bo foi aquecido termicamente para vaporizar a amostra.

L'vov mostrou que a sensibilidade ê Inversamente proporcio-

nal ao quadrado do diâmetro do tubo de grafita quando pje

quenas quantidades da amostra forem analisadas. A sens1M11
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dade e os limites de detecção nestes métodos são expressos

em massa absoluta em vez de concentração, jã que o solvente

ê vaporizado antes da atomização.

Algumas modificações foram feitas nos fornos de

grafita e West propôs um dispositivo onde um filamento de

carbono aquecido eletricamente foi usado como atomizador.

Neste tipo de forno 1 a 5ul da amostra foram colocados so-

bre o filamento de carbono, montado horizontalmente entre 2

suportes metálicos. Para prevenir a oxidação, o filamento

foi colocado em um recipiente de vidro,através do qual flu-

ía argônio. 0 filamento foi aquecido lentamente para vapori^

zar o solvente e uma corrente de 100A a 7V foi, então,passa_

da através do filamento para vaporizar o analisado e produ-

zir o vapor atônico. A absorção foi medida pela passagem da

radiação pelo filamento.

No momento,dois tipos de atomizadores eletrotérmi-

cos (fornos ou barras de grafita) são comercialmente dispo-

níveis. Na real idade,estes aparelhos são melhoramentos de

modelos originais de Massmann e West, visando uma maior fa-

cilidade de operação. Ambos produzem excelente sensibilida-

de para um grande número de elementos.
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4.2.3.2 Sistema de forno de nrafita

O tubo de nrafita, que deve estar alinhado coin o

espectrofotômetro, é um cilindro de grafita com um pequeno

orifício no centro, por onde ê Introduzida a amostra. 0 tu-

bo atua como un resistor no circuito elétrico. Quando uma

voltaqem for aplicada ao tubo, um fluxo de corrente causara

o seu aquecimento. Através do controle da corrente, a tenp£

ratura do tubo pode ser ajustada em qualquer nível desejado

até um máximo de 3000°C |2|.

0 sistema de grafita é colocado em um local com

sistema de refrigeração. Através da circulação da água, a

temperatura externa do forno é mantida em nível seguro e,

apôs a atomizaçao, o tubo de grafita é rapidamente resfria-

do a temperatura ambiente.

Para prevenir a destruição do tubo pelo contato

com o ar oxidante a altas temperaturas e necessário um flu-

xo de gás inerte. Um fluxo de gás externo protege o tubo da

atmosfera oxidante e um fluxo de gãs interno, controlado S£

paradamente, é valioso para prevenir os efeitos da matriz.

0 gas Interno flui somente durante a operação do forno e e

Interrompido apôs cada medida.

Argônio e nitrogênio podem ser usados como os ga-

ses purgadores. 0 nitrogênio é o mais usado pelo seu baixo

custo» a menos que o gãs forme compostos com o analisado d£
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rante o processo, jí que,com 1sto,va1 haver uma diminuição

do número de átomos livres. No entanto, quando a atomização

for feita a altas temperaturas o nitrogênio pode provocar

uma Interferência espectral, pela formação de moléculas de

CN, que têm um espectro de absorção Interferente.

Os fluxos internos opostos eliminam eficientemente

os elementos da matriz volatizados durante o estágio preli-

minar de calcinação. Além disso, o controle da taxa de flu-

xo do gás interno durante a atomização da amostra permite

controlar a sensibilidade do forno e reduzir os problemas

da absorção de "background" que são comuns na absorção atô-

mica com fornos de grafita. Recentes avanços nesta Instru-

mentação permitem a introdução programada de um gás quimica_

mente ativo no sistema de forno durante qualquer estágio do

tratamento térmico,para produzir melhoras no controle dos

efeitos da matriz.

0 tubo de grafita pode ser totalmente construído

de grafita de alta densidade, ou pode ser coberto com uma

camada relativamente fina de grafita pirolTtica.

Este tipo de grafita é obtida pela pirõiise (decom

posição pelo calor) de Mdrocarbonetos, usualmente metano,

5 temperatura de aproximadamente 2000°C |24|.

A grafita pirolTtica apresenta uma série de vanta-

gens como: Impermeabilidade a gases; ponto de sublimação
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(37OO°C) maior que o da grafita padrão; pureza; alta condu-

tividade térmica de modo que a célula 5 uniformemente aque-

cida; resistência a oxidação dezenas de vezes maior que a

grafita padrão, o que dâ ao tubo uma vida útil maior |47|.

A sensibilidade para alguns elementos i aumentada

quando se usa o tubo de grafita pirolTtica |2|. Entretanto»

o tubo pirolTtico nem sempre ê vantajoso. A precisão para

elementos muito voláteis 2 freqüentemente menor com a graf£

ta pirolitica que com o tubo de grafita padrão. Mesmo para

elementos que usualmente mostram uma maior sensibilidade

com a grafita pirolítica, uma amostra particularmente oxi-

dante ou o uso de ar com partículas durante a etapa de aque

cimento pode causar um decréscimo contínuo na sensibilidade

devido ao desgaste da superfície pirolítica. Nestes casos,

a sensibilidade constante do tubo padrão parece ser mais

vantajosa que uma sensibilidade inicial alta com um decre£

d m o constante do tubo pirolítico.

Uma outra maneira de aumentar a sensibilidade nas

determinações foi proposta por 1'vov |11, 47, 58| que suge-

riu depositar a amostra dentro de uma pequena plataforma de

grafita pirolítica, colocada no tubo de grafita, como mos-

tra a figura 4.6, em vez de diretamente nas paredes do tu_

bo.

Enquanto o tubo é aquecido pela corrente elétrica,

a plataforma S aquecida pela radiação emitida pelas paredes



FIGURA 4.6

PLATAFORMA DE L'vov I II I
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do tubo» o que revjita em um espaço de tempo entre o aqueci

mento do tubo e da plataforma. A amostra,vaporizada na pla-

taforma, entra na atmosfera a uma temperatura quase constar^

te. Com isto,hS uma diminuição das interferências» princi-

palmente aquelas causadas pela recombinação dos átomos na

fase de vapor.

0 forno de grafita aquece a amostra em uma seqüên-

cia programãvei de temperatura e controle de tempo através

de um fornecimento de energia. A temperatura aumenta duran-

te três etapas básicas: primeiramente, a amostra e secada a

aproximadamente 100°C, depois com o acréscimo de temperatu-

ra a amostra ê calcinada e,por último,o forno ê aquecido a

uma temperatura suficientemente alta para atomizar o elemert

to e produzir a absorção atômica. Um programa típico, in-

cluindo o período final de resfriamento, requer mais ou me-

nos 2 minutos para se processar |37|.

Algumas precauções devem ser tomadas durante as

etapas de aquecimento:

• a amostra deve ser secada com aquecimento bran-

do» para evitar a fervura e a conseqüente perda; .• .

- o tempo de secagem varia para diferentes amos-

tras; mas o Importante i que seja suficiente para a secura

completa e

'• quando houver na amostra compostos voláteis (or-

gânicos ou Inorgânicos)» esta deve ser aquecida a uma tenpe_
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ratura bastante alta para que haja remoção completa destes

compostos.

A seleção dos parâmetros, temperatura e tempo para

o estagio da caldnação e multo Importante para uma boa pre

cisão. Quando a temperatura i multo baixa ou o tempo é cur-

to* algumas matrizes não serão removidas e Irão causar espa

lhamento de luz durante o processo de atomização. Por outro

lado, se a temperatura de caldnação for multo alta poderá

haver perda dos metais mais voláteis. 0 passo da caldnação

pode e deve ser repetido diversas vezes para que se remova

completamente a matriz volátil. Na etapa final, ou seja, na

atomização, a temperatura do forno, assim como o tempo ne-

cessário para a completa vaporização,depende principalmen-

te do analisado. Normalmente, temperaturas mais baixas, de£

de que possíveis, são recomendáveis para preservar o tubo

de grafita.

4.3 Dispositivos óticos

Vários dispositivos óticos podem ser usados para

permitir a passagem da radiação através do vapor atômico,

mas resultados satisfatórios podem ser obtidos simplesmente

colocando o melo de produção do vapor atômico entre a fonte

de radiação e o seietor de comprimento de onda. No entanto,

este sistema só será satisfatório se a Intensidade de

emissão da chama for pequena comparada com a Intensidade
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de emissão da fonte, caso contrário haverá uma Interferên-

cia provocada pela emissão da chama |8|.

0 método mais adequado para suprimir esta interfe-

rência e modular a emissão da fonte pela interposição de um

"chopper" rotativo entre a fonte e a chama.

0 "chopper" e um disco recortado que Intercepta a

luz em metade do tempo, movido por um motor. Ele transfor

ma a emissão em um feixe pulsante, que produzira um sinal

elétrico alternado que pode ser amplificado por um amplifi-

cador de corrente alternada, sintonizado com a freqüência

do sinal.

Existem dois tipos básicos de instrumentos comer-

ciais para a espectrofotometria de absorção atômica: feixe

simples e feixe duplo.

No sistema de feixe simples a fonte de luz ê foca-

lizada, passando pelo "chopper" e pela chama sobre a fenda

de entrada do monocromador. 0 diagrama esquematico e mostra_

do na figura 4.7.

Em um sistema de feixe duplo a radiação emitida p£

Ia fonte, passa pelo "chopper", equipado com espelhos, e i

dividida em dois feixes, um de referenda e outro da amos*

tra. Os feixes se recombinam apôs a passagem pela amostra

sendo focalizados sobre a abertura do monocromador, como
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FIGURA 4.7

DIAGRAMA ESOUEMÂTICO DE UM ESPECTROFOTOMETRO

DE ABSORÇÃO ATÔMICA DE FEIXE SIMPLES 1 2 |
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mostrado na fiqura 4.8.

As vantagens do sistema de feixe duplo são:

- atenua as flutuações da fonte;

• não exige estabilizadores muito eficazes para a

fonte;

- diminui o ruTdo de "background", una vez que a

radiação que passa pela amostra i contTnua e a da fonte i

modulada;

- diminui o período de estabilização da lâmpada e

- a Intensidade da linha de ressonância i periodi-

camente monitorada, mesmo quando a amostra está na chama.

Assim, qualquer rindo, alargamento ou instabilidade da fon-

te pode ser facilmente corrigido eletronicamente |37|.

Na espectrofotometria de absorção atômica o mono-

cromador e uma parte essencial do sistema. 0 monocromador

deve Isolar a linha analítica de todas as demais emitidas

pela fonte. Falhas na resolução da linha analítica resulta-

rá na perda da sensibilidade e na não linearidade da curva

de calibração |8|.

Outro componente Importante do sistema ótico é a

fenda do monocromador. Modificações na largura da fenda coji

trolam a resolução do monocromador.

Uma redução n» fenda do monocromador pode diminuir

• radiação de "background" da chama. Neste caso, a linha e£
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pectrai i reduzida proporcionalmente com a fenda, enquanto

que a radiação de "background" ê reduzida com o quadrado da

diminuição da largura da fenda.

4.4 Detecção» amplificação e medida

A operação final ê feita através de um sistema fo-

tomêtrico constituído de fotodetecção, amplificação e medi-

da. A radiação selecionada I detectada, os impulsos corres-

pondentes são amplificados e finalmente medidos. A medida

pode ser feita por leitura direta ou por registrador |8|.

0 detector mais usado em EAA i o tubo fotòmuitiplj[

cador 1371• Como o sinal produzido pode, ãs vezes, ser de-

masiadamente fraco para acionar os indicadores, deve-se fa-

zer uma amplificação deste sinal. 0 ganho destes dispositi-

vos e bastante alto; fatores de amplificação maiores que

10 são facilmente obtidos; consequentemente, mesmo os si*

nais muito fracos podem ser detectados e medidos. Após am-

plificação o sinal deve ser fornecido ao operador em forma

conveniente. 0 registrador mais usado 5 *o microamperTme-

tro, sendo os tipos mais comuns calibrados com uma escala

linear de 0 a 100 e uma escala logarTtmica de absorbãnda.

Alguns Instrumentos comerciais usar, medidores com escala

linear de absorbãnda. Vários sistemas têm usado també> um

amperTmetro digital.
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5. INTERFEPENCIAS

5.1 Introdução

Na espectrofotometria de chama e em análises espe£

troquTmicas em geral, a quantidade fTsica medida diretamen-

te ê o fluxo de radiação. Esta quantidade pode ou não ser

transformada em um sinal que esteja diretamente relacionado

com a quantidade do elemento analisado. Qualquer mudança

sistemática do sinal causada por elementos concomitantes

presentes na chama, exceto os seus gases, será, então, cha-

mada Interferência |42|.

t necessário, portanto, uma solução de referência

para comparação do sinal do analisado. Assim, para ser com-

pleta, a definição de Interferência requer as seguintes co£

dições:

- composição do solvente Igual para ambas as solu-

ções;

- Snion da solução de referência igual ao do sal

do analisado e

- desvio sistemático do sinal.

EmboM nenhum limite quantitativo esteja ex-

plicitamente Incluindo na definição de Interferência pela

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),

tie está Implícito na necessidade do desvio do sinal ser

sistemático. Assim para uma certa precisão da medida o nT-
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vel de confiabilidade escolhido determina o desvio mínimo

que ainda ê considerado como Interferência. Com o aumento

da precisão das medidas, interferências de ordem de grande-

za cada vez menores devem ser consequentemente detectâveis.

As interferências foram primeiramente classifica-

das do ponto de vista fenomenolõgico; mais tarde foram suge_

ridos sistemas baseados no mecanismo das Interferências e

finalmente, em 1975, a IUPAC aprovou a nomenclatura atual.

Segundo a classificação da IUPAC os afeitos de In-

terferência devido a presença dos elementos concomitantes

na amostra são divididos em |25|:

- interferências espectrais, causadas pela separa-

ção Incompleta do sinal emitido pelo analisado do sinal etnî

tido pelos interferentes e

- interferências não espectrais, causadas por ai te

rações na concentração do analisado que afetam diretamen-

te o seu sinal.

Em relação as Interferências não espectrais, v£

rios tipos de classificação são sugeridos pela IUPAC, de

acordo com:

- a fase ou estagio em que uma Interferência partly

cuiar ocorre (Interferências de transporte, pela vaporiza-

ção do soluto, na fase de vapor e da distribuição espaci-

al);

• ot efeitos de outros elementos (interferências
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especificas e não específicas) e

- as propriedades que são decisivas para o mecanis

•o da Interferência (Interferências físicas e químicas).

COMO a classificação de acordo com o primeiro pon

to de vista parece ser a mais descritiva e,ao mesmo tempo«ê

a mais adotada.ela sera a base deste capítulo.

5.2 Interferências na espectrofotometria de chama

5.2.1 Interferências espectrais

Na EAA,quando todas as condições experimentais são

constantes, a relação entre uma espécie particular e o seu

sinal dependerá do desempenho do aparelho, principalmente

da sua capacidade de Isolar a radiação pertencente ao ana!j_

sado. Um Isolamento completo baseado somente no comprimento

de onda da radiação nem sempre ê possível. A modulação ê a

técnica mais usada para este fim |42|.

As Interferências espectrais resultam do Isolamen-

to Incompleto da radiação emitida ou absorvida pelo analisa^

do de todas as outras radiações medidas pelo aparelho.

Uma vez que a radiação Interferente é geralmente Independe^

te do analisado, as Interferências espectrais podem ocorrer

mesmo em completa ausência do elemento.
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Na EAA as Interferências espectrais podem ocorrer

devido:

- ã emissão térmica do Interferente, se a fonte de

luz primária não for modulada;

- a absorção ou espalhamento da radiação da fonte

por partículas não vaporizadas do Interferente;

- ao efeito indireto do Interferente na absorção

de "background" (Incluindo o espalhamento de luz);

- ã absorção da linha analítica por superposição

das linhas atômicas ou bandas moleculares do Interferente e

- ã absorção da linha de um elemento estranho emi-

tida dentro da banda espectral da fonte primaria por aquele

elemento particular presente como um Interferente.

E evidente que as Interferências espectrais são

aditivas» Isto é, sua contribuição ê adicionada ao sinal do

analisado (absorbãncia ou Intensidade da radiação) e ê ba-

seado nessa premissa que estão todos os métodos para corre-

ção das interferências espectrais.

Em EAA com fontes de linhas moduladas as interfe-

rências espectrais não são multo comuns. As mais freqüentes

são aquelas devidas S emissão térmica e a absorção ou espa-

lhamento da radiação que envolvem o espectro molecular; as

que envolvem Unhas atômicas são mais raras.

As Interferências espectrais aumentam quando são

usadas lâmpadas de muitieiementos, onde a fonte pode conter
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linhas de emissão próximas para vários elementos |46|.

5.2.2 Interferência na fase de vapor

0 fluxo radiante transformado pelo espectrofotôme-

tro em sinal analTtico carrega Informações sobre a forma es

pectroscopicamente ativa do analisado na região observada

do atomizador. Se o atomizador for a chama ele será um sis-

tema dinâmico e estacionãrio onde o tempo de residência dos

átomos livres na região observada pode, em primeira aproxi-

mação* ser suposto longo bastante para ser atingido o e^ui-

lTbrio entre os átomos livres do analisado e seus compostos

(equilíbrio de dissociação). Tons (equilíbrio de ionização)

e estados excitados (excitação). As constantes de equilí-

brio de todos esses processos são dependentes da temperatu-

ra e, como a temperatura i variável, assim também vão ser

as concentrações dos componentes particulares na fase gaso-

sa |42|.

0 equilíbrio em si e a transformação do analisado

em sua forma espectroscopicamente ativa não pode ser desig-

nado como uma Interferência. Somente o efeito de elementos

coexistentes causando alterações na fração do elemento dis-

sociado, ionizado ou excitado será uma Interferência.

Para Isto será necessário que o analisado e o Interferente

estejam presentes na fase de vapor simultaneamente e que

haja um terceiro elemento comum a ambos (um ãnion comum.
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elétrons livres, etc.).

0 grau de dissociaçlo pode variar consideravelmen-

te com alterações na temperatura da chama. E sabido que a

temperatura da chama pode ser diminuída pela vaporização do

solvente. No entanto, de acordo com a definição este efeito

não pode ser considerado como uma Interferência. 0 efeito

da natureza da amostra na temperatura da chama é negiigen-

clãvei e seu efeito no grau de dissociação pode ser despre-

zado.

As energias de dissociação estão geralmente na faj_

xa de 3-7 eV. Em chamas comuns, moléculas com E, abaixo de

3,5 eV são, de um modo geral, completamente atomizadas, en-

quanto compostos com E. acima de 6 eV são difíceis de dis-

sociar.

A descrição do equilíbrio usando a constante de

dissociação é valida Independente do mecanismo real de dis-

sociação. Isto é, desde que o sistema esteja em equilíbrio

é Irrelevante se a dissociação for puramente térmica ou se

envolver reação química. Somente a taxa de alcance do equi-

líbrio é que depende do mecanismo e da taxa da reação.

Consequentemente, os elementos concomitantes podem Interfe-

rir de duas maneiras diferentes no deslocamento do equilí-

brio, causando um desvio, ou mudando a sua grandeza.
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A ocorrência da lonização e a conseqüente Interfe-

rência pode ser geralmente estimada a pirtir das enerqias

de lonização do analisado, dos possíveis Interferentes e da

temperatura da chama. Considera-se que,para elementos con

Ej 5 7,5 eV,a lonização pode ser esperada em chamas de alta

temperatura (chamas de Oxido nitroso-acetileno). Por outro

lado, em chamas de baixa temperatura, a ionizaçio ê pratica

mente limitada a metais alcalinos.

A interferência pode ser eliminada pela adição de

um sal alcalino (facilmente lonizãvel). Deve ficar claro

que a quantidade adicionada para eliminar a interferência

deve ser diferente da necessária para a supressão da ioniza^

ção éo analisado.

Para elementos que são apreciaveimente lonizãveis

as Interferências são particularmente severas. Exceções

ocorrem quando as soluções são pouco concentradas (menores

que Img/mi) de modo que a concentração de elétrons i contro

lada pela ionização dos componentes da chama.

5.2.3 Interferências pela vapoHzação do soluto

A descrição dos processos de vaporização é multo

mais difícil do que a descrição do equilíbrio na fase gaso-

st. A vaporização pode ser um processo puramente físico ou

um processo complexo, envolvendo reações químicas entre o
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analisado e os elementos Interferentes, e/ou os gases da

chama. Todas estas reações podem Influenciar a taxa de vapo

rização das partículas do aerossol seco e se a vaporização

do analisado não for completa sem e/ou com o Interferente

presente, ocorrerá a interferência pela vaporização do soiû

to |42|.

Estas interferências são geralmente específicas e

extremamente dependentes das propriedades dos compostos re-

sultantes apôs a dessoivataçao das gotas. Reações lentas

nas soluções, como hidrõlise ou polimerizaçao, podem in-

fluenciar a rede do cristal formada na dessolvataçãc e, co£

sequentemente, a taxa de vaporização.

Muitos elementos independentemente do ãnion preseji

te na solução chegam a õxidos. Nas temperaturas elevadas

das chamas, os õxidos podem reagir mutuamente formando no-

vas fases com estabilidade térmica maior que cada um dos

componentes. Isto diminui a taxa de volatlUzação do anali-

sado.

para eliminar estas Interferências são adicionados

na solução amostra elementos que formem, preferencialmen-

te» a fase termoestãvei com os Interferentes de modo que o

analisado permaneça no mesmo estado, como se nenhum Interfe

rente estivesse presente. 0 analisado pode assim, se volati,

Iizar sem obstáculos.
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Estes tipos de Interferências dependem da tempera-

tura da chama e, em chamas de temperatura elevada elas desa

parecem em muitos casos.

0 elemento com o qual o átomo do analisado esta

imediatamente associado (por ligação química ou como um 11-

gante) tem grande Influência nas suas reações de redução na

fase condensada. Esta reação de redução do analisado a me-

tal ou carboneto pode acelerar ou retardar a volatilização,

dependendo de qual forma ê a mais volátil. Portanto, a adi-

ção de ligantes que facilitem a redução vão consequentemen-

te provocar uma maior depressão nos sinais dos elementos

que são mais voláteis como õxidos do que como metais ou ca£

bonetos.

5.2.4 Interferências de transporte

0 transporte de uma amostra líquida na chama

ve a aspiração da solução para o nebuiizador, a nebuliza-

ção, o transporte do aerossol (eventualmente depois de al-

gumas modificações) para o queimador e finalmente para a

chama. Uma vez que, a definição de interferência de trans-

porte envolve no estágio final o aerossol seco, a dessoiva-

taçao da amostra também tem que ser considerada |42|.

Para que ocorra a Interferência de transporte ,

o Interferente deve alterar as propriedades físicas da solu
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çlo que afetam diretamente o transporte da amostra, tais

como» viscosidade, tensão superficial, densidade da solu-

ção ou taxa de dessoivatação. E evidente que estas propri£

dades sõ podem variar apreciaveimente através de mudanças

na composição do solvente e assim sõ raramente podem sair

de controle.

Embora Individualmente os parâmetros tenham consjs

quências simples a sua interreiação torna o estudo quanti-

tativo altamente complexo.

5.2.5 Interferências pela distribuição espadai

Estas Interferências são devidas a mudanças na ta

xa do fluxo de massa ou no tipo do fluxo das espécies ana-

lisadas na chama, resultando na mudança da concentração t£

tal do analisado (em todas as suas formas) na região anaH

t1ca, enquanto que a quantidade total do analisado na cha-

ma i constante. A região anaiTtica 3 definida pela Intejr

secção dos Instrumentos Óticos e da chama. A condição de

mudança na concentração local do analisado Incluindo suas

formas vapoHzadas e não vaporizadas S necessária para se

distinguirem as Interferências pela distribuição espadai

das Interferências pela vaporização do soluto, a última re

querendo apenas uma mudança na fração vapoHzada |42),

As mudanças no fluxo de massa podem ser devidas a
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alterações na quantidade dos produtos de combustão causando

uma variação no volume da chama; alternativamente, a chama

pode permanecer Inalterada e mudar somente o fluxo de massa

do analisado dentro da chama. No primeiro caso, a Interfe-

rência será não específica, Influenciando diferentes elemen

tos de maneira similar; este efeito i algumas vezes chamado

de Interferência da geometria da chama. 0 ultimo caso tende

a ser mais específico, Influenciando os elementos em graus

diferentes de acordo com sua volatilidade.

5.3 Interferências na atomizaçao eletrotêrmica

5.3.1 Interferências espectrais

As Interferências espectrais em atomizadores ele-

trotêrmicos são análogas ãs do sistema de atomizaçao com

chama, exceto que são consideravelmente mais evidentes.

Isto e natural devido a diluição muito menor dos vapores da

amostra nos atomizadores ET que na chama. Assim, a geração

eficiente de densas populações atômicas nos fornos e acom-

panhada por uma produção Igualmente eficiente das espécies

Interferentes |25|.

A absorção molecular e o espalhamento de luz são,

até o momento, as causas mais comuns deste tipo de Interfe-

rência, enquanto que a superposição de linhas atômicas e
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multo raro.

A eliminação das Interferências espectrais pode

ser feita com o uso de técnicas óticas de correção de "bac£

ground" ou atravls de processos para remoção do Interferen-

te como, procedimentos clássicos, volatiHzaçao seletiva,

eletrodeposição, tratamento quTmico ou aumento da temperat£

ra de atomizaçao.

5.3.2 Interferências pela vaporizaçao do soluto

Como na atomizaçao com chama as Interferências pe-

la vaporizaçao do soluto, devidas a mudanças na taxa de vo-

latiiização, afetam os resultados das medidas eletrotermi-

cas |25|.

No entanto, diferentemente da chama, a formação de

carbonetos com a grafita é a principal responsável pela In-

completa atomizaçao dos elementos desejados. A formação de

compostos voláteis, por outro lado, ê a principal responsá-

vel por perdas durante o prê-tratamento térmico da amostra.

Alem disso, as propriedades fTsico-quTmicas da superfície

de grafita podem Influenciar o tempo de liberação da amos-

tra das paredes dos atomizadores e Isto, por sua vez, pode

afetar a população atômica resultante.

Com relação a estas Interferências os atomizadores
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ET parecem ter uma vantagem em relação a chama devido ao

maior tempo de residência da amostra no meio aquecido do

forno, alem da possibilidade de programação de temperatura,

alcançando valores maiores que os consequidos na chama de

oxido nitroso-acetileno. Isto pode, em alguns casos, elimi-

nar algumas Interferências.

5.3.3 Interferências na fase de vapor

Em analogia com a atomizaçâo na chama, alterações

no equilíbrio de dissociação ou ionizaçao, que afetam a fr£

ção dissociada ou ionizada do analisado, são as responsá-

veis pelas interferências na fase de vapor em atomizadores

ET |25|.

Espera-se que estas interferências sejam menos

proeminentes nos atomizadores ET que nas chamas, devido ã

atmosfera de gases Inertes. Isto, no entanto, não ocorre

porque os gases da chama presentes em excesso atuam como

amortecedores e sua composição ê apenas ligeiramente In-

fluenciada pelos solutos. Na atomização ET onde o vapor da

aprstra é muito menos diluTdo, todos os interferentes (Cl,

0, S, N e outros) podem Influenciar fortemente o grau de

dissociação.

Ao contrario da grande ocorrência das Interferên-

cias de Ionizaçao na espectroscopia analítica de chama, ela
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aparece muito entre os fatores que afeta» os resultados

rfos métodos de atomização ET. Isto pode parecer surpreender*

te» jã que a temperatura maxima alcançada no forno excede a

temperatura das chamas de N.,0 - C^Hg. Deve ser considerado,

no entanto» que» devido ã sua fácil remoção, o vapor atômi-

co não persiste no forno o tempo suficiente para sofrer a

ação das altas temperaturas no fim da etapa de atomização.

Além das variações no equilíbrio de ionização e

dissociação, Interferências também podem ser causadas por

mudanças na cinetica de alguns processos na fase de vapor.

Variação no tempo de remoção dos átomos do atomizador que,

em competição com o tempo de suprimento, determina a ordem

de grandeza da população atômica resultante, caem nesta ca-

tegoria e são uma analogia direta com as Interferências De-

la distribuição espacial observadas na chama.

5.3.4 Interferências de transporte

A deposição de alguns microUtros de amostra com

seringa é, com algumas exceções, o método mais comum de in-

trodução da amostra nos atomizadores ET. Por esta razão, 1rt

terferêndas de transporte, que afetam a quantidade de amo£

tra dessolvatada que entra na chama, não têm analogia com

as técnicas de atomização ET, exceto no caso em que a amos-

tra é depositada na forma de aerossol |25|.
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Portanto, interferência de transporte na atomiza-

ção ET pode ser definida COPO a que causa uma mudança na

quantidade do analisado presente no atomizador no começo da

fase de atomização. Assim, um elemento concomitante que cau

sa a perda do analisado durante a fase de decomposição (fo£

mando compostos voláteis ã temperatura de decomposição) de-

ve ser considerado como um interferente.

5.4 Interferências no sistema de geração de hidretos

Como a técnica da geração de hidretos separa o e1e_

mento a ser analisado da matriz antes da sua introdução na

fonte, os efeitos de interferência causados pela matriz são

minimizados. No entanto, podem aparecer interferências devj_

das a formação de compostos entre as espécies geradas mutu£

mente (As e Se, por exemplo). Isto explica a interferência

mutua de todos os hidretos voláteis uns nos outros |48,

50|.

Outra causa de Interferência seria nestes sistemas

i a redução preferencial do Interferente. Esta redução do

Ton metálico Interferente em solução,para um estado de oxi-

dação diferente ou para metal livre, pode copredpitar o me_

tal de Interesse, absorver o hidreto volátil formado, decom

pô-lo cataiIticamente, e- diminuir ou paralisar completa-

mente sua evolução a partir da solução. Como o redutor (por
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exemplo» boroidreto de sódio) esta sendo consumido para re-

duzir o Interferente, menor quantidade fica disponível para

reduzir o analisado ao hidreto e,assim, um sinal nie.ior i

obtido,

A relação entre a concentração de HC1 (usando

NaBH4 como agente redutor) e a sensibilidade também foi an£

Usada e foi observado que, para alguns elementos (As, Bi,

Te, Sb), o tamanho do sinal permanece quase constante com o

aumento da acidez, mas, para outros (Ge, Sn e Se), a varia»

ção ê bastante acentuada 110f.

A temperatura do atomizador ttm um efeito signifi-

cante no tipo de sinal produzido;?, por Isso, Importante

deixar o atomizador alcançar uma temperatura constante an-

tes da Introdução da amostra |17|.
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6. TERMOS E SÍMBOLOS 00 PROCESSO ANALÍTICO E DO

MENTO DE UMA ANALISE

Solução d£ referência ê uma solução como o mesmo

solvente usado na amostra e que contêm o analisado e possi-

velmente alguns elementos interferentes, em concentrações

conhecidas |20|.

Solução branco ê uma solução que não contêm Inten-

cionalmente o elenento a ser analisado, mas que tem , tanto

quanto possível,a mesma composição da solução amostra.

Um branco do solvente consiste apenas do solvente.

0 resultado analítico ê o valor final da concentra

çao,c, ou da quantidade,q, do elemento procurado, após te-

rem sido efetuados todos os subprocedimentos e avaliações.

Por exemplo, o resultado analítico pode ser obtido por um

registrador, que fornece uma medida de algumas quantidades

físicas, tais como. Intensidade de emissão do analisado,

absorbãnda ou Intensidade da fiuorescencia, medidas no coin

primento de onda de uma Unha analítica.

Chama-se sinal (analisado) a Informação sobre a

concentração do analisado transmitida por uma quantidade fj

s1ca.



O sinal que é observado antes de qualquer nebuliza

çio do solvente ou da solução na chama ê denominado "back»

ground* (emissão ou absorção).

0 sinal observado quando uma solução branco for ne

bulizada e o "background" <to branco (emissão, absorção ou

espalhamento).

A relação entre a medida, x, do sinal e a concen-

tração da solução do analisado, c, e dada por uma curva £e

calibrado analítica. Essa curva é geralmente estabelecida

através de medidas de uma série de soluções de referência.

Diferentes técnicas podem ser usadas para se obter

o resultado analítico.

Quando o método de rotina for usado, o resultado

serã Hdo na curva que cobre a faixa de concentração de in-

teresse. Esta técnica deve ser usada quando uma precisão de

0,5 a 2% for exigida, ou quando os nTveis analíticos est1v£

rem bem acima do limite de detecção do elemento a dosar.

Quando for aplicada a técnica das Interpoiações, o

resultado analítico sera encontrado pela Interpoiação, gra-

fica ou numérica (usualmente linear), entre medidas de duas

soluções de referenda, uma tendo concentração acima e a ou

tra abaixo da concentração da solução amostra. Esta técnica

sera usada quando se desejar uma precisão melhor que It.
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Na técnica das adições, quantidades conhecidas su-

cessivas do analisado serão adicionadas a alíquotas Iquais

da solução amostra. As medidas das soluções obtidas serão

colocadas em um gráfico versus as concentrações adiciona-

das. Este grafico será, então, extrapolado para interceptar

o eixo negativo das concentrações. 0 resultado analítico se_

rã encontrado a partir do valor da concentração correspon-

dente. Esta técnica deve ser usada quando efeitos da matriz

não puderem ser reproduzidos nas soluções de referência,

por exemplo, em dosagens de microimpurezas.

A sensibilidade de um processo analítico e expres-

sa pela derivada.

dx

de

da função

x • 9 (c) (6.1)

onde:

x * sinal medido e

c • concentração da solução

Quando a curva analítica for não linear, a sensibly

Hdade sera uma função da concentração. A sensibilidade é,

portanto, uma convenção para definir a inclinação da curva

de calibração para cada elemento.
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Para a absorção atômica de chama serl expressa en

termos da concentração do elemento, em ug/ml, necessária D£

ra produzir IX de absorção ou 0,0044 de absorbância.

Para a absorção atômica sen chama será expressa en

termos da quantidade do elemento, em ng, necessária para

produzir )% de absorção.

0 limite de detecção expresso como concentração,

C., ou quantidade, q, , i definido como a menor medida, x, ,

que possa ser aceita com confiança e não suspeita de ser

apenas uma medida acidental de um valor alto no branco.

0 valor de xL i dado pela equação:

xL = xb • KSb (6.2)

onde:

7. s media das medidas do branco
D

S. = desvio padrão das medidas do branco

K * fator numérico escolhido de acordo com o nível

de confiança desejado.

0 limite de detecção 5 obtido diretamente da cur-

va de calibração. 0 valor de K « 3 é o mais recomendado, em

bora o valor K « 2 seja o mais freqüentemente usado.

Para evitar ambigüidades o valor de K • 3 foi Indicado pela

IUPAC.
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Os conceitos sensibilidade e Unite de detecção

têm distinções importantes que d even ser mencionadas. A sei)

sibilidade define somente o tamanho do sinal de absorção e

serve como referência para os parâmetros instrumentais.

0 conhecimento prévio da sensibilidade para um dado elemen-

to a ser dosado torna possível determinar a concentração

ótima da amostra para a análise.

Já, o limite de detecção descreve a razão sinal/

ruído característico para o aparelho. P um termo de grande

Importância analítica já que define a capacidade analítica

do instrumento e permite estimar o limite de concentração

mais baixa que pode ser detectado.

A precisão de um processo analítico é conveniente-

mente expressa pelo desvio padrão, S, ou pelo desvio padrão

relativo

r c

do resultado analítico onde c é a concentração média.

A exatidão está relacionada com a diferença entre

o resultado obtido por um processo analítico e a concentra-

ção (conhecida ou suposta verdadeira) do analisado na amos-

tra. Quando não se dispõe de materiais com concentrações c£

nhecidas (próximas do valor real) e o resultado não pode
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ser comparado com resultados obtidos por outros nitodos _

fiáveis, diversos testes experimentais podem ser usados pa-

ra testar a exatidão do processo. Um deles ê o método das

adições, o outro ê o das diluições, no qual são feitas dife

rentes diluições da amostra e comparados os resultados obtj^

dos.

0 resultado correto destes testes i uma prova ne-

cessária, mas não suficiente, da ausência de erro s

co em um dado processo anaiTtico.
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7. MÉTODOS DE ANALISE DE CARVKO

7.1 Introdução

O carvão contêm vários elementos metálicos em con-

centrações que variam de alguns por cento» para Si, Al e

Fe, a poucos ppm ou menos para outros elementos |45|.

A geologia do deposito determina a Identidade e abundância

dos metais no carvão. Assim, são comuns grandes variações

na composição quTmica dos carvões de diferentes jazidas.

A combustão converte a parte orgânica do carvão em

diÕxido de carbono e água e os constituintes inorgânicos

não voláteis em resíduos de cinzas de carvão. Aproximadamen

te 12% do carvão queimado ê recuperado como cinza. A cinza

consiste de mais ou menos 30% de cinza dji fundo, coletada

no fundo da câmara de combustão, e 70? de cinza volante, c£

letada dos gases de chaminé pelos equipamentos de controle

da poluição ambiental.

Foi mostrado, recentemente, que partTcuias da or-

dem de submicrons da cinza volante formada durante a combu£

tão do carvão apresentam alta concentração de vários elemeji

tos voláteis |7, 49|• Estas partículas, enriquecidas em tra

ços metálicos potencialmente tóxicos, não são eficientemen-

te coletadas pelos dispositivos de controle da poluição, têm

alta mobilidade atmosférica e são depositadas preferencial-

mente nas regiões pulmonares e brônquicas do sistema res-
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piratorio. Estudos recentes têm também mostrado que, tanto

as frações orgânicas como as Inorgânicas das cinzas volan-

tes coletadas fora das chaminés, são mutagênicas e cancerí-

genas |13|. Assim, as quantidades cumulativas de certos ele

mentos emitidos nas cinzas volantes podem ser ambientalmen-

te s1gnif1cantes, muito embora estejam presentes no carvão

apenas em níveis de traços.

A perspectiva de aumento da ctilização do carvão

tem amadurecido nos últimos anos devido ao preço relativa-

mente alto do óleo combustível e a contração do crescimento

planejado da indústria nuclear |7, 26|. Como a emissão de

poluentes no ar depende tanto da quantidade de material pr£

cessado como da concentração dos poluentes no material,

torna-se clara a necessidade de métodos analíticos confia-

veis para medida da concentração a níveis de traços, de

uma faixa ampla de elementos nesta matriz |57|.

7.2 Métodos para analise de carvão

0 carvão i uma matriz complexa que contém grandes

quantidades de diversos elementos inorgânicos, mas, ao mes-

mo tempo, apresenta uma grande variação de elementos "-«com

teores a níveis de traços. Portanto, é Importante haver mé-

todos analíticos confiáveis que possam determinar os constj_

tuintes Inorgânicos nos vários estágios de produção e ut11j_

zação do carvão* E necessário que seja determinado o
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maior numero possível de elementos nos produtos do carvão.

Consequentemente, as técnicas que permitem a determinação

muitieiementar são preferidas as específicas para um único

elemento |23|.

Essas técnicas devem ser extremamente sensTveis e

exigirem o mTnimo de manuseio da amostra. 0 último e impor-

tante não sÕ por razões econômicas, mas para evitar pe*das

(por volatilização ou por qualquer outro meio) durante a

preparação da amostra e, também para prevenir contaminações

pelos reagentes, vidrarias e pelo próprio ambiente do labo-

ratório |26, 59|•

As analises por nêutron-ativação e por espectrome-

tria de massa tem sido amplamente utilizadas para o estudo

de elementos-traços em amostras ambientais |28, 45, 57,59|.

A precisão e exatidão de cada método tem sido de-

monstrada para vários elementos em padrões NBS |30|.

Vários estudos têm sido feitos nos últimos anos,

no sentido de utilizar a espectroscopia atômica na analise

de amostras de carvão |26|. Têm sido demonstradas boa sensj,

bilidade, capacidade para analise muitielementar, aplicabi-

lidade para uma ampla faixa de composição e uma adequada

precisão e exatidão destas técnicas. Além disso, a espec-

troscopia atômica usa Instrumentos mais baratos e tem um

custo operacional mais baixo do que as análises por nêutron
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ativação ou por espectrometria de massa. As técnicas de es-

pectroscopia atômica mais utilizadas são: a espectrometria

de absorção atômica, espectrometria de emissão atômica, es-

pectrometria de fluorescênda atômica, espectrometria de

fluorescencia de ra1o-X e espectrometria de emissão õtica.

7.2.1 Análise por neutron-ativação (NA)

A NA e um excelente método para a analise de amos-

tras ambientais porque é rápido, altamente sensível, não re

quer dissolução da amostra e é relativamente livre de intejr

feréndas da matriz |14, 45, 591.

A NA analisa quantidades grandes da amostra (vá-

rios gramas) e assim minimiza os efeitos da nio homogene-

idade do carvão.

No entanto, vários elementos não podem ser determj[

nados por NA. Esse método é aplicado somente para elementos

que, apôs ativação, produzem Isõtopos radioativos que dão

sinais de decaimento estatisticamente significantes |45|.

7.2.2 Espectrometria de massa (EM)

A EM e uma técnica de analise muitieiementar rápi-

da com um mTnimo de efeitos da matriz. Esse métrdo comple-
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menta a NA possibilitando a análise de vários elementos

(Cd, Cu, Hg, N1, Pb, Zn) que não são prontamente determina-

dos pela ultima; além disso confirma os resultados dos ou-

tros elementos (As, Co, Cr, Mn, Mo, Se) |45, 59|.

A EM permite análises sem dissolução da amostra.

Requer quantidades muito pequenas de amostra e, para certas

aplicações oferece vantagens distintas sobre outras técni-

cas, no entanto, a análise de pequenas quantidades tende a

aumentar os efeitos da falta de homogeneidade.

7.2.3 Espectrometria de fluorescência de raio-X (EFRX)

Entre todas as técnicas de espectroscopia atômica,

os métodos de raio-X são os únicos genuinamente nio destru-

tivos. A amostra teste pode ser reanalisada pela mesma ou

por outras técnicas. Além disso, a alta precisão inerente

da EFRX, a mTnima preparação da amostra (pulverização), ve-

locidade da análise, automação e aplicação para a grande

maioria dos elementos (Z > 11) tem levado vários pesquisado^

res a concluir que a EFRX é o melhor método para a análise

de um grande numero de amostras de carvão |15, 26|.

A EFRX de energia dispersiva, embora Inerentemente

menos precisa que a técnica do comprimento de onda disper-

sivo, tem a vantagem da determinação simultânea de mui ti ei e_

mentos a um custo comparativamente mais baixo e encontra
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aplicações em analises onde una perda na precisão não ê de

grande Importância. No entanto, problemas de superposição

espectral restrigem a aplicação da técnica de energia di^

persiva a uma faixa limitada de elementos.

7.2.4 Espectrometria de emissão ótica (EEO)

A Introdução direta do carvão dentro do tubo de

descarga de emissão Ótica apresenta consideráveis dificulda^

des. No entanto, as bases para o futuro sucesso da técnica

foram estabelecidas em recentes estudos onde o carvão acon-

dicionado em eletrodos de grafita ê inserido em um plasma

acoplado indutivamente |26, 34, 43|.

A excitação por arco-cc é largamente aplicada em

-análise de amostras geológicas, devido ã adequação para a

determinação de elementos a níveis de traços. No entanto, a

aplicação para o carvão é difícil devido a matéria volátil,

além de pouca sensibilidade e exatidão. Com exceção da de-

terminação de mercúrio, a excitação por arco-cc não é uma

técnica favorável para a análise do carvão.

7.2.5 / Espectrometria de absorção atômica (EAA)

A EAA é um método de análise rápido, exato e precj,

so. Embora Inicialmente limitado ã análise de certos ele-
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mentos em solução aquosa, sua aplicabilidade tem sido aunert

tada pelo desenvolvimento de técnicas para Incluir uma fai-

xa maior de elementos |3, 16, 23, 27, 31, 36, 59, 60|.

0 difTcil problema da atomização do carvão para

analises por absorção atômica tem sido superado porque pri-

meiramente, os Instrumentos da EAA são os mais amplamente

disponíveis e os mais baratos entre as técnicas de espec-

troscopia atômica e, em segundo lugar, a sensibilidade, es-

pecialmente por atomização eletrotêrmica é excelente para a

maioria dos elementos que aparecem no carvão em níveis abaj^

xo de 1 ug/g |26|.

Foi definido que a analise por EAA pode ser dividi

da em 4 grupos: elementos que podem ser determinados por

analise de chama convencional (Cd, Co, Cr, Cu, Mn, N1, Pb,

Zn); elementos que podem ser determinados por análise sem

chama com forno de grafita (As, Cd, Cr, Pb, Zn); elementos

que podem ser determinados pela formação de seus hidretos

voláteis (As, Sb, Se, B1, Hg) e um grupo misto que requer

métodos especiais (Hg e Se) |45|.

A atomização eletrotêrmica em fornos de grafita dá

maior sensibilidade que o procedimento de chama convencio-

nal e maior conveniência que o procedimento da geração de

hidretos, além de possibilitar a analise direta do carvão

pulverizado para alguns elementos (Re, V, N1, Cu, Zn, Cd,

Pb).
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O método do vapor frio de mercúrio de Hatch e Ott

tem sido usado com sucesso |19|. Este procedimento foi ada£

tado e usado para uma grande variedade de amostras, t cara£

terizado por boa exatidão (1-2*) e extrema sensibilidade

(o limite de detecção e de 0,1 ng em 50 ml de solução).

7.2.6 Espectrometria de fluorescência e emissão atômica

(EFA e EEA).

A EFA apresenta limites de detecção mais baixos

que a EAA de chama para a analise de certos elementos a nT-

veis de traços no carvão; no entanto, valores ainda mais

baixos são obtidos com o uso da EAA por forno de grafita.

A grande disponibilidade deste ultimo significa que os pro*

cedimentos de EFA provavelmente não serão amplamente adota-

dos |6, 26|.

7.3 Métodos para a dissolução do carvão

Poucos laboratórios que fazem analise de elementos

a nTveis de traços em amostras de carvão alcançam o objeti-

vo sem a utilização d* métodos de via-úmida para o ataque

da amostra. A maior parte dos métodos Instrunentais diretos

têm limitações analíticas como falta de sensibilidade para

alguns elementos-óu qrupos de elementos nos nTveis normal-

mente presentes no carvão, falta de exatidão quando a ma-
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triz i Inadequada para uma particular forma de exdtação,

ou falta de padrões adequados. Além disso» ha freqüentemen-

te, limitações financeiras devido ao alto custo da Instru-

mentação mais sofisticada |26|.

Os métodos de espectroscopia usam Instrumentos re-

lativamente baratos e facilmente disponíveis, além de apre-

sentarem alta sensibilidade para vários elementos; no enta£

to, alguns deles, como a EAA, requerem amostras líquidas.

Procedimentos vigorosos de dissolução da amostra

são necessários para se conseguir a solução Ideal para aná-

lise pelos métodos espectrofotometricos. No caso específico

das amostras de carvão, são requeridas técnicas de dissolu-

ção capazes de decompor grandes quantidades de matéria ojr

gãnica |45|.

No estudo das técnicas de dissolução deve ser dada

particular atenção:

• í completa decomposição da amostra;

• ao tratamento dos resíduos Insolúveis;

• a adequação da solução final para um dado Instni

mento;

- as Interferências por elementos coexistentes;

• ã contaminação pelo material de laboratório ,

atmosfera ou reagentes e

• a perda de elementos durante a preparação da

amostra.
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A maneira ma1s simples de dissolução a pressão

atmosférica i conseguida com ácidos minerais comuns (qeral-

mente em combinação).

As principais dificuldades encontradas con» a d j

tão do carvão em melo ãddo são as perdas dos elementos vo-

láteis e a Incompleta dissolução da amostra.

A primeira etapa na dissolução do carvão sempre eni

volve oxidação para remoção da matéria carbonãcea. Digestão

branda com oxidação por perõxido de hidrogênio em melo ní-

tricô (HN03) ou sulfurico (H2SO4) mostrou ser adequada

|27|.

A maior parte dos procedimentos de digestão regis-

trados para o carvão começam pela oxidação com HNO, com tra

tamentos subsequentes ou simultâneos usando HC104 |53|;

HF/HC1O4 |41|; HF/H2SO4/HriO4 |32| e HF/HC1 |21|.

Fo1 proposta uma técnica de dissolução ã temperat£

ra ambiente sem a presença de agentes oxidantes; a amostra

é agitada por 12 horas em HF com subsequente adição de ã d -

do bÕrico para complexação do excesso de fluoreto e dissoiiu

çao de alguns fluoretos metálicos 1nso1úve1s |44|. No enta^

to, para esse procedimento é necessária uma calcinação pré-

via do carvão.

Existem 2 procedimentos disponíveis para esse pro-
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põsito: calcinaçao a alta temperatura e caicinação a baixa

temperatura. A caldnação a alta temperatura tem sido a

mais usada, mas, em ambas ha perda pardal ou total de al-

guns elementos (25% de V, 33% de Ho e 100% de Hg, Se, As e

haiogênios) |28|.

Um tubo selado sob pressão, sistema conhecido como

bomba de Parr, para a dissolução do carvão, tem sido usado

com o objetivo de conseguir retenção das espécies voláteis

e decomposição mais rápida das amostras |18, 44|.

Os tratamentos ácidos do carvão na bomba de Parr

podem ser variados; os mais comuns usam água rêg1a/KF,

HN03/HF |3| ou digestão em sistema aberto com HNO3 fumegan-

te, seguido da adição de HF, fechamento e aquecimento do

sistema |45|. Ácido bõrico I geralmente adicionado após a

completa digestão.

Uma dissolução satisfatória é alcançada com técni-

cas de fusão que envolvem dissolução a alta temperatura em

fluxos, tais como carbonatos, hidróxidos ou boratos de so-

dio, potássio ou lTtio, seguidas da adição de HN03, HC1 ou

HC104 diluTdos |28, 29, 33, 44I. As limitações da fusão In-

cluem:

- concentrações relativamente altas de sal (que po

óem causar absorção não específica ou Interferências moiecu

lares durante a análise por EAA);
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• um branco possivelnente alto pela contaminação

dos elementos a níveis de traços e

• exclusão do metal alcalino usado no fluxo, da re_

laçao dos elementos a serem analisados.

Também a alta temperatura usada para fundir o flu-

xo pode resultar na perda de elementos voláteis, como Kg,

Sn, Pb, Cd e Se, e pode afetar o estado de oxidação dos ne-

tais.

Quando os procedimentos analíticos escolhidos ou

os instrumentos disponíveis não forem suficientemente sensí^

veis para determinar os baixos níveis dos elementos, separa_

ções analíticas ou preconcentração química são usadas para

obter limites de detecção ainda mais baixos ( « 1 ug/g) oor

espectrometria atômica |26|. Os agentes complexantes mais

comuns são o dietilditiocarbamato de sódio, a pirrolidina

ditiocarbamato de amônio e a dimetilgiíoxima, enquanto a dj_

Isobutilcetona e a metiüsobutilcetona são os extratores

mais usados |26, 55|.
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8. PARTE EXPERIMENTAL

8.1 Introdução

O carvão contem uma serie de elementos poluentes;

ainda que presentes em nTveis de traços, ppm ou ppb, a gran

de quantidade de carvão consumido representa uma quantidade

relativamente grande destes elementos que entram no meio am

biente. Este fato é acentuado quando se leva em conta» que

alguns deles se concentram nas cinzas volantes, t necessá-

rio, pois, um controle eficiente dos mesmos. 0 primeiro pa±

so para 1S*J ê o conhecimento do teor destes elementos na

matriz.

Propõe-se o desenvolvimento de técnicas analíti-

cas, para a determinação destes elementos poluentes, que me_

lhor se adaptem as condições do Brasil.

Os elementos Investigados são Al, As, Be, Cd, Cu,

Fe, Hg, Mn, Pb, Se, Sb e Zn. A seleção foi baseada princi-

palmente no fato de que esses elementos estão associados

com possíveis efeitos adversos ã saúde, danos ã vegetação,

corrosão, transformações atmosféricas na formação cataiTti-

ca de poluentes secundários |51|.

A técnica usada para as analises foi a espectrofo-

tometria de absorção atômica. A escolha desta técnica ins-
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trumentai se deve ã sua Inerente especificidade e sensibiH

dade em análises a níveis de traços, além de ser um método

analítico relativamente simples» econômico e com Instrumen-

tação disponível em um grande número de laboratórios.

Não foi pesquisado o método para a determinação de

urânio, uma vez que a Divisão de Química jã dispõe de vá-

rios métodos para a determinação deste elemento nos mais

variados teores e nas mais variadas matrizes.

Os testes experimentais foram efetuados utilizan-

do-se como amostra o carvão procedente de Figueiras, PR,

fornecido pela Divisão de Processos, do Departamento de Te£

nologia Mineral, do CDTN.

Procedeu-se ã seleção das diferentes técnicas da

EAA, tendo em vista os seguintes fatores:

• natureza da amostra;

- características dos elementos a serem determina-

dos;

* precisão exigida;

• sensibilidade dos métodos;

* equipamento disponível e

- tempo de execução das determinações.

Assim, para a analise dos elementos que formam

Mdretos voláteis» As, Sb e Se e para o Hg que forma vapor

de Hg metálico, volátil ã temperatura ambiente, foi usada

a técnica de geração de Mdretos. Os outros elementos fo-



143

ram determinados pela técnica convencional de chama.

Sendo o carvão uma matriz complexa e sendo alguns

dos elementos de interesse extremamente voláteis, mesmo a

baixas temperaturas, como 5 o caso do Hq, As, Zn, etc., a

dissolução da amostra exigiu cuidados especiais.

Apôs testes experimentais com vários tipos de ata-

que, incluindo dissolução a alta pressão, calcinação e fu-

são, escolheu-se o ataque ácido convencional (HNO, + HCIO*

+ HF) por parecer o mais adequado aos propósitos iniciais.

Foi necessária uma pulverização do carvão para .se conse-

guir decomposição total da amostra.

Para uma análise mais precisa dos resultados obti-

dos alguns elementos foram determinados por outras técnicas

analíticas nos laboratórios da Divisão de OuTmica do CDTN;

foi usado este método de comparação dada a Impossibilidade

de se fazerem as análises em uma amostra padrão.

Assim, usou-se a técnica do vapor frio para a de-

terminação de Hg, analise por nêutron-ativação Instrumental

para As, Mn o Zn e as análises convencionais da via úmida

para Al e Fe.

Apenas tpn a finalidade de se obter uma melhor ca-

racterização da matriz foram feitas também as determina-

ções de C, Ca, S e SI pela via-úmida e sõdio por néutron-
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ativação Instrumental.

As determinações foram feitas em triplicata da

amostra e os erros das analises foram expressos em termos

de 01 desvio padrão.

8.2 Método de dissolução do carvão

8.2.1 Equipamento

- Material comum de laboratório

- Balança analítica

- Chapa elétrica

8.2,2 Reagentes

- Kcido nTtrico, p.a. MERCK, d * 1,40

* Rcido perclorico, p.a. MERCK, d > 1,67

- Ácido fluorTdrico, p.a. REAGEN

- flcido clorídrico, p.a. MERCK, solução 1:1

8.2.3 Procedimento

Pesar 0,2000 q da «mostra e transferir para um bi-
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quer de Teflon de 100 ml. Adicionar 10 ml de ácido .tTtrico.

Tampar com vidro de relógio e, deixar reaair por aproximada

mente 15 minutos.

Adicionar 5 ml de ácido perciõrico. Levar quase a

seco.

Adicionar 10 ml de ácido fluorTdrico. Levar a se-

co.

Retomar com 10 ml de solução de HC1 1:1. Transfe-

rir para balão volumitrico de 25 ml.

8.3 Determinação de As, Hg, Sb e Se pela técnica da g

ração de hidretos

8.3.1 Equipamento

• Espectrofotônetro de absorção atômica, modelo

303 da PERKIN-ELMER

- Registrador, SERVO RITER TI da TEXAS INSTRUMENTS

INCORPORATED

- Sistema mercurio/hidreto, MHS-20, da PERKIN-

ELMER

• Lâmpadas de descarga sem eletrodo da PERKIN-

ELMER
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- Fonte de alimentação para as lâmpadas da PERKIN-

ELMER

- Material comum de laboratório

- Micropipetas OXFORD, (10, 20, 100 yl)

8.3.2 Reagentes

- Ácido clorídrico, p.a. MERCK, d « 1,19

- Rcido clorídrico, solução a 3%

- Kcido nTtrico, p.a. MERCK, d = 1,40

- Permanganato de potássio, p.a. MERCK,solução

aquosa a 5%

- Boroidreto de sódio, MERCK, solução a 3Í • Dis-

solver 3 g do reaqente em 100 ml de uma solução de NaPH a

IX. A solução i instável e deve ser preparada diariamente

- Hidróxido de sódio, MERCK, solução aquosa a 1?

- Solução padrão de arsênio: 1 ml « 1 mg As - TI-

trisol (As205 em ãgua destilada e deionizada) MERCK,

1,000 g ± 0,002 q As

- Solução padrão de antimônio: 1 ml « 1 mg Sb -

T U M s o l (SbCl3 em HC1), 1,000 ± 0,002 g Sb

- Solução padrão de mercúrio: 1 ml » 1 mg Hg - Ti-

trisol (Hg(NO3)2 em HN0 3), 1,000 g - 0.C02 g Hg

- Solução padrão de selênio: 1 ml « 1 mg Se - Ti-

trisol (seO2 em água), 1,000 g í 0,002 g Se

• Silicone antiespumante, MERCK
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8.3.3 Parâmetros Instrumentais

A amostra e as soluções de calibração foram testa-

das de maneira a obter a melhor reprodutibilidade e sensibj[

Hdade para se determinarem as condições ótimas de análise

para cada um dos elementos. A tabela 8.1 mostra os valores

usados.

Foi usado argõnio da AGA PAULISTA como gas purga-

dor a pressão de 250 KPa.

Todo material foi inicialmente lavado com a solu-

ção de HC1 a 3%. 0 mesmo procedimento foi adotado nos fras-

cos de reação apÕs cada determinação.

8.3.4 Procedimento

Pipetar um volume da amostra adequado I faixa de

trabalho analítico para cada um dos elementos, 10 ml no má-

ximo» e transferir para o frasco de reação. Completar para

10 ml com a solução de HC1 a 3%.

Adicionar 1 gota de silicone antiespumante em cada

uma das soluções.

Preparar um ensaio branco e uma série de padrões

contendo 20 • 40 e 100 ng do elemento e ajustar o volume p£

ra 10 ml com a solução de Hfi a 3t.



Tabela 8.1

Condições operacionais para as analises pela técnica da geração de Mdretos

\

Elemento

As

Hg

Sb

Se

Comprimento de

onda (nm)

194 UV

254 UV

218 UV

196 UV

Fenda

4 (0,7nm)

4 (0,7nm)

3 (0,2nm)

5 (2,0nm)

1? Purgação

(s)

25

5

20

35

Reação

(s)

15

15

15

15

2? Purgação
(s)

90

40

50

35

Temperatura da
célula (°C)

900

200

900

900
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Preparar uma serie de adições contendo 0 - 2 0 - 4 0

e 100 ng do parirão em um volume adequado da amostra. Comple

tar para 10 ml com a solução de MCI a 3%.

Para a determinação de Hq, adicionar 1 gota da so-

lução de KMnO4 a 5% nas amostras e nos padrões.

Preparar a solução de NaBH. a Z% e transferir para

o recipiente do redutor.

Ajustar o espectrofotometro e o sistema MHS-20 as

condições de análise e efetuar as medidas.

8.3.5 Cálculos

Construir um gráfico das leituras versus concentra^

ção dos padrões. A partir do gráfico determinar a concentra^

ção da amostra.

Construir um grafico das leituras versus adições.

Proceder de maneira análoga a anterior para calcular a con-

centração da amostra pelo método da adição.

A x P
ug/g de E »

M x T
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onde:

E * elemento de Interesse

A * massa do elemento na amostra, em yg

T * volume total da solução, em ml

P * volume pipetado da solução amostra, em ml

M = tomada da amostra, em gramas

8.3.6 Resultados

As tabelas 8.2 a 8.9 apresentam os dados experimeji

tais da análise pela técnica da geração de hidretos por ro-

tina e adição.

As figuras 8.1 a 8.4 mostram as curvas de calibra»

ção para as analises pelos métodos de rotina e adição.

8.4 Determinação de Al, Be, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn

pela técnica de chama

8.4.1 Equipamento

- Espectrofotometro de absorção atômica, modelo

5000 da PERKIN-ELMER

- Impressora PRS-10 da PERKIN-ELMER

- Lâmpadas de cãtodo oco da PERKIN-ELMER
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Tabela 8.2

Dados experimentais da análise de arsenio pela técnica
da geração de hidretos (Método de rotina)

Material

Padrão PI

P2

P3

Amostras Al

A2

A3

Leituras

9.0

16,0

33,0

13,5

14,0

13,0

ng de

20

40

100

33

35

31

As

,6

.3

.2
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Tabela 8.3

Dados experimentais da analise de arsinio pela técnica
da geração de hidretos (Método de adição)

Volume da
amostra (yl)

10,0

10,0

10.0

10.0

Adição (ng)

0

20

40

100

Leituras

13,5

20.0

26.0

44.5

,3
Resultado: 0.525 x 10 g/g de As
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Tabela 8.4

Dados experimentais da análise de mercúrio pela técnica
da geração de hidretos (Método de rotina)

Material

Padrão PI

P2

P3

Amostras Al

A2

A3

Leituras

5,5

8,5

19,5

13,0

10,0

11,0

ng de Hg

20

40

100

63,7

46,7

52,4
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Tabela 8.5

Dados experimentais da analise de mercúrio pela técnica
da geração de hidretos (Método de adição)

Volume da

amostra (ml)

1.0

1.0

1.0

Adição (ng)

0

20

40

Leituras

2,5

6,0

10,0

Resultado: 0,30 x 10 g/g de Hg
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Tabela 8.6

Dados experimentais da análise de antimonio pela técnica
da geração de hidretos (Método de rotina)

Material

Padrão PI

P2

P3

Amostras Al

A2

A3

Leituras

13,0

22,0

39,0

19,0

19,0

21,0

ng de

20

40

80

33

33

38

Sb

.6

.6

.2
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Tabela 8.7

Dados experimentais da análise de antimônio pela técnica
da geração de hidretos (Método de adição)

Volume da
amostra (ml)

10,0

10,0

10,0

Adição (ng)

0

20

40

Leituras

19,0

30,0

44,0

Resultado: 0,386 x IO*6 g/g de Sb
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Tabela 8.8

Dados experimentais da análise de selênio pela técnica
da geração de hidretos (Método de rotina)

Material

Padrão PI

P2

P3

Amostras Al

A2

A3

Leituras

3,5

7,5

19,0

6,0

7,0

6,0

nq de

20

40

100

32

37

32

Se

.6

.8

.6
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Tabela 8.9

Dados experimentais da análise de selênio pela técnica
da geração de hidretos (Método de adição)

Volume da
amostra (ml)

1.0

1.0

1.0

1.0

Adição (nq)

0

20

40

100

Leituras

6.5

8.0

9.5

13.5

Resultado: 0,19 x 10 g/q de Se
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100 ng de Hg

FIGURA 8.2

CURVAS DE CALIBRAÇÁO PARA A ANÁLISE DE MERCÚRIO
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^ Material conum de laboratório

8.4.2 Reagentes

- Tecido clorídrico, p.a. MFRCK, d * 1,19

- Solução padrão de alumínio: 1 ml « 1 ng Al - Ti-

trisol (A1C13 em água destilada e deionizada) MERCK,

1,000 g i 0,002 g Al

- Solução padrão de berTlio: 1 ml * 1 mg Be - Ti-

trisol (Be(N03)2 • 4H2n em ãgua), 1,000 g * 0,002 g Be

- Solução padrão de cãdmio: 1 ml • 1 mg Cd - Titrj[

sol (CdCl2 em água), 1,000 - 0,002 g Cd

- Solução padrão de cobre: 1 ml • 1 mg Cu - Titri-

soi (CuCig em água), 1,000 g - 0,002 g Cu

- Solução padrão de ferro: 1 ml * 1 mg Fe - Titri-

sol (FeCl3 em HC1), 1,000 g ± 0,002 g Fe

- Solução padrão de manganês: 1 ml « 1 mg Mn - Tj^

trisol (MnC12 em ãgua), 1,000 g - 0,002 g Nn

- Solução padrão de chumbo: 1 ml « 1 mg P b y T1trj[

sol (Pb(NO3)2 em ãgua), 1,000 g - 0,002 g Pb

- Solução padrão de zinco; 1 ml » 1 mg Zn - Titri-

sol (ZnC12 em HC1), 1,000 g • 0,002 g Zn

- Solução padrão diluTda: 1 ml • 10 ug do elemen-

to de Interesse - Diluir 1 ml da solução padrão para 100ml.
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8.4.3 Parâmetros instrumentais

A tabela 8.10 apresenta as condições instrumentais

de analise para cada um dos elementos.

Os gases usados para a chama são da WHITE MARTINS

S.A., com fluxo determinado experimentalmente para cada um

dos elementos. A razão Ótima oxidante/conbustTvel 5 a que

da melhor sensibilidade.

8.4.4 Procedimento

Diluir convenientenente a solução amostra, quando

necessário, para se obterem concentrações na faixa de traba

lho analítico de cada um dos elementos.

Preparar um ensaio branco e uma série de padrões

adequados a faixa de trabalho do elemento de interesse.
/

Preparar uma serie de adições contendo quantidades

adequadas do padrão em diluições convenientes da amostra.

Adicionar, se for necessário, quantidades adequa-

das de anti-interferentes a amostras e padrões segundo rec£

mendações do catãioqo do fabricante.
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Tabela 8.10

Condições operacionais para as analises pela técnica de chama

Elemento

Al

Be

Cd

Cu

Fe

Mn

Pb,

Zn

Comprimento
de onda (nm)

309,3

234,9

228,8

324,8

248,3

279,5

283,3

213,9

Fenda (nm)

0.7

0.7

0.7

0.7

0.2

0,2

0.7

0.7

Tipo de
chama

N2O/C2H2

N2O/C2H2

ar/C2H2

flr/ v « n ts

O i / V M H A

ar/C2H2

ar/C2H2

ar/C2H2
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Ajustar o espectrofotometro às condições de anali-

se e efetuar as medidas. Imprimir os resultados.

8.4.5 Cálculos

Os valores Impressos expressam a concentração do

elemento na amostra.

Para os cálculos pelo método de adição, construir

um grafico das leituras versus adições. A partir do gráfico

determinar a concentração da amostra.

A x T x f
yg/g de E « —

M

onde:

E * elemento de interesse

A * concentração do elemento na amostra, em yg/mi

T * volume total da solução, em ml

f « fator de diluição

M • tomada da amostra, em gramas

8,4.6 Resultados

As tabelas 8.11 a 8.26 apresentam os dados experi

mentais da analise pela técnica de chama por rotina e adi
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Tabela 8.11

Dados experimentais da análise de alumTnio pela técnica
de chama (Método de rotina)

Material

Padrão PI

P2

Amostras Al

A2

A3

Fator de
diluição

5

1

50

50

50

yg/ml de Al

2,0

10,0

3,8

3,8

4,2
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Tabela 8.12

Dados experimentais da analise de alumínio pela técnica

de chama (Método de adição)

Diluição da
amostra

50

50

50

Adição

0

4

8

(yg/ml)

,0

,o

yg/mi

3

6

9

de Al

,1

,5

.7

Resultado: 0,20 x 10 g/g de Al
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Tabela 8.13

Dados experimentais da análise de berTlio pela técnica
de chama (Método de rotina)

Material

Padrão PI

P2

Amostras Al

A2

A3

Fator
dilui

200

20

1

1

1

de
ção

.0

.0

.0

yg/ml de Be

0.05

0.5

0,01

0.02

0,01
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Tabela 8.14

Dados experimentais da análise de berTlio pela técnica
de chama (Método de adição)

Diluição da
amostra

1,25

1,25

1,25

Adição (yq/ml)

0

0,1

0,2

yg/ml de Be

0,001

0,009

0,015

Resultado: 0,15 x 10 g/g de Be



171

Tabela 8.15

Dados experimentais da análise de cãdmio pela técnica

de chama (Método de rotina)

Material

Padrão PI

P2

Amostras Al

A2

A3

Fator

dilui

200

20

1

1

1

de
ção

jjg/ml de Cd

0,05

0.5

0,0221

0,0169

0,0102
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Tabela 8.16

Dados experimentais da analise de cãdmio pela técnica
de chama (Método de adição)

Diluição da
amostra

1,25

1.25

1,25

Adição (ug/ml)

0

0,025

0.05

ug/ml de Cd

0,0066

0,0179

0,0286

Resultado: 0.188 x IO"5 g/g de Cd
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Tabela 8.17

Dados experimentais da análise de cobre pela técnica
de chama (Método de rotina)

Material

Padrão PI

P2

Amostras Al

A2

A3

Fator
dilui

100

10

1

1

1

de
çao

pq/ml de Cu

0,10

1,00

0,18

0,20

0,19
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Tabela 8.18

Dados experimentais da análise de cobre pela técnica

de chama (Método de adição)

Diluição da

amostra

1,25

1.25

1.25

Adição

0

0.

0.

(vg/mi)

1

2

pg/ml

0

0

0

de Cu

.16

.27

t38

• 4
Resultado: 0,16 x 10 g/g de Cu
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Tabela 8.19

Dados experimentais da análise de ferro pela técnica
de chama (Método de rotina)

Material

Padrão PI

P2

Amostras Al

A2

A3

Fator
dilui

10

1

50

50

50

de
ção

yg/ml de Fe

1,0

10,0

4,29

4,30

4,29
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Tabela 8.20

Dados experimentais da analise de ferro pela técnica
de chama (Método de adição)

Diluição da
amostra

50

50

50

Adição

0

2

4

(ug/ml)

.0

,0

ug/ml

4

6

8

de Fe

.3

,5

.7

Resultado: 0,200 x 10"1 g/g de Fe
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Tabela 8.21

Dados experimentais da analise de manganis pela ticnica
de chama (Método de rotina)

Material

Padrão PI

P2

Amostras Al

A2

A3

Fator
dilui

50

10

5

5

5

de
çao

yg/ml de Mn

0.2

1.0

0,62!

0,60

0,58
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Tabela 8.22

Dados experimentais da análise de manganês pela técnica
de chama (Método de adição)

Diluição da
amostra

5

5

5

Adição

0

0

1

(vg/ml)

,5

.0

yg/ml

0

1

1

de Mn

.60

.10

.50

Resultado: 0,33 x 10"3 g/g de Hn
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Tabela 8.23

Dados experimentais da análise de chumbo pela técnica
de chama (Mitodo de rotina)

Material

Padrão PI

P2

Amostras Al

A2

A3

Fator de
diluição

10

1

1

1

1

yg/ml de Pb

1,0

10,0

1,35

1,36

1.36
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Tabela 8.24

Dados experimentais da analise de chumbo pela técnica
de chama (Método de adição)

Diluição da
amostra

1,25

1.25

1,25

Adição (ug/ml)

0

1.0

2.0

ug/ml de Pb

0,018

0,039

0,058

-3
Resultado: 0,12 x 10 g/g de Pb
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Tabela 8.25

Dados ex:-; imentais da analise de zinco pela técnica
de ch? • vMltodo de rotina)

Material

Padrão PI

P2

Amostras Al

A2

A3

Fator de
diluição

50

5

12.5

12.5

12.5

yg/ml de Zn

0.2

2.0

1.24

1J7

1,24
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Tabela 8.26

Dados experimentais da analise de zinco pela técnica

de chama (Método de adição)

Diluição da

amostra

12,5

12,5

12,5

Adição

0

0

1

(vg/ml)

.8

.6

pq/mi

1

1

2

de Zn

.12

,80

,35

Resultado: 0,17 x 10 g/g de Zn
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çao,

As figuras 8.5 a 8.12 mostram as curvas de cali-

bração para as análises pelo método de adição.

8.5 Outros métodos de analise

0 outro método selecionado para a determinação de

Hg foi a técnica do vapor frio. 0 procedimento i baseado no

método de Hatch e Ott |19|. A amostra e colocada em solução

por ataque ácido. 0 Hg é então reduzido ao estado elemen-

tar, usando cloreto de estanho (II) como redutor e aerado

da solução em um sistema fechado. 0 vapor de Hg passa atra-

vés de uma célula de absorção de quartzo de um espectrofot£

metro de absorção atômica onde ê medida a sua concentração.

Para a determinação de As, Mn, Na e 2n foi usada a

análise por néutron-ativação instrumental. A amostra é 1rra

diada diretamente em um reator nuclear sem extração quTmica

ou dissolução, para formar isõtopos radioativos dos elemen-

tos presentes. A medida das intensidades dos vários picos

no espectro dos ralos y da informações específicas na iden-

tificação e concentração dos elementos de interesse. 0 tem-

po de Irradiação é calculado para cada um dos elementos e a

análise dos ralos y é feita usando um detetor Ge/Li.

Os elementos Mg, Fe, Al, C, SI, Ca e S foram dete£

minados por técnicas analíticas convencionais (via úmida).
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FIGURA 8.5

CURVA DE CALIBRACÀO PARA A ANÁLISE DE ALUMÍNIO

PELA TÉCN!CA DE CHAMA - MÉTODO DE ADIÇA*Ô
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0.92 2.0 ||«/ml dt Pb

FIGURA 8.! I

CURVA DE CALIBRAÇAO PARA A ANÁLISE DE CHUMBO

PELA TÉCNICA DE CHAMA- MÉTODO DE ADIÇÃO



| | g / ml de Zn

FIGURA 8.12

CURVA DE CALIBRAÇAO PARA A ANÁLISE DE ZINCO

PELA TÉCNICA DE CHAMA - MÉTODO DE ADIÇÁO
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9, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Propõe-se a determinação de algumas Impurezas me*

taiicas no carvão usando como técnica analítica a EAA, de

modo a se obterem analises precisas e adaptáveis â rotina

de laboratório.

A EAA apresenta uma série de vantagens sofcre as oti

trás técnicas analíticas: sensibilidade, precisão, rapidez,

além de permitir a determinação de todos os elementos dese-

jados a nTveis de traços. No entanto, exige um tratamento

prévio da amostra e um cuidado especial com a granulome-

tria; evidentemente que quanto mais pulverizado for o car-

vão, maior a precisão das medidas espectroscõpleas.

A comparação dos resultados foi feita através de

técnicas analíticas utilizadas na Divisão de Química do

CDTN. Alguns elementos não puderam ser comparados por não

haver na DIQUI nenhum método para determinação.

Uma comparação dos valores relacionados nas tabe

Ias 9.1 e 9.2, que fornecem os resultados das análises, le-

va a concluir que em termos dos teores obtidos, os resulta-

dos são perfeitamente compatíveis.
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Tabelt 9.1

Dados experimentais da

a 3 determinações pelo

análise do carvão por EAA, correspondentes

•itodo de rotina

Elenento

Arsênto

Antimônto

Mercúrio

Selênio

Alumínio

BerTlio

Câdmio

Cobre

Ferro

Manganês

Chumbo

Zinco

Técnica utilizada

Seraçio de

Mdretos

Geração de

hidretos

Geração de

hidretos

Geração de

hidretos

Chama

Chama

Chama

Chama

Chama

Chama

Chama

Chama

g/o obtido

0,402 x 10*'

0,442 x IO*3

0.399 x 10*'

0,419 x 10"'

0,419 x 10'*

0,477 x 10*'

0,26 x 10"'

0.19 x 10*'

0,21 x 10*'

0,16 x 10"*

0,19 x 10**

0,16 x 10"*

0,19 x 10"'

0,19 x 10"'

0,21 x 10"'

0,11 x 10"*

0,20 x 10"*

0,13 x 10"*

0,221 x 10"*

0,169 x 10"*

0,102 x 10"*

0,18 x 10"*

0,20 x 10"*

0,19 x 10"*

0,215 x 10"'

0,215 x 10"'

0,214 x 10"'

0,31 x 10"'

0,30 x 10"'

0,29 x 10"'

0,13 x 10"'

0,14 x 10"'

0,14 x 10"'

0,16 x IO"2

-,15 x 10"Z

0,16 x IO"2

q/g média

0,414 x 10"'

0,438 x 10"'

0,22 x 10*'

0,17 x 10**

0,20 x 10''

0,15 x 10'*

0,164 x 10**

0,19 x 10"*

0,215 x 10"'

0,30 x 10"'

0,14 x 10"'

0,16 x IO"2

Erro relativo (t)

2.4

«.5

».1

5,9

5

20

21

5.3

3.6

3.3

M

6.3



Tabela 9.2

Dados experimentais da analise do carvão
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Elemento

Al

As

C

Ca

Fe

Hg

Ng

Mn

Na

S

S1

Zn

Método analítico

gravimetria

niutron-ativação

combustão direta

volumetria

volumetria

vapor f r io

gravimetria

nêutron-ativação

nêutron-ativação

combustão direta

gravimetria

nêutron-ativação

g/g

0,23 x

0,49 x

0,51

0,24 x

0,22 x

0,30 x

0,12 x

0,35 x

0,22 x

0,31 x

0,49 x

0,16 x

IO"1

IO"3

IO*2

IO"1

IO*6

IO' 2

IO"3

IO' 2

IO"1

IO'1

IO' 2
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A nêutron-ativação Instrumental ê uma técnica ana-

iTtica que não exige tratamento prévio da amostra portanto,

não está sujeita a perdas por volatilização.

A observação dos valores tabelados mostra que não

houve» durante o ataque da amostra, perda quantitativa dos

elementos voláteis As e Zn, jã que os resultados obtidos pa

ra estes elementos em ambas as técnicas são os mesmos.

Segundo Kometani |22|, a presença de sulfatos no

carvão evita a perda de vários elementos voláteis em tempe-

raturas elevadas. 0 alto teor de S, característico dos car-

vões brasileiros é, talvez, o responsável pela retenção dos

elementos voláteis durante o ataque, apesar deste se proces^

sar com alta temperatura e em sistema aberto.

Ainda observando os valores da tabela 9.1 pode-se

verificar que as análises apresentam uma precisão da ordem

de 5t. Os baixos teores de Be e Cd na amostra e a d1f1cu1d£

de de se obter um outro mitodo de análise, torna aceitável

a baixa precisão observada nas suas determinações.

V1sando-se ter 1de1a das possíveis Interferências

na matriz, todas as determinações foram f-Htas pelo mitodo

de rotina e adição. Não foi notado nenhum caso crTtico de

Interferência, conforme as tabelas 8.2 a 8.26. Isto i con,

firmado pela bibliografia |3, 48|. Sugere-se que, no caso

de amostras desconhecidas em que for necessária uma maior
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exatidão deve ser utilizado o método da adição.

A comparação das tabelas 9.1 e 9.3, composição tí-

p1ca do carvão padrão NBS (não disponível no CDTN), mostra

que o carvão brasileiro apresenta uma concentração bem mais

elevada de alguns dos elementos tóxicos que o carvão dos

EEUU, por exemplo, o arsênio. Isto vem demonstrar o alto p£

tendai do nosso carvão como poluente e justifica o contro-

le do teor destes elementos tanto no carvão como nos produ-

tos resultantes de sua combustão.

Pode-se, com os resultados obtidos, afirmar que a

EAA i uma técnica analítica adequada para a determinação de

Impurezas metálicas no carvão, já" que conduz a bons resulta

dos de maneira simples, rápida e econômica, mesmo quando es.

tas Impurezas estão presentes em quantidades multo peque-

nas.
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Tabela 9.3

Composição do carvão NBS SRM-1632 |28|

Elemento

Al

Ca

Fe

Na

S

Si

As

Be

Cd

Cu

Hg

Hn

Pb

Sb

Se

Zn

1,78

0,41

(0,87

0,038

1,35

3,38

5,9 í

1,45

0,19

18 i

0,12

40 t

30 í

3,56

2,9 1

37 í

X

X

X

X

X

0

•

2

•

3

9

0

4

vg/g

IO4

IO4

0,03) x IO4

IO4

IO4

IO4

.6

0,03

0,02

,3
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