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ABSTRACT

This study attempts the optimization of operational para

Meters of a simultaneous spectrometer coupled to an ICP excita

tion source tn order to establish an analytical methoJ for the

simultaneous deter»ination of the Major elements in rocks.

The spectrometer RSV-ANALYMAT 2562, equipped with 48 exit

channels, i<> coupled to a plasma source ICP-KONTRON i**6 (27

HHz and 2.0 kU maximum power), operates with two types of

pneumatic n, toulirers (MEINHARD and GMK) and has a SCOTT/FASSEL

type burner. For the simultaneous determination of Si* Fe, Ti,

Kg, Ca and (In the optimal compromise conditions were esta

bliohcd for the following parameters: carrier gas and plasma

gas flows, applied power, plasma observation height, entrance

slit position and aspiration rate of the sample.

With the analytical lines employed, the mutual spectral

interferences were studied.

On the ba^is of the optimized parameters, calibration

curves for the acid (HN03 e.SH) and saline (LÍB02 3g/l) matrix

cs were constructed and the performances of the nebulizers

under stud** were compared as to signal stability, death time,

memory effect, efficiency, detection limit and blank equiva

lent concentration.

The internal standard method with ytrium was tested and

compared to the net intensity method.

The useful working ranges of the elements were determined

under optimized conditions for each nebulizer.

The precision and accuracy of fit. method were established bsj



the analy-it. of the USGS's standards (GSP-i, A6U-1, G-2, PCC-1

and BCR-1).
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RESUMO

Este trabalho te» COMO objetivo a otimização dos parame

tros operacionais de um espectrônctro simultâneo acoplado a

una fonte de excitação ICP visando o estabelecimento de UM

wetodo analítico para a determinação simultânea dos elementos

principais eu rochas.

O espectrômetro ANALYMAT 2562 da firma RSV possui 48

canais de saída, está acoplado a una fonte de plasma ICP-

KONTRON 1000 (27 MHz e potência máxima de 2,0 kU) e opera com

dois tipos de ne bulizadores pneumáticos (MEINHARD e GMK) e

queimador tipo SCOTT/FASSEL. Para a análise simultânea de Si,

Fer Ti, Mg, Ca e Mn pretendida, estabeleceram-se as condições

compromisso ótimas para os seguintes parâmetros: fluxos de gas

carreador e de plasma, potência aplicada, altura de observação

no plasma, posição da fenda de entrada e taxa de aspiração da

amostra.

Com as linhas analíticas utilizadas fez-se um estudo de

interferências espectrais mútuas.

A partir dos parâmetros otimizados foram construídas

curvas de calibraçao nas matrizes ácida <HN03 0,5M) e salina

(LÍB02 3g/l) e comparada a performance dos nebulizadores estu

dados quanto a estabilidade do sinal, tempo morto, efeito memo

ria, eficiência, limite de detecção e concentração equivalente

ao branco.

O método do padrão interno com ítrio foi testado c rompa

rado com o método da intensidade líquida.

As faixas de trabalho úteis dos elementos foram determina



das cw condições otimizadas para cada nebulizador.

A reprodutibilidade e exatidão do Método foras estabeleci

das através da análise de padrões da USDS <GSP-i,AGV-i, PCC-1,

BCR-i c G-2).
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS DO TRABALHO

Através de uma doação feita pela GTZ/RFA, Fundação Volks

wagen e H-Ctern obteve-se UM espectr&Metro RSV-ANALYHAT 25*2

COM UMa fonte de excitarão para aMOstras condutoras,* a lâMpa

da de GRIMM e 48 canais para análise siMultânea acoplados a UM

M i croconfiut ador .

PosteriorMente, u*a nova fonte de excitacao, o plasma in

dntivãmente acoplado, ICP, para amostras líquidas, foi adquiri

do, surgindo então, a necessidade de se otimizsr.r e colocar eu

operação o espectroMetro COM esta nova fonte.

As linhas espectrais foram pré-escolhidas levando-se em

conta a natureza das amostras que normalmente se desejaria ana

lisar e o tipo de fonte de excitacão Mais conveniente a anal|

se. E M razão disto, optou-se por UM coMprOMISSO na escolha das

linhas espectrais, uma vez que se necessitaria utilizar inter

valos de concentração amplos, dependendo do tipo de amostra,

como por exemplo, a deterMirtacao.de Au, Ag, Cu eu ligas de me

tais preciosos pela lâmpada de GRIMM com concentrações altas

(da ordem de Z) e a determinação destes Metais em soluções pro

venientes da abertura de amostras geológicas com ICP (concert

tração da ordem de ug/1). Assim, escolheram-se linhas de gran

de sensibilidade para alguns elementos em concentrações meno

res e com sensibilidades inferiores para outros, resultando

num aparelho simultâneo sem muita flexibilidade de análise ou

seja, dependendo do tipo de amostra, alguns elementos não pode

riam ser determinados diretamente sem pre-concentracao ou
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diluição.

Um dos objetivos da aquisição deste espectrometro foi a

sua utilização na análise simultânea de elementos principais

CM rochas e. para tanto, vários parâmetros operacionais deve

ria* ser otimizados. Testes preliminares indicaram que as 1 i

nhas de Al, Na e K disponíveis não era» adequadas para a

determinação destes elementos na solução resultante da abertu

ra dus rochas.

Cow os demais elementos principais ou seja. Si, Fe, Mg,

Ca, Ti e Hn foram realizados estudos de interferências e otimi

zados os seguintes parâmetros instrumentais: fluxo de gás car

reador, fluxo do gás de plasma que, neste caso, é simultânea

mente responsável pela refrigeração da tocha, altura de obser

vacao, posição da fenda de entrada e potência aplicada na bo

bina de indução, utilizando-se soluções contendo os elementos

separadamente em HN03 0,5M, em conjunto no mesmo meio ácido

também em meio de LiB02 3i/l em HN03 O.SH.

t.m geral, as condições ótimas para cada elemento foram es

colhidas a partir dos valores dos parâmetros correspondentes

as maiores intensidades líquidas. Através destas condições óti

mas individuais obteve-se uma "condição ótima" para análise

multielementar simultânea considerando-se, algumas vezes, os

valores mais próximos aqueles dos elemento*» cuja linha anülíti

ca era menos sensível.

Foram feitas curvas de calibraçao nas condições otimiza

das, com soluções mistas dos elementos em meio de MW03 0,:>M t

em HN03 0,5M contendo 3g/l de LiB02.
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A partir das soluções puras dos elcMentos CM Meio de HN03

• »5M e nas condições de trabalho otimizadas para análise Multj

eleMentar simultânea, foraM obtidas faixas de linearidade para

as curvas de caiibracao dentro de UM intervalo útil de concen

trações e calculados os limites de detecção e o BEC (concentra

çao do analato equivalente ao branco).

Inic ialuente, o sistema de introdução da amostra era so

Mente constituído pelo nebulizador MEINHARD e a câ«ara de n«:bu

lizacão do tipo SCOTT/FASSEL e posteriorMente» conseguiu-se,

(através da pessoa do prof.Dr.Kurt Laqua do Instituto de Espeç

troquei ca Aplicada de DortMund), o nebulizador GMK, que ut i 1 i

za o princípio Dab i no ton. 0 nebulizador HEI NU ARI) estava Muito

sujeito a entupimentos devido as altas concentrações salinas

encontradas nas soluções da abertura das aMostras. Para resol

ver o problema, foraM feitas várias tentativas, desde a ut i 1 {

zacão de frascos para a UMidificação do gás carreador, bomba

peristáltica para transporte da amostra até o uso de outro ne

bulizador, menos sujeito a este tipo de problema.

Por isso, a Maioria dos testes foi feita COM ambos nebulj

zadores.

As características analíticas do método quanto a reprodu

tibi1 idade e exatidão e a performance do instrumental foram

te&tadas através da análise de soluções de materiais de refe

rencia (G5P-1, OCR-i, 6-2, PCC-i e AGV-i) da ÜSGS (United

States Geological Survey), obtidas a partir de abertura por

fusão com metaboruto de lítio e também por dissolução a'cida

com HF/HC104.
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FUNDAMENTOS DO HETODO

CUMÜ a espectrometria de emissão através de chamas dtc com

bustáo convencionais, arco e centelha COMO fontes de exritaçao

náo fornece» energia necessária para a e::citaçà'o conveniente

U«. muito-» elementos da tatila periódica, torno«:~se necessária

a utilização de uma fonte com temperatura mais alta (ICP).

Talvez, alem da alta temperatura fornecida, a principal

vantaucm do ICP üt;Ja a possibilidade de análise simultânea ou

seqüencial multiei ementar rápida apesar da literatura recente

apontar desenvolvimentos em espectrômetros multiei ementares de

absorção atômica constituídos basicamente de uma fonte de con

tínuo e um policromador "echelle" modificado para modulação de

comprimento de onda, acoplados a modernos microcomputadores e

tendo como fontes de atomizaçao, as chamas de combustão convert

cionais ou o forno de grafite ti- 33.

Um espectrôwetro que inclua como fonte de excitação o

ICP, e constituído de módulos cujos desempenhos determinam a

sua performance. Assim sendo, os resultados obtidos neste tra

balhe, são em grande parte, conseqüência desta performance e,

por isso, Julgou-se conveniente uma descrição detalhada de ai

iiunicis partes do aparelho e suas funroes específicas.

Como as referidas partes do instrumento sáo de grande im

port anciã, serão descritas separadamente a seguir*
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i.i - Gerador de radiofreqüência

O gerador de radiofreqüência (RF) COM a bobina de indução

e a fonte que fornece energia para o processo de ionizaçao (4

a íííí tV para a maioria dos elementos) e excitação num plasma

do t i(>o JCP.

Ela produz uma corrente alternada que, dependendo do gera

dor, pode atingir ate 100 A e cuja freqüência varia, tipicamen

te, entre 13 e 50 MHz. A potência de radiofreqüência (0,8 a iô

kW) pode estar acoplada ao plasma através da bobina de saída

do circuito de sintonização ou, diretamente, quando a bobina

de trabalho faz parte do circuito do gerador. Resumidamente,

pode-se diser que o gerador de válvula transforma a corrente

ancídira contínua em corrente alternada de alta freqüência

através de um circuito oscilador. Os diferentes tipos de

geradores et» uso para ICP se diferem na maneira como ê feito o

re-acoplam*:nto entre a corrente anodica e a corrente de grade.

Podem ser distingui dos três tipos de osciladores.

1- 0 oscilndor tipo "free running", no qual a bobina do
circuito de oscilação e' tombem a bobina de trabalho.

2~ 0 oscilador com sintonizaçao capacitiva.

3- 0 oscilador controlado por cristal de quartzo.

No primeiro tipo, n freqüência e determinada pelas capaci

tâncias c indutàncias do circuito oscilixdor, do qual a bobina

de trabalho faz parte, sendo sua indutância dependente da impe

dàncin do plasma e do grau de acoplamcnto entre bobina c pla;:>

ma. Variaqoes na composição do aerossol punem causar pequenas

modificações na freqüência que, em parte, sao auto-compensadas
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pelo próprio circuito, niáo sendo possível uma sintonizaçao e:c

terna. A potência absorvida pelo plasma não e afetada pelas pe

queues variações na freqüência.

tíuartvlo a bobina de trabalho v acoplada indutivamente ao

circuito do os! ilaiJor, a freqüência de ressonância entre os

dois circuitos pode ser alterada com o auxílio de um capacitor

variável e, desta forma, uma sintonizaçao pode ser feita (ma

nual ou automaticamente) se a impcdãncia do plasma variar, por

exemplo, em função da injeção de aerossol (aquoso ou organi

c:o) ou m< •. mo durante a fase de inn it ao do plasma.

As figuras i.i A e B mostrüiit um esquema dos dois primei

ros r. i r eu i tos.

Fio- i.i- Esquema dor circuitos dos geradores HUTH-KUEHN <A> c
capacitivo (B) L43.

O terceiro tipo de oscilador utiliza um cristal de quar

tzo para produzir uma freqüência altamente constante. Esta van

tagem aparente é ao we:r>i»o tempo uma desvantagem, uma vez que

modificações na ímpedância do plasma podem causar perdas signi
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ficativas na transferencia d« energia ao plasma, o qual eventu

almente pode ser e:ct ingüido. Por isso, um circuito de sintoni

zaçáo é indispensável. Devido a sua construção mais simples e

custos menores, os dois primeiros tipos de osci1 adores são os

mais utilizados em geradores de radiofreqüência de equipamen

tos que usam a te'cnica "ICP" para fins analíticos.

Há muitas controvérsias em torno da freqüência e potência

"ótimas" para a e;;c i taçao. Comparando geradores com freqüén

cias na fai::a entre 5 e 4» MHz, ADDALLAH et ai.ES] citado por

TSCHOPEL C63 encontraram limites de detecção melhores a 40

MHz devido a uma red-icao do fundo.

Por outro lado, a potência do gerador exerce influência

maiíi marcante no sinal analítico (ver p, es;, figura 4.13) e

por esta razão, geradores» de menor freqüência (5 a 30 MHz),

que podem ser construídos economicamente para produzir maiores

potências, sao presentemente mais utilizados. Deve-se ressal

tar aqui, que outros fatores, tais como consumo de argônio

também devem ser levados em conta na escolha de um gerador, e

isso explica, talvez, uma tendência observada na literatura

pertinente de voKar para os geradores de baixa potência <<2

kW), que dispensam o fluxo adicional de argonio de refrigera

çao utilizado em geradores de maiores potências. Uma outra ai

alternativa para diminuir este consumo de gás e'o desenvolvi

men to de tochas com dimensões reduzidas, entretanto, nao se

tem informações sobre aparelhos comercialmente disponíveis que

ut i1í ;:am tais t ochas.
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1.2 - Queimadores (tochas )

Segundo MERMET et al.C73 e ALLEHAND et ai.ten e desejável

que as configurações ca tocha satisfaçam \s seguintes condi

çoes principais s

- Bai:co custo de operação, obtido a partir da redução do

fluxo de urgònio de plasma e potência incidente.

- Desenho adequado para fácil manuseio e manuteneaor pre

f er ene i ai mente coiii tubos renováveis, em especial o mais exter

no, para o caso de superaquecimento e fusão.

- Bom compromisso nos requisitos para analises espectro

químicas ou seja, baixa radiação de fundo e condições ótimas

de oxitaçat) para os elementos analisados.

- Initiçao facilitada através do aumento rápido da popula

cáo ionica, a qual pode ser obtida de três modos diferentes

C81.

1- A " semente " do plasma deve ser retida na mesma area
ao longo do comprimento da tocha e isto pode ser conse
«juido através de um fluxo recirculante de argònio t*n
tre os tubos intermediário e interno. Este fluxo pode
ser gerado per uma bomba ou através de uma configura
caio ventur i.

2- A pressão local do gaV> pode ser abaixada , ara aumentar
a probab i 1 i datle de ionizaçao <:•: então reduzir o tempo
de ígniqao. Isto e' conseguido controlando os fluxos de
gás de modo a criar um " vórtex " com um canal central
de baixa pressão.

3- Os caminhos de ioniznçáo (filamentos) obtidos no íní
cio, devem ter uma forma de anéis, de modo a produzir
"loops" próximos de gás condutor. Estes "loops" adqui
rem uma potência elétrica crescente através de proces
sos de indução que sao ainda melhorados pelo movimento
circular do «jás.

- Concentrar a amostra num estreito canal de tal modo que

ela não passe ao redor da região do coração quente do plasma e
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sim diretamente no seu meio. Para isto, não deve haver turbu

léncia dos fluxos dos gabes e a amostra deve ser introduzida

num fluxo rápido e estreito junto "a saída do gás de plasma ou

mesmo na nona quente da descarga» Entretanto» as dimensões e a

posição do tubo de introdução da amostra em relação a descarga

sao críticos e devem ser rigidamente controlados. Isto e neces

sário porque este tubo pode ser entupido por amostras viscosas

que formam bolhas ou por outras cujos resíduos de decompôsi

çáo sao depositados na ponta do tubo, prejudicando a entrada

da amostra na descarga. Um ou outro efeito e aumentado pela

posição do tubo injetar da amostra em relação a descarga, ou

seja, te ele fica muito proximo, sua temperatura e' alta e o

segundo >-F«:ito torna-se mais pronunciado, caso contrário, pode

ocorrer condensação de material líquido, causando o primeiro

efeito.

- Para atingir a melhor eficiência na excitacão da amos

tra o seu tempo de residência na zona de descarga deve ser tão

longo quanto possível e a transferência de calor entre o pias

ma e a amostra eficiente. Também, a transferência de potência

do gerador de alta freqüência para o plasma deve ser otimizada

para que as perdas sejam mínimas.

A utilização de tubos de quartzo para sustentar um plasma

de argônio, produzido por aquecimento indutivo foi descoberto

por REED C93. A sua aplicação em química analítica e

consequente necessidade de introdução da amostra no mesmo foi

resolvida por GREENFIELD et al.CJOJ ao construir a primeira

tocha especificamente desenhada para espectroscopia.
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Con» algumas mod if icaçoes, outros modelos foram surgindo

Cll - 15H sendo que atualmente» o Modelo mais usado é o tipo

de SCOTT/ FASSEL C143.

Os modelos, em geral, sao constituídos por três tubos con

cêntricos conforme figura i.2.

M 2 O

— A r

(A)

Ar —go's correodor

—Ar-Qo'(de
rafrigsruçõo
• pios mo

(B)

Ar - f a» corr«odor

Kig. i.í»-- Tochas normalmente utilizadas em sistema ICP C43.
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v. tubo Mais externo é por onde passa o gás que irá for «ar

o plasma ou seja, "o gás de plasma" que rio tipo de tocha ut i 1 i

zado neste trabalho também refrigera o sistema de sustentação

do plasma.

0 tubo intermediário, onde passa o gás au::i 1 iar-»de refri

geração normalmente utilizado em aparelhos que trabalham COM

uma potência maior do que 2 kW.

O tubo central ou de introdução da amostra, onde passa o

aerossol contendo o gás carreador e amostra a ser analis;>da.

Tanto este tubo quanto o intermediário são Mantidos suficien

temente distantes da descarga para evitar fusáo dos mesmos.

No presente trabalho utiliza-se a tocha esquematizada na

figura 1..2--B com a entrada para o tubo intermediário fechada,

Ja que não e' necessário o fluxo auxiliar devido 'a baixa potên

cia (má::, de 2,0kW) do gerador de radiofreqüência.

A maioria dos aparelhos comerciais uttliiu o argônio como

g.Vj de plasma, refr igeração e carreador da amostra. Outros têm

como gás de refrigeração, o nitrogênio.

0 uso de outros gases tais como o nitrogênio e hélio como

gás de plasma vem sendo investigado CiAU entretanto, as vanta

gens destes em relação ao argonio em aplicações analíticas a in

da não sí»o bem claras. As características destes plasmas que

podem, teoricamente, transferir maior energia tém interessado

principalmente aos estudiosos d^ física do plasma.

1.3 - Sistemas de introdução da amostra

A amostra deve ser introduzida no plasma de tal forma que



seja fácil atomizá-la, ionizá-la e e::citá-la e para isto, eüis

tem vários tipoi. de sistemas de: nebulizaçao específico» se a

mesna c una solução, suspensão ou sólido Li.61.

A amostra na forma de solução e o «odo mais COMUM em ana

IÍÍÍCS por "ICP-OES" e os nebulizadores Mais utilizados sao os

que operam COM O princípio pneumático ou ultrar.sôn ico, apesar

de já existirem outras maneiras de se introduzir a amo.tra

tais coiiia a geração de br orne tos ou hidretos voláteis e vapor i

zaçao eletrotérmica e a introdução direta de sólidos C63 e

CÍ7 - 203.

De todos, o sistema pneumát ico e o tua i s usado pois, e con

venientt.- para a maioria dos problemas. üentre os que aplicam

etite princípio estão o "cross-flow", MEINUARD, BABINGTON

(fíHK), "threaded cross-flow " e o de disco de vidro s inter i;:a

<.lo( "fr itted disk" >.

Os nebulizadores MEINUARD e o OMK serão descritos em maio

res detalhes, uma vez que foram os utilizados neste trabalho.

i.3.i - Nebulizador " cross-flow "

Desenvolvido por KNISELEY et al-C213, ele consiste básica

mente de dois tubos: um capilar por onde passa o gas e um ou

tro onde passa a solução, conforme esquema mostrado na figura

i.3.

Devido a disposição dos tubos em perpendicular, a passa

gem do gás através do tubo capilar «je»"» uma redução da pressão

na ponta do outro capilar acarretando a aspiração da solução

através do mesmo e ruptura das gotas formando o aerossol.
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Fig. 1.3- Nebulizador do tipo "cross-flow" C223.

Existem alguns nebulizadores "cross-flow" que utilizam

bomba peristaltic» para a aspiração da solução C22D. Neste

tipo, OÜ dciu tubos capilares sao ajustados de «odo a se obtei

uma tá;:;» de aspiração de solução aquosa de 3 ml/Min COM um flu

::o de gás de ca. i l/Min. A necessidade destes ajustes é

uma desvantagem no uso deste tipo de nebulizador C223 e por

iüto, NOVAK C233 desenvolveu UM nebulizador "cross-flow" fixo,

onde os dois tubos já estão ajustados numa única posição.

Posteriormente, ANDERSON et ai. C243 desenvolveram UM OU

tro modelo mostrado na figura i»4.



1 4 .

Carrwuior

Solução - •

Tubo capilar

Drtno

Fig. 1.4 - Nebul izador "cross-flow" fi;:o (MAK) C223,

1.3.2 - Ncbulizador HEINHARD

Este t ipo, construído por MEINHARD em Í976 é o nebuliza

dor universalmente aceito C22H-

Ele consiste de um tubo capilar envolvido por um outro de

paredes mais grossas, concent rico com aquele, afunilando na

ponta de tal forma que o gas carreador ao passar através do

tubo externo, produz um gradiente negativo de pressão, efeito

venturi, ocasionando a aspiração da amostra no tubo interno

conforme mostrado na figura 1.5.

{•:;: í st em varias especificações e modelos» destes nebul isado

res porem o mais usado e o que utiliza um fluxo de argonio,que

é o gás carreador, de ca, de 1,0 l/min com uma pressão de li

nha de 300 kPa acima d» atmosférica e carreia 1,6 ml/min de

água quando operando sem tubo capilar externo e sem pressão hi

drostática L22D.
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í

UJX>

Fig. Nebulizador HONHARD C43.

Ele pode ser usado par longos períodos de tempo com saiu

ÇOC?Í nquosas diluídas porém, como a solução passa por um or i f í

cio de diâmetro da ordem de 0,1 mm C263, torna-se fácil o entu

pimento total ou parcial do nebulizador devido a material BUS

penso ou a concentrações muito elevadas (da ordem de 4000

/ig/g de cations) C223 nas amostras analisadas.

Kntupimento devido a material particulado e apenas um pro

blema mecânico e pode ser resolvido atrave's de filtraçao ou

centr ifuftação das soluções.

Altas concentrações salinas são responsa've i s por blo

queios no nebulizador como conseqüência de processos químicos

c: dinâmicos atuando separadamente, os quais estão resumido;» a

seguir 12HH

- Os principais fatores dinâmico?» &ão a alta quantidade

de gás em re]«<].«<> ao liquido no aerossol e pequenos raios de

curvatura da» gotas do aerossol que causam um aumento da pres

»ao de vapor me&mo que o gás esteja saturado de vapor, ficando
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0 aerossol sujeito "a dessecaçao c sedimentação.

- Os fatores químicos, quando presentes, são a atração de

íons polivalentes por superfícies polares como o vidro, e a de

composição de solutos que, sob condições adequadas, formam es

pécies insolúveis.

Estes efeitos parecem ser mais críticos na abertura por

onde sai o gás carreador, o que é difícil de entender imediata

mente já que a solução sai envolta por um fluxo gasoso de alta

velocidade. Porém, ao considerar todo o sistema, surge uma e>:

plicaçáo razoável ou seja, a cantara de nebul izaçáo, a configu

ra«;áo da tocha e o próprio plasma criam uma presuáo contrária

que produz um reservatório temporário de aerossol na cantara de

nubul izaçáo. Este aerossol recircula próximo a ponta do nebul i

•zador e se deposita sobre ela. MEINHARD tentou diminuir o pro

blema reduzindo o número de sítios de nucleaçao através de po

1 intento da ponta do nebul izador (figura 1.6).

.. • !

><'

Fig. i.ó- Fotografia da ponta polida do nebulizador MEINHARD C253,

Foi tentado também uma umidificação do gas carreador na

saída do nebulizador e, para isto, desenvolveu-se um outro ne
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nebul izatlor com três tubos concêntricos de acordo co« a figura

1.7 onde o capilar para transporte da amostra esta' no centro,

o tubo intermediário e para o gas carreador e o mais externo

transporta o líquido de riní.agt:«i. Ao mesmo tempo, o efeito ven

turi produzido pela passagem do gás na ponta do nebulizador

causa a ar.piraçao tanto do líquido de rinsagem quanto da amos

Ira.

— Líquida 4» lovegam

Sate da toluçío

Fig. 1.7- Representação dos três tuboi, corcêntr icos observados
na viüta frontal do nebulizador MEINHARD modificado C25II.

Este: método diminuiu o sinal analítico por um fator de 10

ou roa i t».

Uma nova modificação foi proposta onde o tubo intermedia

rio et. (ar ia recuado da ponta cerca de 0.0 mm. Dados sobre a

performance deste modelo não foram encontrados na literatura

pert inente.

Outros métodos foram utilizados, como tratar a superfície

do vidro com um " passivador " por exemplo, cloreto de silanil

<[>RI- FILM da General Eletric) além da um id i f icaçao do gás

carreador.

Um arranjo dessalinizador da ARL usa uma rinsagem com

solvente, em jato», na ponta do nebulizador e, com isto, uma

rtebul izaçao indefinida ú conseguida C253.

dissof estudos visando melhorar a performance des
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tii'u de nebul izador tew continuado.

1.3.3 - Nebulizador GMK

Este nebulizador baseia-se naqueles que utilizam o princí

pio OABINGTON C193, os quais são constituídos, basicamente,

por uma superfície esférica com UM orifício conforme mostrado

na figura i.8.

• A M C M O I

O.f.Éicr " "

Fig. 1.8- Esquenta simplificado de um nebul izador BABIN6T0N.

0 suprimento de gás carreador vem do interior da esfera

enquanto que o líquido flui do lado de fora da mesma. 0 fluxo

de gás ao passar at rave's do orifício, nebul iza a amostra que

está como um filme líquido envolvendo a parte externa da esfe

ra.

0 nebulizador GMK utiliza o mesmo conceito, porem, o seu

des&nho e diferente conforme figura i.9.

Este tipo consiste de um tubo fino de vidro com a ponta

curvada para transporte da amostra utilizando uma bomba per is

táltita. Abaixo deste, na um tubo capilar com um afunilamcnto

na ponta e uma ranhura em forma de V, através do qual passa o



gas carreador. Esta geometria permite UM Melhor acoplament o

entre o tubo da amostra e o tubo capilar. Alguns mi 1 ímetros *a

frente deste conjunto, encontra-se um bastão de vidro COM a

ponta na forma de esfera cuja finalidade e fazer COM que o flu

::o de aerossol sofra UM impacto e se fragwente en got ículas

menores que serão transportadas ao plasma ou condensadas e dre

nadas.

Fig. i.9~ Nebulizador GMK C273.
A- corpo de alumínio, B- tubo da amostra, C- capilar
do gás narreador, D~ esfera de impacto, E- parafuso
de ajuste, F e H- anel de vedação, G- corpo de te
flon, J- acessório em T, K~ mola e L- câmara de ne
bulizacão.

De acordo com BROWNER e BOORN 1191, todos os nebulizado

res do tipo BABINGTON estão livres de entup intento devido ao

seu modo de operação, por isto, eles podem ser usados com solu

qoes mais concentradas ou suspensões.

Nebulizadores semelhantes ao GMK utilizado neste trabalho

foram descritos detalhadamente por WOLCOTT e SOE)EL C2BJ e com

parados com sistemas diferentes de nebulizaçâo no trabalho de

RIPSON e DE GALAN f.29].



1.3.4 - Outros tipos de nebulizadores

UM outro tipo é constituído de UM disco de vidro sinteri

zado <" fritted disk ") COM poros entre 5 e 10 /IM que origina*

uns Melhor performance C3O3.

0 gás pode passar, sozinho ou junto COM a avostra através

do disco de vidro, sendo que no priMeiro caso, a awostra deve

ser alimentada no lado inverso do disco de Modo a se produzir

o aerossol quando da passagem do gás através do Mesmo.

Existem Meios de introdução da atiostra que nao utilizam o

princípio pneumático para a produção do aerossol. UM destes,

usa um feixe de raios ultrassônicos gerado a partir de UM

transmissor piesoeletrico C193. 0 feixe ultrassônico incide so

bre a superfície de líquido produzindo o aerossol, sendo o diâ

metro médio das gotas unia função da freqüência aplicada (ver

figurei 1.10).

Plotmo
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Fig. 1.10- Nebul izador ultrassônico e sua ̂  dinar a de nebul ização
C1V3.

POUSSEL e MERrtET em seu trabalho C303 compararam os nebu



lizadores MEINHARD, "cross-flow", Vee (semelhante ao GHK)r de

disco de vidro sinterizado e o ultrassônico. Concluirá» que os

nebul iuadores MLINHARD e "cross- r'low" tiveram uma melhor per

formance num fluxo de gás carreador superior a 0,5 l/min.

Abaixo deste valor o de disco de vidro e o Vee foram superio

res porém devem ser aperfeiçoados.

Eles consideraram, em geral, o nebulizador ultrassonico

como sendo o melhor. Entretanto, e o mais difícil de operar e

sugerem que um grande euforco de engenharia ainda e necessário

para que este nebulizador seja usado em análises de rotina.

1.3.5 - Câmaras de nebulízacao

No caso de amostras líquidas, as got {"cuias maiores de

at:roiv.:;ol formado não devem chcjjar ao plasma pois, podem dimi

nu ir significativamente a sua temperatura e ate mesmo e;;t in

gui-lo. Para facilitar a remoção dessas gotículas utiliza-se,

em geral, câmaras onde o aerossol permanece um certo tempo an

tes de ser carreado para o plasma. A estas câmaras dá-se o no

me de câmaras de nebul i ::açao. Elas operam em conjunto com os

nebul izaclores e para sua escolha adequada, e' necessário que ai

gumas características essenciais sejam consideradas [313:

- Remoção efetiva das gotículas do aerossol maiores do

que o diâmetro mínimo (10 um) Í2P.J para evitar problemas de in

terferência.

~ Limpeza rápida para aumentar a velocidade de analise e

evitar efeito memória.

- Drenagem uniforme do aerossol rejeitado para que não ha'



Jam pulsos de pressão na câmara c, consequentemente, variações

no plasma.

A separação das got ículas que formai» o aerossol e efetua

da através de mudanças drásticas na direção do flusco e para is

to existem varias geometrias. Neste trabalho foram usadas as

câmaras cônica e a do tipo SCOTT/FASSEL esquematizadas nas fi

gurati 1.9 e i.ii respectivamente.

0 volume morto da câmara de nebulizaçáo do tipo SCOTT/

FA8SÍL pode ser diminuído e desta forma, reduzido o tempo de

eza C223,(vtr figura i.li A).

Dreno

Figura i . l i - Câmaras de nebul i/ar;ao do t i p o SCOTT/FASSfcX com
volume: morto menor <A> e a d e s t e t r a b a l h o <B> C223.

DALE e BUCHANAN C3Í2J e s t u d a r a m o u t r o s t i p o s d e c â m a r a s d e

n e b u l i z a q ã o t a i s como a s que contem s u p e r f í c i e s de impacto no



seu interior e a ciclone, além daquela de SCOTT/FASSEL. Eles

coiHpararaM a performance destas câmaras, a diferentes volumes,

através da análise do tempo de estabilização do sinal, efeito

memória, eficiência de transporte, limite de detecção, concen

tração equivalente ao branco e tamanho das goticuias e concluí

ram que a geometria da câmara e um fator importante na perfor

mance analítica ótima do sistema de nebulizaçao. Das câmaras

estudadas, aquelas (cilíndricas) baseadas na forca centrifuga

para a separação das gotas, apresentaram uma melhor performan

ce principalmente, em relação a ericiência de transporte e es

tab i1 idade.

0 nebulinador ultrassônico utiliza, apôs * câmara de nebu

lizuçao, um sistema de dessolvataçao porque ele produz uma

quantidade maior de aerossol. Este sistema consiste basicaiuen

te de um tubo de aquecimento do aerossol seguido de um cornJtn

sad or para ret irar o excesso de solvente.

1.4 - Plasma

Plasma é um sistema constituído por átomos ou moléculas

parcialmente ionizados onde, portanto, coexistem ínns, ele*

irons, átomos e moléculas. 0 plasma é eletrícamente neutro e

para se manter, continuamente novos ions e elétrons devem ser

formados.

ünt dos métodos para a formação de plasma para fins anal í

ticos utilizava, principalmente, as chamas de combustão. Entre

tanto, estas possuem temperaturas relativamente baixas <da or

dem de 5000 C) além da ocorrência de várias reações químicas



tornando-as munos adequadas para aqueles propósitos. Surgiu

então, a necessidade de se obter "chanas" físicas ou pias was

COM Maiores temperaturas, necessárias a excitaçáo de elementos

normalmente nao e::citáveis nas chamas de combustão e que tam

bem possibilitassem minimizar as reações químicas evitando

assim, problemas de interferência. Aliado a isto, havia o fato

da crescente demanda de análises multielementares de consti

tuintes- traço num grande número de amostras, muitas vezes com

volumes limitados de solução, motivando a busca de um método

simultâneo de análise L33D.

Assim, surgiram meios de se gerar estes plasmas para fins

analíticos, através de corrente contínua, radiofreqüência e mi

croon tias.

Devido *a limitação deste estudo, será discutido em deta

lhes apenas o plasma ICP.

1.4.1 - Formação e características do plasma - ICP

Quando uma corrente de alta freqüência flui através de

uma bobina de indução, surge um campo eletromagnético oscilar»

te cujas linhas de força estão orientadas axial mente ao plano

da bobina e seguem externamente um caminho elíptico como mos

trado na figura 1.12.

Be a bobina tem em seu interior, uma tocha de quartzo con

forme descrita no item 1.2, pela qual passa um fluxo de argô

nío, inicialmente, nao há condução de corrente pois este gás,

nestas condições e' um iuolante. Porem, se c aplicada uma peque

na descarga, como por exemplo do tipo Tesla, há a formação de



uma quantidade suficiente de íons e elétrons que passa» a so

frer a ação do caMpo eletromagnético induzido. Como consequên

cia, é fornada no interior da tocha una corrente secundária

induzida de transportadores de carga, circulando em orbitas

concentric&s.

Fig. 1.12- Linhas de força do campo magnético gerado na bobina
de indução C343.

Devido ao campo eletromagnético oscilante, esta corrente

induzida faz com que; os transportadores de carga colidam uns

com os outros de modo a produzir mais íons e elétrons qur cons

tituem o plasma. Através de colisões entre os átomos. Tons e

elétrons ocorre o aquecimento do gás e a formação de novos

transportadores de carga que mantêm o plasma "vivo".

Para que a amostra possa ser introduzida através do pias

ma e e;;citada convenientemente, é necessário que não hajam

pressões contrárias a esta introdução. Segundo FASSEL e

KNISEL.EY C343 isto e' conseguido com campos magnéticos de altas

ências que induzem uma corrente anular de pequena espessu

üf.T.' ,JAW-



ra c próximas as paredes da tocha (efeito skin depth >. ASSÍM,

é criado UM túnel central COM uwa densidade elétrica menor,

favorecendo a injeção de aerossol no plasma.

Desta forma, o fluxo de átomos e ions do anal ato e concen

trado num canal radiante de pouca espessura» comport ando-se co

mo uma fonte emissora oticamente estreita.

Entretanto, de acordo co» URF.ENFIELD 1:153 citado por

TSCHOPEL C63, a freqüência tem um efeito muito pequeno na for

macao e geometria do túnel ou canal axial o qual é principal

mente dependente do fluxo de gás e da construção da tocha.

0 plasma se divide em várias regiões de acordo COM a tem

peratura e características analíticas C61, [223 e L36J, figura

i.i:..

•- 0 núcleo do plasma com uma temperatura de cerca de
10000 KF situado um pouco acima da bobina onde os átomos de ar
gônio mostram UM espectro de radiação contínua e o fundo é
grande.

- Uma zona acima do núcleo em que a temperatura está en
tre 8000 e 5500 K. Devido a esta menor temperatura, o fundo é
menor em relacáo ao núcleo.
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INTROOUÇJKo
. OC AMOSTRA

1.13- Temperaturas aproximadas em graus KELVIN no 1CP
C223.



WALLACE E3/3 «ostra as partes do plasma divididas em :

- Zona dc prc-a«i«iec imento onde ocorre» efeitos de dessol
vataçno, fucáo e vaporisação do solido e redução a átomos.

- Zona inicial de radiação onde os átomos sao excitados,
ocorrendo mais emissão de linhas iònicas.

- Zona analítica normal onde parte da amostra é ionizada
aparecendo linhas iônicar. c atóaicus intensas de alguns elemen
tos.

- Cauda - COMO parte superior do plasma e' ur emperatura
mais baixa. Nesta região os átonos sofreu transic'jes de ener
gias menores e a penetração de gases atmosféricos acarretam o
aparte imento de bandas de cianogenio e ó::idos metálicos, tor
nanilo-rt UMM região indesejável para análise.

As regiões sao vistas na figura 1.14.

Fig. 1.14- Regi cies existentes no plasma ICP seftundo WALLACE
C373.

turn conseqüência das altas temperaturas experimentadas pe

Io an»lato e de um tempo de residência de cerca de 2 ms C363,



.28.

alem de uma atmosfera inerte (causada pela presença do gas no

bre argônio), obte'm-se UM alto grau de atoMização.

Uma vez que b amostra passa pelo túnel central que é mais

frio, ela c aquecida de fora para dentro, evitando assim UM de

cresci mo na intensidade do sinal devido*a auto-absorçao.

1.4.2 - Mecanismos propostos de excitarão

Para que o plasma se: mantenha, ha a necessidade da cont í

nua formação de transportadores de carga, isto e, Tons e ele'

trons. A formação destas partículas, bem como outros fenômenos

que ocorrem são conseqüência de processos de transferência de

energia através de colisões, por exemplos

Ar + e"r Ar* + 2e"v

Ar + e*r - > Ar4* + 3ej

Ar + e> * Ar"' + ej

Ar + e'T — > Ar* + e'|

Ar + e"r > Ar1 + e}

Ar + e'r •-- r Ar + e"̂

Ar + e> ....-..> Ar + h •) (contínuo)

Ar' » Ar + h 0'

Se o plasma de argônio contém a'tomos do analato então,

parte da energia poderá ser transferida a eles causando a sua

excitaçao e/ ou ionização.

Vários mecanismos têm sido propostos, baseados em estudos

físico-químicos teóricos e dados experimentais. Durante um cer

to tempo pensou-se que os átomos de argônio no estado metaestá

vel seriam os principais responsáveis pela excitaçao e ioniza
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çao dos átomos a serem analisados CÍ61 e C383, segunda o neca

nismo -

Ar>lf> • X > Ar + X+ < X*f > + e'

que e a ionizaçao por efeito Penning. Entretanto, estudos Mais

recent»s C393 propuseram como mecanismo alternativo e mais pro

vavel, que envolve a transferência de carga entre o íon argo

nio e o anal at o como abaixo.

Ar* + X i Ar

Corrobora para isto, o fato de que a energia de excitaçao

dos átomos metaesta've is de argon i o nao seria suficiente para

ionizar e excitar um grande número de elementos cujas linhas

tônicas aparecem com grande sensibilidade no ICP.

CMí)

te

• m.ttm
• 1» »» f âr<

. II • • r
- i l Ti •
• II ti r

Fig. 1.15- Diagrama simplificado de níveis de energia de argó
nio tlóU.

F'otlt-se observar, através do diagrama da figura i.lt» que

para linhas iônícas tais como Mg II (279.5 nm) cuja energia de

excitar.ao total (energia de íonízacao + energia de excitacáo)
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é igual a 12,07 ev, o mecanismo proposto de transferencia de

energia por átomos de argonio metaestável nao seria possível

já que, esta energia disponível e' inferior a 12 ev". Assim sen

do, o mecanismo mais provável seria o de transferencia de car

ga. Porem, quando energias menores estão envolvidas, o ti proces

sos de transferencia serão competitivos e o espectro obtido se

rá composto tnnto de linhas atômicas quanto iônicas desde que

a energia de excitaçao total tenha sido alcançada. Caso contra

rio, haverá predominância de linhas atômicas.

Alei» destes, outros processos secundários podem ocorrer

como por exemplo:

Ar+r*'° + X > Ar+ + X^ + e"

Ar' + X -_-;> Ar + X*

X + er ...., X* (X'y) + 2e'{

Contudo, nenhum estudo teor ico-estper imental conseguiu,

ate agora, explicar de maneira satisfatória, os mecanismos de

excitarão para todos os elementos C16H e C403.

1.5- Interferências

Analisas feitas no espectròmetro com fonte de plasma ICP

estão sujeitas as mesmas interferências normalmente encontra

das em outros métodos espectroseópicos ou seja, interferências

espectrais, químicas, de nebulizaçao e de ionizaçáo C6D e C223,

As interferências espectrais consistem basicamente ems

- sobreposição de linhas analíticas de comprimento de on
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da próximos, cuja separação depende do poder de resolução

da rede de difração e da dispersão do sistema ótico;

- radiação de contínuo devido a recombinação de ions e

elétrons acarretando um aumento no fundo;

- espalhamento de luz causado pela existência de - pontos

de reflexão da radiação no interior do espectrometro (os quais

podem ser na própria rede de d i fração) C223.

A sobreposição das linhas pode, em alguns casos, ser admi

tida desde que seja possível uma correção da contribuição da

linha int.erferente no sinal analítico da linha de emissão desc

jada. Este e um problema crítico num espectrometro simultâneo

pois, num seqüencial sempre se pode escolher outra linha do

analato.

A interferência química C63 se deve essencialmente a for

maçao de compostos termicamente estáveis. Esta ocorrência e mi

nima no ICP devido as altas temperaturas, atmosfera inerte e

tempo de residência suficiente para que estes produtos, caso

s»e formem, sejam, destru ídoí».

A interferência de nebulizaçao e causada por efeitos que

se manifestam no transporte da amostra (sólida, líquida ou

gasosa) até o plasma.

Como neste estudo so foram utilizadas amostras líquidas,

somente sobre estas serão abordados alguns aspectos teóricos

fssencin is.

Diferenças na viscosidade da solução causadas por varia

çóes na sua concentração salina ou utilização de diferentes

meios ácidos e/ou em diferentes concentrações, acarretam, algu

mas vezes, a necessidade de se igualar estas concentrações nos
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padrões para calibraçáo e amostras. Dada a freqüência destes

problemas, torna-se necessário escolher um Método de calibra

çao adequado, os quais serão descritos no item 2.2.

Vários pesquisadores vêm estudando os efeitos que ocorrem

no plasma, pela presença de elementos que alteram os processos

de excilação do analato.

Os elementos comumente estudados sao aqueles com baixo po

tencial <Jt ioni;:acáo, que normalmente fazem parte do fundente

utilizado na abertura da amostra <Na,K,Li etc.).

Existem controvérsias sobre a influência destes no sinal

analítico dos demais C413.

Estas contradições se devem a varias tendências de compor

tamento do analato em presença dos interferentes, ou seja, a

intensidade das linhas iônicas pode aumentar, diminuir ou per

manecer inalterada com o aumento da concentração do interferen

te dependendo de diversos fatores, de modo que nao se pode ge

neralizar e propor uma explicação para as diversas variações

observadas, o mesmo sendo válido para as linhas atômicas.

Na literatura pertinente, sao discutidos vários mecanis

mos C41.-423 porem, nenhum deles consegue explicar, de maneira

satis fator ia, os fenômenos que ocorrem. As principais propôsi

çoes sao: deslocamento do equilíbrio de ionizaçao, aumenta na

excitaçao por colisão, efeitos de volati1izaçao, difusão ambi

polar, transferencia de carga quase ressonante e ionizaçao por

argóniu metaestavel (ionizaçao Penning).

- Deslocamento do equilíbrio de ionizaçao - Este equilf

brio r>e t>»scia na reação seguinte*
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X ±zr X + e~ onde X e' a espe

•t

cie atômica e X, a iònica.

Supondo uma concentração alta de elementos com potencial

de ion inação baixo, haverá um aumento na população de elétrons

que ocasionara' o deslocamento do equilíbrio acima em direção a

formação de átomos neutros. Consequentemente, isto acarretará

um aumento na emissão de linhas atômicas e uma diminuição para

as linhas tônicas. Como isto não é sempre observado, C413 esta

e::pl icacao e incompleta.

~ Aumento de excitacao por colisão - VEILLON e MARGOSHES

C42L1 suaerei» que o aumento de intensidade de emissão se deve a

um correspondente aumento na taxa de colisão devido a densida

de eletrônica maior com a adição de elementos com potencial de

ionizaçao baixo, no caso o Na, sem causar um acréscimo da popu

laçào de espécies do anal ato no estado fundamental.

Estudando linhas atômicas e iônicas de cálcio, FRANKLIN,

BABER e KOIRTYOHANN C433 corroboram com o anterior, consideran

do que o crescimento da taxa de colisão com a densidade eletrô

nica sobrepuja os efeitos do deslocamento do equilíbrio de

ion izaçào, quando a energia cínética dos elétrons e' suficiente

mente alta para impedir a recombinação.

- Efeitos de volati1izacáo - Neste mecanismo considera-se

que os átomos do analato estão envoltos numa partícula dessol

vatada de matriz que leva um tempo maior para volatilizar do

que o analato puro. Isto pode ser devido a partículas maiores

ou a ligações atômicas mais difíceis de serem quebradas, poden

do causar deslocamentos da região de emissão do analato, conse
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quentemente, no ICP, uma difusão lateral causa una depressão

do sinal de emissão na zona central do plasma C4Í2.

BOUMANS e DE BOER C443 discutira» a possibilidade deste

Mecanismo explicar os efeitos observados devidos aos elementos

de baixo potencial de ionizaçao. ,

- Difusão antbi polar - 0 plasma contem uma elevada densida

de de (uns e elétrons, os quais devido*a sua diferença de mas

sa tendem a difundir com velocidades diferentes, ocasionando

uma polarização e produzindo, consequentemente, um campo e W

tricô. 0 efeito deste campo é desacelerar os elétrons e acele

rar os ions (HOWATSON C453 citado por BLADES e HORLICK C41D ).

BOUMANS e DE BÔER C443 mencionaram a difusão ambipolar

como uma possível fonte de modificação da intensidade de

emissão no ICP.

- Transferencia de carga quase ressonante - Baseia-se na

reação abaixo onde verifica-se que uma diminuição do grau de

ionizaçao dos íons do analato (X* ) pode ser causada através

de sua reação com átomos C interferentes.

Xr + C ; > C+ * X + AE

Esta reação requer que os potenciais de ionizacão das

duas espécies sejam semelhantes para que o balanço de energia

envolvidas seja satisfeito C*63,

- Reações de ionização por Penning - Segundo BOUMANS e

DE BOER C443, as reações abaixo podem servir como fontes pri

mar ias de elétrons no plasma de argônio, na ausência de elemen

tos facilmente ionisa'veis.
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Ar + e~ ^—^ Ar+ + 2e"

•»• 2 e "

Porém, ao se introduzir átomos de elementos com potencial

de ionizaçiio baixos <M>, a formação dos respectivos íons <M>

pode ocorrer segundo os seguintes processos:

M •» e" ^ M+ + 2e"

H + Ar"" ;pih M+ + Ar + e*

Aqueles autores sugerem existir no plasma um equilíbrio

responsável pela nao variação na população de elétrons e argô

nio metaestavel na presença de elementos facilmente ioniza

veis. Isto G possível se a ionizaçáo de M é governada pela 2a.

reajao mas nao explica os aumentos de intensidade tío sinal ana

li'tico quando este ocorre.

Entretanto, se o mecanismo de ionizaçao for predominante

mente a ia. reação, ele pode favorecer a formação de átomos de

argonio metaestável £473. Assim sendo, segundo os processos de

excitação através das reações de ionízacao de Penning descri

tas no item í.4.2, as colisões entre o analato e os átomos de

argonio metaestável aumentariam e consequentemente, a intensi

dade do sinal analítico quer para linhas atômicas ou iônícas.



CôEIIULü 2

METODOLOGIA NA ANALISE DE ROCHAS

- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ~

O crescente número de pesquisas geológicas especialmente

na area de 1itogeoquímica, a menor susceptibí1 idade do ICP a

interferências e a possibilidade de uma análise rápida mui ti

elementar simultânea com a utilização de modernos microcomputa

dores tem estimulado um desenvolvimento nesta técnica anal ití

ca com a finalidade de se expandir a demanda de resultados.

Como o objetivo principal deste trabalho e a determinação

de elementos principais em rochas por ICP, o interesse biblio

gráfico está voltado mais detalhadamente para este assunto.

Apesar da possibilidade de introdução de amostras sóli

das, líquidas e gasosas, será relatada somente a literatura

pertinente as líquidas, já que e o principal meio de análise

além de ser o utilizado neste estudo. Desta forma, torna-se ne

cessario relacionar alguns métodos de abertura de rochas.

2.1 - Métodos de Abertura

Dependendo dos elementos que se deseja analisar na amos

tra e da técnica de análise utilizada, vários métodos, tanto

de abertura total quanto parcial, estão disponíveis em litera

turas específicas C48 - 503.

Devido aos sistemas de introdução de amostra normalmente

encontrados em espectrômetros com fonte ICP, os métodos de
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abertura ácida, quando possíveis, sao preferencialmente usados

ao nvés de fusão.

SCOTT 2 KOKOT C513 obtiveram soluções de solo ao atacar

lg destas amostras com uma mistura de HC1O4/HNO3 9:1 em placas

termostatizadas a 180 C por 1 h. Apés diluição com água dest i

lada, o sedimento foi separado por filtração. Nestas soluções

foram determinados Cu, Zn, Co, Ni e Pb por ICP e AA em chama.

Segundo nota técnica de aplicação da Firma Jarrell Ash

C523 200 mg de silicatos são atacados em bombas de polietileno

contendo 5ml de HF 40% a temperatura ambiente durante l h e

posteriormente, em banho de vapor por 24 h. Após o abaixamento

da temperatura, a adição de H3D03 4,5% e necessária para com

plexar fluoretos e assim determinar silício que poderia ser vo

latilizado como hexafluoreto de silício.

Outros pesquisadores C53,543 entretanto, utilizaram uma

técnica em que o ataque era feito com uma mistura de HF/HC104,

sendo esta solução usada para a determinação de elementos prin

cipais, com exceção do silício, e para traços.

No livro "Análise Química de Rochas por ICP-AES" C553 em

que se descreve o método de injeção em fluxo aplicado a esta

técnica, a abertura constitui na dissolução das amostras com

água regia em bomba» de teflon a 140 C, secura e posterior so

lubilízação em HN03 1% v/v, considerada adequada para os obje

tivos propostos.

Um modo diferente dos anteriores C563 emprega H3P04 a

290 C em cadinho de platina a fim de dissolver 150 mg de mine.

rais (rfxidos, silicatos, sulfetos t carbonatos). Os autores
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observaram que, em alguns casos, a dissolução de determinados

sul fetos não era completa, mesmo após 3 h , então, optaram por

uma mistura mais oxidante constituída de 0,5ml de HC104 79X e

10ml de M3P04 852 que solubilizou os sulfetos mais resistentes

em 45 min. Nestas soluções foram determinados os elementos

principais dos minerais citados.

As aberturas por fusão normalmente aplicadas para a técni

ca de ICP utilizam como fundentes LiB02, LÍ2B407 ou uma mistu

ra dos dois dependendo da amostra atacada ter características

mais ácidas ou básicas. Quando nao e deseja** a determinação

de sódio pode-se usar também boratos de sddio.

0 uso de metaborato de lítio foi introduzido inicialmente

por SUHR e INGAMELLS C57 - 593 os quais mostraram que se pode

ria obter rapidamente uma solução límpida de silicatos a par

tir desta fusão e dissolução com ácido nítrico diluído.

Vários pesquisadores C54,60,6111 empregam este método, dí

ferindo geralmente entre eles no processo de solubilizacao da

massa fundida, na quantidade de amos tra empregada e na propor

çao fundente/ amostra.

BURMAN et ai. C623 tentando evitar problemas de entupi

mento do nebulizador pneumático do instrumental, propuseram o

uso de uma proporção de i ü entre amostra e fundente <50mg de

cada um) na abertura de silicatos num cadinho de grafite a

1000 C durante 30 min, sendo o fundido dissolvido com uma solu

çao de HN03 B% v/v num tempo de 3 a 4 horas. Nao foi verifica

do nenhum resíduo após diluição a 100 ml. 0 teste para este me

todo foi a determinação de cromo que normalmente e encontrado
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na forma de ríxidos refratários. 0 Método foi considerado ade

quado pois, aléM da solução lntpida e resultados aceitáveis*

nao ocorreram Mudanças no sinal analítico devidas a problemas

de entupiwento citados anteriormente.

Num trabalho Mais recente» SAMUEL et ai. C633 prepararam

a solução de análise, primeiramente secando & rocha a 110 C

por 20 minutos num cadinho de grafite em atmosfera inerte de

argônio, dissolvendo o fundido a 80 C com 20 ml de uma solução

a 10% em HC1 ION, 40Z de glicerina bidestilada e 50% de água

rir ionizada e diluição final a 25 ml. Eles asseguraram um ata-

que adequado da maioria das rochas para a determinação de ele-

mentos traço e menores por ICP, com UM erro de ca. de 10 %.

Segundo estes autores, a glicerina perMite uma melhor solubili

zação dos boratos e ácido bórico formados além de UM constân

cia na viscosidade das soluções, o que é indispensável para

uma boa nebulizaçao no plasma.

Outros fundentes são também propostos como por exemplo,

uma mistura de Na2C03 + H2C03, NaOH e Na202.

GOVINDARAJU et al.C643 determinaram elementos maiores em

silicatos utilizando a técnica do plasma de microondas <MIP) e

obtiveram a solução pelo ataque da amostra com uma mistura i:2

de carbonato de lítio e ácido bórico, numa quantidade 3,75 ve

zes maior que a amostra e solubi1izaçao posterior em HN03 2,5N.

FLOYD et ai. C65D para abertura de silicatos e BARNES et

ai. C66D para bauxita, utilizaram fusão com NaOH <H10) em

cadinho de grafite durante aproximadamente 10 min. em bico de

gas Fisher, com solubi 1 izaçao em HC1 cone. Eles concluíram
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que os resultados da análise de Materiais de referência concor

darait bem COM OS valores da literatura.

BORSIEK e GARCIA 1673 propusera» a fusão da amostra COM

Na202 (1:3) a 45 C, e» cadinho de zircônio, dissolução COM 72

Ml de água destilada e 28 »1 de HC1 ÓN. NenhuM resíduo subs is

te MesMO em amostras contendo substâncias dificilmente disso

ciáveis tais COMO cromita, cassiteritar scheelita e turmalina,

os resultados obtidos para a análise de eleMentos principais e

Menores sao comparáveis aos recomendados.

WITTMANN e KOP C68D, num trabalho recente fornecem uma

lista de fundentes comercialmente disponíveis além de apresen

tarem um aparelho desenvolvido pelo IRSID (French Iron and

Steel Research) para dissolução automática de amostras denomj

nado de PLASMASOL.

2.2- Hétodos de calibracao e ajuste de curvas

0 método de calibracao para fins analíticos utilizado na

espectrometria d? emissão atômica e o de calibracao direta que

consiste em correlacionar a intensidade I do elemento e a sua

concentração C no padrão, logo, e necessário que haja uma pro

poreionalidade entre estas duas variáveis, conforme equação

2.1 C693.

n
I s k.C e«i. 2.1, onde k é uma constante

de proporcionalidade. Considerando n » 1, a equação anterior
torna-se*

I » k.C eq. 2.2.
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Para análise multielementar simultânea» os padrões conte»

todos os elementos de análise desde que nâfo ocorra* reações

químicas de precipitação entre eles.

Outros métodos como por exemplo, o da adição-padrão C7#3

sao também usados, porém, no caso de análise miltieiementar

simultânea» isto se torna pouco adequado em vista das relativa

mente altas concentrações salinas obtidas na solução final e a

dificuldade na preparação dos padrões.

Outro método muito estudado e o do padrão interno que é

usado para se tentar compensar mudanças no sinal analítico de

correntes de efeitos de matriz e de fontes de ruído no plasma

[713. Este método correlaciona a concentração de um elemento C

do analato com a razão Ic/Ir de acordo com a equação 2.3 C723.

C • f. Ic/Ir • eq. 2.3, onde Ic e a intensi

dade do sinal analftico de C, Ir a do padrão interno e f a
função analítica.

Neste caso, e selecionada uma linha do padrão interno com

parâmetros físicos similares aqueles da linha analítica deseja

da, assumindo que ambas linhas s&o afetadas no mesmo grau por

vários parâmetros.

BARNETV, FASSEL e KNISELEY C733 estabeleceram alguns cri

térios para uma maneira sistemática de se escolher o padrão in

terno correto para cada linha analítica, o» quais estSo a se

guirs

- A concentração do padrão deve ser baixai
- 0 padrão interno deve ser muito puro quando comparado aos ele
mentos determinados;

- Ambas linhas devem ter energias de excitaçÜo próximas*
- A ta>:a de volat ii izaçãc* de ambos deve ser semelhante?
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- Os pesos atômicos grosseiramente os mesmos;
- As duas linhas nao podem ter problemas de auto-absorçao e
devem possuir intensidades semelhantes, caso a detecção seja
fotográfica.

MYERS e TRACY C74] estudaram alguns efeitos, observando

que variações no fluxo de gás carreador e de refrigeração e

altura de observação causam variações nas razoes de intensida

des e, ent&o, concluíram que os parâmetros que afetam mais sig

nificativãmente sao o fluxo de gás carreador e altura de obser

vaçao e que melhorias na performance, pelo uso da padronização

interna sd e" possível quando a única fonte de erro é devida a

variações no aerossol. Desta forma, definiram algumas condi

çoes que devem ser estabelecidas para que o método seja satis

fatoriamente aplicados

- 0 fluxo de gás carreador, altura e potência devem ser esco
lhtdos e mantidos constantes;

- 0 sinal analítico do elemento desejado deve ser grande para
que as variações no fundo nao tenham grande influência sobre
ele? *

- A razão de intensidades deve ser calculada a partir das inten
sidades obtidas simultaneamente.

SCHMIDT e SLAVIN C713 observaram que ao determinar Mn nu

ma solução de NaCl 57.r a reprodut ib i 1 idade foi melhorada 25 ve

zes ao se utilizar Sc como padrão rnterno. Obtiveram coeficien

tes de correlação melhores do que 0,99 ao analisarem 5 elemen.

tos em amostras de água da USOS.

UCHIDA et ai. C753 utilizaram Y como padrão interno e en

contraram uma melhora na reprodutibilidade para alguns elemen

tos de 2 a 20 vezes, usando st técnica de Microamostragem com

volumes de 5 ul.
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SALIN e H0RL1CK £762 observara* que una Melhor reproduti

bilidade depende da escolha correta dos pares de linhas de

emissão (analato e padrão interno).

GREENFIELD L771 citado por MYERS e TRACY C743 relata u»

alto grau de correlação entre dois sinais de emissão para dois

elenentos con energias de excitacão semelhantes e muito Menor

correlação para outros pares COM energias diferentes, cone1uin

do que este alto grau de correlação entre os sinais e uma con

diçao necessária para a razão entre eles conduzir a una redu

cão substancial do ruTdo e variações observadas.

MYERS e TRACY 17 Al comparan o comportamento do ruído de

20 elementos COM aquele do Mn utilizado COMO padrão interno pa

ra determinadas condições compromisso dos parâmetros instru»in

tais. Verificaram que um único padrão interno pode melhorar a

performance analítica em espectrometria de emissão com ICP com

uma escolha adequada das condições .

Alguns espectrometros comerciais mais modernos 17BI d is

poem de programas de análise sofisticados que utilizam sub-ro

tinas de recaitbracao para diminuir o erro de calibracao ao se

verificar uma variação do sinal analítico apds um número de de

terminações razoáveis ou quando se deseja reutilizar uma curva

já arquivada no microcomputador.

Para esta recaiibraçáo considera-se que existem, básica

mente, dois tipos de variações ou seja, variação rot acionai

quando ocorre mudança na sensibilidade (inclinação da curva) e

variação lateral, quando o fundo é alterado. 0 fator que

corrige variações rotacionais e'chamado de alfa (QO c de beta
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(p> ) para variações laterais.

Estes fatores sao calculados de acordo cm as equaçBes

2.4 e 2.5.

M »
Ic - Ic

</ » e q . 2.4
M m ' •

l i - l i

M H
P = Ic - l i eq. 2 .5

onde Ic é a intensidade obtida para UM ponto da curva de cali-
bração original (arquivada) e li é a intensidade para o MESMO
ponto no dia da análise desejada.

Os superescritos H e • estão relacionados as concentra
coes maior e Menor respectivãmente.

COM OS valores de alfa e beta calculados a intensidade

da amostra e corrigida através da equação 2.6.

Iac = Ia . vt • P eq. 2.6

onde Ia é o valor de intensidade da amostra lido durante a ana
lise e Iac é a valor desta intensidade corrigida pelos valores
alfa e beta para entrar na curva de calibracão original e
assim obter-se a concentração correspondente.

Esta recaiibração só pode ser feita se as condições de

análise forem as mesmas da curva arquivada e as variações de

sinal ocorridas, comparando-se os dois dias, nao excederem de

20 X.

2.3 - Compararão entre XCP c outras técnica» cspectroscopicas

A analise de amostras geológicas KM geral, pode ser real[

zada através do uso de diversas técnicas. A própria técnica de

ICP, pode ser utilizada seqüencialmente ou simultaneamente.
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dependendo dos objetivos desejados.

Normalmente, quando o interesse e a pesquisa» e consequen

temente um trabalho mais crítico e requerido, a utilização de

aparelhos seqüenciais torna-se Mais adequada. Entretanto, uma

análise com pequenos erros e principalmente rápida ̂ satisfaz as

necessidades industriais logo, um espectrômetro simultâneo se

ria o mais indicado.

He CARTHY et ai. [79] compararam a performance analítica

de espectrõmetros ICP seqüencial (SPEX - 1404 -ft.85m com mono

cromador duplo) e simultâneo (JARREL-ASH - ÜA« - Plasma

Atomcomp. ft.75m), na análise de materiais de referência da NBS

(National Bureau of Standards) e consideraram os resultados

semelhantes para os dois sistemas.

Eles determinaram a arecisao e limites de detecção para

linhas de Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, P e Zn, concluindo que

os dados obtidos foram equivalentes.

BOUMANS C803 fez uma comparação entre ICP-AES e métodos

espectroscopicos já estabelecidos, relatando o que se segue:

- ICP e arco - Apesar da técnica de arco possuir as vantagens
de um tempo menor de preparação das amostras, menores custos e
risco inferior de contaminação, o ICP-AE5 gradativãmente ira
substituí-lo pois, pode facilmente satisfazer a demanda de ana
lises sem sacrificar o poder de detecção uma vez que, mesmo
com a diluição do sólido decorrente de sua dissolução, os 1imj
tes de detecção são similares ou melhores do que os do arco.

- ICP e centelha - Ele considera que em análises de rotina de
constituintes maiores e menores em metais, a centelha esta
fora de competirão por causa de sua alta velocidade e confian.
ça nos resultaJos. Porém, em análise de elementos-traço, o ICP
tende a ser, no mínimo, competitivo quando nao superior.

Constituintes totais de amostras nao homogêneas sao me
lhor determinados em soluções usando a técnica de ICP, ao in
ve's de centelha para o sólido.
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- ZCP e raio X - Ambos métodos podem trabalhar com líquidos e
teu capacidade muitiei ementar excelente. Visto que os limites
de detecção COM ICP sao três vezes maiores do que com raio X,
o primeiro será preferido ao último. Porém, o raio X possui po
der de detecção igual ou maior do que o ICP para elementos ele
tronegativos <P, Sr halogênios).

Se uma exatidão menor do que 99TL e* requerida e as amos
trás sao soluções, os dois métodos sao competitivos; se as
amostras sao sólidas normalmente o raio X e'preferido devido
a facilidade de manuseio das amostras, principalmente em
análises de rotina pois, em análises de nâo rotina, a competi
çao dependerá da disponibilidade de programas de computação
para correção de matriz.

Finalmente, se a exatidão requerida é maior do que 99%
preferencialmente a técnica de raio-X sera' usada.

Ele resumiu a comparação entre as técnicas anteriores nas
tabelas 2.1 a 2.3.

- ICP é absorção atômica (AAS) - Ele considera que, neste
caso, o termo AAS inclui as técnicas de absorção atômica com e
sem chama e a emis&áo com chama.

O tempo de preparação da amostra é um fator que possui o
mesmo pese nos dois métodos pois, ambos normalmente utilizam
soluções, as quais sao preparadas da Mesma forma.

Baseando-se nu número de elementos a ser determinado, na
diversificação e conhecimento preliminar das amostras, pode
ser feita uma tentativa para demarcar os domínios do ICP e
AAS, levando-se em conta a economia industrial.

a- Análise de rotina de um elemento - Um pequeno número de
elementos por amostra, pouca diversificação entre elas e uma
composição conhecida, fazem da AAS uma técnica mais econômica.

b- Análise de rotina multiei ementar - Quando um grande número
de elementos por amostra (acima de 10), independente se a di
versificação das amostras é grande ou pequena e se a amostra c
conhecida, o ICP é o recomendado.

0 consumo de amostra poderia ser uma desvantagem do ICP
CM relação a AAS con» forno de grafite porém, o desenvolvi men
to de ncbulizadores eficientes e outras técnicas de introdução
da amostra e geração de hidretos o tornam uma técnica competi
tiva.

c- Analises em geral - Se as amostras sSo desconhecidas e d]
versas mesmo com um número pequeno de elementos, a ausência de
possíveis interferentes tem que ser checada. 0 ICP, neste ca
so, sobrepuja as possibilidades da AAS.

d- Análise flexível de um elemento- EM geral, a principal Ia
refa de laboratórios analíticos de institutos de pesquisa e a
analise de amostras diversas, normalmente de composição varia
vel e aproximadamente conhecida. Embora o número de elementos
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por amostra seja freqüentemente pequeno» qualquer elemento da
tabela periódica pode ser solicitado. Este tipo de autálise foi
chamada "flexível".

Ha dúvidas sobre qual dos dois métodos e' mais adequado

porém, ha uma crescente tendência em favor do ICP-AES C8Í3

porque ele pode cobrir um maior número de element os-tração sem

preconcentraçao. Além disso otimizações demoradas de um elemen

to nao sao necessárias quando uma única série de condições ins

trumcntais-coMpromisso pode ser usada. Em terceiro lugar as in

terferências sao pequenas e previsíveis de tal modo que» fre

quentemente, podem ser mascaradas com menos trabalho do que em

A AS.

Tabela 2.1 - Comparação de arco e ICP para objetivos gerais de
analise.

Caracaterísticas Arco ICP
Analíticas

Poder de detecção + ••»•

Preparação da amostra + -

Risco de contaminação +

Precisão - ••

Exat idão — ••»•
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Tabela 2.2 - Comparação entre ICP e centelha em análise de
tais e Iíquidos

Tipo de analises Centelha ICP

Metais e 1igas

- Constituintes Maiores e
Menores

rotina •+ —

nao rot ina ( + ) +•*•

- Traços <+> ++

- Analise total
(amostras heterogêneas) (+) +

Tabela 2.3 - Comparação entre ICP-AES e raio-X para análise
multieiementar simultânea

Raio-X ICP

Análise de traços
<liq. e sol.) - ++

Constituintes maiores e
menores

-Erro analítico > i%

- líquidos + •+

- sólidos (rotina) • •

- s a í d o s (nao rotina) • •

- Erro analítico < iX
- líquidos e sólidos • •

— muito ruim - ruim <+) satisfatório com restrições
• bom +• muito bom
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SCOTT e KOKOT C513 compararam a analise de Cu, Zn, Ni, Co

e Pb por ICP simultaneamente e por AAS com chama <ar/acetile

no) em amostras de solo e concluíram que os valores encontra

dos para Cu e Zn com os dois métodos são comparáveis mas nâ'o

no caso de Ni, Co e Pb. Sugeriram» então, que esta diferença

pode ser uma conseqüência de efeitos de interferência no meto

do de absorção atômica.

Além de outras técnicas analíticas, existem aquelas que

so diferem do ICP pela maneira diferente de excitaçao do pias

my, ou seja, DCP, CMP e MIP.

DURMAN e BOSTRON C823 compararam a espectrometr ia de emís.

sito utilizando ICP e MIP para determinação de Si, Al, Ti, Fe,

Mn, Mg, Ca, Na, Ba e alguns traços em amostras geológicas. Os

resultados encontrados mostraram que as análises por MIP sao

severamente afetadas por efeitos de matriz, tornando necessa

ria a adição de tampões de ionizacao e um ajuste do conteúdo

salino entre padrões e amostras para um melhor resultado final.

Nao se necessitou de tampão para o ICP e o MIP na o foi cons ide?

rado completamente adequado para a determinação de elementos-

-traço.

BROEKAERT e LEIS C833 comparam a técnica de ICP com micro

injeção, ICP e MIP com atomizaçao eletrotermica e concluen que

a te'enica de ICP com valorização eletrotermica possuí os meno-

res limites de detecção para a maioria dos elementos estudados.

Considerou-se que a geração de aerossol eietrotermicamen

te melhor» o poder de detecção e pode ser aplicado a amostras

'reais.
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Eles acreditam que devido ao fato do MIP apresentar ba|

xos custos instrumental e operacional comparado ao ICP e ter

sido útil na análise de amostras reais» possa vir a aumentar o

interesse na aplicação desta técnica na análise de pequenos

volumes em biologia e medicina.

BOUHANS et ai. C843 compararam a performance analítica de

sistemas com fontes de excitacao por plauma ICP ou CHP para

análise simultânea multielementar de soluções utilizando condi

ções experimentais semelhantes entre os dois métodos e estabe

leceram que o ICP se mostra superior ao CHP quanto as seguin

tes características estudadas: limite de detecção, efeito ma

triz, sensibilidade e precisão.

TSCHOPEL C063 relatou que a eficiência de introdução da

amostra é maior em fontes com ICP do que naquelas com DCP

pcis, a amostra neste último pode escapar mais facilmente do

plasma, resultando num poder de detecção pior e inconstância

maior do sinal analítico. Ele considerou que a análise simulta

nea multielementar é possível tanto com ICP quanto com CMP e

DCP porem, com o MIP existem certas limitações. Entretanto,

comparando-se a facilidade de operação, o MIP e CMP se tornam

superiores ao ICP e DCP. Em resumo e em termos gerais, ele con

cluíu que para a análise de rotina multielementar de um grande

número de amostras e num tempo curto, o ICP se apresenta como

uma fonte de excitaçao mais adequada. Relatou, porém, que em

casos específicos, as outras fontes podem ser mais apropriadas

do que o ICP, sendo, por esta razão, superficial desacreditar

algumas delas em funcao de outra.



CAPITULO 3

PARTE EXPERIMENTAL

3.1 - Descrição do aparelho utilizado

3.1.1 - Espectrometro

As características do espectrometro muItielement ar simul

tâneo RSV-ANALYMAT 2502 estão listadas na tabela 3.1 e as lj

nhas analíticas na tabela 3.2.

Tabela 3.1 - Características analíticas do Espectrometro RSV-
ANALYMAT 2502

Rede de difração cóncava - dimensões 58 X 58 mm
Poder de resolução teórico - 110000
Abertura - 1:30'
faina espectral - 2000 a 4650 A
Número de ranhuras/mm - 2000
Dispersão na Ia. ordem - 2,2 A/mm
Comprimento do espectro - 2r5m
Distância focai - 2r0m

Tabela 3.2 - Dados da» linhas anal í t ica* Mencionadas CBSJ.

Eltmenlo cooprl»cnto de LD <•»/ ) ) ordca de
onda (A) «enslbllidade

SI 2001,58 «.«27 3a.

Fe 2493,18

TI 3372,8» »,»»A7 4a.

Ms 28*2,7» • , • • • 3 . 2a.

Ca 3933.67 *,**%\<t I a .

Hn 2576,1» *,»»Í4 . Ia .

Al 2378,41

Na 33»2,31 —

K 4»47,2» 42,857 Ia.

- - - - nao con»t»« na tabela.
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A única fonte de excitaçSo inicialmente acoplada ao espeç

trôwetro era a lâmpada de descarga de GRIMM, porém, logo após,

conseg«iiu-se uma nova fonte - o plasma indutivamente acoplado—

-ICP, neceíis it ando-se assim, de uma maneira eficiente para

adaptá-lo ao espectrômetro. "

Essa adaptação foi feita com uma lente que foca a radia

çao emitida pela fonte num espelho, refletindo-a, através da

fenda de entrada, na rede de difracao. A radiação é ent&o di

fratada e passa através de fendas fixas incidindo diretamente

nas janelas de fotomultiplicadoras ou sendo refletida para

elas com auxílio de pequenos espelhos. A figura 3.1 mostra a

montagem ótica de adaptação constituída pela lente e o espelho.

r •\

Figura 3.1 - Fotografia da adaptação entre a fonte ICP-KONTRON
1000 e o espectrômetro ANALYMAT 2502.

A montagem ótica entre a rede de difração, as fendas de

entrada e saída e a de Paschen-Runge, onde as fendas de saída
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estiío situadas no círculo de Rowland. 0 esquema de todo o ins

trumental está na figura 3.2.

Figura 3.2 - Esquema do instrumental utilizado 1361.

A tensão inicial das fotomultipiicadoras é de 1189 volts

sendo que esta pode ser aumentada numa escala que contem 23

posições situadas na frente do espectrômetro. Mudando-se de

uma posição adjacente a outra, a tensão inicial e aumentada de

33 volts. Desta forma, cada fotomultipiicadora pode ser aiimen

tada, separadamente, por altas tensões diferentes, dependendo

da concentração do elemento a ser determinado.

A fotocorrente obtida que está na faixa de 9-2 nA e trans

formada ''por ímpedância", em tensões de 0-10 volts com duas

possibilidades de saídas
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- uma vai diretamente para a frente do aparelho onde está

adaptado um volt íaietro (saída análoga), que permite observar o

sinal sem a interferência do computador,

- a outra e dirigida para os "multiplexers" do computador e

posteriorsente para transformadores análogo/diaital, sendo

então processados pelo computador (safda para o computador). A

fotografia do instrumental encontra-se na figura 3.3.

J'L. J
a • •

D "11;
'i

\ _ . .. .

Figura 3.3 - Fotografia do espectrômetro RSV-ANALYMAT 25»2 aco
piado a fonte de excitacão ICP-KONTRÜN 1000 e ao
microcomputador 7IL0G Z-80.

3.1.2 - Fonte de excitarão

3.1.2.1 - Gerador de Alta Freqüência

0 gerador de alta freqüência para a formação do plasma é

do tipo free-running com oscílador Huth-Kuehn com as caracte

rísticas principais especificada» na tabela 3.3 e o esquema do
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oscilador na fi9ura 1.1.

Tabela 3.3 - Características do gerador de alta freqüência

Voltage» de linha - 22t v Cac>, 5«/&» Hz
Pressão da linha d'água - 3 bar
Freqüência - 27,12 HHz
Oscilador - Free- running» tipo Huth-Kuehn
Potência - 1,5 kU

3.1.2.2 - Tocha ou queimador

A tocha onde o plasma se forma é constituída basicamente

de três tubos concentri cos de quartzo, «odeio SCOTT/FASSEL,

fig. 1.2. O tubo central é por onde passa o aerossol e no tu

bo «ais externo passa o gás que forn o plasMa, sendo que nes

te trabalho e também o de refrigeração. 0 tubo interrediario é

onde, em alguns aparelhos, geralmente os que trabalha* COM uma

maior potência, flui o gás auxiliar.

E» nosso caso, apesar de utilizarmos a tocha da figura

1.2 B, o gás auxiliar nao e usado e por isto, a entrada e fe

chada.

3.1.2.3 - Sistema de nebulizacao

Existem alguns sistemas de nebulizacao, porem, no presen

te estudo, so foram utilizados dois tipos*

- O primeiro e constituído pelo nebulizador HEINHARD e a cama

ra de nebulizacao do tipo SCOTTNFASSEL..

A passagem de gás carreador <Ar) no tubo mais externo,

causa uma diferença de pressão na ponta do nebulizador, acarre

tando a aspiração da solução através do tubo mais interna

(item 1.3.2).
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Este tipo de nebulizador pode ou na*o trabalhar acoplado a

uwa bomba peristáltica. Neste trabalho trabalhou-se COM e sen

a bomba peristaltic» modelo MINIPULS II com UM tubo plástico

de 2,9mm de diâmetro.

- 0 segundo sistema e constituído pelo nebulizador"GHK e a ca

«ara de nebulizacao cônica (figura 1.9).

O nebulizador consiste de UM tubo de diâmetro interno de

1,5MN COM a ponta virada para baixo onde passa a solução a ser

analisada que e aspirada através da bomba peristáltica. UM tu

bo capilar u m diâmetro externo de Amm COM a ponta talhada em

forma de V por onde pat.'..! o fluxo de gás carreador e uma esfe

ra de vidro que fica a frente do tubo de gás carreador com a

finalidade de produzir aerossol COM gotas menores quando

ocorre o impacto entre .o fluxo de gás contendo o aerossol e a

esfera de vidro.

Nos dois sistemas de nebulisacao, as gotas Maiores da so

luçao nao sao levadas ao plasma pelo gás carreador, sendo en

tao rejeitadas e drenadas. O sistema de drenagem é constituído

de um tubo, cheio de água conforme figura 3.4, onde o volume e

sempre mantido para que a pressão na câmara de nebulizaçao nao

seja muito variada.
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Figura 3.4 - Sistema de drenagem da solução rejeitada pelo sis,
tema de nebulizâçao.

3.1.2.4 - Sistema de leitura e processamento de dados

Os sinais obtidos nas fotomultiplicadoras sao amplifica

dos e, através de um microcomputador ZILOG -8© Modelo MCZ-i/241

com memória RAM de 32 K- bytes e duas unidades de leitura de

discos e registradora digital LA 34 s«ío processados, registra

dos e gravados.

0 programa de trabalho 4 dividido em três partes:

- ANAI..YMAT - 1 programa principal
- SECf'ROGRAM - 2 programa principal

- THIRDPROGRAM - 3 programa principal

Os dois últimos programas principais sao utilizados pelo

primeiro programa principal ANALYMhT quando necessários.

Cada um destes três programas principais sao subdivididos

em outros sub-programas que sao operados através do código de

entrada PROGRAM-CODE <READ, CAL, MEAÜ e STOP sao os usados nor

malmente).

Outros "program-code"" podem ser utilizados para final ida
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des especificas extras:

- PRINT - InpriMe todos os dados de arquivos definidos cm READ.

- H-CAL - Constrói curvas de^calibraçao COM dados fornecidos
Ma nualncnte sen a utilização do espectrÔMetro.

- H-MEAS - Calcula as concentrações correspondentes a sinais
anal fticos Medidos, através da entrada Manual dos dados.

- HODIF - Modifica alguM dado de arquivo definido n READ.

- CANCEL - Cancela alguM arquivo definido eu READ.

- LIST - Lista todos os arquivos existentes.

- DAT - Reserva espaços para dados de arquivo a ser noMeado ra
READ.

0 esqueMa 9eral de utilização do prograia, nuaa jornada

nor»al de trabalho e o seguinte:

z tio

I
:C , MNH.06

I
XCt-ANALYHAT

1
PKOCKAM-COOC

Noacia um arquivo
Define os <J»doi cor-
respondent rs p*-a a
turv» de cal tbraeao
(concentr»c»o, canai*
de leitura^ tenro de
tnte»rac>o do sinal c
coef. de correlação êm
•cjado>

Processa a leitura
dos sinais anatfti ,,
cos para a construção
da curva d» calibra

processa a leitura das Sai do pro*r»
•Mestra* * calcula a» •» para e sis
ec*ce»traco«s corres,-»»» *«•» «peracio
dnies •>•> * " •denies. •>•>
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3.2- Preparação das soluções padrão m aarastras

3.2.1- Reagentes utilizados

Utilizou-se COMO reagentes para as soluções padrão conceft

tradas, soluções Titrisol-Merck diluídas a 10+0 «1 co^ água L|

destilada» adieionando-se, C M exceção do silício, 1 ml d*

HN*3 destilado.

As soluções da curva de calibraçao foras preparadas a

partir de diluições sucessivas das sotuçôVs padrões concentra

das e» Meios adequados a cada tipo de teste efetuado ou seja,

foran preparadas soluções ea HW03 9,511 e em HN03 O,SH contendo

LiB02 3g\l 0,5M.

As soluçces Mistas dos elementos, tanto cm HNO3 0,5H COMO

eu soluções de LÍB02 3g\l fora» utilizadas nos testes efetua

dos be» COMO nas curvas de calibraçao.

AlguMas soluções para titânio C483, ferro e cálcio» fo

ran preparadas a part ir de reagentes P.A. e supra puros.

Titânio- Pesou-se 0,16174g de Ti02 P.A. , fundiu-se em cadinho
de platina COM pirossulfato de potássio numa proporção 1:10 no
bico MekiT, nun fogo brando ate fusão cOMpieta flTquido amare-
lo claro). Adicionou-se cerca de 5nl de H2S04 cone. a Massa
fundida e a seguir colocou-se o cadinho nun bequer contendo
ca. de 299 m\ de H2S04 20% v/v. Esta dissolução foi realizada
CM banho de gelo e a posterior diluição, COM água de ionizada
gelada. 0 volume final foi de 1*#0M1.

Cálcio- Pesou-se i,69?g de CaC03 espectroscopicamente puroradi
cionou-be 10 M! de HC1 cone. Merck c diluiu-se a 1000 Ml COM
água bidcâtilada.

Ferro- Pesou-se l,00OOg de Fe em po, adie íonoj-se 20M1 de
e 20 Ml de HC1 cone. Merck. Diluiu-se a 1000 ml COM agua bides
tilacla.
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3.2.3 - Abertura das Mostras

As aaostras fora» atacadas através de U M Mistura de acf

dos HF/HC104 c por fusão C M LÍB02.

Abertura ácida - Pesar i#* ms de aMostra para uaa bowba
de teflon» adicionar !• MI de água res ia e 1» «1 de HF, fechar
c aanter durante 2 horas e» banho de areia a 13© C. Levar ã
secura e poster i or sente atacar duas vezes e u 3a 1 de usa »istu
ra de HF/HK03 1:1 até secura e uaia vez COM 5 Ml de HC104/HN03
I*i até secura. Dissolver o resíduo COM IINO3 •V5M até UM volu
•e final de f»# Ml.

Abertura por fusão - Pesar !## MS de aMostra e aproxiMada
Mente 3## mg de Metaborato de 1ítio hoMoaeneizando a Mistura
CTM cadinho de platina. Fundir em Mufla a l**o r durante 2* a
3& MM». Dissolver a aassa fundida no próprio cadinho, pela adi
cao sucessiva de 15 ml de HNO3 «r5H ate solubilizaçao COMPIÇ
ta, utilizando bastão Magnético e placa agitadora» Diluir a

final de 19» Ml COM HWO3 •,5M.

3.3 - OtiMízacao dos pariMetro? instruaentais

Os fluxos de gás carreador e de plasMa, potência aplica

da, posição da fenda de entrada e posição da tocha e taxa de

aspiração da aMostra são os parâmetros instruMentais ottMiza

dcá a partir de,soluções puras de.cada elevento e Mistas COM

todos os elewentos ei acio de »IN03 t,5H t- e» LÍBO2 3g/l #r5«

em HN03.

A otiwizacao foi feita sewpre,. variando-se o paraMctro a

ser estudado e Mantendo-se os denai» constantes. As condições

para cada teste estão indicadas na tabela 3.4.

0 estudo foi feito otimizando-se o fluxo de gás carrea

úort depois o gas de plasMar potência aplicada, posiç&o da to

cha e da fenda de entrada e taxa de aspiração sucessivamente.

Para a otimização do fluxo de gás carrcadorr tornou-se
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tcsiiár ia a ft::ac*áo doíi outros parâmetros e, para i s t o , f e s -

se u»a otimização grobãcira destes , Mt i 1 izando-se alsuMás fai

::as de trabalho dadas no manual.

T;tht)d 3.4 - r.ond iç«*-s r;;pir iwrntai^ ut i l izadas nu ot imi
doi» paritwtrob instrumentais C M O -ncbul izud
HEINIIAkD e GHK.

NEINHARD

Flu::o de »as carreador - 9,4d 1/ain. (8,6 partes da escala>
Flu::o do gás de plü^wa - 12,8 1/win. (12 partes da e
Potência - apro::. 1,0 kU (4,3 partes da escala)
Altura de observação - 11,5 M (23 partes da escala)
rosi^íÃo tia fenda de entrada - 21,397 M
Tawdc ast>tr^cac> - 1,4 •1/fciii. (900 partes da escala)

líttK

riu::o de gus carreador - 0,^6 I/min. (6,# partes da escala)
Fl«i::o do gás de plasma - 12,0 l/»in. (12 partes da escala)
Potcncia - «pro::. 1,7 kW i4,2 partes da escala)
A;t«ira dr observação - ii,U nu (23 partes da escala)
Poi.ii.ao dd fenda de entrada - 21,397 MM
Tn::j de aspiração - 1,4 Mi/win. (900 partes da esrala)

-As tin^ócij utilizadas nas fotomult ipl icadoraa foram des
3i- 170Bv Fe- 1741v Ti- 18©7v «g- 124ÁV Ca- 1213v

- 0 parâmetro a ser otimizado variava e os restantes nerntane
ei MM constantes COM OS valores acima.

No início de cada jornada de trabalho, a posição da fenda

de entrada e do espelho eram ajustadas sempre COM uma solução

de manganês 10 ma/l em água destilada, controlando-se o sinal

utrav^s da saída análoga do aparelho. Após um problema ttícnico

com o canal de manganês, passou-se a utilizar uma solução de

çjncçiia 10 ng/1. Isto cm geral era feito também antes de se
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obter as curvas de calibracao para que o sinal pudesse ser COM

parado au longo de vários d ias .

3.4 - Métodos de Calibracao

bt, CM geral , dois Métodos para a obtenção das

curvas de calibracao: calibracao direta ou intensidade absolti

ta e do padrão interno ou razão de intensidades. Testou-se taa

ht?M UM Método de reral ibracao das curvas ja existentes ur i l i

:ando~<.L' dois fatores de correção (alfa e beta - itt.M 2 . 2 ) .

0 Método de calibracao direta é, cm 9cra1, o Mais u t i l i z u

do para os Métodos tspectrcWtr icos UMa vez que paira se usar

UM padrão interno, a ci>ci>lba do MCSMO deve ser cr i ter iosa .

Cara o Método de calibrçao direta, relaciona-se soMcnte a

intensidade dos s inais anal í t icas de cada elewento separadaMen

t e , COM a sua respectiva concentração enquanto sue no Método

de cal ibração util izando-se UM padrão interno (ner,te trabalho

UM» solução de ytrio 1000 Mg/l - cone. final de 10 Mg/l) corre

laciona-se a razão entre as intensidades do elemento a ser de

trrMin.ulo e a do padrão interno COM a concentratao do mesmo

elemento.

FM neral, n fai;:a de trabalho, cm termos de concentra

LÒI.'., r \y.\r.\ os element os an.xl i uacios está " elac iofirtdA na tabela

3 .5 .
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Tabela 3.5 - Fai:;a de concentrações das curvas de calibraçao

Elemento Corn::, (rag/1)

Si 50 - 400

Fe 5 - 8 0

Ti . 1 - 1 5

M<) 2 - 30

Ca i - 8

Mn 0,2 -- 4

3.5 - Estudo de interferências entre os elementos principais

N inTcio do trabalho, com a finalidade de um estudo

seiro de ?nterferineia fLvam medidos os sinais obtidos por so

luçoe?r> do: elementos principais e pela matriz nos canais dos

e 1 e ni e n i o s d e s e j a d o s .

Posteriormentef estudou-se interferências passando-se so

lucoes dos elementos interferences nas concentrações de 10,

r !>00 mn/1 , vri i f i i::;util:r •••.•t: o binai no canal do elemento es

tudado.

".6 - Determinação das Caracterfsticas dos Nebulizadores

3.6.1 - Tempo Morto

Considerou-se como tempo morto, o tempo necessário para

se aspirar a amostra e carrea-la ate o plasma ou seja, o tempo

a partir 'Ja aspiração da amostra, necessário para obter um
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sinal estável, que pudesse ser processado pelo microcomputador.

Det erni i riou-sf o tempo morto, asp ir ando-se uma solução de

cada elemento em HN03 Ô,5M nas concentrações especificadas na

própria figura (figuras 4.75 a 4.00).

O sinal foi registrado através de uma registradora aco

piada a saída análoga do aparelho com uma escala que permit is

se facilmente medir o tempo morto.

Para o mesmo elemento e para os dois nebulizadores, as

condições de registro do sinal e tensão nas fotomult ipl iĉ .do

re.s foram idênticas. 0 sinal foi obtido utilizando-se os para

metros instrumentais otimizados para cada nebulizador.

3.6.2 - Eficiência de Nebulizacao

Cons idcrrou- se como eficiência de nebu J i zacáo, o volume de

amostra que realmente chesa ao plasma.

t)et er m i nou-se a e f i c i er»c i a em so 1 uçaes de 11N03 0, SM e <::m

HN03 0,5M contendo LiBOÍÍ 3g/l 0,5M. Preparou-se duplicatas de

cada uma das soluções anteriores (100 ml). Aspirou se uma das

duplicatas de cada matriz, com o plasma ligado nas condições

otimizadas para os nebulizadores, recefoendo-se no dreno, o vo

lume de solução que era rejeitado e posteriormente diluindo o

a 500 ml c.»n> água de ionizada. Todo o sistema era lavado ate pH

igual ao da vígua de ionizada. Com a outra amostra duplicata

f o i f <:: i t a a m »:: s ma d i 1 u i ç a o s e m a a s p i r a ç ao a t r a v es do pia'... m a.

A partir destas soluções, retirou-se uma alíquota de 25

ml t-: titulou-se com NaOH 0,iM e indicador f enolf tale ína 0,1%.
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-3

3.6.3 - Efeito Memória

Considerou-se como efeito memória, a concentração aparerj

te equivalente ao sinal analítico apôs a aspiração do branco

<HN03 0,5M) durante i min tendo sido aspirada anteriormente

uma solução do elemento desejado. Isto foi determinado a par

t ir tios registros para o tsste de tempo morto, já que inicial

mente, a registradora era zerada com o próprio branco.

3.7 - Determinação da Performance Analítica do Instrumental

A determinação da performance analítica foi feita a par

tir da faixa dinâmica de trabalho, limite de detecção, concen

tração equivalente ao branco (BEüC), reprodut ib i 1 idade e e;cat|

dao.

A faixa de trabalho foi determinada a partir de soluções

dos elementos nas condições otimizadas de cada nebulizador. A

faixa de concentrações dos elementos esta relacionada na tabe

Ia 3.A.

Tabela 3.6 - Faixas de concentrações utilizadas para n determj
nação da faixa dinâmica útil.

Elemento Faixa de concentrações (mg/l>

Si 0 , 1 - 50»

Fe 0,5 - 500

Ti 0,05 - 100

Mg 0,01 - 40

Ca 0,001- 8
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Os limites de detecção em condições ideais (soluções ácj

das dos elementos) foram calculados a partir das curvas ut i 1 i

sando-se apenas o início das curvas obtidas para a determina

çao da faixa de trabalho, e de duas vezes o desvio-padrao do

branco (HN03 0,5M) segundo a equação 3.1. ,

LD = 2 . s . I eq. 3.1 , onde s e o de§

vio-padrsío de 10 medidas do branco e I, a inclinação da curva
anal ft ica.

A concentração equivalente ao branco foi obtida a parti-

das intensidades do branco de cada elemento multiplicada pela

inclinação da curva analítica utilizada para o calculo do 1imi

te de detecção.

Para condições mais reais, os limites de detecção foram

calculados, utilizando-se a mesma equação anterior, porém com

os dados complement ares obtidos a partir das curvas anal fticas

determinadas para a análise dos padrões geológicos.

Para a determinação da reprodutibi1idade foram analisadas

5 amostras por fusão. Para se determinar a exatidão do método,

análise dos padrões AGV-i, GSP--1, G-2r PCC-i e BCR-i foram

reali zadas.



CáEÍlULQ â

RESULTADOS E DISCUSSÃO

L)sando-se alguns dados iniciais de condições ótimas e

outros fornecidos pelo manual da firma KONTRON, fez-se um estu

do preliminar de interferências entre os elementos principais

e a matriz, visando avaliar a adequação das linhas analíticas

disponíveis no espectrômetro a problemática deste estudo.

A tabela 4.1 mostra os sinais relativos ao branco das so

luçot-s interferentes bem como os sinais obtidos pela própria

solução do interferente com suas respectivas concentrações <co

luna horizontal), no canal do elemento que se deseja determi

nar (coluna vertical). Com estes dados, observa-se que para o

Fe, Ca, Mg e Al ocorreram oequenas alterações no sinal quando

foi medido o branco de metaborato de lítio comparado com o

branco de HN03 0,5M. 0 aumento de sinal provavelmente, e consc

quência de impurezas destes elementos na solução de metaborato

de lítio (Si e Mg - 2. ug/g e Fe - 1 a 3 ug/g) ou mudanças no

próprio fundo.

Já que a solução das amostras seria obtida por fusão com

o próprio metaborato de lítio, este efeito seria compensado ao

se utilizar como branco uma solução deste fundente.

Posteriormente, iniciou-se a otimização dos parâmetros

instrumentais propriamente dita.
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Tabela 4.1- Estudo preliminar de interferência espectral entre
os elementos e a matriz (nebulizador HEINHARD).

Interf.

Canal obs.

Si
400

Al
100

Fe
50

Ti
100

Mg
50

Ca
50

Si Sinal 0,236 0,229 0r230 0,234 0,227
Branco 0,230 0,231 0,226 0,227 0,223

Al Sinal 0,825
Branco 0,815

0
0
,B15
,824

0
0
,818
,800

0
0
,819
,809

0
0
,800
,793

Fe

Ti

Mg

Ca

Mn

Na

K

Sinal
Branco

Sinal
Branco

Sinal
Branco

Sinal
Branco

Sinal
Branco

Sinal
Branco

Sinal
Branco

0,177
0,175

0,055
0,054

0,028
0,027

0,073
0,057

0,028
0,028

0,190
0,062

0r056
0,056

0,175
0,174

0,055
0,055

0,029
0,027

0,080
0,058

0,028
0,027

0,062
0,062

0,056
0,056

0,
Or

0r
Or

Or
0,

Or
Or

o,
o,

0,
0,

054
054

027
027

080
057

027
028

062
063

056
055

Or
Or

0,
Or

Or
Or

0,
0,

0,
0,

Or
Or

174
172

029
028

104
059

027
027

063
062

056
055

0,
0,

0,
0,

0,
0,

0,
0,

Or
0,

0,
Or

175
175

054
054

071
057

027
028

063
062

055
056

0
0

0
0

0
0

_.

0
0

0
0

0
0

,173
,172

,054
,054

,031
,029

,028
,027

,062
,061

,071
,055

Na horizontal estão os possíveis elementos interfere tes com
as suas. res pectivas concentrações abaixo em mg/l cc exceção
do lítio cuja concentração e dada em g/l.
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Tabela 4.1- Estudo preliminar de interferência espectral entre
os elementos e a matriz <nebulizador HEINHARD)
(cont inuaçao)

Intcrf. Hn Na K Li Li
100 50 50 39/1 69/I

Canal obs.

Si Sinal 0,252 0,224 0,226 0,257 0,257
Branco 0,253 0,224 0,223 0,241 0,244

Al Sinal 0,856 0,791 0,796 0,844 0,846
Branco 0,855 0,791 0,792 0,809 0,818

Fe Sinal 0,181 0,171 0,173 0,192 0,209
Branco 0,179 0,171 0,172 0,173 0,174

Ti Sinal 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054
Branco 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054

Mg Sinal 0,030 0,028 0,028 0,031 0,033
Branco 0,028 0,027 0,027 0,027 0,028

Ca Sinal 0,072 0,074 0,075 0,130 0,192
Branco 0,057 0,057 0,056 0,062 0,059

Mn Sinal ' 0,027 0,027 0,029 0,029
Branco 0,027 0,027 0,029 0,028

Na Sinal 0,064 0,062 0,063 0,064
Branco 0,064 0,061 0,062 0,062

K Sinal 0,056 0,055 0,057 0,057
Branco 0,055 0,055 0,056 0,056

4.1 - Otimização dos parâmetros instrumentais

Como conseqüências das diversas partes que constituem o

aparelho, alguns parâmetros relativos a elas precisavam ser
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otimizados antes que UM trabalho analítico pudesse ser feito.

Os parâmetros instrumentais que possibilitam os melhores

limites de detecção ou maiores razoes entre o sinal e o branco

na análise de uma solução de cada elemento, não sao necessária

mente os mesmas para uma solução contendo todos os elementos

a serem determinados, daí a necessidade de se obter condições

instrumentais que representassem um compromisso para a análise

simultânea de todos os elementos pretendidos.

Se a alta freqüência no gerador, a configuração da tocha

e os sistemas de fluxo de gás asseguram uma injeção efetiva da

amostra no canal axial (túnel frio) do plasma então, os parame

tros instrumentais que determinam a seleção ótima das condi

ções de análise sao basicamente, a potência incidente no pias

ma, flu::o de gas carreador e de plasma, altura de observação e

posição da fenda de entrada C363.

4.1.1 - Fluxo de gás carreador

0 fluxo de gás carreador e o responsável pela formação do

aerossol e pelo seu transporte ao plasma, sendo que, no nebuli

zador tipo MEINHARD, ele ainda transporta a solução analítica

até o sistema de nebulização sem a necessidade de uma bomba pe

ristáltica como e o caso do tipo GMK.

A introdução deste gás no canal axial do plasma reduz a

sua temperatura e ocasiona a formação de um túnel frio no cen

tro do mesmo. Entretanto, esta temperatura ainda é suficiente

mente alta para volátil ízar, atomizar e excitar a ajnostra du

rante a sua passagem através do plasm» C803
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O tempo de residência da amostra no plasma, quantidade de

amostra transportada e a variação de temperatura do plasma es

tão relacionados ao fluxo de gás, daí ele ser um parâmetro in

port ante nas condições de excitaçao da amostra.

Desta forma, reunindo todos estes fatores, existem para

cada elemento e cada linha analítica, fluxos ótimos de gas car

reador.

Apus um ajuste preliminar da fenda de entrada para se ob

ter um sinal analítico líquido mensurável, otimizou-se inicial

mente, o fluxo de gás enrreador conforme figuras 4.1 e 4.2

(nebulizador MEINHARD) e 4.3 e 4.4 (nebulizador GMK).

Ao se observar as figuras pode-se notar que há uma peque

na diminuição no sinal líquido ao se utilizar o nebulizador

MEINHARD para as soluções que contêm LÍB02 3g/l, pore'm, na ra

sáo sinal/branco esta diminuição torna-se significativa somen

te para o Ca. Ja' para o nebulizador GMK,a diferença de com

portamento entre as Matrizes ocorre apenas na razão sinal/bran

co, pois o sinal do branco <LiB02) e' maior para os elementos

principais com exceção do Ti, ao se comparar com o branco de

HN03 0,5M, sendo, como no nebulizador MEINHARD, grande apenas

para o Ca.

0 efeito de diminuição do sinal em LÍB02 3 g/l pode ser

uma conseqüência de efeitos físicos no transporte e nebuliza

cao devido a viscosidade da solução e salínizaçao do nebuliza

dor, alterando assim, a eficiência de chegada de aerossol ao

plasma.

0 fluxo do gas carreador tem um valor ót imo que contraba
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lancei» os efeitos de quantidade de aerossol carreado ao pias

ma, variação na temperatura e tempo de residência necessário

para a suficiente excitação do analato. Isto e' refletido ini

cialmente num sinal analítico pequeno e branco alto, o qual

vai diminuindo gradativãmente a Medida que se aumenta o fluxo

de gás carreador enquanto que, o sinal anali'tico cresce ate' UM

-fluxo ótimo e a seguir, decresce Mais rapidamente que o branco

reduzindo assim a intensidade líquida e a razão sinal/branco.

O fluxo ótimo para cada elemento considerado separadamen

te nao foi o mesmo, tornando-se necessário escolher um fluxo

de gas carreador que fosse um compromisso para todos os elemen

tos. Desta formar o fluxo escolhido foi de 8,6 partes da esca

Ia (0,46 l/min) para a nebulizador MEINHARD e de 5,9 partes da

escala (0,26 l/min) para o nebulizador GHK, ambos acoplados a

uma bomba peristaltica.

Ao se escolher estes fluxos para uma analise mui tielemen

tar, levou-se em conta que eles eram ótimos, em geral, para os

elementos em menor concentração e sensibilidade. Além disso, o

decréscimo do sinal e da razão sinal/branco, para os demais,

nao comprometia significativamente a ana'lise.

4.1.2 - FLuxo do ga's de plasma

Neste trabalho, o fluxo do gas de plasma e grande (cerca

de 13 l/min) pois ele e responsável tanto pela formação do

plasma quanto pela refrigeração da tocha para evitar superaque

cimento e fusão da mesma.

»
Com isto, variações neste f luxo poderiam al terar a geome
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tria e as condições de excitaçao no plasMa devido a UM gradien

te diferente de temperatura e desta foma, ocorrer algumas MU

danças tanto na posição atina de observação quanto na intensi

dade da linha e do fundo.

Alguns pesquisadores COS], £761 e C86D concluíra» que o

gás de plasMa não influencia a razão sinal/branco. Entretanto,

EDMONDS e HORLICK C87D ao estudare« linhas atômicas e iôni

casr observara» que enbora a posição espacial e a intensidade

das linhas fosse» dependentes tanto do fluxo quanto da potin

cia incidente, a posição ótiMa de observação variou Mais criti

cancnte para as linhas atcmicas e a intensidade para as ioni

cas COMO visto nas figuras 4.5 e 4.6.

•i
8

AUwri K i n n bobina (M)

U I M M
i- 17 l/ai».

c- 15 I/si».
Í- 14 1/BÍR.
e- 13 l/ai*.
f- 12 l/ai».

Figura 4.5 - Efeito do fluxo de gás de refrigeração sobre o
perfil espacial de emissão da linha atômica de Ca
C873.
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Lett**»
•- 21 l/m.
k- II l/m.
c- li I'm.
I- 14 1/m.

Mtva xiaa tfa lobiM (w)

Figura 4.6 - Efeito do fluxo de gás de refrigeração sobre o
perfil de una linha iônica de Ca [87].

Observando-se as figuras 4.7 e 4.8, relativas ao nebuli

zador MEINHARD, verifica-se U M leve aumento tanto no valor de

intensidade líquida quanto na razão sinal/branco ao se aunen

tar o fluxo do gas de plasna, para soluções contendo metabora

to de 1 ít io.

Para soluções do elemento em HN03 0,5M, a variação é mui

to pequena e em geral, o sinal tende a diminuir.

Quanto ao nebul ízador GMK (figuras 4.9 e 4.13) não ha'

uma diferenciação sistemática de comportamento nas três matri

zesr sendo que a intensidade líquida tende a diminuir com o au

mento do fluxo. As curvas construídas com a razão sinal/bran

co mostram em geral, um comportamento aleatório com valores

oscilar-do dentro de intervalos de confiança.

Nao foi possível, neste estudo, esclarecer o comportamen

to diferenciado no valor de intensidade líquida das soluções

contendo metaborato de lítío quando analisadas com o nebuliza
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dor HLltUUJcb. COMO O mesmo efeito nao foi observado coa O

"6HIC" e tendo-se verificado na prática usa queda no fluxo de

gás carreador devido "a alterações nas condições de nebulizaçao

desta «atriz salina, necessitando assim de UM ajuste deste flu

xo antes de cada medida, fica difícil separar os efeitos decor

rentes da própria natureza do nebulizador e do aumento do gás

de plassa.

Levando-se em conta, ' '- ntensidade e da razão si

na1/branco que nao varia» muito, o consumo de arsónio, a potên

cia aplicada e consequentemente a possibilidade de superaqueci

»ento da tocha, os fluxos escolhidos, respectivamente, para

GHK e HEINHVtD fora* de 12 e 12,5 partes da escala ou seja,

12,B e 13,41/min respectivamente.

4.1.3 - Potência aplicada

A potência aplicada determina a quantidade de energia

disponível no plasma para excitar a amostra, «uando esta e au

mentada, o plasma "incha", ficando com uma largura maior e

mais brilhante. Sendo assim, em geral, dependendo do elemento

e da linha analítica, a intensidade do sinal aumenta com a po

tência c o fundo também C37,883.

Verifica-se, através das figuras 4.11 e 4.12 (MEINHARD) e

4.13 e 4.14 (Ti e Ca) referentes ao GHK, que em geral, as in

tensidades líquidas e a razão sinal/branco aumentam, gradativa

mente, a medida que se aumenta a potência, sem distinção de

comportamento entre a* tres matrizes. Entretanto, na figura

4.14 (Hg> (GMK) que considera a razão sinal/brancu, existe apa
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rentemente, UM comportamento distinto das matrizes para os

elementos Si, Fr e Mg. Os valores de branco para Si e Mg

são inferiores a 100 «V, acarretando um erro de medida reiati

vãmente elevado que se reflete duplamente, no cálculo da razão

sinal líquido/branco ou seja, no cálculo do sinal líquido e

da própria razão. No caso do ferro a intensidade da linha e'

semelhante "a do branco para a concentração utilizada <10mg/l).

Isto explicaria as oscilações nos valores das razoes encontra

dos. Assim sendo, ao se escolher a po tência ótima a ser

utilizada com o nebulizador GMK, optou-se pelo valor de 4,3

(aprox. i,8kU) que resultou de um compromisso entre as diver

sas tendências observadas nas matrizes. Em relação ao nebuliza

dor MEINUARD que mostrou sempre uma tendência de aumentar a

intensidade e razão si.nal/branco em função da potência aplica

da, o valor escolhido foi aquele mais proximo ao limite utili

zável do gerador de radiofreqüência ou seja, 4,4 partes da

escala (aprox. i,9kU).

4.1.4 - Altura de observação

A altura de observação ótima e a zona analítica na qual

temos uma maior razáo sinal/branco ou intensidade líquida para

cada um dos elementos estudados.

A localização vert' .ai dessas zonas sao dependentes das

condições de operação do plasma, estando relacionada aos flu

xos dos gases (carreador e de plasma) e 'a potência aplicada.

As linhas de emissão podem ser classificadas em duras e

moles [023 e C89D.
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Considera-se como linhas "duras" aquelas cuja soma dos po

tenciais de excitaçao e ionizacao das espécies e alta (por

exemplo Mn II 257,6 nm - soma- 20 eV) e "moles", quando a so

ma e' baixa (por exemplo Ba I 55 j, 5 nm - soma» 7,4 eV).

Uma vez que ha' um gradiente de temperatura no, plasma, pa

ra cada linha analítica existe uaa altura ótima de observação

conforme figuras 4.15 e 4.16.

TEMPCRATUNA(K)
(«10%)

AEROSSOL
I I

Figura 4.15 - Esquema aproximado da altura de observação com
as temperaturas do plasma C363.

tf-1.7 »«7

Fluxo de »fe orrtafcr

Figura 4.16 - Correlação entre altura de observação e fluxo de
gas> carreador ótimos para alguns ei ementou CV03.



COMO ja foi Mencionado, existe UMa interdependência entre os

fluxos de gases» potência e altura de observação (figura 4.5)

que esta' relacionada a existência de UM perfil de teMperatura

no plasma o qual afeta a atomizaçao, ionização e excitação das

espécies no ntesMO C023 e C373.
•»

JANELA DE OBSERVAÇÃO
DO ESPECTR6METRO

Figura 4.17 - Interdependência da altura ótiMa de observação COM a
variação de potência e fluxo de gas carreador C373.

A- Pot.- 1250W, Fluxo de carreador- 1,0 l/min.
B- Pot.- 1250Wr Fluxo de carreador- 1,2 l/min.
C- Pot.- 1500U, Fluxo de carreador- 1,0 l/Min.
D- Pot.- 1250U', Fluxo de carreador- 0,6 l/min.

Comparando-se as figuras 4.17 A e B observa-se que UM

aumento no fluxo de gás carreador causa uma ampliação do canal

axial (túnel frio) que conduz a uma diminuição na temperatura

do plasma.

Outros efeitos do aumento do fluxo são o decre'scimo no

tempo de residência do analato e na quantidade de energia d is

ponível para aquecer uma maior quantidade de ga's. Conseqüente

mente ocorre uma variação na altura de observação ótima para

cada elemento, Ja' que todas as zonas do plasma descritas no

item 2.2.1 ficam deslocada» de sua posição original.

Ao contráVio do anteriormente verificado, o canal axial
m

diminui ao se aumentar a potência, mantendo-se constante o



fluxo de gas carrcador (figuras 4.17 A e O , ocasionando UM

aquecimento mais rápido do aerossol. COMO O plasma aumenta a

sua espessura com a potência, isto faz com que a quantidade de

radiação que chega no espectròmetro seja maior, aumentando

assim o fundo e o sinal analítico de algumas linhas, porem,

em geral, este acréscimo e mais pronunciado no fundu do que no

sinal causando uma diminuição na razão sinal/branco .

As figuras 4.17 A e D mostram o efeito causaao ao se di

minuir o fluxo de gás carreador, mantendo-se a potência cons

tante.

0 fluxo de gás carreador mais baixo permite que o canal

axial fique mais quente pois a energia disponível em relação'a

quantidade de gás e' maior, causando um aumento na temperatura

e consequentemente no fundo. Uma diminuição do sinal analítico

ocorre porque, ao abaixar o fluxo de gás carreador, a produção

de aerossol e reduzida.

0 trabalho de EDMONDS e HORLICK C87D, ja' mencionado ante

r iormi ut f-r fiif/',t r u htm a influência dos fatores supracitados so

br v ,\ in! LM'-.ld.ule de linhar atômicas e tônicas de cálcio (figu

r« 4.10) e outros elementos, as quais apresentam o mesmo com

portamento para a altura o'tima em relação ao fluxo de gás car

reador ou seja, psnc.3 fluxos maiores, o ponto de observação se

afasta da bobina de indução.

Em vista disto, eles concluíram que a escolha da altura

de observação ótima depende dos fluxos de gases utilizados e

da potência e que por isso, faz-se necessário um controle rigo

roso dos fluxos durante as medidas para evitar uma mudança na

queIa altura.



. 92 .

e

itÍWxo i t j i . <1/»».J • » . .
M í r . c ú (IB) 1- 2,« 2" 1»« 3- l . i <- 1.25 w

MtWl K ÍN it fcOfciM (*•)

Fi9ura 4.18- Influencia da potência c fluxo de gás carreador
na altura de observação do plasaa para uma linha
atômica (A) e outra iônica (B) C873.

As figuras 4.19 a 4.21 que relacionam intensidade ou ra

zao sinal/brancc COM a.altura de observação referentes ao nebu

lizador MEINHARD mostram basicamente, o mesmo comportamento

nas três matrizes. Entretanto, nas soluções que contêm LÍBO2

3 g/l observa-se um leve deslocamento da posição dtíma na dire

çao de alturas menores em relação as outras duas soluções. Es

te fato corrobora com o que foi discutido anteriormente pois,

a matriz salina de LÍBO2 ocasiona efeitos físicos no transpor

te e nebulizaçao da amostra através do nebulizador MEINHARD, e

com isto, ha' nao somente um decréscimo do sinal como também

uma retração do canal frio (ver figura 4.17D) causando aquele

deslocamento.

Conclui-se que a altura de observação mais adequada para

uma análise simultânea dos elementos é 22 partes da escala

<apro>:. 11 mm acima da bobina de indução).
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As curvas relativas a intensidade líquida COM O nebuli

zador GMK apresenta* um comportamento semelhante aquelas

obtidas COM o MEINHARD, podendo-se facilMente, estabelecer uma

posição ótima para todos os elementos nas três «atrizes

(figura 4.22). Porem, mais uma vez as curvas de razão sinal/

branco para o nebulizador GMK não mostraram uma tendência

uniforme como pode ser visto na figura 4.23. Por isto, o va

lor escolhido e 23 partes da es cala (aprox. 11,5 MM acima da

bobina de indução).

As mesmas considerações feitas para as curvas de razão

sinal/branco com o nebulizador GMK na escolha da potência óti

ma poderiam ser aplicadas aqui. Porem, estudos mais detalhados

utilizando-se as condições ótimas de cada linha para cada nebu

1izador precisam ainda ser levadas adiante para que conclusões

mais seguras possam ser feitas.

»
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Figura 4.19 - Estudo da variação da intensidade líquida
de Si com a altura de observação usando o
nebulizador MEINHARD
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4.1.S - Fenda de entrada

Existe» várias Montagens óticas de acordo COM o tipo de

aparelho» isto eV se o aesao será' utilizado para análise se

quencial ou simultânea C9©3.

COMO este espectrômetro e' simultâneo, deve ser escolhida

una única fenda de entrada que seja ótiMa para todos os elewen

tos e desta for «a se fez necessária uma otinizaca'o.

Neste espectrômetro pode-se fazer apenas UM pequeno ajus

te na posição da fenda de entrada de Modo que o perfil de

intensidade da linha analítica seja projetado na fenda de

saída. Desta forma pode-se mover a fenda de entrada cerca de

5MM para a esquerda ou direita e centralizar o pico da linha.

A análise das figuras 4.24 a 4.28 revela que embora seja

necessário um ajuste da posição da fenda de entrada» este nao

e muito crítico uma vez que o sinal máximo varia pouco dentro

de um intervalo razoável.

Cada um dos elementos exibe UM máximo em torno de 21,400

mm para ambos nebulizadores.

Nota-se também que náo há UM desvio perceptível da posi

çao ótima da fenda de entrada ao se analisar os elementos nas

diferentes «atrizes, consequentemente, a mesma posição de fen

da pode ser usada no* três casos. Medidas feitas no início e

no final de dias de trabalho mostraram que náo havia variação

significativa do feixe ótico ao longo destes períodos.

Os elementos Mn e Mg for»*» escolhidos para o ajuste da

fenda de entrada antes de um dia de trabalho, por apresentarem

uma intensidade líquida alta, nesta concentração, com um pico

bem definido e com máximo bastante próximo dos demais.
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4.1.6 - Taxa de aspiração da amostra

Um fluxo contínuo de amostra é fornecido ao sistema de ne

bulizaçao através da bomba peristaltica cuja taxa de aspiração

pode variar de 0 a lr5 ml/min como mostrado na tabela 4.2.

A bomba peristaltica somente leva a amostra ao nebuliza

dor sendo o fluxo de gás carreador o responsável pelo transpor

te ao plasma.

Tabela 4.2 - Correlação entre as taxas de aspiração <ml/min> e
a escala de operação da bomba peristaltica.

Taxa (partes da esc.) Taxa (ml/min)

200 0,3

300 0r45

400 0,6

500 0,8

600 0,94

700 i, i

800 * 1,2

900 1,4

1000 1,5

Pelo exame das figuras 4.2? e 4.30, correspondentes a

variação do sinal analítico com a taxa de aspiração da bomba

peristálti ca para ambos nebulizadores e utilizando a mesma so

luçao, observa-se que somente para o nebulizador GMK o sinal

cresce para todos os elementos com o aumento da taxa de aspira

çao. Para o nebulizador MEINHARD há inicialmente um aumento do
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sinal, poré» «enos significativo» até UM valor ótimo a partir

do qual começa a diMinu ir»

Observando-se o valor ótÍMO para todos os elementos, a

taxa escolhida utilizando-se o nebulizador MEINHARD foi de 800

<1,2 Ml/Min).

EM face do acima exposto, escúlheu-se a taxa de 900 (1,4

Ml/Min> para o GHK pois» apesar de nao ser o «aior valor, nao

havia perdas significativas de sinal, além de se evitar traba

lhar COM a capacidade maxima da bomba o que acarreta, geral men

te, uma maior pulsação na aspiração e, consequentemente, insta

bilidade do sinal.

4.2 - Performance analítica do instruMental e Método

4.2.1 - Estabilidade do sinal

Comparando-se as figuras 4.31 a 4.36 relativas ao regis

tro do sinal analítico e branco dos elementos para os dois

nebulizadores, observa-se que a amplitude da oscilação do

sinal analítico P bem menor para o nebulizador MEINHARD do que

para o GMK. Entretanto, apesar da amplitude Maior, o sinal com

o GMK oscila em torno de um valor médio, fornecendo um sinal

reprodutível com a integração das leituras durante um período

de 10 segundos (tabela 4.3).

Acredita-se que esta diferença de comportamento possa ser

uma conseqüência do modo de operação de DMK ou seja, a amostra

é aspirada através do capilar do nebulí. >oor exclusivamente

por meio de uma bomba peristaltic» que apesar de possuir uma

pulsação mínima, esta ocorre e e transmit id ate o sistema de



.11*8.

rr

.*——». _ _(
-1— -

Figura 4.31 - Registro da estabilidade do sinal analítico
de Si em solução pura com os nebuiisadores
MEINHARD e GMK.

1- Início da aspiração da solucào contendo Si
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1- Início da aspiração d» solução contendo Mg

2- Início da aspiração de HN03 0r5M (branco)
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Figura 4.35 - Regi&tro da estabilidade do sinal analítico
de Ca em solução pura COM O nebulizador
MEINHARD

1- Início da aspiração da solução contendo Ca

2- Início da aspiração de HN03 *,5M (branco)
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Figura 4.36 - Registro da estabilidade do sinal analítico
de Ca em solução pura cor» o nebulizador GMK

1- Início da aspiração da solução contendo Ca

2- Início da aspiração de HN03 «,5M (branco)
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nebul i sac ao, enquanto que o ME INH AR D taatbei* aspira a solução

dando assitt, u« fluxo contínuo.

Tabela 4.3 - Intensidades brutas Médias e desvio-padrao para
Si, Fe, Ti, Mg e Ca com o nebulizador 6MK e» so
lucf;ao salina <*) Mista dos elementos.

Elemento Média (volt) desvio-padrao (volt)

Si 0,346 0,002

Fe 1,384 er0O6

Ti 4,345 0r«i7

Mg 1,957 0r008

Ca 9,504 6,033

(*) Solução mista em LiB02 3g/l.

4.2.2 - Tempo Morto

** '*.COMO as taxas de aspiração ótimas observadas (-ara os nebu

lizadores foram diferentes, é de se esperar que o analato demo

re um tempo maior para ser transportado ao plasma COM a Menor

taxa de aspiração. Isto é observado para todos os elementos,

sendo em torno de 45 segundos para o GMK e 55 segundos para o

HEINHARD (figuras 4.31 a 4.36).

4.2.3 - Efeito memória

Observando-se as mesmas figuras anteriores e consideran

do-se o efeito memória como descrito no item 3.6» nenhum efe[

to perceptível e verificado a nao ser um pequeno valor para o

magne'sio (0,2 mg/1) ao se utilizar o GMK.
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EM relação a este parâüetro, os dois nebulizadores se C O M

port aran de Maneira semelhante.

4.2.4 - Faixa dinâmica útil

A faixa dinâmica de trabalho aqui definida como, o interva

Io de concentrações em que se pode trabalhar nas Mesmas condi

çoes experimentais pode ser vista na figura 4.37 para o nebul£

zador MEINHARD e figura 4.38 para o GHK.

Para os eleMentos Si, Fe e Ti, o valor máximo de concert

trações nao representa a maior quantidade do elemento que pode

ser determinada nestas condições, porem, optou-se por nao au

went ar a escala visto que, no método de abertura utilizado e

nas amostras analisadas a faixa normalmente nao excede o valor

de 500 mg/l e trabalhar com concentrações maiores do que esta

nao seria conveniente.

Uni, i l t i l .r 7 u !»<•-, <Í4. I I iff thi »' «K í/4i!» fct,l >n\úl\l)'~, fiat á t * t \ à n)ti

'I li 11,'t ;l f Ift 'I" '{'I Ht'll'lf 'I' l ll,*'l'f I ' f V l * » 'l ' I 'It

wg/1. Assim, para concentrações pro'KlM&s a estas, torna-se

necessária a utilização de uma outra curva neste intervalo, ao

invés daquela estocada no computador.

Desta forma, as faixas de trabalho úteis nas condições

experimentais determinadas foram de 0,1 a 500 mg/l para o Si,

0,5 a 500 mg/1 para o Fe, 0,05 s 100 para o Ti, 0r01 a 40 mg/l

para o Mg e de 0,001 a 8 mg/l para o Ca, sendo que para o Ca

esta e realmente faixa de trabalho limite nestas condições

'pois, fora deste intervalo de concentrações ou o valor de ÍQ

tensidades ultrapassa o máximo de 10 volts ou o elemento nâfe «
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detectado. COM pequenas diferenças, os valores encontrados sao

os Mesmos para ambos nebulizadores.

4.2.S - Eficiência dos nebulizadores

Sao discutidos na 1iteratura duas Maneiras de se deter wi.

nar a eficiência de nebulizadores, uma direta e outra indire

ta, aleM da controvérsia sobre a validade dos respectivos re

sultados apresentados [91,92]..

A controvérsia Maior existe nas diferentes eficiências

determinadas quando o Método é direto ou indireto, ou seja, se

o que é Medido é o aerossol que chega ao ,• i:\sma ou se este e

determinado por diferença da solução que e' drenada £931.

Os Métodos mais usados para Medidas diretas C94U sao a

coleta do aerossol por filtros, "cascade impactor" e a coleta

através de um sistema com silica gel. Para medida indireta

utiliza-se a medida da massa ou volume de solução do anal ato
)

que passa para o dreno ou a determinação da concentração do

analato aspirado e coletado.

(3USTAVS5ON C933 faz uma comparação entre a eficiência de

terminada por métodos direto e indireto nas mesmas condições,

concluindo que, medidas indiretas fornecem valores 50 a 130 %

maiores do que aqueles obtidos com métodos diretos.

MAESSEN et ai. C953 comparam a performance analítica de

vários nebulizadores ("cross-flow", MEINUARD e um que suporta

altas quantidades de sólidos) e, para isto, determinam além de

outras características, as suas eficiencias. A determinação

foi efetuada através do método direto de coleta por filtros,

sendo encontrado o valor mais alto (ca. de 3,0 %> para o nebu
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lizador MEINHARD, aproximadamente 1,7 para o "cross-flow e

0,7 para o terceiro.

A intenção neste trabalho nao foi a determinação exata da

eficiência dos nebulizadores, mas o que se desejou foi obter

valores que pudessem ser comparados, uma vez que foram determi.

nadas de maneira semelhante.

Os valores de eficiências obtidos estão na tabela 4.4.

Como o erro associado a estas medidas é grande, os valo

res pa ra o nebulizador GMK sao praticamente iguais, ou seja,

a eficiência de nebulizaçao nao é grandemente afetada pela sa

linidade da solução. Comportamento distinto 4 observado para o

MEINHARD, onde um decréscimo da eficiência ocorre ao se aspi

rar a solução salina (3g/l de LÍB02). Esta diferença provável

mente, está associada principalmente a facilidade de entupi men

to do nebulízador MEINHARD apesar de estar operando com bomba

per istáltica.

Tabela 4.4 - Efictências <%) obtidas para os nebulizadores
MEINHARD e GMK nas duas matrizes utilizadas.

Matriz
Ácida Salina

Nebulizador

MEINHARD 2,0 1,2

GMK 1,3 1,4

Visto que o plasma exerce uma pressão oposta ao fluxo de

aerossol, as medidas neste trabalho foram obtidas com a fonte

de excitaçao funcionando, ao contraVio do que foi feito nos

estudos anteriormente citados.
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4.2.6 - Comparação entre os métodos de calibraçao utilizados para
os dois nebulizadores ç

Uma tentat iva para resolver o problema de queda no fluxo

de gás carreador e do sinal analítico foi a utilização de UM

padrão interno, considerando-se que a diminuição do sinal era

basicamente uma conseqüência dos efeitos de transporte da solu

çao.

As tabelas 4.5 a 4.8 mostra» os parâmetros das curvas de

calibracao direta e padronização interna com ítrio.

Pela análise das tabelas 4.5 e 4.o referentes ao nebuliza

dor GMK, observa-se que há uma tendência a melhora dos coefj

cientes de correlação quando se utiliza o método da razão para

a «atriz ácida. Entretanto, com a matriz salina, não foi caraç

terizada uma diferença entre os dois métodos de calibracao, o

mesmo ocorrendo quando se compara as duas matrizes e um mesmo

método de calibracao.

Os coeficientes de correlação para as curvas de calibra

çao obtidas com o nebulizador MEINHARD em matriz ácida (tabela

4.7) sao idênticos nos dois métodos de calibracac para cada

elemento respect ivãmente, nao mostrando nenhuma melhora na

correlação ao se utilizar o método da razão. No caso do nebulj

zador MEINHARD operando com matriz salina, observa-se uma pior

correlação quando se considera o método da raza'o (exceção para

o Mg que permanece praticamente constante).

Comparando-se as tabelas 4./ e 4.8, constata-se que os

elementos Mg e Ca sao mais afetados pela matriz salina do que

os demais, possivelmente, devido as suas maiores sensibilida.
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des a variações nos parâmetros instrumentais.

Tabela 4.5 - Parâmetros das curvas de calibraçao usando o nebu
lizador 6MK com matriz ácida.

Matriz Elementos Método da Razão

coef. cor. inc. in t .

Fe 0,9998 60,1399 -0,1904

Ti 0,9999 7,1672 -9,9772

Mg 0,9998 17,2065 -0,1954
A

Ca 0,9999 3,2635 -0,2281

Elementos Método da Intensidade líq.

coef. cor. inc. int.

Fe 0,9993 15,3894 -0,9515
A

Ti 0,9993 1,8287 -0,2450

M9 0,9990 4,3928 -0,5413

Ca 0,9997 0,8165 -0,3169
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Tabela 4.6 - Parâmetros das curvas de calibraçao usando o nebu
lizador GMK em Matriz salina CLÍB02 3g/l).

Matriz

S

A

L

I

N

A

El eventos

»
Si

Fe

Ti

Hg
*
Ca

Elementos

Si

Fe

Ti

Mg
*
Ca

coef. cor.

1,0000

0,9999

«,9999

0,9998

0,9996

Método

coef. cor.

1,4000

0,9997

0,9998

0,9999

0,9995

Método da

inc.

39,932*'

50,7595

6,0244

14,3118

2,8040

Razão

int.

•
0,5938

-0,9515

-0,2450

-0,541

-0,3169

da Intensidade líq.

inc.

11,4286

14,3287

1,7052

4,0521

0,8068

int.

2,6743

1,2701

0,0539

0,5109

-0r1094

* A tensão aplicada as fotomuitiplicadoras foi muito alta, ul
trapassando o valor limite de 10 volts, por isso a curva de
calibraçUo de Si só é formada pelos dois primeiros pontos e
a de Ca sem o ultimo ponto.
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Tabela 4.7 - Parâmetros das curvas de calibraçao usando o nebu
lizador MEINHARD COM «atriz ácida.

Hatriz Elementos Método da Razão

coef. cor. inc. int.

Fe «,9998 26,9450 -1,1374

TI «,9998 5,6479 -«,1346

Mg «,9999 5,3038 -«,©992

A
Ca «,9999 2,9586 «,1<»98

C

Elementos Método da Intensidade líq.

coef. cor. inc. int.
D

Fe «,9998 11,1866 -1,2322
A

Ti «,9998 2,3427 -«,1506

Mg «,9999 2,1894 -«,«886

Ca «,9999 1,2287 «,«938
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Tabela 4.8 - Parâmetros das curvas de calibraçao usando o nebu
lizador MEINHARD e« Matriz salina (LÍB02 3g/l>.

Matriz

S

A

L

I

N

A

Eleventos

«
Si

Fe

Ti

Hg
*
Ca

Elementos

*
Si

Fe

Ti

Ms.
K
Ca

coef. cor.

•,9989

§,9997

•,9995

e,9954

•,9932

Método da

coef. cor.

©,9999

•,9999

•,9999

•,9952

•,9968

Método da

inc.

49,24*2

26,9732

5,6679

7,8468

1,3729

Razãto

int.

-*
-2,5833

-1,1858

-•,1956

1,«674

-•,•118

Intensidade 1íq.

inc.

22,7046

13,5247

2,8229

4,1»22

1,1646

int.

•,57«7

•,3732

-•,3689

-0,3083

1,212©

* As curvas de calibraçao de Si SÊ>O fornadas pelos três prime|
ros pontos e para a de Ca foi desprezado o primeiro ponto
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En resumo, coso era de se esperar a partir da geometria

dos ncbul izadores, o KEINHARD está «ais sujeito a alterações

em Matrizes salinas e a utilização do ítrio coao padrão inter

no* nao atingiu os objetivos pretendidos.

A partir destas curvas, fora* analisadas 1* amostras do

padrão AGV-i sendo 5 amostras abertas por UMa Mistura de

ácidos HF/HC104/HNO3 e outras 5 amostras por fusSio COM LÍBO2.

Os resultados encontraM-se nas tabelas 4.9 e 4.1*. Corroboran

do C O M o que foi discutido anteriorsente, os resultados obtj

dos C O M o nebulizador GMK em Matriz ácida sãío Melhores quando

o MC todo de cal i br acato utilizado e o da padronização interna

(tabela 4.9). Paru o nebulizador HEINHARD (tabela 4.1«>, as

aMostras resultantes de abertura por fusão MostraMr ei 3 casos,

UM erro de análise Menor quando o Método da intensidade 1íquj

da é usado, sendo que, C O M O era de se esperar, os Maiores

erros correspondei» ao Ca e Mg. Estes resultados MOStraM que,

praticamente, nao há una contribuição do Método do padrão in

terno COM ítrio para a solução do. probleMa de queda do fluxo

de gás carreador, indicando também, que outros efeitos além da

viscosidade da solução influenciaM no transporte ate o plasMa,

os quais nao podem ser corrígidos .apenas C O M a razão entre o

sinal do elemento e do ítrio.
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Tabela 4.7 - Análise do padrão AGV-1 utilizando-se o nebulize
dor GHK e os dois métodos de calibração.

>

Tipo de Oxido Cone. (Z) Cone. <Z> Cone. (X)
Abertura Tabelada C963 <± s) <±s>

fRazão) {Intensidade líq.)

A

C

I

D

A

Fe203

H90

TiO2

CaO

6,76

1,53

4,7»

6,74 i± 9.97} 6,50 <i «,«6>

1,4* (± •,•!) 1,33 <± •,•!>

i,«5 (* •,•2) 1,«1 <± 9,91)

4,67 (± #,«5> 4,51 <± «,#6)

F SiO2 57,#•

U Fe203 6,76

S ngO 1,53

A TiO2 1,*4

O CaO 4,7»

6%,74 i± «r75> 64,58 C* 9,77)

6,43 <± #,13) 6,37 (± «

1,47 <± «,«2> 1,5« i± «

1,*6 <± »,«1> 1,*7 (± er

4,84 (± •,!#> 5,«4 (A •,•!>
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Tabela 4.IA - Análise do padrSo AGV-1 utilizando-se o nebuliza
dor HEINHAKD e os dois «étodos de cal ibracao.

Tipo de óY:ido Cone. <X>
Abertura Tabelada C963

Cone. (Z) Cone. (Z>
(± 5)

(Razão) (Intensidade l i q . )

A

C

I

D

A

Fe203

MgO

TiO2

CaO

6,76

1,53

4,9#

6.46 (± «,«5> 6,39 (± «,«7>

1,38 <± • , • !> 1,36 (± t

1,*3 <± •,92> 1,«2 <± #

4,71 (± »,«4) 4,68 (± t,«2>

F SiO2 59,••

II Fe203 6,76

S HgO 1,53

A TiO2 1,«4

0 CaO 4,9t

57,11 (± «,«3> 57,95 (± «,51>

6,49 <± 9,29} 6,6« <± t,©7)

1,45 <± •,2»> 1,27 <± «,ei>

1,*1 (± e r»2) 1,»3 (± # r e i )

5,#3 (± « ^ S ) 4,45 <± «,«6)
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4.2.7 - Limites de detecção c concentração equivalente ao bran
co

Os linites de detecção (LD) e as concentrações equivaien

tes ao branco (BEC) fora* calculados segundo ARELLANO et ai.

XMfl «través das equacfíes 4.1 e 4.2. *

LD = 2 . Sb . M eq. 4.1, onde Sb é o desvio-padrao de
16 nedidas do branco e h, a
inclinação da curva analít ica.

BEC = H . Xb eq. 4.2, onde Xb e a intensidade me

dia de 10 Medidas do branco.

Os valores obtidos para o LD E BEC usando aMbos nebuliza

dores estão na tabela 4.11. Estes limites de detecção assin

calculados corresponde* na prática aos valores reais que pode»

ser detectados COM O instrumental otimizado para analise si mui

tânea destes elementos.

Comparando-se os dados da tabela 4.11 verifica-se uma

semelhança nos LD e BEC obtidos para aMbos nebulizadores COM

exceção do Mg que para o MEINHARD apresentou UM LD 8 vezes Me

lhor.

Segundo UINGE et ai.£853, os ÜMites de detecção (tabela

4.12) sao calculados a partir da equação 4.3, onde C e a con

centracao do analato que originou a intensidade In e Ib e a in

tensidade do branco.

0,43 C
LD » eq. 4.3.

In/Ib

COMO pode ser observado, ao se comparar as tabelas 4.11 e

4.12, o único LD que está Mais próximo a realidade deste
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trabalho e aquele correspondente ao silício.

Tabela 4.11 - LiMites de detecção e concentração equivalente
ao branco calculados para os nebulisadores
MEINHARD e GMK em soluções puras dos elementos
em HN03 0,5M.

Matriz

A'

C

I

D

A

Ele».

Si

Fe

Ti

Mg

Ca

LD

0,

0,

0,

0,

0,

MEINHARD

(mg/l)

052

101

019

003

001

BEC (»g/l)

2,93

10,84

1,14

0,11

0,04

LD

0

0

0

0

0

<mg/

,078

,31

,011

,024

,002

GMK

1) BEC (Mg/l)

3,17

6,50

0,84

0,017

0,035

Tabela 4.12 - Limites de detecção calculados por WINGE et ai.
C85ZI para as linhas analíticas deste trabalho
utilizando soluções de concentrarão C.

Elemento Comp. de onda <A> C (mg/l) LD (mg/1)

Si 2082,58 100 0,027

Fe 2493,18

Ti 3372,80 10 <ò,<b<ò67

Mg 2802,70 1,0 0,00030

Ca 3933,67 0,5 0,00019

Mn 2576,10 10 0,0014

- 0 Fe nao consta na tabela.

» • n,

Os limites que constam na tabela 4.11 sao considerado»

ideais ja que foram calculados a partir de curvas de calibra
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çao cujas concentrações estavam próximas a eles, alem de esta

rew em soluções apenas um elemento em matriz ácida. Entretan

to, para comparar com as condições reais utilizadas na determi

nacao analítica dos elementos, foram calculados os limites de

detecção com as próprias curvas de calibraçao obtidas para a

análise dos padrões geológicos. Os resultados correspondentes

constam na tabela 4.13.

Tabela 4.13- Limites de detecção e concentração equivalente ao
branco calculados para os nebul izadores liEINHARt)
e GMK em nu.tr iz ácida e salina com soluções mis
tas dos elementos.

Matriz

A

C

I

D

A

S

A.

L

I

N

A

El em.

Fe

Ti

Mg

Ca

Si

Fe

Ti

Mg

Ca

LD

0r

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0r

MEINHARD

(mg/l)

131

017

006

003

401

256

030

011

010

BEC (mg/l)

10,05

1,02

0,11

0,05

7,19

15,48

1,72

0,10

0,29

LD

0,

0,

0,

0,

0,

0r

0,

0r

0r

(mg/l

410

039

004

032

490

946

035

013

007

GMK

) BEC (mg/l)

6,04

0,85

0,07

0,09

8,27

12,10

1,36

0,13

0,29

Pela comparação dos dados referentes ao nebulizador
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ME I MU AR O nas duas matrizes (tabela -4.13), pode-se verificar,

o que nao e original C223, que os limites de detecção são

piores na matriz salina devido aos efeitos causados pela com

plexidade da mevm» principalmente neste tipo de nebulizador su

jeito a salinizaçao facilitada na sua ponta. Comportamento me

nos pronunciado e observado para o.GHK, nebulizador menos de

pendente da salinidade da solução, onde os limites de detecção

nlio variam sistematicamente.

Os limites de detecção obtidos para o nebulizador

MEINHARD em matriz ácida sao melhores do que aqueles calcula

dos para o UMK e para o próprio HEINHARD em matriz salina. Es

tas observações concordam com os dados referentes as eficiên

cias dos nebulizadores ras respectivas matrizes (tabela 4.4)

e mostram haver uma provável correlação entre estes dois para

metros.

4.2.8 - Desgaste do nebulizador MEINHARD

Durante os estudos preliminares feitos para se otimizar

os parâmetros instrumentais, quando era disponfvel apenas um

nebulizador HEINHARD sem bomba peristáltica, observou-se que,

com o passar do tempo de uso do mesmo, o fluxo ótimo de gas

carreador deslocava -se para maiores valores, indicando um

desgaste deste nebulizador, principalmente na ponta. Isto

ocorre devido a fenômenos de erosão que facilitam o entupi men

to c acarretam uma diminuição no efeito venturi causado pela

passagem do gás, necessitando assim de maiores fluxos. A tabe

Ia 4.14 exemplifica este fenômeno.
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Os valores de intensidade nao sao correspondentes pois as

tensões das fotomuitiplicadoras eram maiores no segundo caso.

Na tabela 4.14 observa-se que para o nebulizador novo, o

fluxo ótimo considerando-se o maior valor de sinal líquido e

de 7,5 partes da escala. Entretanto, após 100 horas de uso do

mesmo nebulizador operando sem bomba peristáltica,* verifica-

-se um deslocamento do fluxo ótimo para valores sempre maio

res, sendo que para o último valor prático de fluxo utilizável

naquelas condições, o sinal ainda estava crescendo.

Como uma tentativa para se prolongar o tempo de vida útil

do nebul iza-Jor é melhorar a performance do sistema de nebul iza

çao, adapt ou-se a este, uma bomba peristaltic» e um frasco pa

ra umidificacao do gás carreador. Este sistema assim montado,
>

mostrou menor tendência a entupimento e acredita-se que irá

aumentar o tempo útil dos nebul izadores novos adquiridos.

Tabela 4.14 - Variação do sinal analítico e branco com o fluxo
de gás carreador para um nebulizadoi LNHARD no
vo e após ca. de 100 horas de uso (Mn • mg/l)

MEINHARD novo

Fluxo (partes da escala) Sinal Bruto

0,666

1,456

1,190

0,276

0,030

Branco

0,041

0,027

0,015

0,014

0,012

7,0

7,5

0,0

8,5

9,0
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Tabela 4.14 - Continuação.

MEINHARD após ca. de 100 horas de uso

8,0 3,356 0,016

8,5 7,290 0,097

9,0 10,235 * 0,073

4.2.9 - Estudo de interferências espectrais

No início deste trabalho fez-se necessário um estudo de

interferências mútuas dos elementos que se retendia analisar

nos respectivos canais analíticos.

As tabelas 4.15 e 4.16 contém os valores de intensidade

em volts medidos em cada canal para o branco e soluções de 10,

100 e 500 mg/l de todos os demais elementos com exceção daque

le que está sendo observado, para os dois nebulizadores respec

t ivãmente.

De um modo.geral, nao se observa efeitos de interferêrj

cias. Na tabela 4.15 que corresponde ao nebulizador MEINHARD,

verifica- se um aumento no sinal do ferro quando a solução de

500 mg/l de Mn é medida. 0 mesmo ef.eito e constatado com o GMK

(tabela 4.16). Atribuiu-se este aumento mais provavelmente a

uma contaminação da solução de Mn do que a efeitos de interfe

rência espectral.

Dentre os canais estudados, somente o Ca mostra variações

acentuadas entre o sinal do branco e aqueles correspondent es

as soluções dos interferences. No caso do MEINHARD houve seg

pre um aumento .o sinal com exceção do Si que diminui o sinal
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do branco. Comportamento semelhante observa-se para o GMK.

Considerando que o sinal analítico de uma solução de lmg/1 de

Ca e cerca de i,2 volts e sendo o maior desvio do sinal do

branco de aproximadamente 26* mV, os aumentos de sinal pode

riam ser causados por traços de Ca nas solucoes-padrao. Em

vista disto, concluiu-se que as linhas analíticas destes ele.

mentos estavam isentas de mútuas interferências espectrais.

Tabela 4.13 - Citurfa^ rrc l la lnw 4m l«trrf«rcncla« mtrc • *
ttalvcõci 4o* intcrfcrrntct).

<K*ftuliz»«or HCINHAtDI

Clc.artita
ftflkl I M M

HN03
t.lH •.tu t.tn

Fe
! , » • • 1.4*7

1.479 1.4a« 1.4*3 1.4*7
1,4»* 1,471

I,M3 «.««3
• ••55

.•57 • . • 5 3
• . • 5 7

#,•!•
I,«1S *,•:•
».»14 •••»7 • , * ! •
!.•!• • . • > *

n »rlncl»kl*

HM03 na*

1.4t7
1.4*4 1.4*4 1.475

• .•43
».«42
».«42 , ».»S1
»,M3

• .•14
• , •17 «.«14 •.•14

• .•15

t.«M

• .M7
• ,M I
«,12*

1,43* »,384
1,47* I . 3 H ».38?
»,S57 «,3V2

.•7»

.•72

,3»f
,4»5
,444

• ,43V
•,449 «,42V

• ,421
.34»

.47»

.472

.47»

.•47

.•S2

.•15

.•15

.•17

.•42

.•S«

.•St

.341

.34*

.344
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T»kel» 4.15 - Estudo _pre)i«in»r d» Interferência* entre os elemento»
<soluções dos interferentes) ( c o n t . ) .

(Ncbttt izador HEINHARD)

Eleatcnto
An»!isado

Fe

HN03
• ,1H

1.479
i
1
t

.679

.668

.913

HN03
• ,1H

t

1
1.487

1 .
1 .
1 .

Na

«88
«89
«87

MM03
• . IN

l.«89
1
1
1

K

,«87 *
.«87
,681

HN03
• ,1H

1.687
1
1
1

Al

,«8«
,684
,681

•.•6i • . • 5 6 «.«SO
Ti • . • 7 6 «,«7S • • • « • • , • 5 9 • , • 5 7 *,9S7 «.«SI «.OS»

• . • 7 5 *.«S8 * ,«55 • .05»

•.•23 «.«IS »,«16 • .•17
H» • . • 1 7 • . • 2 2 •,•17 «.«16 «.«U «,«15 «.«16 0,«15

•,«24 «,«17 «,«17 «,«17

c» •

Itot

.•S« *Il66
• ,2«2

. •

• , •48

• .436

i

• . •81
• . •93
• ,131

• ,424
• ,425
• ,411

• ,•47

• ,413

• . •89
• , •73
• , •87

• ,401
0.401
0,391

• . •48

• ,375

0
0

;

.089

.092
,087

.365
,368
,380

- Os elracfttos vie estao >a horizontal sab os eleaentos interfe
rentes e os da vertical sao os canais dos eleientos analisados.

- Abaixo do valor de W»3 I.5M está o sinal correspondente a este
tranco no canal de cada elenento analisado antes de Kdir o sinal
acarretado neste canal pelo eleaento intcrferente nas concentra
çoes 11, I N e W M / 1 , respectivamente o Io.,2o. e 3o. sinal.
Por ex.:

HN03 I,5H Fe
•,447 - corresponde ao sinal de Fe I I M / 1 no Si

Si 1,585 1,337 - idei para sol. de Fe 111 «s/l
•,3ió - ides para sol. de Fe SM •« / !



T*b*l» 4.14 - Estudo_ preliminar de Interferfnelms entre os elementos principais
(soluções dos Interferences).

<NrbulIradof OMK)

Elemento HN03 Fe HN03 Tl HN03 Hj HN03 Ca H20 tl
Analisado 0.5M 0.3M «,5N 0.5M

«.447 0.321 0,534 0,318
81 «.585 0,337 0,57» 0.318 «,572 0,54» «,575 «^SS

•,314 »,4?3 0,322

•,442 «,441 «,443 9.795 ?i
F> — «,451 «,444 «,444 0,441 9,445 0,444 9,799 0,70» Sj

«,704 0,453 «.727 •

••211 »,20» «,21» «,217
Tl •,2»f «,21» •,Z99 «,2»* «,214 «,218 «,218 «,218

•.211 0.211 0,215 «,219

•••42 *,«3* 0,02? <
H» 0.«4« e.037 • . • £ • 0.034 — — • , • 2 » 9.947 «,«32 «,«30

• . 0 3 7 . 0,078 «,«24

• . 2 4 3 «,185 «.ÍSS «,177
C» « , ! • • «.248 «,148 «.244 8,17? «.294 «,252 «,174

• , 4 3 2 «.223 «,133
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Tftbel» 4.14 - Estulto prcltitlnar de Interferências entre os elementos principals
<soluções dos Intcrfercntrs) (cont.).

(Nebulizador GHK>

Elemento
AnalIsado

SI

Fr

MN03
0.5H

•,668

Hn

9,371
9,361
9.334

9,683
9,766

' HN03

• ,589

t

1 «,665

i

•
•
•

:

Na

.545

.514
,513

*660
,661

HN03
• ,SH

• ,601

• ,675

K

•,330
• ,336
9,297

•,669
0.665
«,661

" HN03

0,603

0,668

Al

0,370
0.358
0,324

0,678
0,679
0,668

9,200 «,2«9 «,2«3 «,184
Tl «,199 •.202 0,205 »,206 «,2»3 0,204 «,176 0,186

9,2O5 «,207 «,2»4 6,187

•,•36 «,«3» •.•39 «,031
«9 . «,03« «.036 0,030 0,030 9,039 0,031 0,031 0,032

•,04S . «,029 0.02B 0,035

9,234 «,171 «.197 0,178
C* 0,167 0,195 0,177 0,162 0,176 0,193 0,193 0,182

9,199 0,156 0,156 0,220

- Os clcaentos que estão na horizontal sab os cleientos interfe
rentes e os da vertical são os canais dos eleientos analisados.

- Abaixo do valor de WM3 i,5M esta' o sinal correspondente a este
tranco no cana) de cada eletento analisado antes de ledir o sinal
acarretado neste canal pelo eleirnto interferente nas concentra
iM5 I I , iee e S«0 ig /1 , respectivamente o io.,2o. e 3o. s inal .
for ex.:

NN031.M Fe
1,447 - corresponde ao sinal de Fe i t 19/1 no Si

Si #,585 1,337 - ides para sol . de Fe 1M «9/1
M l » - idea para sol . de Fe 'M
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4.3 - Análise dos padrões geológicos

Para verificar a reprodutibi1 idade e exatidão do «etodo e

do instrumental, analisou-se os Materiais de referência BCR-i,

GSP-1, G-2, PCC-i e AGV-i da USGS. Os Métodos de abertura

utilizados foraM fusão e abertura ácida COM HF/HC1O4.

4.3.1 - Métodos*de abertura dos padrões

Utilizou-se inicialMente a abertura por fusão COM Metabo

rato de lítio nas proporções de 1:3, 1:5 e 1*6. Porém, COMO

ainda nao se dispunha do nebul izador GMJÍ nca da boMba peristál.

tica, optou-se pela proporção de 1*3 de padrão e fundente res

pect i vãmente, já que se observou en tup intento do nebul izador

MEINHARD ou queda do fluxo de gás carreador durante as Mediuas

e consequentemente variação no sinal analítico ao se utilizar

proporções Maiores. Além disso, a abertura dos Materiais de rç

ferência nesta proporção mostrou-se satisfatória pois, nao ha

via indfeios de Material nao atacado.

Outros fundentes como LÍ2B407 e uma mistura deste com me

taborato de lítio na proporção de 34% e 66% respectivamente,

foram também testados e provaram ser adequados para estes mate

riais. A escolha do metaborato de lítio foi devida a sua m?.ior

disponibilidade no laboratório. A dissolução em HNO3 0,5M e ra

pida (cerca de 30 minutos) e fornece uma solução límpida e es.

tável durante algumas semanas.
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4.3.2 - Características analíticas do Método

COM O S dados de otimização obtidos anteriormente (iteii

4.1), para os elementos Si, Fe, Ti» Hg e Ca t Apêndice para o

Hn, fora» construídas as respectivas curvas de calibração

utilizadas para a análise dos Materiais de referência do

USGS. As tabelas 4.17 e 4.18 MOstraM os pará»etros destas cur

vas. As tabelas 4.19 a 4.23 MOstraM os resultados obtidos a

partir de duas aberturas, via uai da e fusão, COM O S dois

nebulizado res estudados, os valores recoMendados por FLANAGAN

C963 e os erros de análise correspondentes.

De UM Modo geral, observa-se que os resultados obtidos COM

abertura ácida são Mais reprodutíveis e exatos do que aqueles

da fusão. Isto era esperado em conseqüência dos probleMas cau

sados pela alta concentração salina nas soluções resultantes

da abertura por fusão, principalMente, no sistema de nebuliza

çao.

Comparando-se as análises das soluções salinas COM O S

dois nebulizadorésr nota-se uma Melhor reprodutibilidade nos

resultados obtidos com o GMK entretanto, quanto aos erros de

análise, não ha uma diferença sistemática e verifica-se uma

grande flutuação entre eles, sendo que para o ferro cm alguns

Materiais excede de 29 %.

Os parâmetros de reprodutibi1 idade e exatidão na análise

das soluqôes ácidas com ambos nebulizadores são semelhantes

entre si e os erros analíticos, COM exceção do MgO no padrão

0-2, são sempre inferiores a 8%.

Na é>oca em que estas análises foram realizadas, o nebuli
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zador GMK tinha sido recentemente adquirido» enquanto que o

HEINHARD já havia sido utilizado por «ais de 1— horas. Foi

Mencionado no itea 4.2.8 o desgaste neste tipo de nebulizador

C M o uso e o conseqüente decresciMO das suas qualidades opera

cionais. Para Melhor se caracterizar este coMportaMento serão

apresentados na tabela 4.24 os resultados de análise de alguns

padrões de referência resultantes de abertura por fusão» obti

dos COM UM nebulizador HEINHARD Mais novo e em condições otiMi

zadas no início deste estudo. A coMparaçao destes dados COM

aqueles referentes ao nebulizador desgastado (tabela 4.19 a

4.23) «ostra, indiscutivelMente» que os erros analíticos sao,

CM geral, beM inferiores quando o nebulizador e' Mais novo.
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Tabela 4.17 - Parâmetros das curvas de calibração utilizadas
na análise dos materiais de referencia.

Nebulizador HEINHARD

Hat ri;. Elemento Coef. cor, Equação da curva

A

C

I

D

A

Fe

Ti

Mg

Ca

•r99?9

0,9996

•,9997

0,9999

IS «,«449 C • «,«320

I« 0,3259 C + •,•561

1= 0,1308 C + •,•517

1= «,9117 C • «,1572

S

A

L

I

N

A

Si

Fe

Ti

Mg

Ca

•,9999

•,9999

•r9997

•,9999

•,9999

1= •,••82 C - •

I» •,•32* C - •,•130

1= «,1954 C * 0,0225

1= «,«957 C + 0,0096

I» 0,7356 C + 0,0985

As faixas de concentração em mg/l utilizadas foram de»

Si - 50, 100, 200, 300 e 400
Fe - 5, 10, 25, 40 e 80
Ti - 1, 2, 5, 10 e 15
Mg - 2, 5, 10, 20 e 30
Ca - 1, 2, 4, 6 e 8



.1-7.

Tabelo 4.10 - Parántctros das curvas de calibrjçâo utilizadas
na ana'lise dos Materiais de referência,

kebulizador GMK

Matriz Eleaento Coef. cor, Equação da curva

A

C

I

D

A

Fe

Ti

Mg

Ca

•r99?9

•,9998

•,9999

•,9999

1= •,•841*C + «,«398

I» 0,4136 C + «,«397

I» •,2«98 C + 0,0665

1= 1,1695 C • 0,1246

S

A

L

I

N

A

Si

Fe

Ti

Mg

Ca

•,9997

•,9996

f,9996

•,9996

1= «,«117 C + e,05ii

I» «r©432 C - «,«469

I» 0,2590 C + 0,0299

1= 0,1261 C -i- «,«660

I" 0,8617 C + 9,1933

As faixas de concentração em «g/1 utilizadas foram dei

Si - 50, 100, 200, 300 e 400
Fe - 5, 10, 25, 40 e 80
Ti - 1, 2, 5, 10 e 15
Mg - 2, 5, 10, 20 e 30
Ca - 1, 2, 4, 6 e 8



Tabela 4.19 - Análise do padrão ASV-1 utilizando-se ambos nebulizadores nas duas matrizes

Tipo de o'xido
Abertura

A'

C

I

D

A

Cone. (X) MEINHARD
Tabelada ;9©i Cone. (X) Erro

(+ s) achada Rei. (X)

Fe203

MgO

TiO2

CaO

6

1

1

4

,76

,33

,04

,90

6,44 (£ 0,002) 4,7

1,41 (£ 0,003) 7,8

1,03 (• 0,002) 1,0

4,69 (+ 0,02) 4,3

GMK
Cone. (V.)
<± ») achada

Erro
Rei. (X)

6,62 <t 0,85) 2,1
9

1,46 <t 8,01) 4,6

1,03 <t 8,007) 1,0

4,84 <i 0,03) 1,2 Cd

F

U

s

Ã

o

SiO2

Fe203

MgO

TiO2

CaO

39,00

6,76

1,33

1,04

4,90

37,99 (• 0,96) 1,7

6,93 <* 0,23) 2,8

1,70 (+ e,03) 11,1

1,21 <i 0,03) 16,4

4,77 (+ 0,O4) 2,7

37,39 <• 1,10) 2,7

8,37 (t 0,11) 23,8

1,66 (£ 0,009) 8,3

1,20 <t 8,01) 15,4

3,03 <t 8,07) 2,7



Tabela 4.20 - Análise do padrão 6-2 utilizando-sa ambos nebulizadores nas duas- matrizes

Tipo de Oxido Cone. (X) MEINHARD
Abertura Tabelada ;96<L Cone. (X) Erro

(£ s) achada Rei. (*/.)

6MK
Cone. ('/.)
(+ s) achada

Erro
Rei. (7.)

A'

C

I

D

A

Fe203

MgO

TiO2

CaO

2,65

0,76

0,48

1,94

2,50 (£ 0,01) 5,7

0,68 (£ 0,002) 10,5

O,46 (+ 0,002) 4,2

1,92 (+ 0,001) 1,0

2,60 (+ 0,008) 1,9

0,76 <+ 0,06) 0

0,47 (+ 0,009) 2,1

1,94 (£ 0,01) 0

F

U

s

Ã

o

SiO2

Fe203

MgO

TiO2

CaO

69,11

2,63

0.76

0,48

1,94

67,68 (±0,83) 2,1

2,24 (+ 0,04) 15,3

B.7S (+. PI,Oil) i ,3

0,48 (+ 0,006) 4,0

1,86 (£ O,02) . 4,1

70

2

0

1

,69

,66

,O7

,55

,91

(£
(*

< •

(±.

( +

0

0

o

a

0

,52)

,02)

,01)

«005)

,005)

2,3

0,4

14, r.

14,6

1,6



Tabela 4.21 - Análise do padrão FCC-1 utilizando-se ambos nebulizadores nas duas matrizes-

Tipo de Oxido
Abertura

Cone. (%) MEINHARD
Tabelada i96c Cone. (%) Erro

(+ s) achada Rei. (?.)

A

C

1

D

A

Fe203

.MgO

TiO2

CaO

.8,35

43,10

(9,(915

0,51

7,92 (+ B,B3) 5,2

42,32 (+ 0,98) 2,0

0,55 (+ 0,001) 7,8

SMK
Cone. {'/.) Erro
< + s) achada Rei. ('/.)

7,88 (1 0,03) 5,6

39,98 (+0,17) 7,4

0,54 (+ 0,002) 5,9

F

U

A

SiO2

Fe203

MgO

TiO2

CaO

41,90

. 8,35

43,18

0,015

1,94

40,87 (+ 0,78) 2,5

6,56 <+ 0,19) 21,4

39,30 <£. 0,53) 9,0

0,013 (±. 0,003) 13,3

1,86 (i 0,02) 2,0

42,22 (+ 0,27) 0,8

8,29 (• 0,06) 0,7

41,36 (£. 0,11) 4,2

0,013 {± 0,002) 13,3

1,91 (• 0,005) 7,8



Tabela 4.22 - Analis» do padrão 6SP-1 utilizando-se ambos nebulizadores nas duas matrizes-

Tipo de Oxido
Abertura

Cone. (X) MEINHARD
Tabelada i96£ Cone. (%) Erro

* (+ s) achada Rei. ('/.)

GMK
Cone. ('/.)
(+ ») achada

Erro
Rei. ('/.)

A

C

I

D

A

Fe203

MgO

TiO2

CaO

4,33

0,96

0,66

2,02

4,10 (+ 0,04) 5,3

0,90 (í. 0,004) 6,3

0,64 ( + 0,003) 3,0

2,04 (£ 0,02) 1,0

4,16 (t 0,02) 3,9

O 91 (+ 0,004) 5,2

0,64 (+ 0,0005) 3,0

2,06 (t 0,03) 2,0

F

U

s

A

O

S102

Fe203

MgO

TiO2

CaO

67,38

4,33

0,96

0,66

2,02

66,08 (i 0,50) 1,9

3,60 (+ «,06) 16,9

0,96 (± 0,01) 0

0,67 (i. 0,007) 1,5

2,02 (+ 0,01) 0

68,06 <+ 0>13) 1,0

4,43 (i 0,05) 2,3

0,96 (• 0,02) 0

0,723 (t 0,00") 9,1

2,10 (1 0,01) 4,0



Tabela 4.23 — Analise do padrão BCR-1 utilizando-se ambos nebulizadores nas duas matrizes

Tipo d* tfxido Cone. <7.) MEINHARD
Abertura Tabelada ;96£ Cone. (Y.) Erro

(+ s) achada Rei. (V.)

GMK
Cone.
(£. s) «chada

Erro

A'

C

Z

D

A

Fe203

HgO

TiO2

CaO

13,40

3,46

2,20

6,92

12,99 (+ 0,07)

3,32 <+ 0,01)

2,18 (± 0,005)

6,73 (£ 0,01)

3,1

4,1

0,9

2,8

13,21

3,36

2,15

6,97

(+ Q,10)

(1 0,03)

1+ 0,01)

:+ 0,09)

2,9

2,3

0,7

F

U

s

A

0

SÍ02

Fe2Q3

MgO

TiO2

CaO

54,50

13,40

3,46

2,20

6,92

49,98 (£ 1,60) 8,3

9,75 (+ 0,54) -27,2

3,0B (i 0,15) 11,0

2,08 (+ 0,08) 5,5

&.Q1 (• 0,05) 1,6

53,00 (t 0,43) 2,8

12,95 <i 0,07) 3,4

3,34 (£ 0,02) 3,5

2,29 (+ 0,01) 4,1

6,59 (• 0,02) " 4,8
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Tabela 4.24 - Resultados da analise de alguns padrões geologi
cos usando UM nebulizador MEINUARD Mais novo.

Padrão GSP-1 GSP-i AGV-i PCC-i BCR-1

X SiO2
(1 s)
Erro rei.

X Fe203
(± s)
Erro rei.

X TiO2
<± s>
Erro rei.

X MgO
(± s>
Erro rei.

X CaO
(± s)
Erro rei.

Para

X

X

X

X

X

o Ti

67,27
0,11
0,2

4,49

3,V
0,72
• ,••6
9,1

• ,98
• ,006
2,1

1,95
0

3,5

nao pode

65,23

3Í2

3,95
0,08
8,8

0,66
0,006

o,«
• ,96
0,01

2,15
0,02
6,4

ser detectado

59,26
1,50
0,4

6,83
0,24

1,14
0,03
9,6

1,52
0,04
0,7

4,77
0,11
2,7

e para

42,14
0,55
0,6

8,32
• ,•9
• ,4

• ,56
• ,008
9,8

55,07
2,94
1,0

12,29
0,84
8,3

2,32
0,13
5.5

3,32
0,18
4,0

6,54
0,34
1,6

o Mg ultrapassou



CONCLUSÃO

Como era esperado, os parâmetros instrumentais que forne

ceram os melhores limites de detecção ou os maiores valores de

intensidade líquida nao foram sempre os mesmos para todos os

elementos e as vezes variaram também com a matriz. Desta forma

fica evidenciado que para cada conjunto de elementos em »atri

zes diferentes, se faz necessário um estudo preliminar de oti

mizaçao das condições instrumentais visando um compromisso pa

ra a análise multieiementar simultânea.

Dentre os parâmetros estudados, verificou-se que o fluxo

do gás carreador e o mais crítico. 0 valor ótimo deste fluxo

foi diferente para os dois tipos de nebulizadores utilizados,

sendo que para o MEINHARD acoplado a uma bomba peristáltica

foi maior. Observou-se também que em matriz salina o sinal li

quido diminui com o tempo quando se opera com o nebulizador

MEINHARD. Para evitar bloqueios e desgaste deste nebulizador,

foram acoplados ao sistema uma bomba peristáltica e um frasco

umidificador do gás carreador. Apesar das melhorias obtidas

com este sistema, seria ainda desejável adaptar um dispositivo

que permitisse lavar com um jato de água a ponta do nebuliza

dor COMO já existe em aparelhos mais modernos.

Há um valor ótimo para a taxa de aspiração da bomb:r per is

táltica quando se utiliza o nebulizador MEINHARD enquanto que

para o GMK quanto maior a taxa de aspiração maior o sinal.

A escolha do fluxo ótimo do gás de plasma deve levar em

conta o custo do argónio, a potência aplicada e uma refrigera
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çao satisfatória da tocha» una vez que este não e um parâmetro

crítico na análise. Para as linhas analíticas estudadas» houve

sempre UM aumento da intensidade de emissão com a potência

aplicada e por isso os va lores ótimos escolhidos foram próxi

mos ao limite de utilização do gerador (aprox. 2,# kW).

A altura ótima de observação para cada linha .analítica

depende dos parâmetros anteriormente mencionados assim sendo,

a altura compromisso para todos os elementos em cada matriz

deve ser escolhida apôs a seleção daqueles parâmetros. Como

conseqüência das diferentes geometrias dos nebulizadores estu

dados, há uma pequena diferença entre as alturas ótimas deter

minadas.

Concluiu-se que o alinhamento ótico da fenda de entrada,

da rede de difração e das fendas de saída no círculo de

Rowland é satisfatório. A posição dtima da fenda de entrada e

praticamente a mesma para todos os elementos e nao varia du

rante uma jornada de trabalho, sendo recomendável apenas che

car o alinhamento do feixe ótico no início das medidas.

A comparação do desempenho dos dois nebulizadores mostrou

que eles nao diferem muito entre si, ambos nao apresentam efei

to memória, a faixa dinâmica útil e praticamente a mesma e o

tempo morto é 10 % maior para o MEINHARD que opera com uma

menor taxa de aspiração. Quanto a eficiência, em termos compa

rativos, o nebulizador MEINHARD confirmou a sua maior dependên

cia da salinidade da solução pela diferença entre os valores

obtidos com solução ácida e matriz de metaborato de lítio.

Para o GMK nao se configurou um comportamento distinto em fun

ção das matrizes e por isso, recomenda-se que ele seja utiliza
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do preferencialmente ao nebulizador MEINHARD quando da analise

de soluções de alta salinidade.

COMO era esperado, a maior diferença de comportamento en

tre os nebulizadores está no desgaste sofrido pelo HCINHARD

com o tempo de uso, exigindo que, periodicamente, se faça um

ajuste do fluxo ótimo de gas carreador.

Estudos feitos COM as linhas analíticas dos elementos de

interesse permitiram concluir que não há mutuas interferências

espectrais entre eles.

0 método proposto foi aplicado na analise dos elementos

principais em rochas e para tanto dois tipos de aberturas fo

ram utilizados. A abertura ácida tem a vantagem de introduzir

uma menor concentração salina na solução resultante, entretan

to, não permite que o silício seja analisado. A fusão com meta

borato de lítio na proporção de 1:3 mostrou-se suficiente para

a abertura completa das amostras utilizadas. Proporções supe

riores de fundente sao desnecessa'r ias, neste cabo, e acarretam

o entupiwento do nebulizador MEINHARD, sendo portanto desacon

selhadas.

A tentativa de se usar o ítrio como um padrão interno nas

curvas de calibraçao para analise muitiei ementar de soluções

salinas com o nebulizador MEINHARD não foi bem sucedida. Suge

re-se no futuro um estudo visando encontrar um elemento mais

adequado para este tipo de análise simultânea muitielementar.

Estudos preliminares feitos com um nebulizador MEINHARD

novo caracterizaram a alta reprodut ib í 1 idade e boa e>satidâb

dos resultados de analise obtidos com o mesmo.
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Foran plenamente alcançados os objetivos do Método quanto

aos parâmetros de reprodutibi1 idade e exatidão na análise de

soluções ácidas COM aMbos nebulizadores. Erros Maiores fora»

encontrados na análise de soluções salinas. EMbora tenha se

notado uma Melhor reprodutibi1 idade nos resultados obtidos COM

o GMK não se caracterizou una diferença CM exatidão entre os

dois nebulizadores, podendo -se concluir que a performance ana

lítica de UM nebulizador GMK e UM MEINHARD usado, aMbos acopla

dos a una bomba peristáltica e' semelhante.

Parece haver uma correlação entre as eficiene ias de nebu

lizaçao para as duas matrizes e os respectivos limites de

detecção obtidos para os dois nebulizadores. Os melhores limi

tes de detecção sao para o nebulizador MEINHARD em Matriz áci

da que corresponde também a maior eficiência de nebulizaçao.

Não há diferença significativa entre os valores de limite de

detecção para o nebulizador GMK nas duas matrizes e o MEINHARD

na matriz salina, assim como foi observado para as eficiene ias.

Dados de limites de detecção considerados ideais foram

equivalentes para os dois nebul izadores ».-, no caso do MEINHARD,

semelhantes^aqueles obtidos para situações reais, embora mato

res do que os normalmente reportados na literatura.

Fica assim estabelecido um método recomendável para anali

se simultânea muitiei ementar de elementos principais em amos

trás de rochas, principalmente quando o número de elementos e

de amostra a serem analisados for grande e a exatidão requer!

da compat fvel com aquela alcançada neste método.



APÊNDICE

I - Performance do canal de Manganês *

0 elemento Manganês será considerado a parte porque suas

Medidas não foram realizadas nas mesmas condições otimizadas

para os outros elementos, uma vez que ocorreram problemas no

canal deste, impedindo que a sua otimização continuasse. Ape

sar disto, as condições estabelecidas inicialmente, nao são to

talmente diferentes das atuais. A diferença principal está no

ajuste do sistema de sustentação do plasma ou seja, no suporte

da tocha e sistema de nebulizacao. Este ajuste tornou-se neces

sário para a adaptação do nebulizador GMK obtido posteriormen

te.

I.i - Otimização dos parâmetros instrumentais

Basicamente, todas as condições ótimas foram determinadas

com soluções de Mn em varias concentrações em HN03 O,iM.

Os parâmetros otimizados foram o fluxo de gás carreador,

potência aplicada, posição da fenda de entrada e altura de

observação.

A partir da figura 1.1 que correlaciona a intensidade

líquida e razão sinal/branco com o fluxo de gás carreador para

os dois nebulizadores, observa-se que, o fluxo ótimo cons ide

rando-se a intensidade líquida é menor do que aquele obtido

com o maior valor da razão sinal líquido/branco. Isto acontece

geralmente porque a intensidade do branco diminui menos rápida

. mente do que a do analato.. Desta forma, os valores corres

pondentes ao fluxo de gás carreador considerando a intensidade
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1 íq. e razão sinal/branco respectivamente são 7,5 e 8,0 partes

da escala ou seja, 0,37 e ©,41 l/«in para o nebulizador

HEINHARD e de 6,1 partes da escala ou 0,28 l/min para o GHKr

tanto para a intensidade líquida quanto para a razão sinal/

branco.

Através da análise da figura 1.2 relativa a influência da

potência nas medidas analíticas para ambos nebulizadores, ve

rifica-se que a intensidade líquida cresce continuamente com a

potência nos dois casos, porém, com o MEINHARD, ha uma potên

cia ótima (4,1 partes da esc. ou 1,6 kW) para a razão sinal/

brancr pois o branco aumenta mais do que o analato a partir

deste valor, diminuindo consequentemente o valor da razão.

Entretanto, com o GMK ocorre um comportamento inverso aquele

observado para a intensidade líquida ou seja, o fundo cresce

mais do que a intensidade de emissão do analato (neste caso, o

branco teve seu valor duplicado ao se passar da potên cia de

aprox. 1,6 kW (4,0 partes da esc.) para aprox. 1,9 kU (4,5

partes da e s c ) .

Quanto a otimização da fenda de entrada (figuras 1.3), de

ve ser ressaltado que as condições de temperatura e umidade

no interior do espectrômetro variaram entre as ocasiões em que

foram feitas as medidas com os dois nebul izadores. Desta for-

ma, nao e possível comparar o comportamento dos dois nebulfza

dores. Pode-se verificar, pela observação da figura 1.3 refe

rente ao nebulizador MEINHARD, que nao há desvio da posição de

intensidade maxima quando se utiliza as duas matrizes diferen

* te» para o manganês, nem ocorre o aparecimento de picos "es

tranhos".
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EM relação a altura de observação no plasma, só foi feito

UM ajuste fino utilizando o nebulizador MEINHARD (figura 1.4).

Considerando-se a correlação entre a altura de observação

e os valores de intensidade, nota-se que existe una posição

ótima, nas condições estudadas, em que há UM valor máximo de

emissão do Manganês. Isto ocorre.devido as características

físicas de excitaçao do plasma nesta região e da linha analí

tica de Manganês. A razão sinal/branco aumenta continuamente,

provavelmente porque ao se afastar a zona de observação do

núcleo do plasma, a temperatura do mesmo diminui e assim tam

bé*m o fundo.

1.2- Aplicação em análise de padrões geológicos

A partir das condições otimizadas anteriormente, uma

série de parâmetros instrumentais foram estabelecidos, os

quais resultaram de um compromisso entre os outros elementos e

o manganês que também havia sido otimizado naquela ocasião.

Utilizando-se os nebulizadores MEINHARD (que ainda não

havia sofrido desgaste e já estava acoplado a uma bomba perls

táltíca) e GMK, alguns padrões geológicos foram analisados e

os resultados estão na tabela I.i.

Com o nebulizador GMK os resultados obtidos das soluções

provenientes de aberturas ácidas estão na tabela 1.2 juntamen

te com os parâmetros das curvas que se utilizou e a fai>:a de

concentrações utilizadas.
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Tabela I.i - Resultados de analise de padrões geológicos, uti
lizando-se o nebulisador MEINHARD e abertura por
fusão.

Padrão Cone. (%> HnO Cone. (%> MnO
Tabelada C963 (± s> ICP

BCR-i «,18 eri78 (± 0,004)

GSP-i 0,042 0,042 (± 0,0006)

AGV-i 0,097 0,093 <± 0,002)

PCC-Í 0,12 O,Ü5 (± 0,001)

* Para este padrão foram realizadas 5 aberturas com LÍB02
(i:3) e cada amostra lida duas vezes.
O restante dos padrões foram liJos três vezes a mesma amostra
proveniente de apenas uma abertura.

Os parâmetros para a curva de calibraqao utilizada nesta
anali se foram s
Coeficiente de correlação - 0,9996
Inclinação - i,609B
Intersecçao - C,0299

Tabela 1.2 - Resultados de analise rle AGV-i e GSP-i com o nebu
lizâdor GMK

Padrão Cone. (%) MnO Cone. (%> MnO
Tabelada CVóII <i: s) ICP

A6V-Í 0,097 0,101 (J. 0,001)

i 0,042 0,042 (± 0,0002)
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Parâmetros das curvas de análise destes padrões:

Coeficiente de correlação - «,9993 \
Inclinação - 1,609 AOV-1 (0,2 - 4 «g/1)
Intersecçao - 0,0252 /

Coeficiente de correlação - 0,9998 \
Inclinação - 0,3584 GSP-i (0,2 - 2 mg/1)
Intersecção - 0,0633 /

A analise em Matrizes salinas não foi possível devido a

problemas técnicos surgidos com o canal de manganês. Foram taut

bem calculados os limites de detecção e concentração equivalen

te ao branco utilizando-se as curvas de calibração obtidas pa

ra a analise dos padrões citados anteriormente. Os resultados

estáo na tabela 1.3.

Tabela 1.3 - Limites de detecção e concentração equivalente ao
branco para o canal de manganês com o1* nebulizado
res MEINHARD (matriz salina) e GMK (matriz ácida),

MEINHARD GMK

LD (mg/l) BEC (mg/l) LD (mg/l) BEC (mg/l)

Mn 0,016 * 0,386 0,006 0,224

Como as matrizes são diferentes a comparação entre os

nebulizadores nÜo é adequada.
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