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M l OB COMB POR ESPBCTKISCOPXA DE EHISSXO COM LÂMPADA DE CMMN. Teresa Crlstl
•a O. da Fonseca» N. Hlekelcy e Carmom Lucia P. da Silveira (Departamento 3ê
ftelmica da Pontifícia Universidade Católica do Rio d* Janeiro).

Introduziu-se um método pioneiro no Brasil, para análise de ligas Metálicas
mltielementares utilizando a lâmpada de descarga incandescente de Grin» cono
fonte de excitação, acoplada a um espectrõmetro simultâneo e a vm microproces-
••dor. O principio de funcionamento desta fonte é o bombardeamento da superfí-
cie da amostra com ions e átomos do gás de descarga sob baixa pressão, o que
resulta na liberação de átomos da mesma através do processo de erosão catódi -
Cm. Ro interior do anodo da lâmpada, os átomos removidos da amostra são excita
dos por meio de colisões, as radiações emitidas são dispersas numa rede de Row
land e detectadas por fotomultiplicadoras. Neste trabalho, foram otimizadas a?
•medições operacionais da limpada e do espectrômetro para determinação dos se-
gmlntes elementos em ligas de cobrei Cu,Ni,Fe,Ha,Nb e Si. Curvas de calibração
utilizando-se o elemento majoritário da amostra como padrão interno para dimi-
nuição de possíveis efeitos de matriz, foram construídas e resultaram em retas
com coeficientes de correlação superiores a 0,9992 para todos os elementos. Pa
ra caracterização do método quanto a reprodutibilidade e a exatidão foram ana-
lisados padrões de referência. Em todos os elementos determinados, o desvio pa
drão da média e o erro relativo foram sempre inferiores a 2,11 e 2,5%, respec-
tivamente. Precisão e exatidão elevadas, aliadas a rapidez de análise (não des
trutivo, multielementar e simultâneo) são as principais vantagens do método ~
proposto, que pode ser apl'cedo a qualquer tipo de liga metálica, tanto para
correção'durante o processo de produção, quanto no controle de qualidade do
produto flui.. (FINEP.CNPq, CHEN, Fundação VH)

COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MÉTODOS DE CALIBRAÇÃO UTILIZANDO OES/ICP NA ANAL!
SE DE ELEMENTOS PRINCIPAIS EM ROCHAS. ftfri C VitÍM «•>. Cernem Ú
ZÈ. i* SliXtLCÉ «••>,6fBCÍÍlCi BiftttltK <•"*>- «• UFF. •• PUC/RJ).

Este trabalho vis» a utilização d» um »spectr&tiietro simultâneo
de emissão «copiado a um* font» de e>:cit*çab ICF' na analise de eleaien
tos principal* em rochas, cujas soluções d* abrrtur* resultaram de fu
sio das amostras com Li602 » dissolucSo C M HF/HCI04. A abertura C M
LÍB02 introduz uma alta concentração salina na enlufXo ocasionando
Assim, problemas no sistema de introdução ria amostra r-, con;w»qiir»ntf»(hrfi
te, unta variaçXo no sinal analítico. Descreve-s* aqui a tentativa de se
utilizar um mitodo de padronização interna para compensar aquele efeito
na performance deste si stem* constituído p*lo nebulizador ME1NHARD e
câmara de nebulização SCOTT/FASSEL. Foram comparados dois método* de ca
libracão, (Intensidade líq. X Cone. e Ra:Zo de intensidades entre o
elemento desejado e o padrão interno X Cone), «tr*vés d« avaliação
de parSmetros das curvos dt> calibrarão obtidas utilizando-se um nebuli
zador tipo riEINHARD e um outro, tipo GCH.'. menos sujeito a salinizAção.
Os métodos de calibrarão foram testados analitando-se 5 «mostras do pó
tirto AGV-1 d* United States Geological Survey com os dois nebulizti0
res. (Finep, CNPq, CNEN e Fundaçío Volkswagen).
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