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PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS 
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O EFEITO DA TEMPERATURA NA POPULAÇÃO DO ESTADO EXCITADO 
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O estado excitado de mais baixa energia de um átomo de sódio se localiza 3,371x10-19 J/átomo acima  

do estado fundamental. A degenerescência do estado excitado é 2, enquanto no estado fundamental é 1. 

Vamos calcular a fração de átomos de sódio no estado excitado em uma chama ar-acetileno, a 2600 K.   
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Qual seria a variação na fração de átomos no estado excitado se a temperatura fosse de 2610 K?  

A fração de átomos no estado excitado ainda é menor que 0,02%, mas esta fração Aumentou de  

100(1,74 - 1,67) / 1,67= 4%.   

 Como a população no estado excitado muda de 4% quando a temperatura  

aumenta 10 K, a intensidade de emissão aumenta em 4%.  

 É crítico na espectroscopia de emissão atômica que a chama seja estável, ou a 

intensidade de emissão sofrerá variações significativas (sensibilidade exponencial em 

relação a temperatura). 

 Na espectroscopia de absorção atômica, a variação de temperatura da chama é um 

fator importante, mas não é tão crítico. 
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ESPETROMETRIA  DE EMISSÃO ATÔMICA 

EMISSÃO POR CHAMA EMISSÃO POR PLASMA 
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 Emissão Atômica  Emissão Atômica 
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ESPECTRO DE EMISSÃO DE UMA SOLUÇÃO SALINA OBTIDO COM UMA CHAMA OXIHIDROGÊNIO (O2+H2) 

ESPECTROS DE BANDA E CONTÍNUOS ASSOCIADOS A  

ESPECTROS ATÔMICOS 
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1- Nebulizadores (vide aula de absorção atômica*) 

 

 *Pneumáticos: tubo concêntrico, fluxo transversal, disco poroso, Babington 

 *Ultra-sônicos (cristal piezoelétrico; 20 kHz a vários MHz) 

 Vaporização eletrotérmica 

 Ablação por centelha 

 Ablação por laser 

 

2- Atomizadores: 

 

 *Chama 

 Plasma de argônio indutivamente acoplado (ICP) 

 Plasma de argônio de corrente contínua (DCP) 

 Plasma de argônio induzido por microondas (MIP) 

 Plasma de descarga de emissão 

 Arco elétrico 

 Centelha  

 

3- Seletor de comprimento de onda 

 

4- Transdutor fotoelétrico 

 

5- Processador e dispositivo de saída 

INSTRUMENTAÇÃO 
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VAPORIZAÇÃO ELETROTÉRMICA 
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ARCO ELÉTRICO OU  CENTELHA 

Centelha 40000°C 

Arco 2000°C 
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PLASMA DE ARGÔNIO INDUTIVAMENTE ACOPLADO (ICP) 

0.3 a 1.5 L /min 
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PLASMA DE ARGÔNIO DE CORRENTE CONTÍNUA (DCP) 

10.000 K 

ânodo 

- Sensibilidade similar menor do que ICP 

- Reprodutibilidade similar ao ICP 

- Menos argônio é necessário 

- Suprimento de energia mais simples e mais barato 

- Eletrodo de grafite deve ser substituído a cada poucas horas 

ânodo 

5000 K 
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SELETOR DE COMPRIMENTO DE ONDA 
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INTERFERÊNCIAS  

(vide aula de absorção atômica*) 

Interferências espectrais* 

 

 

Interferências químicas* 

 

 

Interferências físicas 
 Podem  alterar as propriedades de aspiração, nebulização, dessolvatação e volatilização 
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 Análise qualitativa 

 

 Seleção da linha ou raia característica do metal de 

interesse  
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 Análise quantitativa 

 

  Curva de calibração externa 

 

  Curva de calibração com superposição de matriz 

 

  Curva de calibração por adição de padrão 

 

  Curva de calibração por padronização interna 
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APLICAÇÕES 
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ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA 

PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS 
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PROCESSOS QUE OCORREM DURANTE A ATOMIZAÇÃO 

   Absorção Atômica 
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Transições eletrônicas responsáveis 

pelas linhas de absorção para o  

vapor de sódio 

Espectro parcial de absorção para o  

vapor de sódio 
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INSTRUMENTAÇÃO PARA ABSORÇÃO ATÔMICA 

1- Fonte de radiação:  

 

 Lâmpada de catodo ôco ou descarga sem eletrodo 

 

3- Nebulizadores 

 

 Pneumáticos: tubo concêntrico, fluxo transversal, disco poroso, Babington 

 Ultra-sônicos (cristal piezoelétrico; 20 kHz a vários MHz) 

 

2- Atomizadores: 

 

 Chama, eletrotérmico. 

 Técnicas de atomização especializada:  

- Atomização de hidretos 

- Atomização por vapor a frio 

- Atomização por descarga por emissão 

 

3- Seletor de comprimento de onda 

 

4- Transdutor fotoelétrico 

 

5- Processador e dispositivo de saída 
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FONTES DE RADIAÇÃO 

LÂMPADA DE  

CÁTODO OCO 

LÂMPADA DE  

DESCARGA  

SEM ELETRODO 
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O ALARGAMENTO DA LINHA SE ORIGINA DE QUATRO FONTES: 

 

1- EFEITO DEVIDO AO PRINCÍPIO DA INCERTEZA DE HEISENBERG 

 

2- O EFEITO DOPPLER 

 

3- ALARGAMENTO DEVIDO A PRESSÃO 

 Devido a colisões entre átomos de mesma espécie e átomos diferentes. 

 

4- EFEITOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS (efeito Zeeman) 
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 PRINCÍPIO DA INCERTEZA DE HEISENBERG 




4

h
tE 

J
sJx

t

h
E 25

9

34

10
)10(4

.106,6

4












7

19

25

19

102
100,4

10

100,4














x
Jx

J

E

E

Jx
hc

E





O tempo de vida de um estado excitado de um átomo gasoso isolado é ~10-9 s. 

Suponhamos que a diferença de enrgia (E) entre os estados excitado e fundamental de um átomo  

Corresponda a luz visível com um comprimento de onda de 500 nm 

A incerteza relativa no comprimento de onda é igual a incerteza relativa na energia 

nmx
E

E 47 10102  


 






A largura da linha inerente a um sinal de absorção ou emissão atômica é ~ 10-4 nm 
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EFEITO DOPPLER 

A largura da linha,  devida ao efeito Doppler é dada aproximadamente, por: 

M

T
x )107( 7 

Onde T é a temperatura (K) e M é a massa do átomo em unidades de massa atômica. 
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ALARGAMENTO DEVIDO A PRESSÃO 

 Devido a colisões entre átomos de mesma espécie e átomos 

diferentes. 
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NEBULIZADORES PNEUMÁTICOS 

(d) 

(a) Tubo cocêntrico; (b) fluxo transversal, (c) disco poroso; (d) Babington 
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NEBULIZADORE ULTRA-SÔNICO 

Aerossol  não-solvat  

na direção da chama 

cristal piezelétrico 

Dissipador de calor 
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ATOMIZADOR DE CHAMA 
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TEMPERATURAS MÁXIMAS DA CHAMA 
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ATOMIZADOR ELETROTÉRMICO 

 Características 

 

- Oferece uma sensibilidade maior do que a proporcionado pelas chamas, pois o tempo de residência 

do analito atomizado no caminho óptico é de vários segundos.   

- Necessita de menos amostra (1 a 100 L) 

- Temperatua típica é de 3000 K. 

- Cada tubo de grafita pode ser usado para 100 a 200 análises de acordo com a natureza do material 

que se estiver determinando. 

- É possível a análise de sólidos, sem nenhuma manipulação adicional da amostra.  

- Necessidade de um operador qualificado. 
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VANTAGENS E DESVANTAGENS DA ATOMIZAÇÃO POR CHAMA E  

ATOMIZAÇÃO ELETROTÉRMICA 
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Atomização por vapor a frio Atomização de hidretos 

Hg2+ + Sn2+  Hg0 + Sn4+ 
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Elementos como arsênio, antimônio, selênio são difíceis de  

analisar pela EAA de chama em virtude de difícil redução 

dos compostos destes elementos ao estado atômico gasoso. 

Este procedimento está estritamente confinado a determi 

nação do mercúrio, que tem apreciável pressão de vapor, no  

estado elementar e na temperatura ambiente, de modo que os 

átomos gasosos existam sem a necessidade de adotar um  

tratamento especial. Como método para a determinação de  

compostos de mercúrio, o procedimento consiste na redução  

de um composto de mercúrio (II) com borohidreto de sódio ou 

cloreto de estanho (II) para formara o mercúrio elementar. 
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ATOMIZAÇÃO POR DESCARGA POR EMISSÃO 
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ESPECTROFOTÔMETROS DE ABSORÇÃO ATÔMICA 
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INTERFERÊNCIAS 

ESPECTRAIS 

INTERFERÊNCIA  

DE MATRIZ 

MÉTODOS DE CORREÇÃO  

DE FUNDO  

 

 

- INTERRUPÇÃO DE FEIXE 

 

- LÂMPADA DE DEUTÉRIO 

 

- EFEITO ZEEMAN 

 

- FONTE DE AUTO-REVERSÃO 

QUÍMICAS 

- FORMAÇÃO DE COMPOSTOS DE  

BAIXA VOLATILIADE 

 

-EQUILÍBRIO DE DISSOCIAÇÃO 

 

-EQUILÍBRIO DE IONIZAÇÃO 

 

SUPERPOSIÇÃO  

DE LINHAS 

 

Exemplo: 

 

 

Vanádio 3082,11 A  e Alumínio 3082,15 A 

 

Condição de contorno: Alumínio 3092,7 A 
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INTERRUPÇÃO DE FEIXE 
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LÂMPADA DE DEUTÉRIO 
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EFEITO ZEEMAN 

 Quando um vapor atômico é submetido a um campo magnético forte (~10 kG) ocorre um desdobramento 

nos níveis de energia eletrônico dos átomos o que leva a formação de várias linhas de absorção para cada 

transição eletrônica. 

 

 Estas linhas são separadas umas das outras por cerca de 0,01 nm com a soma das absorvância das linhas 

sendo exatamente igual àquela da linha original que havia sido formada.  
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CORREÇÃO DE FUNDO BASEADO EM FONTE AUTO-REVERSÃO OU 

MÉTODO DE CORREÇÃO DE FUNDO DE SMITH-HIEFTJE 

 Esta baseada no comportamento de auto reversão ou auto-absorção da 

radiação emitida pela lâmpada de cátodo oco quando são operadas com corren- 

tes altas. 



49 

 Formação de compostos de baixa volatilidade 

 

É o caso de ânions que formam compostos de baixa volatilidade e então reduzem 

a velocidade na qual o analito é atomizado. 
 

 A interferência pode ser eliminada ou minimizada pelo uso de temperaturas mais altas. 

 Agentes de liberação. 

 Agentes de proteção. 

 

  Equilíbrio de dissociação 

 

No calor do ambiente gasoso de uma chama ou forno, numerosas reações de  

dissociação e de associação levam a conversão dos constituintes metálicos ao  

estado elementar. Parece provável que ao menos algumas dessas reações seja 

Reversível e possa ser tratada pelas leis termodinâmicas.Assim, seria possível  

Formular o equilíbrio como: 

 

MO  M + O   ou  M(OH)2  M + 2OH , onde M é o átomo do analito. 

 

 Equilíbrio de ionização 

 

M  M+ + e-        
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 Análise qualitativa 

 

 Seleção da linha ou raia característica do metal de 

interesse  

 

 

 

 Análise quantitativa 

 

  Curva de calibração externa 

  Curva de calibração com superposição de matriz 

  Curva de calibração por adição de padrão 

  Curva de calibração por padronização interna 
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