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Os elementos
lantanídeos
são importantes
para as indústrias
ótica e
eletrônica e como marcadores
de digestibilidade
animal. Esses elementos,
dentre
eles o európio e o disprósio,
formam carbetos
refratários
quando submetidos
à
atomização
eletrotérmica
em atomizadores
de grafite,
inclusive
pirolíticos.
A
formação
de tais compostos
é resultado da utilização de temperaturas
extremas,
devido aos pontos de ebulição elevados apresentados
pelos respectivos elementos
e compostos.
Além disso, alguns
lantanídeos
apresentam
efeito de memória
considerável.
Tais características
contribuem
para a diminuição
da sensibilidade
e
para o aumento do limite de detecção obtidos. Como alternativa aos atomizadores
de grafite podem ser utilizados
os atomizadores
metálicos,
dentre os quais o
filamento de tungstênio está sendo investigado.
Este trabalho teve como objetivo determinar
os elementos
Eu e Dy em
digeridos de fezes de carneiro e comparar a atomização
eletrotérmica
dos mesmos
por espectrometria
de absorção atômica com fi lamento de tungstênio
(TCA-AAS) e
com forno de grafite (GF-AAS).
Foram determinadas
as temperaturas
de pirólise e atomização,
as massas
características,
os desvios padrão relativos (rsd) e estimado o número de ciclos de
aquecimento
(vida útil) dos atomizadores
nas condições experimentais
utilizadas. Os
resultados são mostrados na tabela abaixo.
Não foi observado efeito de memória para Eu e Dy utilizando-se
fi lamento de
tungstênio,
no entanto, tal efeito foi severo para Dy e moderado para Eu utilizandose o t u b o d e qra ftI e reves tido
I o oi
prro IT
I icarnen t e.
Parâmetros
TCA-AAS
GF-AAS
Dy
Eu
Dy
Eu
T pirólise (OC)
1300
1300
1400
1900
T atomização (0C)
2700
2700
2800
2900
rsd (%)
Massa característica
(pg)
Ciclos de aquecimento
200
200
70
70
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