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RESUMO

Apresentamos um novo método de determinação quantita-

tiva de traços em soluções aquosas. O método envolve a percolação

das soluções em resina de troca cati5nica Merck I e a anãlise por

espectroscopia de deflexão fototérmica (E.D.F.). Amostras conten-

do cobre, cobalto e níquel apresentam excelentes características
..

e permitem a detecção destes metais a nível de 9 ppb para o cobal-

to e 170 ppt para o cobre. O limite de detecção do niquel é seme-

lhante ao do cobalto.

Construimos o espectrômetro de deflexão fototérmica

utilizado, que é descrito em detalhes, e que tem as seguintes ca

racteristicas:deflexão minima detectável, 10-8 radi sensibilida-

de angular, 20 V/radi variação minirna de temperatura ,detectável,

-6 o -
10 Ci regiao espectral, 250-1600 nrn.

O efeito do espalharnento da luz nos sinais fototérrni

cos e discutido.

--
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ABSTRACT

We present a new method for quantitative analyses of

traces in aqueous solution. The method" involves the percolation

of the solutions using a Merck I cationic exchange resin followed

by an analysis by photothermal deflectionspectroscopy (P.D.S.).

Samples containing copper, cobalt andnickel pre~ent excellent

caracteristics and a110w the detection of those metallic ions at

levels down to 9 ppb (parts per bi1lion) for cobalt ions and

170 ppt (parts per trillion)" for the copper ions. The detection

limit for nickel ions is basically the same as for cobalt.

The analysis were performed with a homemade

photothermal deflection spectrometer, described in detail, having

the following characteristics~minimum detectable deflectionJ"

10-8 radi angular sensibility, 20 V/radi lowest detectable sample

temperature variation~ 10-~ °ei espectral rangej 250 - 1600 nm.

The effects of light scattering on photothermal signal

is discussed.

--..•.
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CAPíTULO I

I N T R O D U ç Ã O

Neste trabalho é apresentado um método de detecção de

traços de metais em água por espectroscopia de deflexão fototérmi

ca (E.D.F.). Este método é baseado na percolação da solução aquo-

sa em resina de troca'iônica e posterior análise desta resi-

na - adequadamente preparada - em um espectrômetro de deflexão fo

totérmica. Este equipamento foi desenvolvido como parte deste tra

balho, sendo apresentadas suas características.

Utilizamos nestas análises uma das características mais

importa~tes das espectroscopia fototérmica - a que permite a ob-

tenção de informaçõep sobre o coeficiente de absorção ótica, de

certas amostras oticamente opacas. Ao contrário das espectrosco

pias óticas convenciDnais nas quais detecta-se a intensidade da

luz do feixe transmitido ou refletido pela amostra, as espectros-

copias fototérmicas (ver Capítulo 11) fundamentam-se na detecção

do aquecimento da amostra devido à energia transferida à mesma pe

los fótons que com ela interagem.

Além da espectroscopia de deflexão fototérmical,2,3 po

de-se citar como exemplos mais conhecidos de espectroscopias cor-

relatas, a espectroscopia fotoacústica (que utiliza como transdu-

. f 4,5,6,7,8 . l' 1" 9,10,11,12)tor um mlcro one ou um materla plezoe etrlCO· ,

" d' f . 13,14 f - d 1 t"tecnlcas e lnter erometrla ou a ormaçao e entes erml-

15,16cas .

A primeira observação de um efeito fototérmico data de

1880 e é devida a Alexander Graham Bell que, na tentativa de

criar um telefone ótico, verificou que quando um feixe de luz,
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interrompido periodicamente, incidia em um sólido colocado em uma

câmara selada apareciam ondas sonoras que podiam ser ouvidas por

meio de um tubo acoplado à câmara. A partir da descoberta deBell,

Tyndall e Rôntgem observaram (l88l) que também eram produzidas on

das acústicas quando um gá~ contido em uma câmara selada era ilu-

minado por um feixe de luz modulada. Neste período foram feitas

experiências com uma variedade de sólidos, líquidos e gases tendo

estes trabalhos despertado algum interesse sendo entretanto logo

abandonado caindo este' efeito no esquecimento, reduzido à condi-

ção de uma curiosidade e sem maior interesse .••

Após cerca de cinqüenta anos de abandono, o fenômeno foi

empregado no estudo de absorção da radiação infra-vermelha em

gases, já utilizando microfones. Desde então tornou-se uma técni-

ca usual no estudo dos gases. Entretanto, para amostras sólidas

e líquidas a técnica.só foi retomada no início da década passada,

paralelamente ao desenvolvimento da eletrônica e dos lasers.

o atual campo de aplicação das técnicas fototérmicas

é muito vasto, tanto sob seus aspectos espectroscópicos ou nao.

Estas aplicações incluem a obtenção de coeficientes de absorção

- , -l'd 17 l~ 'd 18 19 d ,- d f' ,-otlca em so 1 o , lqUl os e gases ; etermlnaçao a e lclen-

cia quântica de materiais luminescentes20, determinação de di-

~ f 'd' d 21 - 22 . d f'1 f' 23crOlsmo oto-ln UZl o , corrosao , espessura e 1 mes lnos ,

defeitos sub-su~erficiais24 e mesmo medidas "in-vivo" na obten-

- - - , 25
çao da absorçao otlca da pele

Especificamente em detenção de traços, as técnicas foto

térmicas têm sido empregadas na detecção de concentrações ultra-

·b' d 19,26-29 -, b- d d- alxas e gases . A tecnlca tam em tem se mostra o a equa

da na análise de traços em líquidos apesar dos poucos comunicados

t- 'd l't t ' h' , 30 1que em aparecl o na 1 era ura. DOV1C 1 e Harrls usaram um a-

ser de He - Ne na detecção de traços de cobre (lI) por lentes tér

, , t t 131 b- 'I'mlcas. MalS recen emen e Deng et a tam em Utl lzaram a forma-
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ção de lentes térmicas em medidas de traços de cobalto na forma de

Pan - Co (111) obtendo uma detectividade mínima de 12 ppb. Usando

-, . 1~ , d h 1 32um tubo de ceramlca plezoe etrlca como trans utor, La man et a

detectaram traços de caroteno B em clorof6rmio com um limite de

3
detecção de 0,08 ng/cm (correspondente a um coeficiente de absor-

.. ~, d 2 2 10-5 -1) d 133 b~ '1' -çao otlca e , x cm. O a et a , tam em utl lzando cera-

mica piezoe1étrica, detectaram cádmio em Penicilinum Ochro-Chloron

com limite de detecção de 0,02 ng/l (14 ppt) e observaram que este

valor corresponde aproximadamente duas ordens de grandeza melhor

do que os resultados obtidos por anãlise colorim~trica (3 ng/l).

Utilizando uma câmara fotoacústica, Jin et a134 determi-

naram teores de ãgua em papel, leite em p6 e SCP ("Single-Cell

protein") com uma precisão de ± 0,1% em peso, com uma faixa linear

(não saturada) de até 12% de umidade.

Em 1985, Field et a135 publicaram um artigo sobre a de-

terminação quantitativa de cobre em sílica-gel por espectroscopia
•. f, ';

de deflexão fototérmica; com Rensibilidade semelhante a que obtive

mos,usando a mesma técnica (E:.D.F.) mas com metodologia diferente.
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CAPITULO 11

A E S P E C T R O S C O P I A DE

D E F L E X Â O

2.1. Introdução

F O T O T t R M I C A

Quando um feixe modulado de radiação eletromagnética in-

cide sobre um dado meio (neste trabalho, a não ser que haja indica

ção em contrário, estará se tratando de amostras sólidas), ocorre

uma variação periódica da temperatura devida à energia

pelas amostras.

absorvida

Na Espectroscopia Fotoacústica (E.F.A.) o sinal acústico

causado por esta variação de temperatura pode ser detectado tanto

por um microfone quanto por um transdutor piezoelétrico.

Na Espectroscopia de Deflexão Fototérmica (E.D.F.)o aque

cimento e resfriamento da amostra comunicados ao gás (ou líquido)

adjacente à mesma produz uma variação do índice de refração fazen-

do com que exista um gradiente do índice nas vizinhanças da super-

fície da amostra. Um feixe de prova propagando próximo e ao longo

da superfície (deflexão fototérmica transversal) será então defle-

tido. Medindo-se a deflexão do feixe de prova pode-se obter infor-

mações óticas e térmicas da amostra. A previsão da deflexão do fei

xe de prova envolve o cálculo da distribuição da temperatura na

amostra e no fluido adjacente e também o cálculo da propagação do

feixe de prova nas proximidades (ou dentro, caso da deflexão fot~

t-' I' 3,19) bl' d -, . b lh 2, 3, 5, 8ermlca co lnear . Foram pu lca os varlOS tra a os

que apresentam estes tratamentos teóricos com diversos graus de ri

-, k 3,gor e abrangencla. Jac son et aI , por exemplo, apresentam um tra-

tamento tridimensional unificado para a E.D.F., pulsada ou não,tan

to colinear quanto transversal, de sólidos, gases e líquidos.
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Apresentamos a seguir uma ilustração da Espectroscopia de

Deflexão Fototérmica na configuração transversal (que foi a utiliz~

36
da) conforme o tratamento dado por Badoz et al • Trata-se de um

tratamento simplificado, unidimensional, dando urna visão dos aspec

tos essenciais da E.D.F.

2.2. O Tratamento Simplificado de Badoz, Fournier e Boccara36

Considerando uma amostra sólida e uma configuração de

E.D.F. transversal (Figura l.~), o tratamento está dividido em duas

partes: um estudo térmico para se conhecer a distribuição espacial

e temporal da temperatura e um estudo da deflexão do feixe de pro-

va.

2.2.1. A Distribuição 'da Temperatura

Como mostrado na Figura 1 considera-se um feixe de excita

çao modulado ~ = ~o • (l + cos w t), de frequência v = 2~ incidin

do sobre a amostra que se aquece. O calor'se difunde no sólido e no

fluido adjacente (aqui, o ar). Em regime estacionário teremos um es

coamento de calor que é a superposição de um regime permanente e de

um regime periódico.

A solução do problema térmico é dividida em duas partes:

uma considera o aquecimento devido à absorção do feixe de excitação

(fonte interna ) e a outra considera a difusão do calor

em outra parte da amostra.

produzido
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(b)
x

( b)

Figura 1: (a) A.D.F. na configuração transversal , onde ~ é o flu
xo modulado do feixe de excitação, F é '0 feixe de
prova e D o detector de posição.

(b) Ampliação da figura l.a para detalhar o comportamen
to d~ defleião do feixe de prova.·

A difusão do calor pode ser aproximàdo pelo clássico pro

blema da propagação de calor em uma parede plana. Considera-se um

meio material sólido limitado por dois planos paralelos localiza-

dos nas abcissas O e ~ (Figura 2).

A temperatura no plano localizado na origem Po e suposta

de forma

T = Tc + t:. 'lin. exp iwt· com Tc = cte (1)

e a temperatura no outro plano, P (x = ~ ), é suposta constante e

que Tc > T k,.

A distribuição da temperatura é obtida por meio da lei

da propagação de calor de Fourier:
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ta}

(a)

o

(b)

T

J

wxI

(b)

(c)

i x

(c)

Figura 2. Distribuição da temperatura na amostra

(a) -- - - - - - TI (x): Componente permanente da temperatura

(b) -------T2 (x,t) lI:::. Tm
cos (wt - 2 IT xl
exp - 2 IT xlr,

} para LU t =r, )

2 mIT.

(c) -,,--,,--.-

T2 (x, t) I I:::. ~ }

par a wt = 2m IT +. IT /2
cos (wt - 2 IT xl r,)

_ - - - - exp - 2 IT xl r, .
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(2)

onde k é a condutividade térmica (cal/em - seg - °C), P a densi-

dade e C o calor especific6.

A temperatura em regime estacionário para um plano de

abcissa x situado entre O e ~ obtida através da solução de (2)

com as condições de contorno indicadas no parágrafo anterior(TeTi

e supondo-se que ~» À (se não fosse, T~ não seria constante)

dado por

T -T

.( 2TIx)
T(x)

c R.,

x (3)
= T -

R.,

+ ~T .exp - 2 TI-
• exp 1 wt- --~-- .c

m
'- v./ \.. ~

./-v
Tl(x)

T2(X)

.•.e

com ~
= 2lf .,~ = 2lfllV~ (4)

onde II é o comprimento de difusão térmica à freqüência de modula-

ção v = w / 2TI. A Figura 2 mostra que a uma distribuição linear

da temperatura Tl(X) (Figura 2.a) se supõe uma distribuição perió

dica e amortecida, mostrada em dois instantâneos:

t = 2 m TI/w (Figura 2b) e t =

sendo m um número inteiro.

1
w (2 m TI+ ;) (Figura 2c)

o parâmetro À é importante porque a uma distância

~ = 2 lfll (onde 11 é o comprimento de difusão térmica) da super

fície a variação periódica da temperatura já está amortecida. ~ e

denominado comprimento de propagação da onda.

A outra parte do problema térmico, ou seja o aquecimen-

to da amostra devido a absorção do feixe, é tratado como um proble
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ma em que a fonte interna é o feixe absorvido.

Considerando a penetração de um fluxo luminoso periódi-

co ~ (t) na amostra, a distribuição espacial do fluxo será

</> (x,t) = </>0
(1 + cos wt) exp (-B x) = 4> (1 + cos wt)

o

= 1 ..e
B

da superfícieo comprimento de absorção ótica (a uma distância ~B

onde S é o coeficiente de absorção ótica da amostra e ~ B

o feixe tem reduzido sua intensidade para
1
e

do seu valor ini-

cial) .

o cálculo da temperatura média de uma camada de espessu

·ra ~s (pode-se considerar que durante um período de modulação o

calor praticamente não se difunde mais do que a uma distância ~s

é feito a partir da consideração de que a energia térmica que e

fornecida pelo feixe de excitação a esta camada serve apenas para

aquecê-Ia. são examinados dois casos extremos: ~s»~B e ~s « ~B •

(a)

IN1J
(a)

-
0-

o

-U IJ~" 1113

..
I I

.:..:. Jls

( b)-K(b)
W~I

r-..I
III I

IJI3 = 1/J1
J.ls

•...~

Figura 3. Perfil de distribuição de amplitude máxima do fluxo lu
minoso modulado.



-10-

(Figura 3a)

o feixe de excitação é pouco atenuado e o calor difunde

-se mal. t o caso de uma amostra transparente e má condutora térmi-

ca. A energia térmica que é fornecida à primeira camada (espessu-

ra = ~s ) durante
1
2

• 4' ••

perlodo e

Q =
~ o • S

2v
[1 - exp (-~. S)] "vs

~o.S

2v
(6)

A variação máxima da temperatura desta camada (que é a superfici~)

será então

ô T' =
Q--Q

m
m. C Ps.~. C .Ss

s s

Ô Tm

"v
<1>0

B

2v P C

(7)

s s

onde S
- -

iluminada;e a area

Ps

é a densidade da amostra;

Cs

é o calor especifico da amostra;

v

e afreq~ência de modulação dofeixe.

b) lls > > II B
(Figura 3b)

Neste caso a luz penetra pouco na amostra e o calor se difunde bem.

Toda a energia do feixe é absorvida na primeira camada e a difusão

em um periodo se limitará a esta camada. Assim toda a energia e

utilizada para aquecer a camada (nos dois casos está-se consideran

do que a difusão do calor para o ar é muito pequena).

Assim tem-se
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Q ~

~o S

lUP • V • S • c . ~T
2v

ss sm

/).T

~o

Ilogo
IU_. (8 )

m 2vp .C .Vs.' s
s

2.2.2. A Deflexão do Feixe de Prova

Nos dois casos especiais tratados em 2.2.1. vê-se que

podendo-se medir ~Tm pode-se ter informações sobre parâmetros tér

micos e óticos das amostras. Pode-se medir ~Tm medindo-se a de-

flexão de um feixe de prova que passa próximo à superfície da amos

tra.

Com o aquecimento da amostra, h& uma pequena difusão de

calor pqra o fluido adjacente à amostra. O aquecimento do fluido

segue uma lei de distribuição de temperatura que é formalmente i-

gual a do sólido (Figura 4).

Considerando apenas a componente modulada da tempera:ura,

a expressao é então

e a difusidade térmica do fluido.

Pode-se ver pela Figura 4 que existe um gradiente de

temperatura nas proximidades da superfície da amostra. A variação

da temperatura produz uma variação no índice de refração criando as

sim um gradiente do índice que é normal à superfície da amostra.As

sim, um feixe de prova passando paralelamente à superfície da



Flu(do

x

~ = 6t3~f

ATmoexp - x/fJf

ATmoexp - x/lJfcos{wt- x/fJfl
wt=O

wt= ií/2

T

l1Tm

Sólido

(amoltra)

XXXXXItItItXX
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Figura 4. Distribuição da temperatura no fluido.

amostra e próximo dela (dentro de uma camada de espessura ~f )

será então defletido.

Medindo-se a deflexão estará se medindo o gradiente do

índice, e assim o gradiente de temperatura e /::,T~m'que como foi

visto pode fornecer informações térmicas e óticas da amostra.

o ângulo de deflexão do feixe de prova~(ver Figura lb)

e dado_por

Ldn LdndT~
=------- -----

n
dx ndTdx

Pela lei de distribuição da temperatura no fluido

(9)pode-se cal

cular

dT

dx



dT

dx
= +

TI

4 ).
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Assim~

\}' (x,t) =V2
L

n

dn

dT

2.3. Os Casos Especiais da Teoria de Rosencwaig e Gersho5

A maior limitação da teoria simplificada apresentada

na seção anterior advém da imposição da condição de que T~ = cons-

tante. Isto limita o tratamento às amostras termicamente grossas:

a espessura da amostra(, 2s' é m)uito maior que o comprimento de di-

as 1/2
fusão térmica, ~s = 2 w .

Na teoria fotoacústica e na E.D.F. obtém-se a distribui

çao da temperatura·da amostra e a partir da variação da temperatu-

ra na superfície da mesma pode-se calcular o deslocamento de um

feixe de prova (E.D.F.) ou a variação da pressão (que pode ser me-

dida por um microfone) induzida pela variação· da temperatura na su

perfície da amostra.

A teoria fotoacústica desenvolvida por Rosencwaig e

Gersho5 não apresentam as limitações da teoria simplificada comen-

tadas no primeiro parágrafo desta seção. Os casos especiais de in-

teresse obtidos por meio desta teoria são apresentados na Figura 6

(a expressão geral é complicada, assim é necessário estabelecer-

mos algumás condições que tornam esta expressão relativamente sim-

pIes para que possamos interpretar fisicamente alguns casos).

Na Figura 6,0 é a amplitude complexa da componente pe

riódica da temperatura na superfície .da amostra que faz a interf~

ce com o

fluido

o coeficiente de difusão térmica do
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5) Gás

luz incidente

L--l
-O.l") -I

1
l'

-x

__ ._ • o_oo _. _ •• L_ .•._ .• . 00""_" ' ._ • __ 00 •

CASOS ESPECIAIS

Oticamente transparente (IlP > l) Oticamente opaco (pp «l)

I
IJp = T

",CI-il(lJb)Gao 2af Kb

I IJs

I I
I I

1.2CCI Ils<dIJJS<IJP-i a (lJs) G
e:-pps -

o 2af .. Ks. Ils

I I
I I
I I
Il Jp

lCal

W IIJS»11 IJs > IJp
I I. E\,: Ll=.ll A 1(l!Jt) GIl 1--- 2af IJ Kb

s I I

I I

I I ICb}

IDPs>lllJs(~~6) II a=lI-ilpl(lJb)G.I I o 20f Kb
IJs I

I I
I i
I I ICc I

DJ Ils<l; l « P~

I .

I I e-::!l!:s(lls)GI o 20f Ks

: I I
I I JJs

I I
!Jp [

Figura 5.Esquema da cãmarafotoacústica para a teoriade

Rosencwaig e Gersho. Figura

6.Representação esquemática de alguns casos espe-
ciais.
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é o comprimento de difusão térmica da amostra e do su

porte da amostra respectivamente (ver Figura 5);

K e é a condutividade térmica da amostra e do suporte da

amostra respectivamente (Ver Figura 5).

As condições físicas determinantes dos casos apresenta

dos na Figura 6 são as representadas abaixo: .

- Do lado esquerdo est~o representadas asamostr~s

(~s >~. Suas propriedades térmicas são:

transparentes

1. a)~s > > lI,; ~s > ~ 13 (sóli.dostermicamente finos). O sinal fo

toacfistico ~ proporcional a Ble tem urnadepend~ncia em

freqü~ncia de w-l. As propriedades t~rmicas do suporte da

amostra entram na expressão do sinal:

l.b) l1s> 1 i l1s<l1B (termicamente fino).

A expressão do sina~ ~ id~ntica ao caso l.a.

loc.)11<'1 il1s
« 13(termicamente grosso).s

Neste caso o sinal ~ proporcional a

Bl1sao inv~s de131, •

O sinal varia com

-3'2
W', I

• Do lado direito estão representados os sólidos opacos

). Suas propriedades t~rmicas são:

2.a.)l1s» 1il1s» l1S(termicamente fino).

o material ~ "opaco" fototermicamente assim cornoo ~ oti-

camente. O sinal independe de S . Os parâmetros t~rmicos do

suporte entram na expressão do sinal. O sinal varia com w-l•
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(termicamente grosso )

A expressão do sinal é análoga a 2.a. apenas que os parâme

tros térmicos do suporte são substituídos por aqueles da amostra.

(termicamente 'grosso)

Neste caso está representado uma situação particularmente

importante para a espectroscopia fototérmica. A amostra é oticamen

te opaca mas fototermiramente não. O sinal é proporcional a B . O, .

. l' -3/2Slna varla com w ' •

o tratamento da distribuição da temperatura é o mesmo

nos dois casos. Murphy e Aamodt2 mostram que devido à similaridade

das técnicas seus resultados podem ser escritos de uma maneira uni

ficada, ou seja S = ~TS onde S é o sinal experimental; Ts é . a

temperatura na superfície da amostra e ~ é uma função que descre-

ve a conversão da temperatura da superfície da amostra em uma vol

tagem de saída do detectora
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CAPÍTULO 111

O E S P E C T R Ô M E T R O D E D E F L E X 1\ O

F O T O T ~ R M I C A

Para a obtenção dos dados experimentais apresentados ne§.

te trabalho desenvolvemos um espectrômetro de deflexão fototérmica

de duplo feixe, cujo esquema é mostrado na Figura 7. Todo o conJun-

to foi montado sobre uma mesa apoiada em câmaras de ar para atenuar

as vibrações provenientes do piso.

13

Figura 7. Esquema do Espectrômetro de Deflexão Fototérmica de Du
plo-Feixe. (1) lâmpada de Xe de 450 W (Oriel 6163/6261)
(2) Monocromador (Bausch & Lomb (338625 + rede 338679
(UV visivel) e 338677 (IR #1) (3) Modulador com lâmina
especial (EGG 125-A) (4) Laser HeNe 1 mW (SpectraPhyffics
236) (5) colimador' (6)'câmara de aço inox com ja
nela de quartzo Suprasil (7) Lock-in EGG 5204 (8)Lock-in
124 A(9) Circuito Divisor EGG 5204/96 (10) Registrador

ECB 102 (LI à L5) lentes de quartzo Suprasil (Ml) espelho (D]) detector de posição (Centronix LD 2-5T) (D2)
detectar do feixe de referência.
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o espectrômetro detecta a deflexão do feixe de um laser

de He-Ne de baixa potência que se propaga paralel~mente à
~

superfl.

cie da amostra e dentro de uma camada de espessura igual ao compri

mento de difusão térmica) ~f' do fluido (ver Capítulo 11). Como

foi visto anteriormente, a deflexão é c~usada pela variação perió-

dica do índice de refração n, do gás ou do líquido, em frente da

amostra que é a medida da variação periódica do gradiente da tempe

ratura que ocorre quando a luz é absorvida pela amostra.

O feixe de éxcitação provém de uma lâmpada de Xe de

450 W de Oriel (modelo 6163/6261) acoplada a um monocromador de aI

ta intensidade, fI 3,5, Bausch & Lomb (33-86-25). A faixa

traI de 200-1600 nm é coberta por duas redes de difração

(338679) e IR 1 (338677) e vários filtros para eliminar

ções de segunda ordem. O feixe é modulado por um "chopper"

espec-

UV-VIS

difra-

EGÇ;-

-125-A modificado; um dos lados da lâmina foi revestido com um es-

pelho de AI de alta reflectância de modo que se possa dispor de

dois feixes de luz: o feixe refletido é focado em um detector cujo

transdutor é uma cerâmica piezoelétrica (P.Z.T.) com a face expos-

ta ao feixe,enegrecida. O detector tem uma resposta espectral

constante (0,16 V/W a 13.8 Hz) na faixa espectral de operação e e

usado para fornecer o sinal de referência para normalizar a respo2

ta fototérmica.

Este detector é barato e simples de construir. Sua ra-

zao sinal/ruído = 1 corresponde a um feixe de luz com potência

menor do que 1 ~W. Um detector deste tipo mostrou possuir ótimas

~ t' d' t' d ' x37caracterlS lcas na OSlme rla e ralOS- .

o sinal de referência é analisado por um lock-in EGG

5204. O feixe que passa através do modulador ("chopper") é otica-

mente equivalente e é focalizado em uma amostra presa em um supor-

te dentro de uma câmara de aço inoxidável com janelas de quartzo.

O suporte pode ser girado de modo a ajustar o ângulo de incidência
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do 1aser com relação à amostra. A câmara de aço inoxidável, por

sua vez, pode ser ajustada precisamente em duas direções horizon

tais ortogonais por meio de parafusos micrométricos. (menor esca-

1a: 10 Um)•

o feixe de prova provém de ~m laser de He-Ne de 1 mW

da Spectra Physics, modelo 236, com um diâmetro de 2 mm, que

focalizado paralelamente à amostra. A deflexão periódica do

"e

la-

ser é medida por um detector tipo quadrante (Centronic LD 2 - ST)

que consiste de dois foto-diodos de 2 x 0,5 mm separados por 0,1

mm. A posição deste detector pode ser ajustada numa direção

transversal ao feixe de provq por meio de um parafuso micrométri

co. Os sinais provenientes dos dois foto-diodos alimentam um pré

-amplificador diferencial EGG 116 e analisados por um 10ck-inEGG

-124-A (os sinais dos dois foto-diodos estão defasados de l800-~

medida que o feixe está saindo de um foto~dodo está também en-

trando no outro). O sinal d.c. do lock-in l24-A é dividido pelo

sinal d.c. do lock~in 5204 por meio do circuito divisor EGG5204/

/66 e a razão é registrada graficamente em função do cumprimento

de onda por um registrador E.C.B-102.

Nas seções seguintes apresentamos resultados de medi-

das que permitem avaliar as características dos sinais e do es-

pectrômetro.

3.1. O Perfil do Laser de Prova na Posição dà Amostra

A Figura 8 mostra o resultado das medidas obtidas mo-

dulando mecanicamente o feixe de prova e deslocando o detector

de posição numa direção transversal ao feixe com a ajuda do par~

fuso micrométrico. O detector foi colocado na posição da amostra

(no foco do laser). Os pontos marcados com x, + e Q referem-se,

respectivamente, aos sinais dos quadrantes A, B e ao módulo da
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Figura 8. Resposta do detector de posição quando colocado no
foco do feixe de prova.
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diferença entre os sinais de A e B (esta diferença será nula quan

do o feixe estiver exatamente ao centro no detector) ~

As ondulaç6es observadas no topo da Figura 8 devem-se

à não uniformidade da responsividade, R (V/W), das

dos foto-diodos.

superfícies

Os dados da Figura 8 nos permitem calcular o raio do

feixe de prova no seu foco.

Considerando a intensidade do feixe do laser com uma

distribuição gaussiana da forma

I (x, y) =
2P

2
TIR

exp
-2

2
R

2
(x

2
+ Y ) (11)

onde P = P [w] é a potência do feixe e integrando I (x,y) sobre

um domínio D que é o círculo
222 2

X + Y = R , então R é o raio" li e "
.2

do feixe, ou seja, o raio que compreende 1 - e = 0.86 da potên-

cia P do feixe:

ii ::.
-222

exp
--2- (x+ Y )dxdy =

-R

R

2P

exp ( - 2 :~) 2 lTrdr ~ p

-2

=i
2

(1 - e )

TIR o

(12)

2
O raio "l/e " é usualmente considerado como sendo o

"raio" do feixe (ver por exemplo as referências (3) e (38).

Para determinar R experimentalmente pode-se fazer o

feixe passar pelo eixo de uma íris e R seria igual ao raio dairis

quando esta deixasse passar 86% da potência total do feixe.

Entretanto como o feixe de prova é muito fino, utili-

zar uma íris seria impraticável e optamos por realizar as medidas

que resultaram na Figura 8.

Como a altura do detectar é muito maior que o diâmetro

do feixe, cada ponto do braço esquerdo do quadrante B na Figura
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8, e que é ampliado na Figura' 9, representa a integral

+00X

S (x) =J 1 ::2 exp

2
22

-~
(x+ Y ) dxdy=

R -00 -00

v+

x

( 2 )-;-1
. 2x

(13)=
exp-7 dx

00

Quando o detectar estiver a uma distância R do centro

do feixe ou seja a uma distância igual ao raio do círculo que com

preende B6% da potência, os sinais S (x) serão

S (x = -R) = li 2
TI

-R

: J
- 00

exp dx =

fazendo II
2x

= R
2

2F II

d~ ](14)

+
1

[~±~ J-"2s (x = - R)- -- P e
2

TI 2 .2
o

S

( ~ = - R)= 0.0228 Pe (15)

s (x = + R) = 0.9772 P . (16)

A Figura 9 mostra que S (R) determina um raio "~,, de
e

~60 llm. Esta figura mostra ainda uma boa correlação entre a

equação (13) e os dados experimentais. O desvio que se observa pa

ra x menor que aproximadamente 80 llm deve-se à difusão da luz

do laser pela janela do detector o que mantem uma iluminação resi

dual dos foto-diodos.
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Figura 9. Correlação entre os resultados experimentais (e)
+00 .x.

e S = ~ ~ I (x, y) dx dy (linha cheia) .
'- 00 -00

3.2. A Menor Deflexão Deteetável

Nesta seção apresentamos medidas que foram feitas da

mesma forma que as da seção anterior, exeeto que o deteetordepo

sição estava situado na sua posição normal de o~eração (a 7 em da

amostra). A Figura 10 mostra os resultados.
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Na Figura 11 está ampliada a região central da

10, agora considerando A - B em lugar de I A - BI
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Figura 11. Resposta do detector S = A - B versus a posição
feixe de prova (ampliação da faixa central da
ra '10)•

do
Figu-

o segmento de reta traçado no centro da Figura 11 mos

tra que a sensibilidade do detector com a variação da posição do

feixe do laser quando posicionado na região central do detector

é dado por:
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Este resultado corresponde a urnasensibilidade angular

de 20,3 V/rad.

Cornona freqüência de modulação utilizada (13.8 Hz) O ruido total

do espectrômetro é da ordem de bV ± 2 ~V e considerando para li

mite de detecção angular uma relação sinal/r~ído = 1 temos para o

dQtêCtOr poslcl0naclo a , cm da amostra

'i' min = 2 x' 10-7 rad

A sensibilidad~que é dada em cada ponto pela derivada da curva,

diminui à medida que o feixe do laser se afasta da posição cen-

traI do detector, como pode ser visto nas Figuras 10 e 11.

3.3. O Limite de Detecção de ~Tm

Neste trabalho o·feixe de prova se propagava ao longo

do lado maior (4 rnrn)da imagem-retangular da fenda. Todos os re-

sultados que apresentamos foram obtidos com as amostras imersas

em CC140 Devno ao alto coeficiente de temperatura do índice ~e re

fração do tetracloreto de carbono, obtém-se uma sensibilidade de

cerca de 2

3ar •

ordens de grandeza maior do que com as amostras no

lar,

utilizando a equação (10) e o limite de detecção angu-

. -7 .
~ min = 2 x 10 rad, temos para t = 0,4 cm.

(f:.T) . = 2 x 10- 5 °cm mJ.n

com x = 6 x 10-3cm (consideramos que o feixe estava a uma distãn

cia da amostra da ordem do raio "1/e2")

e para o CC14
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1
(39) .4

o -1~ = 3,9 x 10- Cn
dT

llf(40)=4,2 x 10-3 cm a

13.8 Hz .

3.4. A Variação do Sinal com a Freqüência de Modulação do Feixe de

Excitação

De acordo com a equação(10)o sinal é uma função da fre

qüência da forma:
S (mV)

x

A exp( - x tI:~)
(19)

= A exp - -- =
llf

onde x é a distância do feixe de prova à amostra, f é a freqüência

de modulação (\l = W/21T) e ai éa difusividade térmica do fluido
. -4 2

CC14 = 7,65 x 10 c~ /s).

Na Figura 12 estão traçadas curvas para x =,60 II m, 6511m

e 80 llm. Em cada caso a constante A, que depende do parâmetrotér

mico e ótico, foi obtida ajustando a curva ao resultado experimen

tal medido a 13.8 Hz.

A Figura mostra um bom ajust;.epara x = 65 llm,o que

demonstra que o feixe estava a uma distância da amostra um

maior do que o raio do feixe determinado em 3.1 ( 'V 60 II m)".

pouco

Se dispusermos de todos os parâmetros envolvidos na egua

çao (10) não será necessário obter a constante por meio do ajuste

da curva a um determinado ponto.
,.

Nas medidas apresentadas nesta seção a amostra foi uma

resina de troca iônica saturada com cobre (ver Capítulo IV). Esta

amostra tem propriedades térmicas e óticas que a situam no caso 2b

tratado no Capítulo 11 (llS « i
Como foi mostrado, para este caso temos

9. = (1 - i) (~: ) $.
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10' 100

f (Hzl

Figura 12. varlação do sinal com a freqüência.

Feixe de prova considerando a:-.-.-
- ..- •..-

•

x = 80J..Im
x = 65

J..Im

x = 65

J..Ime parâmetros da resina

x = 60

J..Im

pontos

experimentais
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Assim 6Tm =., 80 I =
2

(20)

..
(10)De acordo com a equaçao

'l' (x) = r;
tdnÔ Tm -X--- exp

n
dT

\.lf \.lf

Como O ê~~êctrÔrnQtro tem uma ôenôlb1lidaàe angular de

20,3 V/rad (ver 3.2) o sinal, em mV, será

s (mV) = 20,3 x 103
. mV--x
rad

A Il' max ( 21)

Substituindo ~ Tm na equação acima,temos

3

<1>0idnKexp(x~:: )(22)
S

(mV)= 20,3 x 10 --
ks

ndT

Esta curva (22), com os parâmetros abaixo, está traçada na Figu-

ra 12.

-3
x = 6,5 x 10 cm

2 --2 2
<1>0= 170 mW/cm = 4,1 x 10 Cal/cm -seg

-4 2
üf = 7,65. x 10 cm /s

R. = 0,4 cm

K (po1iestireno)41 = 2,6 x 10-4 Ca1/cmoC.Ss

A discrepância desta curva em relação às demais deve-se aos valo

res de ü e k adotados que não são efetivamente os da amostra.s s
O po1iestireno é apenas o constituinte básico da resina de troca

iônica. Na preparação da amostra a resina teve íons de cobre in-
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corporados, foi triturada prensada e, durante as análises, estava

imersa emCC.14• Assim é de se esperar que ae k das s

sejam diferentes dos utilizados como sendo os efetivos.

amostra

3.5. A variação do Sinal com a potência do Feixe de Excitação
•

Como pode ser visto no Capitulo II os sinais são direta'

'mente proporcionais à intensidade do feixe de excitação.

A F.igura 13 mostra a dependência do sinal com a potên

cia incidente. A variação de inténsidade foi feita atenuando o

feixe com filtros óticos de transmissões conhecidas. Para a amos

tra utilizada (grafite) a potência mínima det~ctável (S/N = 1)
#e

de~ 1 ~W a'13.8 Hz. Este valor corresponde a uma intensidade de

3 x 10-5 w/cm2• Como a área iluminada da amostra· foi mantida cons

tante, o sinal, que é proporcional à potência 'incidente 

mostrado na Figura 13 - é também proporcional à intensidade •

como

.'
>a

1••;;

.'

- slP.1l1

wJ .' ....
Por"''' C. w,

Figura 13. Dependência do sinal com a potência.
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3.6. A Medida da Difusividade Térmica do CCl4

Pode-se medir a difusividade térmica do fluido em contato

com a amostra medindo-se amplitude (5) e a fase (ô) do sinal em

função da distância do feixe de prova •.Realizando .medidas deste ti

po Murphy e Aamodt2d~~e~~i~ar~m a difusividade do nitrogênio· à di

versas temperaturas e compararam os resultados com os previamente

publicados, com boa correlação. Aqui apresentamos os resultados

com o CC14 à temperatura ambiente.

A dependência do sinal com relação a distância (s) do fei

xe com relação a amostra, preyista pela equação (10), é

log (5) =e loge A _ x
Vf = loge x (23)

Essas relaçõe.s lineares em x peJ;mltemdeterminar a difusividade tér

mica af do fluido em contato com a amostra.

Nas Figuras 14 e 15 estão os resultados de 5 e ô com a

determinam a f- eCl
. 4 __ .

respect1vamentei estes resultados sao comparave1s com o valor

apresentado na ref. (40). -4 2
= 7,65 x 10 cm /s.
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•

•

•

•

•

Inclinaçõo = -

100 200 300
Posição x (lJm)

Figura 14. Dependência do sinal com a posição do feixe de prova.
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Figura 15. Dependência da fase do sinal em relação à posição do
feixe de prova.
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3.7. comentários e Conclusões

A fonte de Xe de 450 W da Oriel foi posteriormente substi

tuida por uma de 150 W da Bausch & Lombi devido ao melhor acopla

mento ótico da fonte da Baúsch & Lomb com o monocronador de sua

fabricação e ao fato da lâmpada de OrieI já estar no final de sua

vida útil, a potência na saída do monociomador foi praticamente a

mesma.

Também a mesa que originalmente suportava o espectrômetro

foi substituída por duas mesas separadas. Sobre uma delas, com o

tampo de granito e apoiada em câmaras de ar, foi instalado o laser

de prova, a cãmara das amostras e o detector de posição. O restan-

te do sistema ficou na outra mesa, apoiada diretamente no piso.Com

esta modificação o ruído do espectrômetro diminuiu cerca de 30 ve-

zes. Se antes o ruído era devido basicamente às vibrações da mesa,

depois da modificação o ruído predominante deve-se provavelmente

às flutuações da posição do feixe do laser de prova ("pointing

noisetl) considerado como o ruído limitante da precisão das medi-

d T.i3 f d .•. - 3 - 1 - .as por E.D~. As outras ontes e rU1do sao: f utuaçoes na 1nten

sidade do feixe de prova, ruídos eletrônicos (basicamente "shot

noise") e ruídos devidos à amostra ou ao ambiente (conexão, turbu-..

lência, vibrações mecânicas) •

-7 -5'0
Os valores ~ . = 2 x 10 rad e (~Tm) . = 2 x 10 Cm1n m1n

(seções 3.2 e 3.3.) foram estabelecidos a partir do ruído que o e~

pectrômetro apresentava na mesa antiga (~2 ~V). Na nova montagem

estes valores são
-8

(I1T m)
. ~ 10-6 oCo~ . ~ 10 rad e m1n

m1n '

valores são comparáveis aos relatados por Badoz

37
e

~

-9 -6 o
respectivamente.min

= 10 rad e
( 11Tffi) . = 10 C,m1n estes

3.Iackson :



-35-

CAPITULO IV

PREPARAÇÃO E ANÂLISE DAS AMOSTRAS

Na análise d~ traços de metais em água a pré-concentra-

cão da solucão aquosa tem sido utilizada em conjunção com a espec-

troscopia de absorção

- 42,43 . b'_çao malS alXOS.

atômica para se atingir limites

d d' 43Vm os proce lmentos adotados

de detec-

para concen-

trar uma solução de íons metálicos consiste em percolar um grande

volume da solucão em resina de troca iônica e posterior extração

com pequenas quantidades de eluente.

Em um projeto conjunto da Fundação Centro Tecnológico de

Minas Gerais - CETEC e a Universidade Federal de Minas Gerais-UFM~

para o desenvolvimento de técnicas para pesquisas hidrogeoquími-

cas, estudou-se44 por meio de traçadores radioativos os fatores de

retenção da resina, em função da concentração da solução, do tempo

de percolação, da massa da resina, do diâmetro da coluna, do pH da

solução, assim com045 da competição iônica em solução com diversos

elementos.

No presente trabalho preparamos cada amostra percolando

2 litros de solução aquosa através de 200 ~g de resina de troca

catiônica fortemente ácida Merck I. A coluna tinha um diâmetro d =

= 4 mm e altura h = 15 mm, com uma vazãó de 15 ml/min. Preparamos

as soluções diluindo soluções padrão Merck Titrisol em água deioni

zada com pH = 6.Após a percolação a resina foi triturada em almofa

riz de ágata, e então, já seca, prensada em forma de

( <p =6 mm).

pastilhas

Com o -objetivo de aumentar o sinal fototérmico a camara

foi preenchida com .CC-14 (ver Capítulo 111). Este líquido é trans

parente em toda a região espectral estudada (200 - 1600 nm) e nao

atetaas propriedades óticas das amostras.
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4.1. Espectros Fototérmicos do Cobalto, Níquel e Cobre em Resina de

Troca Iônica

o espectro de deflexão fototérmica, corrigido (duplo-fei-

xe) com relacão à intensidade do feixe monocromático I (À), da resi

na pura entre 0,7 ~m e 1,6 ~m é mostrado na Figura 16 (Curva a). A

banda de absorção em ~ 1500 nm deve-se à presença" residual de água

. 46 b - 1 d f -. dna reS1na. A curva e um exemp o e um espectro ototermlCO e

uma resina percolada €om uma solução aquosa de 4.5 ppm de íons de co

balto nas mesmas condicões experimentais. As curvas a e b foram nor

malizadas ao mesmo valor em 0,88 ~m. A curva c é a razão da curva b

pela curva a.

Uma comparação das três curvas mostra que a altura relati

va das bandas, associadas apenas à matriz (resina), não mudam quan-

do os íons são incorporados uma vez que a razão de ambas as curvas

é praticamente constante (SC / s '"1) (aproximadamente um) na reo r

gião espectrai À < 0,9 ~m e À > 1,45 ~m. Conseqüentemente atribui

mos as bandas que aparecem entre 1 e 1,4 ~m à presença de íons de

cobalto na resina.

Considerações semelhantes podem ser feitas com relação às

Figuras 17 e 18 que mostram respectivame~te a razão dos sinais fo

totérmicos da resina saturada com níquel e com cobre pelos sinais da

resina pura (as curvas das Figuras 17 e 18 são equivalentes à curva

C da Figura 16) •.

As Figur.as 17 e 18 mostram que para À > 1,55 e À> 1,45 ~m

respectivamente, os íons incorporados não modificam o espectro foto

térmico da resina.

Assim as alturas ou áreas das bandas de absorção dos íons

dos metais na resina podem ser usadas como medida da concentração

destes metais na resina. Entretanto os valores absolutos dos sinais

fototérmicos dependem de vários fatores geométricos tais como a dis
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Figura 16. Espectro de deflexão fototérmica de duplo-feixe (escala
esquerda) da resina catiônica Merck I percolada com 2
litros de água pura deionizada (curva a) e com 2 litros
de uma solução aquosa com 45 ppm de cobalto (curva b).
Ambas as curvas foram normalizadas a 1 em 0.88 ~m. Cur
va c (escala direita) é a razão da curva b pela curva
a.

tância do feixe de prova da amostra (Capítulo 111), o ângulo de in

cidência deste feixe e de possíveis irregularidades na superfície

da amostra; assim é muito difícil ajustar os parâmetros geométri-

cos aos mesmos valores depois da troca de amostras e uma compara-

çao direta dos sinais de amostras com diferentes concentrações tor
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Figurà 17. Razão do espectro fototérmico da resina catiônica
Merck I percolada com 2 litros de uma soluçãoaquo
sa com 35 ppm de Ni pelo espectro da resina perco
lada com 2 litros de água deionizada. '

Cu

35r

-1~
30

..

~ 25::>

u(I)
,g 20
Noa::

15

105I
1,6

L5L4L3L21.1LO0:30.8

Comprimento de onda

(J.Iml

Figura 18. Razão do espectro fototérmico da resina catiônica
Merck I percolada com 2 litros de uma soluçãoaquo
sa com 30 ppm de eu pelo espectro da resina perco
lada com 2 litros de água deionizada.



-39-

na-se uma tarefa pouco prática. Felizmente as Figuras 16, 17 e 18

mostram que os íons destes metais absorvem em mna: região diferen-

te da rel:iinapura e que os picos fototérmicos da resina não
)

-
sao

afetados pela incorporação dos íons. Assim é possível uma compa

ração relativa entre as· amostras com diferentes concentra-
-

çoes.

4.2. Variação dos Sinais Fototérmicos com a Concentração

A Figura 19 mostra o comportamento dos sinais fo-

totérmicos referido na seção 4.1. para concentrações de cobalto.
em solução variando entre O ~ C ~. 45 ppm. Plotamos as razões

Sco I Sr do sinal fototérmico SCo' em

único, medido em 1285 nm, e que

configuração de

é devido ao cobalto

feixe

+

resinaJpelo valor do sinal fototérmico (feixe único)Jmedido em

915 nmJdevido apenas à resina. Cad~ ponto representa a média de

quatro medidas. A curva foi traçada através

dos pontos experimentais para facilitar a visualização do compor-

tamento dos sinais com a concentração.

A Figura 16 (curva a) mostra queB é praticamente o mes

mo em 1250 e 915 nm, a razão Sc6/Sr não é ~ 1 para C = O devido.
às diferentes inte~sidades do feixe de excitação"nestes.omprimen-

tosde onda. A razão tende à saturação para uma concentração da so

lução C > 10 ppm.

Resultados similares foram obtidos para os íons de co

bre em solução aquosa. Medidas em funçoãoda concentração mostram

que o sinal fototérmico relativo S = SCu ISr, onde Scu é o sinal

fototérmico em configuração de feixe único devido à absorção do

----------~-------------~_.._----
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. Figura 19. Razão da deflexão fototérmica Sc /5 em função da con
centração de ions de cobalto na ~olfição.Ossinai~, Sc
e S são medidos em feixe único em À = 1285 nm e À ~

=915 nm respectivamente. Os pontos experimentais (.,~ )
referem-se a dois padrões~Merck Tritisol'distintos e
seus valores são a média de quatro .medidas. A curva foi
traçada através dos pontos para facilitar a visualiza
ção do comportamento dos sinais com a concentração.

cobre medido em 895 nm e Sr é.o sinal fototérmico em configuração de

feixe único devido à absorção da resina tomada a 1475 nm e também

tende a saturar para concentrações C > 10 ppm (Figura 20).

Os sinais fototérmicos para o cobre são maiores dos que

os do cobalto ou do niquel (que são comparáveis) e permite a detec

ção em concentrações muito mais baixas. O efluente obtido na per-

colação da solução de cobre foi analisada, por I.C.P. ("Induced

Coupled Plasma",noC.E.NA.em Piraciéaba-S.P.) para determinar a

quantidade de ions que ficaram efetivamente incorporados na resi-

na. Os resultados mostram que a resina absorveu aproximadamente
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Figura 20. Razão da deflexão fototérmica Sc /S em função da con
centração dos íons de cobre na sglu~ão. Os sinais Sc
e S são medidos em feixe único em À = '895 nm e À ~

= li75 nm respectivamente~ curva a (escala superior~ur
va b (escala inferior). Cada ponto experimental é a
média de quatro medidas e a curva foi traçada através
dos pontos para facilitar a visualização do comporta
mento dos sinais com a concentração.

50% dos íons para concentrações aquosas até 5 ppm (ver Tabela 11,

Capítulo V). Para concentrações maiores o fator de incorporação

diminui até atingir a saturação. A resina ficou totalmente satura

da para C > 10 ppm. A Figura 21 mostra o mesmo sinal fototérmico
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Figura 21. Razão da deflexão fototérmica Se /S (veja Figura 20)
em função da concentração dos íoNs ae cobre na resina
(veja Figura 20); curva a (escala superior), curva b
(escala inferior). A marca "e m~x" refere-se ã con
centração máxima absorvida na resina.

Se /S.· plotado agora contra a concentração dos íons de cobre nau r

resina medida em ppm da solução (escala superior) (1 ppm cor-

respondendo a 2 mg de cobre absorvido em 200 mg de resina). O com

portamento não é linear. A curva inferior mostra o mesmo resulta-

do em uma escala expandida 1000 vezes Jppb). As curvas foram

traçadas através dos pontos experimentais para facilitar a visua-

lização do comportamento dos sinais com a concentração.
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4.3. comentários e Conclusões

o fato do sinal fototérmico não ser linear em função da

concentração pode ser compreendido qualitativamente. Como foi vis-

to no Capítulo 11 a intensidade do sinal fototérmico depende esseg

cialmente de dois parâmetros: O comprimento de absorção ótica da
-1

amostra _lJB = Bonde B é o coeficiente de absorção ótica e o

comprimento de difusão térmica lJ = a-I onde ass s
de difusão térmica da amostra. Nossas amostras,

#e

de

o coeficiente

espessura

t ~ 1 mm, são termicamente grossas (a • t» 1) e na região ess -
pectra1 de interesse são oticamente espessas ( Bt > 1). Neste ca-

êôefi-

quando B. l.1s< 1,
lJ

proporcional a ~ quandos
cient.e·de absorç'ão-:ót'ica-.-0"'-

so, desprezando o efeito do espalhamento da radiação pela amostra
lJ

(ver Capítulo V), o sinal fototérmico é proporci6nal a KS( lJs.B_ s
onde k é a condutividade térmica. O sinal és

Tabela I. Valores dos p~râmetros da resina e dos metais puros.

klJ(a13.8Hz)BX PsC
ss s _

'.s-1
(cm2soC/Ca1)

30
(em)

(em ) (Cal/em C)

R . 21

2.6 x ],0-44.4 x 10-310017 0.31eSl.na

~obre

22 -11.6 x 10-1 »0.170.839.3 x 10

22

-1. -2 0.400.89Cobalto 1.65 x 106.5 x 10»
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diminuirvai

considerando que os parâme

os mesmos do seu constituin

~s

ks
ligeiramente com o aumento da concentração do metal na resina. Por

Como no Capítulo III estamos

tros térmicos da resina ~ e k, sãos s

te básico: o poliestireno. Vemos que a razão

outro lado, os parâmetros ~ e a vão aumentar com a concentraçãos
com uma taxa muito maior. Uma vez que a faixa de concentração dos

íons metálicos na resina é pequena, podemos considerar em uma pri-
~

1.. - s a.~s
a.C aa.C.me1ra aprox1maçao que --k-- C

, e

s Deste modo,
para concentrações muitobaixas e na medida

que a ~ < 1, os sinais Sc e Sc crescerão linearmente com a consou -

centração do metal na resina. Mas à medida que o produto a~ aus
menta, a taxa de crescimento diminue a

e

a

à

medidaà

referênciaa na região dos sinais de

~ > 1. o sinal S é proporcionals . r

decrescerão ~ proporcionalmenteentãoe

a partir de a

( ~ . a) i o valor des

sim Sr terá uma variação po~porcional a

~s

~
não é modificado pela incorporação dos íons (Figuras 16 e 18), as

2

~s __ 2 _
k - P ·Cs s s

que a concentração varia, dimin~indo ligeiramente com a concentra-

_ - ~Cu e SCo ..-. t
çao do metal na resina. Assim as razoes S S' vao err r
um comportamento ditado basicamente pelo comportamen~o de SCu

razão

saturação

~s----
ks

Sco' crescendo inicialmente com o aumento da concentração do metal

Este decréscimo do sinal deveria ocorrer

da resina

~s/ks =
~/ks

e depois da saturação
1

IIS

decrescendo proporcionalmente a

para

concentrações muito maiores do que as concen~rações que podem ser

fisicamente absorvidas pela resina. Experimentalmente a Figura 21

mostra efetivamente que Sc /S inicialmente aumenta linearmente comu r

a quantidade do metal incorporado à resina e então tende a satu-

rar. O terceiro estágio não é observado. No Capítulo Veste assun-

to será tratado detalhadamente.
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CAPITULO V

DADOS EXPERIMENTAIS E ANALISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo apresentamos os resultados das análi

ses dos efluentes das percolações das soluções aquosas em resi

na de troca catiõnica e os sinais de deflexão fototérmica para

amostras com diferentes concentrações de cobalto e cobre. Na

seção 5.2 estimamos os limites de detecção para-estes dois me-

tais e a seguir apresentamos considerações sobre a determina-

ção dos parâmetros térmicos e óticos das diversas amostras.

5.1. Análise dos Efluentes

Como vimos no'Capítulo IV os efluentes das percola-

ções das soluções de cobre foram também analisados por ICP no

C.E.N.A. - Centro de Energia Nuclear na Agricultura - em Pira

cicaba - S.P., para determinar a quantidade de íons que fica-

ram efetivamente incorporados nas amostras. Os resultados es-

tão na Tabela 11.

A Tabela 11 mostra, que a resina absorveu aproximada

mente 50% dos íons para concentrações aquosas até 5 ppm. Para

concentrações maiores o fator de incorporação diminui até atin

gir a saturação. A resina ficou completamente saturada

C ~ 10 ppm.

para

Observa-se, para concentrações menores que 200 ppb

que as flutuações no percentual de retenção de resina são mui

to grandes.Remetemos algumas amostras do efluente de soluções

de cobalto para a determinação analítica deste metal e do co

bre. O C.E.N.A. não teve, naquela época, condições de analisar



Tabela 11. Análise do efluente e a ret~nlQQna re5ina ICul.

Concentração doConcentração doRetenção doConcentração
Cobre na

solu-Cobre no efluenCobre na redo Cobrena
ção

emppbte em ppb'P (l)sina IIIrê~iM em

( IJg/1)

9
J.lg (cobrei

(a)
. 9 (resina)

Âgua deion.!.

<: 20(b)
zada 10"-

1

20 40--
.40

20
2

2
50 1,0 x 10

1 x 102

20802
3 8,0 x 10

2 x 102

2
50

3
4 1,0 x 101,0 x 10

3 x 102

2
601,8 x 1035 1,2 x 10

6

3 x 102
1,4 x 102531,6 x 103

7

3 x 102
1,5 x 102501,5 x 103

8

4 x 102
1,6 x 102602,8 x 103

9

1 x 103
4,3 x 102575,7 x 103

10

2 x 103
.9,6 x lú2521,0 x 104

5 x 103

2,60x 10348
4

11
2,4 x 10

12

1 x 104
5,88~ 103414,1 x 104

1,5x 104

1,009x 10433
4

13
4,9 x 10

2 x 104

. 4
32

4
14

1,364x 106,.4 x 10

2,5x 104

4
24

4
15

1,904x 106,0 x 10

3 x 104

4

6,5 x 104
16

2,352x 10
22

(aI Resultados obtidos por I.C.P. e fornecidos pelo C.E.N.A.

(b) Resultado da análise por I.C.P. Os demais são valores nominais da di
luiçãodo padrão de cobre (Merck I Titrisol).
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Tabela

II1, permitem avaliar que os resultados divergem da ordem de

50 ppb de eu em amostras com baixas concentrações ao metQl (as

solucões foram sempre preparadas a partir de um mesmo lote de

água deionizada).

Tabela 111. Análise do efluente da solução de cotQlto.

Concentração de Resultados para acon-

Cobalto na
soluçãoAmostra

centração de Cobre
no

em ppb

( lJ,g/l )(a)
efluente

(ppb)(b)

1 x 102

A30

1 x 103
B

2 x 103

< 20

C

I,

2 x 103

< 20

O
3 x 103

80

E4 x 1°03

50

F
< 20

(a) Valores nominais resultantes da diluição do paarão de cobal
to (Merck I Titrisol). -

(b) Resultados obtidos por I.C.P. e fornecidos pelo C.E.N.A.

Para avaliar a quantidade de íons incorporados à resi

na em concentrações muito baixas, uma ~lternativa pode ser a

da determinação direta na resina por meio de traçadores radioa

tivos. Em trabalho anterior47 percolamos 1 litro de uma solução

60 -
aquosa de Co, com uma concentraçao 10 ppb, em 1 grama de re-

sina catiônica Merck I (a mesma agora utilizada). Preparamos
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quatro amostras nas mesmas condições. A vazão média foi de 50 ml/

Imin. Prêparamos as soluç~es percoladas a partir da diluição de

1 ml do padrão de cobalto Merck-Tritisol (1000 ppm) irradiada na

mesa giratória do reator· TRIGA MARK I do C.D.T.N./NUCLEBRÂS, du-

rante 12 horas. O padrão de cobalto adquiriu uma atividade de

'Vl~Ci.

A ~6ntagem de ractlaçáo gama foi feita em um analisador

multlcanal packard modelo 930 utilizando como detector um cristal

NaI (T1), tipo poço. O tempo de contagem foi de 10 minutos

cada amostra. Os resultados estão na Tabela IV.

Tabela IV. Massa de cobalto retido na resina

Resina Cobalto retido(llg)

1

+
7,48 - 0,05

2

. +
7,91 - 0,05

3

+
7",58 - 0,05

4

+
7,76 - 0,05

para

Os desvios para cada amostra (0,0511g) correspondem a um

desvio na concentração do metal no efluente de O,O~ ppb, resulta-

do cerca de 3 ordens de grandeza melhor que os obtidos analisan-

do-se o efluente por I.C.P. O valor médio de retenção foi de

7,68 llgou seja, 76,8% e o desvio padrão 0,2 llg, que corresponde

'V3%. Este valor (3%) pode ser considerado corno a melhor precisão

que pode ser obtida nas análises por E.D.F. que estará sempre li-

mitada pela incerteza na retenção pela resina.
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5.2. Análise dos Metais na Resina por E.D.F.

Os resultados obtidos, por E.D.F., das amostras com di

fêrentes concentrações de cobalto estão na Tabela V. A Figura 19

foi traçada a partir dos daQO~ àe6ta tabela.

O comportamento irregular de Se e S deve-se à variaO t
ção de posição do feixe de prova com relação à superfície das di

ferentes amostras. Este comportamento mostra a necessidade de fa

2Qr a râ~Ão gc J~ , que minimiza os fatores geométricos. O como r

portamento do desvio padrão ~, nas coluna~ ~n e B deve-se tarn~o r

bém a variações na posição do feixe de prova com relação à amos-

tra durante a série de quatro medidas e quando da seleção do com

primento de onda; dois destes comportamentos são ilustrados nas

Tabelas V-a eV-b e referem-se às medidas das amostras 13 e 15

da Tabela V.

Estes resultados mostram que apesar da maior flutuação

das medidas de Se e S na Tabela V-a em comparação com V-b, ao r

flutuação da razão dos sinais permaneceu praticamente a mesma em

ambas.

A Tabela VI mostra os resultados das análises por

E.D.F. das amostras com diferentes concentrações de cobre.

Os comentários feitos à respeito da Tabela V se apli

cam também à Tabela VI. A Figura 20 foi traçada a partir dos da-

dos da Tabela V.I.

As Figuras 22 e 23 mostram as razões ~dSr e ~JSr para

as quatro primeiras amostras de ambas as tabelas, respectivameQ

te.
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Tabela V. Sinais fototérmicos das amostras de cobalto

Concentração na(a)(h)Se 15
solução

Sco
s o r

em
ppb (~g/l)

r
Amostra

(U v)(uv)

M (C)

u
M(C)
ri M(C)

(f
1

O:8~759 0.110B ~ 10-3" ,2

1 x lOZ
7

1625 0.121 x 10-2

3

2 .
10

1749 0.141 x 10-2
2,5 x 10

4

5 x 102
_14

2798 0.171 x 10-2

5

1 x' 103
190,5871 0.2153 x 10-3

6

2 x 103
39

112330.321 x 10-2

.
7

2 x 103
39

313870.282 x 10-2

8

2,5 x 10329110040.2896 x 10-3

9

2,5 x 10344
3145::::70.30

-2
. 1 x 10

10

3 x 103342.973 0.362 x 10-2

11

5 x 103
30,2

0,3773 0.391 x 10-2

12

1 x i0483316040.513 x 10-2

13

4
115

421440.541 x 10-2
1,5 x 10

14

. 4
71

212120.592 x 10-2
2,5 x 10

15

. 4
90,30,615620.581 x 10-2

3,5 x 10

16

4
118

320610.571 x 10-2
4,5 x 10

onde x representa cada um dos quatro resultados

de SCo' Sr e SCo/Sr' correspondentemente.

(a) Sinal fototérmico em À =

(b) Sinal fototérmico em À =

(c) Média de 4 medidas

E x2_ E(x) 2

U= .1 n1n -

1250 nrn

915 nrn
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Tabela V-a. Resultados da série de quatro medidas da Amostra 13.

SCo (uv) Sr (l1V) .Sco/sl'

118

218O,~4

120

2140,56.112 2090,54

111

2130,52

SCo

= 115 S = 214

C:o)
r = 0,54

(f =

4 U =4 ~ = 0,02

Tabela V-b. Resultados da série de quatro medidas da amostra 15.

SCo(l1V) Sr(l1v). Sc /S
o r

89,8

,
155

0,58

91,1

1540,59

90,2

1530,58

90,2

1580,57
.

SCo = 90,3

S= 156

(:~o}0,58

.
r

(/=

0.6 CT =2 U .= 0,01



Tabela Vj, ~1n~1~ Íototérmicos das amo~traftd~ eobre

conc@ntracão na Ia}(b)
se /5solução em ppl: Seusru r

Amostra

(~9/1)

(rnv)
(mu)

M(e)

G"M (e! )CIM(C)f
Resina

O0,1064 x 10-4
0,134

2 x 10-3
0,79

0,01
Pura

1

200,1382 x 10-3
0,137

2 x 10-3
0,96

0,03

2

500,1972 x 10-3
0,166

1 x 10-3
1,19

0,02

3

1 x 102
0,26

1 ~ 10-2
0,172

4 x 10-3
1,53

0,03

4

2 x 102
0,38

1 x 10-2
0,157

7 x 10-3
2,45

0,05

5

3 x 102
0,49

1 x 10-2
0,190

2 x 10-3
2,600,07

'6

3 x 102
0,450

2 x 10-3
0,175

1 x 10-3
2,560,04

7

3 x 102
0,440

1 x 10-3
0,181

4 x 10-3
2,43

0,05

8

4 x 102
0,460

1 x 10-3
0.1382 x 10-3

3,32
0,07

9

1 x 103
1,13

0,03 0,1561 x 10-3
7,31

0,2

10

2 x 103
2,70

0,06 0,1934 x'10-3
14 ,0

0,1

11

5 x· 103
6,31

0,05 0,2795 x 10-3
22,6

0,2

12

1 x 104
11,0

0,1 0,4135 x 10-3
26,7

0,3

13

4
13,3
0,3 0,471 x 10-2
28,3
0,61,5 x 10

14

2 x 104
12,50,1 0,391 x 10-2

31,7
0,7

15

2,5 x 10412,4
0,1 0,411 x 10-2
30,2

0,5

16

3 x 104
14,8

0,1 0,515 x 10-2
28,30,3

(a) Sinal Fototérmico em À = 8950 nm
(b) Sinal Fototérmico em À = 147S0 nm
(c) Média de 4 medidas
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2
x - (Ex)

nn-l onde x representa cada um dos quatro resultados de Seu, Sr

e Seu/Sr' correspondentemente.
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o 100 200 300 400 500

Concentracão (ug / W

Figura 22. Razão dos sinais de deflexão fototérmica Se /S das- . b' o ramostras com concentraçoes malS alxas

As retas das Figuras 22 e 23 foram traçadas pelo me

todo dos mínimos quadrados48

Para analisar uma determinada amostra (m + 1), prep~

rada a partir da percolação de uma solução de concentração de~

conhecida, devemos fazer uso da equação de regressão determina

da pelas medidas de m padrões.

y = y + b (x - x) (25)
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LO

o 20 40 60 80 100

Concentracão (JJg FI)

Figura 23. Razão dos sinais de deflexão fototérmica Se /s das- . b' u ramostras com concentraçoes ma~s a~xas

onde x é a concentração do metal na solução, x é a média dasco~

centrações do metal nas soluções dos padrões, y é a média dos

valores médios das razões dos sinais fototérmicos (Seu/Sr ou

Se /S ) e b é o coeficiente angular da reta de mínimos quadra-o r -
dos.
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Através da equação (25) podemos encontrar a concentra-

ção xm+l correspondente a amostra m + 1 a partir. da razão dos si-

+ x

nais fototérmicos, Ym+l' desta amostra:

Ymtl - Y
b

. - ,48
O erro na determ1naçao sera

(26 )

=

b [ (Y - 2

1 + ~ + m+l - y)

. 'ro b2 Cf x2 - rox 2)i i ]

1/2

(27)

com 52 correspondendo à variância que caracteriza o espalhamentoo

dos pontos com relação à reta de regressão:

m

L
i=l

(28)
m - 2

onde y .é a média das razões dos sinais fototérmicos de cada ump1

dos padrões.

A partir da equação (27) podemos determinar os limites

de confiança para o resultado da (m + 1) ésima amostra.

+ t
xm+l - p 5 {Xm+l}

onde tp é o valor do t de 5tudent, usado .na estatística d~ peque

, d 48 ~ 1 d .. f' - . d .nos numeros e amostras ,para o n1ve e s1gn1 1canC1a eseJa-

do, para m - 2 graus de liberdade.

Para visualizar a região dos possíveis valores

para diferentes Ym+l ' devemos representar os limites de confian

d . f 48ça a segu1nte orma :
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(29 )

onde a é a interseção da reta dos mínimos quadrados com o

y.

eixo

Nas Figuras 22 e 23 foram plotadas as hipérboles defi-

nidas pela equacão (29) para os niveis de signiticância de ~a e

95% para os quais t ~ 1,31 ê 4,30 rêSpêCtivamente, para 2 grausp

de liberdade.

Com relação à determinação dos limites de detecção en-

contra-se na literatura um grande número de expressões matemáti-

d '1' 49 E - - 1 l'cas e e termlno oglas • stas expressoes estao gera mente 19a

das aos desvios padrões das leituras do "branco" (que aqui equi-

valeria às leituras da resina pura) e variam de uma a 20 vezes

o desvio padrão, Ub, das leituras do "branco,,49.Um processo de

determinaçaõ do limite de detecção que pode ser utilizado, e que

leva em consideração, as incertezas na determinação da reta de

calibração, consiste em fazer Ym+l = a na equação (27), multipli

cando o resultado obtido pelo valor de t para o nível de signip
ficância desejado.

Utilizando este critério e os 4 primeiros resultados a-

presentados nas Tabelas V e VI obtemos um'limite de detecção de

14 ppb para o copalto e 4 ppb para o cobre ,respectivamente, para o

nível de significância de 68%.Estes resultados correspondem a 'uma

determinação" a posteriori" do limite de detecção. Uma determinação

"a priori" deve levar em consideração a dispersão esperada dos

pontos experimentais com relação a reta de calibração. Isto pode

ser feitoJfazendo Y . - Y, = 2 Úb na equação (28), e levandopl 1

este resultado na equação (27),com Ym+l = a como no parágrafo

anterior. Com este procedimento obtemos limites de detecção "a

priori" de 270 e 5 ppb para o cobalto e o cobre respectivamente.

Os limites de detecçaõ "a priori" aqui determinados correspondem
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a um sinal cerca de quatro vezes o desvio padrão das
-

razoes

Sc /S e Sc IS • Estes resultados foram obtidos com o espectrômeo r u r .
tro ainda na primeira mesa; com as modificações introduzidas

e que resultaram em uma redução de cerca de 30 vezes no ruido do

espectrômetro (ver Capitulo 111) estes.limites de detecção lia

priori" caem para 9 ppb (cobalto) e 170 ppt (cobre). Estes resul-

tados podem ser melhorados com o uso de feixes de excitação mais

potentes.

Pelos resultados das Figuras 16 e 17 podemos esperar li

mites de detecção do niquel próximos aos do cobalto.

5.3. Amostras Termicamente grossas e a Radiação Espalhada

Tanto o módulo como a fase do sinal fototérmico forne-

cem informações sobre as'propriedades térmicas e óticas da amos-

tra. A função

de Rosencwaig

obtida por Burggraf e LeYden50, a part~r do modelo

e Gersho5, para amostras termicamente espessas:

CBJ.l =·s
{2q

sen (\{I- 7T/ 4 r
(30)

combina a fase e o módulo do sinal fototérmico e permite expan

dir a faixa linear do sinal fototérmico para valores de B;J.ls mui-

to maiores do que aqueles que limitam a faixa linear

apenas a magnitude do sinal50.

usando-se

Na equação (30), q. é o módulo do sinal fototérmico

normalizado em relação a amostra de referência,

. C kfaf + krar

= 2l/2(kfaf+ksas)

, o indice r, referindo-se à amostra de re-

ferência, f ao fluido e s à amostra.

e

4
-'V + 7Tr --\{I=\{Is

onde \{Ise \{Irsão as fases da amostra e da referência, respectiva

mente.
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A função resposta (30) seria linear com a absorbância

das amostras se as variações nas propriedades térmicas e no es

palhamento de luz pelas amostras fossem pequenos3S,SO.

A dificuldade na utilização de (30) provém da necessi

dade de determinar a fase, , ,d~ material de refer~ncia para quer .
se possa eliminar os efeitos de fase devido à instrumentação

e a efeitos termoelásticos3S,SO. O material de refer~ncia deve-

.ria, além de ser um "absorvedor perfeito", ter as mesmas pro-

priedades térmicas de "cada umadas·amostras em análise. Para con

tornar esta dificuldade Field et a13S sugerem estimar a fase

do Nabsorvedor perfeito" plotando a fase de amostras de absor
-t/

bância crescente, e a partir desta curva, que tende assindotica

mente a um limite, extrapolar para determinar a fase para uma

absorbância infinita.

Com uma câmara fotoacústica este procedimento naoapre

senta dificuldades, mas com E.D.F. temos de tomar o cuidado de

manter o feixe de prova sempre na mesma posição com relação à

superfície das diferentes amostras, uma vez .que a fase e a am

plitude do sinal dependem drasticamente desta distância. Isto

pode ser conseguido com uma montagem experimental dedicada a es

tas medidas e com amostras especialmente elaboradas, o que é

problemático.

Na seção 4.3. fizemos algumas considerações, supondo

que as amostras não espalhassem a luz, sobre ~ forma das curvas

da Figura 21 a partir dos casos da teoria'de Rosencwaig e

GershoS (seção 2.3) e do valor do produto a .~s•.Conhecendo-se um

dos fatores deste produto pode-se determinar o outro ajustandó-

-se a curva teórica aos pontos experimentais. Entretanto, para

amostras que espalham a radiação (que é o caso das amostras uti
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lizadas) a densidade de fótons próxima à superfície iluminada e

maior que a distribuição prevista pela lei de Lambert - Beer con

siderada na teoria de Rosencwaig-G~rsho5.

Burggraf e Leyden50 mostram que para amostras ótica e

termicamente espessas e que espalham a luz (como as aqui utiliza

das) a equação (30) torna-se

ca II =s 2l/2q

(1 + R) sen ('li - 1T/4)
(31)

onde R é a ref1ectância, que escrita em termos da fase,.é dada

'por50:

R =
i

a lls

f + Lf2+(~lls)2J

1/2 (32)

com f = 2

tan'll - 1
e onde B é o coeficiente de espalhamento da amostra e deve

,50 , d d'- t d • 1 dr1ar com o 1nverso o 1ame ro as part1cu as a amostra,

e com o comprimento de onda À, de acordo com a relação

va-

d,

BCX À- cx

onde cx i IV 4 para. d« À' cx IV 1 para d IV Àe 'cx i ':V O para d» À •
. -- 50

Para obter a equação (31), Burggraf e Leyden , supus~

ram que a luz é perfeitamente difundida atra~és da amostra., isto

é, supuseram que a distribuição angular dos fótons na amostra é

a mesma em todas as direções. Yasa et a15l e Moncha1in et a152

apresentam tratamentos equivalentes que evitam a exigência da

iluminação perfeitamente difusa da amostra; nestes dois traba-

lhos as equações (19) (Yasa et al) e (29) (Monchalin et al)
-

sao

as que tratam de forma unificada amostras com parâmetros térmi-
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cos e óticos variando como nas amostras que utilizamos (não repro

duziremos aqui estas equações por não ser necessário e por serem

muito 10ngàs).

Na determinação de parâmetros térmicos e óticos de uma,
série de amostras como .as analisadas e vantajoso utilizar uma câ-

mara fotoacústica convencional com relação ãE.D.F.: minimiza os

efeitos geométricos (posicionamento das amostras, variações na

"forma) permitindo obter informações diretamente comparáveis entre

as diversas amostras, sobre a fase e a amplitude dos sinais. Na

E.D.F., mergulhar as amostras num líquido como o CCl4 significa

um aumento da sensibilidade de ce~ca de 102 vezes isto, entretan-

to, modifica as propriedades térmicas das amostras; se já tiver

mos estes dados para amostras secas (o comum) estas .informações

serão parcialmente perdidas.
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CAPITULO VI

COMENTARIOS E CONCLUSOES

Com um espectrômetro de deflexão fototérmica na sua

configuração atual podemos detectar deflexões do feixe de prova

até 10-8 rad, que corresponde a uma sensibilidade angular de apro

ximadamente 20 V/rad. A menor variação da temperatura na superfí

cie da amostra detectá~el é de cerca de 10-6oc. Estes valores são

, 37 3 -9 dcomparaveis aos apresentados por Badoz e Jackson : 10. ra e
-6 o··· ",

10 _ t, re~pect1vamente.

Foram testadas amostras de cobre, cobalto, níquel,

cádmio, zinco e urânio, sendo que as três últimas não se apresen

taram adequadas para a análise na região espectral à disposição •

Nas presentes condições experimentais, podemos detectar o cobal

to e o cobre a níveis de 9 ppb e 170 ppt, respectivamente. Os li

mites de detecção do níquel são semelhantes aos do cobalto. Estes

limites podem ser ainda abaixados podendo-se contar com feixes de

excitação mais potentes. O tempo de ~reparação das amostras pode

ser consideravelmente diminuido fazendo"a percolação sob pressão.

Outras t~cnicas têm sido utilizadas na detecção de

traços em resina de troca iônica, tais como traçadores radioati

vos e fluorescência de raios x53, resultando em limites de detec-

" \ ção de 2 ppb para o c~bre e 1 ppb para o cobalto. Nestas experiêB.
cias foram utilizados 2 gramas de resina e 2 litros de solução.

Os resultados f~vorecem a fluorescência X em relação ao cobalto

(resultado 9 vezes melhor) e a E.D.F. no caso do cobre (12 ve-

zes).

O cádmio, o zinco e o urânio não apresentam bandas

1~ de absorção na região de 0,7 a 1,6 Vm! onde aparecem"as bandas do
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cobalto, cobre e níquel. Estes resultados podem ser utilizados no

estudo da competição iônica em soluções altamente concentradasde~

tes metais com relação ao Co, Cu e Ni. Por outro lado, análises

dê solueões mistas de Ions de cobre, n!quel e cobalto permitiram

avaliar a precisão com que se pode determinar as suas concentra-

ções relativas na resina. Corno a análise por E.D.F. é não destru-

tiva seria possível associar esta técnica com a espectrofotometria

de absorção atômica eluindo a resina com um ácido forte.

" 'I 'I" 1 ' .Eora aa reg1ao espectra de 0,7 a 1,6 ~m, as ana11ses

tornam-se problemáticas porque para comprimentos de onda maiores

que 1,6 ~m a intensidade do feixe" de excitação é muito pequena e

na região do visível e do ultra -violeta a componente do sinal de

vida à resina tende a saturar a resposta fototérmica. Esta última

dificuldade pode ser contornada utilizando-se de outras matrizes.

Em um trabalho recente54 sugerimos a utilização de vidros poro-

sos, que são transparentes na região UV-IV próximos, e absorvemso

luções líquidas em até 20-30 % em massa. Coincidenteme~~:, Field

et a135 utilizaram matriz de sílica-gel na determinação quantita-

tiva de cobre, também por E.O.F., com uma sensibilidade compará-

vel aos nossos resultados. Resta saber qual é a precisão associa-

da à retenção pela sílica-gel (na resina esta precisão é da ordem

de 5% conforme os resultados com traçadores radioativos apresenta

dos na seção 5.1).

o processo que utilizamos para medir o raio do laser

de prova,deslocando o detector de posição numa direção transver-

sal ao feixe de prova e modulando este feixe mecanicamente, reve-

lou-se bastante adequado na determinação do raio de feixes de la-

ser de pequenos diâmetros, como mostra a correlação entre os pon-

tos experimentais (Figura 9) e a curva determinada pela integral

da distribuição espacial da intensidade do feixe (equação 13).
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o comportamento da amplitude do sinal íototérmico com

a freqüência de modulação do feixe de excitação mo~tra que pode-

mos utilizar a E.D.F. para medir com precisão a distância de um

feixe de laser em relação a urnasuperfície; a Figura 12

gUê ê possivêl médir a posíção do feixe com uma precis~o

mostra

melhor

gUê 5 !J m ~om uma variaeã.oda freqUência de modulação de cerca de

80 Hz.

Os resultados da seção 3.6 sugerem a aplicação desta

técnica na medida da difusividade térmica de sólidos transparen-

tê~ ao feixe de prova. Neste caso podemos enegrecer urnadas faces

da amostra e fazer incidir aí o feixe de excitação. Com as medi-

das da magnitude e/ou fase dos sinais da deflexão do feixe, em vá

rias posições a partir da superfície enegrecida, pode-se determi

nar a difusividade térmica do sólido a partir das equações (23) e

(24) •

Não podemos ajustar a curva prevista na teoria de

Rosencwaig - Gersh05 aos pontos experimentais da Figura 21 e daí

obter os parâmetros óticos e térmicos das amostras utilizadas,

devido ao espalhamento da luz pelas mesmas; nestas amostras a den

'd d d f- - 50,51,52 d' 'b' - b 1 'dS1 a e os otons nao segue a 1str1 U1çao esta e eC1 a

na lei de Beer-Larnbert considerada naquela teoria. Com estes ti-

pos de amostras devem ser feitas correções adequadas (50, 51,52).

Para isto devemos utilizar câmaras fotoacústicas convencionais

(com microfone) ou então um espectrômetro de deflexão fototérmic~

dedicado a estas medidas, que minimize os efeitos devidos a fato

res geométricos (posição do laser de prova, ângulo e incidência)

que impedem uma comparação direta da magnitude e da fase dos si-

nais das diferentes amostras. Neste último caso é necessário, ain

da, uniformizar a superfície das amostras; assim consideramos van

tajoso o uso da câmara fotoacústica para medidas com esta finali-



-64-

dade. Utilizando esta câmara pOdemos dispensar a medida do sinal

fototérmico de referência e fazer medidas apenas 'na banda de ab

sorção do metal, desde que as propriedades térmicas das amostras

não se modifiquem sensivelmente com a incorporação dos íons.

Medidas com os óxidos de terras raras seriam interes-

santes porque estas amostras, que também espalham a luz, têm seus

•.. ~ . ~ .. ~ h' d 55 -. dparametros Ot1COS e term1cos Ja con eC1 os , ao contrar10 as

amostras aqui utilizadas. No Apêndice I apresentamos espectros fo.. -
totérmicos de algumas misturas de Ce02 e DY2031 um estudo destas

amostras poderia fornecer-informações sobre, por exemplo, o com

portamento da condutividade termica em relação às proporções rela

tivas destes óxidos nas amostras e sobre o espalhamento da luz.

Durante este trabalho desenvolvemos56 uma célula foto

térmica aberta especialmente adequada para as medidas "in-vivo"

que utiliza como transdutor um cristal de niobato de lítio

Apêndice lI). Suas características são comparáveis a uma

fotoacústica fechada convencional •

..

(ver

...
camara
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AP~NDICE I

ESPECTROS FOTOT~RMICOS DE OXIDOS DE TERRAS RARAS

Para fazer uma avaliação preliminar das possibilidades

da E.D.F. na detecção de traços, preparamos algumas amostras de

óxido de cério (pureza 99,9%) com pequenas quantidades de óxido

de disprósio (99,999%), fornecidos pela Thiokol - Alfa Prorocts.

Estes óxidos, depois de pesados, foram homogeneizados com urna

espátula e então prensados.

Os espectros de deflexão fototérmica destas amostras

estão nas Figuras A.l, A.2 e A.3 nas quais os percentuais de

óxido de disprósio são 0,1%, 0,5% eO1,0% respectivamente. As'

Figuras A.4 e A.5 mostram os espectros de Ce02 e do ~Y202. res

pectivamente. Todos os espectros foram obtidos a 13.8 Hz e sem

correçao com relação à intensidade espectral, I (À), do feixe

de excitação (configuração do feixe único).
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Comprimento de onda (~m)'

Figura A.l. Espectro fototérmico em configuração de feixe único:

Ce02 com 0,1% de DY203.



0,7

- 6 '7-

--u-- â).=64Ã

Comprimento de onda (lJ m)

Figura A.2. Espectro fototérmicoem"configuração de feixe único:

Ce02 com 0,5% de Dy 2°3.
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--H-- A~: ~4 Ã

1,6 1,4 0,9 0.8 0,7

Comprimento de onda ( pm)

Figura A.3. Espectro fototérmico em configuração de feixe único:

Ce02com 1,0% de DY203.
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1,5 1.4 1,2 0.8 0.7

Comprimento de onda {lJm}

Figura A.4. Espectro fototérmico, em configuração de feixe único

do Ce02•
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•

1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0,7

Comprimento de onda {lJm}

Figura A.S. Espectro fototérmico, em configuração de feixe único

DY203·
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Medidas com óxidos de terras raras seriam interessantes

porque estas amostras, assim corno as resinas de troca iônica,tam

bém espalham a luz, e-ao contrário destas, têm parâmetros térmi

cos e óticos5S conhecidos. Estudos fototérmicos de misturas de

óxidos como as aprese~tadas neste Apêndice poderiam fornecer in-
\

formações sobre, por exemplo, o comportamento de condutividade

.
térmica em relação às proporções relativas destes óxidos nas

amostras. As Figuras ~qui apresentadas ilustram também a relação

sinal/ruído dos espectros fototérmicos que obtivemos por E.D.F.
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AP2NDICE II

UMA C~LULA FOTOT~RMICA ABERTA PARA MEDIDAS "IN VIVO"

As câmaras fotoacústicas convencionais fechadas impõem

restrições quanto ao tamanho das amostras. Isto pode impedir a

sua utilização em análises não destrutivas e em medidas "in-vNo".

Rosencwaig5? menciona a possibilidade de medidas "in

vivo" em pele humana utilizando uma câmara aberta, na qual o la

do aberto é selado contra o local a ser analisado. Alguns mode

los usando microfone, têm sido testados25,58,59. A maior dificul-

dade está nos ruídos introduzidos pelos movimentos do

Poulet et a159 minimizou este problema construindo um

corpo.

detector

fotoacústico que utiliza'um microfone diferencial entre duas câ-

maras idênticas possibilitando assim medidas cutâneas "in

com boa reproducibilidade e razão sinal/ruído (~200 a 25

M Q '6O, 61 - d .. -,c ueen propos uas conf~guraçoes, usando

vivo"

Hz) •

uma

placa de safira colada a um transdutor piezoelétrico, adequadas

para medidas de amostras líquidas e em pó. 1 56,

fototérmicaDesenvo vemos recentemente uma celula

aberta que utiliza como detector um transdutor piezoelétrico

transparente. Ela permite estudos "in-vivo" e medidas fototérmi

cas em amostras que não podem ser adaptadas em células'convencio

nais.

O esquema da célula é mostrado na Figura A.6. O elemen

to-chave é o transdutor transparente. Testamos até agora dois

t d . b 62 '1' b " (d'-rans utores: L~N 03 e quartzo cr~sta ~no. O ca o ot~co ~ame

tro 6 mm) permite medidas em amostras de difícil acesso mesmo fo

ra do laboratório (plantas vivas, p.ex).
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Cabo
Ótiço

Porça

Carçaça

Isolaçllo
E lét r iça

Fio

,Içm I
Transdutor (LiNb03)

Anulares

Figura A.6. Esquema da célulã fototérmica aberta acoplada ao ca
bo ótico.

Utilizando como transdutor o niabato de lítio a nova

célula foi testada inicialmente com carbono pressionado, por

meio de uma mola, diretamente sobre o crísta1. A Figura A.7 mos

tra o espectro não corrigido (feixe único) na região uv-visível

medido com resolução de 96 R e freqüência de modulação de 27.5

Hz. A célula limitada na região do ultra-vi~1eta, em comprimen-

to de onda menores que ~ 320 rum, devido à absorção de luz pelo

A Figura A.a mostra a resposta da célula em função

da potência da luz incidente nas seguintes condições experime~

tais: À = 915 rum, freqüência 6.47 Hz. A resposta é linear com

potência incidente em pelo menos três ordens de grandeza. A re-
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lação sinal/ruído é muito boa permitindo medidas com potência in

cidente da ordem de lO-7W (sinal/ruído = 1) •

•

10-3
1 .'.'

10-4

~

/
/e

, 10.5

I
/e

>

~e

- o.~(f)
IÕ6

IÕ7

- -- Sinollru(do;1

-8
10

10-4 10.2

Potencia (W)

Figura A.8. Magnitude do sinal fototérmico do carbono e a potên

cia incidente.Transdutor: LiNb03•
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-Figurá-Ã-:-g--;--Espectios---fototérmicOs "in-vivo" e "in-vi tro" da
folha de avenca "Polypodium adiantum" mostrando a
banda da clorofila entre 600 e 700 nm.
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A Figura A.9 mostra os resultados de urnamedida "in vi

vo" com a nova câmara feita em urnafolha de avenca "Polypodiun

-.adiantum". A freqüência de modulação foi de 27.5 Hz e a resolu

ção espectral 9.6 nrn).A célula foi colocada numa folha ainda li

gada à planta. Uma comparação é feita com a folha ainda intacta,

mas já removida da planta. Ambos os espectros estão corrigidos

com relação à intensidade do feixe de excitação. Os resultadosob

tidos mostram um comportamento espectral análogo ao observado
1

. 63 l' 164 . 1 65por Rosencwa1g , Mer e et a e VeeranJaneyu u e Das rnostran

do as características espectrais dos cloroplastos na folha como

a banda da clorofila entre 600 e 720 nm. ~ clara a boa

sinal/ruído em ambos os espectos.

relação

° transdutor de quartzo cristalino é cerca de 80 vezes

menos sensível que o LiNb03 mas, na região do ultra-violeta, não

alcançada pelo niobato de lítio, ele pode ser utilizado.
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